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 ليبيا –جامعة طبرق 

 
 ليبيا-جامعة طبرق  –والدراسات العلمية مركز البحوث 

 
ــــ: العلميينظمون المؤتمر الدولي   الموسوم بـــ

افقة ومتطلبات االستدامة ـ  _.حالة المؤسسات الناشئة –المبادراتية لألعمال المعاصرة بين المر

 2023فيفري ، شباط12و11أيام 

حاضر المرئي عبر تطبيق 
ّ
 Zoomإقامة المؤتمر بواسطة تقنية الت

 مالحظة: المشاركة مجانا بدون رسوم

 

ويبقى  يتحمل المركز ورئيس المؤتمر واللجان العلمية والتنظيمية مسؤولية ما ورد في هذا الكتاب من آراء، وهي ال تعبر بالضرورة عن قناعاتهم ال 

 ؤولية القانونية عنهاأصحاب المداخالت هم وحدهم من يتحملون كامل المس
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 :الرئاسة الشرفية

 ألمانيا-برلين-الديمقراطيرئيس المركز العربي ، عمار شرعانأ.

 .اليمن –رئيس، جامعة إب  – المنصوب قاسم أحمد طارق  د. أ.

 .ليبيا –رئيس جامعة طبرق  – حسن علي حسن د. أ.

 .اليمن –نائب رئيس جامعة إب للدراسات العليا والبحث العلمي  – حسان الرحمن عبد فؤاد د أ.

 .ليبيا –جامعة طبرق  –العلمية وكيل الجامعة للشؤون  – آدم شعيب وليد د. أ.

 .الجزائر – عوادي مصطفى د. أ.

 .ليبيا –جامعة طبرق  –مدير مركز البحوث والدراسات العلمية  – مراجع ابريك أحمد أ.

 .الجزائر -بشار جامعة – فايزة بلعابد د. : المؤتمر ةرئيس

 .الجزائر -جامعة الوادي –د. الحاج أحمد فوزي  :العلمية اللجنة رئيس

 .الجزائر -جامعة تلمسان –د. عمامرة محمد العيد    :العلمية اللجنة رئيس نائب

 .اليمن  –  جامعة إب –د. فضل قاسم الحضرمي  :  المؤتمر مدير 

 .الجزائر  -جامعة تلمسان –د. نسيب أحمد : الملتقى أمانة

 .الجزائر –جامعة سطيف  -أ. غربي خليل: العام االشراف و  التنسيق

 .برلين –ألمانيا  –المركز الديمقراطي العربي   –مدير أدارة النشر  –تمار   د. ربيعة : العام المنسق

 برلين –المركز الديمقراطي العربي، ألمانيا   –  د. أحمد بوهكو  :التحضيرية اللجنة رئيس

 الجزائر – 1جامعة باتنة –حنان طرشان  د.  :النشرو  التنسيق

 –ألمانيا  –المركز الديمقراطي العربي  –داري اإل المدير  –أ. كريم عايش : التنظيمية اللجنة رئيس
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 أعضاء اللجنة العلمية:

د. بلول محمد الصالح_ جامعة جامعة أوكلي محند أولحاج بوالية 

 البويرة_ الجزائر.
 د.فوزي محمود الالفي الحسومي_ جامعة لبيا_ليبيا

 -المركز الجامعي مرسلي عبد الله بوالية تيبازة -د. عوادي عبد القادر

 الجزائر

د. وهيب عبدالعزيز الحبيش ي نائب عميد كلية العلوم اإلدارية جامعة 

 اليمن -إب

 الجزائر. -د. بعض ي آسيا_ جامعة الشهيد حمة لخضر بوالية الوادي
ة العلوم اإلداري كلية -د. مراد عبدالسالم قمحان رئيس قسم املحاسبة

 اليمن -جامعة إب –

 -د. بن خليفة أحمد_ جامعة الشهيد حمة لخضر بوالية الوادي

 الجزائر.
 اليمن -أ.د. فؤاد احمد العفيري جامعة إب

 -المركز الجامعي مرسلي عبد الله بوالية تيبازة  -د. لونيسة محمد أمين

 الجزائر
 اليمن -أ.د. محمد حمود السمحي جامعة إب

 -المركز الجامعي مرسلي عبد الله بوالية تيبازة  -د. الطرش وليد

 الجزائر
 اليمن –د.مختار عبد الحكيم الصباحي جامعة إب 

 -المركز الجامعي مرسلي عبد الله بوالية تيبازة -د. مصطفى العثماني

 الجزائر
 الجزائر. –جامعة طاهري محمد بوالية بشار -أ.د. سليماني إلياس

 -المركز الجامعي مرسلي عبد الله بوالية تيبازة  -منيرد. عوادي 

 الجزائر

 –جامعة طاهري محمد بوالية بشار  –أ.د. مقدم عبد الجليل 

 الجزائر.

 الجزائر. –جامعة طاهري محمد بوالية بشار   -د. بن يامين خالد الجزائر -بوالية الجزائر 3جامعة الجزائر  -د. سمير عز الدين

 -المركز الجامعي مرسلي عبد الله بوالية تيبازةد. يونس ي محمد 

 الجزائر
 الجزائر. –جامعة طاهري محمد بوالية بشار  –أ.د. بن زاير مبارك 

 الجزائر. -د. بن عيس ى ريم_ جامعة الشهيد حمة لخضر بوالية الوادي
 –جامعة طاهري محمد بوالية بشار  -أ.د. بودخيل محمد المين

 الجزائر.

 -ف_ جامعة الشهيد حمة لخضر بوالية الواديد. عيشوش عواط

 الجزائر.

 –جامعة طاهري محمد بوالية بشار   -أ.د. بن شالط مصطفى

 الجزائر.

 -_ جامعة الشهيد حمة لخضر بوالية الوادي-د. تجاني محمد العيد

 الجزائر.
 الجزائر. –جامعة طاهري محمد بوالية بشار  -أ.د. الوالي فاطمة

 الجزائر. –جامعة طاهري محمد بوالية بشار  -أ.د. برباوي كمال الجزائر. -د. خالد علي _ جامعة الشهيد حمة لخضر بوالية الوادي

 -د. عمر عطاء الله_ جامعة الشهيد حمة لخضر بوالية الوادي

 الجزائر.
 الجزائر –جامعة طاهري محمد بوالية بشار  -أ.د.  بحوص ي مجذوب

 -أسماء_ جامعة الشهيد حمة لخضر بوالية الوادي د. عدايكة

 الجزائر.
 الجزائر -3جامعة الجزائر -د. علي عبابة

 الجزائر. -د.كمال ديدة_ جامعة الشهيد حمة لخضر بوالية الوادي
 –جامعة طاهري محمد بوالية بشار  -د. بن سالم عبد الحكيم

 الجزائر

 الجزائر –جامعة طاهري محمد بوالية بشار   -أ.د. حاجي كريمة الجزائر –جامعة طاهري محمد بوالية بشار  –سميحة أ.د. بوعنيني

 زائر.الج –جامعة العربي التبس ي بوالية تبسة -د. زرفاوي عبد الكريم
 –جامعة طاهري محمد بوالية بشار  –أ.د. بن عبد العزيز سفيان 

 الجزائر

 الجزائر –جامعة طاهري محمد بوالية بشار  –د. بن عبد العزيز سمير  المركز الجامعي الشريف بوشوشة بوالية أفلوقطاف عبد القادر_ د. 

 -أ.د. بوقصبة الشريف_ جامعة الشهيد حمة لخضر بوالية الوادي

 الجزائر.
 الجزائر. –جامعة طاهري محمد بوالية بشار  –د. عبد الله ياسين 
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 -جامعة الشهيد حمة لخضر بوالية الوادي-. طير عبد الحق أ.د

 الجزائر.
 الجزائر –جامعة طاهري محمد بوالية بشار  -أ.د. بن علي أمينة

 الجزائر –جامعة طاهري محمد بوالية بشار  –أ.د. دولي سعاد  الجزائر. -جامعة العربي بلمهدي بوالية أم البواقي –د. جفال خالد 

 الجزائر –جامعة طاهري محمد بوالية بشار  –د.قندوز هشام الجزائر. –جامعة قاصدي مرباح ورقلة  –دادن  أ.د. عبد الغفور 

 الجزائر –جامعة طاهري محمد بوالية بشار  –أ. سليماني وهيبة  الجزائر. –جامعة الشهيد حمة لخضر بوالية الوادي -د. دربال سمية 

 .الجزائر –بوالية بسكرةد. العمري أصيلة _ جامعة محمد خيضر 
 -جامعة الشهيد حمة لخضر بوالية الوادي -أ.د. شريف بوقصبة

 الجزائر

 –جامعة الشهيد حمة لخضر بوالية الوادي –د. تيجانية حمزة 

 الجزائر

 -جامعة الشهيد حمة لخضر بوالية الوادي -أ.د. مصطفى عوادي

 الجزائر

االقتصاد المطبق من أجل مركز البحث في   -د. نريمان عبد الرحمان

 الجزائر. –التنمية 
 الجزائر -بوالية قالمة 1491ماي  8جامعة  –أ.د. بشيش ي وليد 

 الجزائر. -جامعة العربي تبس ي بوالية تبسة-أ.د. عمامرة يسمينة  الجزائر. -جامعة العربي تبس ي بوالية تبسة -د. معاوة وفاء

 الجزائر. -جامعة العربي تبس ي بوالية تبسة -د. مالح وئام ة ورقلة_ الجزائر.د.بونقاب مختار _ جامعة قاصدي مرباح بوالي

 الجزائر -جامعة الشهيد حمة لخضر بوالية الوادي -بوسواك آمال  د. د.شوقي مرداس ي_جامعة العربي بلمهدي بوالية أم البواقي_ الجزائر.

 الجزائر -تبس ي الالعربي الشيخ  جامعة -د.محمد العيفة
الجزائر  -جامعة الشهيد حمة لخضر بوالية الوادي -حميداتو صالحد. 

. 

 الجزائر -الوادي -جامعة الشهيد حمة لخضر  -د.خالد علي
 -جامعة قاصدي مرباح بوالية ورقلة -أ.د. كحيلي سلمة عائشة

 الجزائر.

 الجزائر -قاصدي مرباح بوالية ورقلة جامعة -أ.د. عماني لمياء  الجزائر. -قالمة - 1491ماي  8جامعة  –د.بعلي حمزة

عبد الحميد مهري  3د.منصور محمد الشريف_ جامعة قسنطينة 

 بوالية قسنطينة الجزائر
 الجزائر. -جامعة عباس لغرور بوالية خنشلة-أ.د. بن منصور ليليا 

عبد الحميد مهري بوالية  3د.برباش عنتر_ جامعة قسنطينة 

 قسنطينة_ الجزائر.
 الجزائر. –جامعة باجي مختار بوالية عنابة  –خوالد د. أبو بكر 

عبد الحميد مهري بوالية  3د.بو الحاليس خليل_ جامعة قسنطينة 

 قسنطينة_ الجزائر.
 الجزائر. –جامعة باجي مختار بوالية عنابة  –د. عدنان حاج علي 

 الجزائر. –جامعة باجي مختار بوالية عنابة  –هناءأ.د. عفيف  الجزائر -بوالية قالمة 1491ماي  8جامعة  –د.بن جلول خالد

 الجزائر –جامعة باجي مختار بوالية عنابة  –د.حازم سعيدة حجلة الجزائر -بوالية قالمة 1491ماي  8جامعة  –أ.د.مجلخ سليم

عبد الحميد مهري بوالية  3د.نونة بن حمالوي_جامعة قسنطينة 

 قسنطينة_ الجزائر.

المركز الجامعي أمين العقال الحاج موس ى -د. حدادي عبد اللطيف

 الجزائر -بوالية تامنغست آق أخاموك

عبد الحميد مهري بوالية  3د.بوجعدار الهام_ جامعة قسنطينة 

 قسنطينة_ الجزائر.

المركز الجامعي أمين العقال الحاج موس ى آق -أ.د. بن قدور أشواق

 الجزائر. -بوالية تامنغست أخاموك

عبد الحميد مهري بوالية  3د.صباح ليلى_ جامعة قسنطينة 

 قسنطينة_ الجزائر
 الجزائر -جامعة عمار ثليجي بوالية الغواط -د. مخلوفي عزوز

عبد الحميد مهري بوالية  3د.حسان بوزيان_ جامعة قسنطينة 

 قسنطينة_ الجزائر
 لجزائرا -جامعة زيان عاشور بوالية الجلفة -د. غربي ياسين

عبد الحميد مهري بوالية  3د.بوعتروس جمال_ جامعة قسنطينة 

 قسنطينة_ الجزائر.
 الجزائر –جامعة طاهري محمد بوالية بشار -أ.دصادق الزهرة 

عبد الحميد مهري بوالية  3د.عروف عفيفة_ جامعة قسنطينة 

 قسنطينة_ الجزائر
 لجزائر.ا -البيضالمركز الجامعي نور البشير بوالية  -د. قصابي شعبان
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عبد الحميد مهري بوالية  3د.حمد عمان_ جامعة قسنطينة 

 قسنطينة_ الجزائر
 زائرالج -المركز الجامعي علي كافي بوالية تندوف  -د. بياض مصطفى

 بوالية الجزائر_ الجزائر 33الياس_ جامعة الجزائر  د.كيشاوي 

أوكلي محند أولحاج بوالية  أ.د. بوبكر مصطفى _ جامعة جامعة

 البويرة_ الجزائر

 د.بن موفق زروق_ جامعة زيان عاشور بوالية الجلفة_ الجزائر.

أ.د. صالح محمد _ جامعة أحمد بن يحيى الونشريس ي بوالية 

 تسمسيلت_ الجزائر.

د.جحيوة طاهر_ المركز الجامعي شريف بوشوشة بوالية افلو_ 

 الجزائر.

. لجلط ابراهيم _ جامعة أحمد بن يحيى الونشريس ي بوالية أ.د

 تسمسيلت_ الجزائر.

د.حمادي مليكة_ جامعة جياللي اليابس بوالية سيدي بلعابس_ 

 الجزائر.

أ.د بوكرديد عبد القادر_ جامعة أحمد بن يحيى الونشريس ي بوالية 

 تسمسيلت_ الجزائر.

لحاج بوالية البويرة_ د.عليان صبرينة_ جامعة جامعة أوكلي محند أو 

 الجزائر. -د. لمطوش لطيفة_ جامعة أحمد الدراية بوالية أدرار الجزائر

د.زحوفي نور الدين_ جامعة جامعة الجياللي بونعامة خميس مليانة_ 

 الجزائر. -د. سيد أعمر زينب_ جامعة أحمد الدراية بوالية أدرار الجزائر

الونشريس ي بوالية د.زيان بروجة علي_ جامعة أحمد بن يحيى 

 الجزائر -أ.د. لخديمي عبد الحميد_ جامعة أحمد الدراية بوالية أدرار تسمسيلت_ الجزائر.

د.قطاف عبد القادر_المركز الجامعي شريف بوشوشة بوالية 

 الجزائر -د. مسعودي عبد الكريم_ جامعة أحمد الدراية بوالية أدرار افلو_الجزائر

المقاوم الشيخ امود بن مختار بوالية  د.خثير شين_ المركز الجامعي

 الجزائر-أ.د. فودو محمد_ جامعة أحمد الدراية بوالية أدرار اليزي_ الجزائر

 الجزائر-د. حدادي عبد الغني_ جامعة أحمد الدراية بوالية أدرار الجزائر. -د. منير لواج_ جامعة محمد الصديق بن يحيى بوالية جيجل

 الجزائر. -أ.د. ساوس الشيخ _ جامعة أحمد الدراية بوالية أدرار الجزائر -المركز الجامعي بوالية مغنية د. بن شعيب فاطمة الزهراء_

 الجزائر. -د. قويدري عبد الرحمان_ جامعة أحمد الدراية بوالية أدرار الجزائر. -أ.د عياد ليلى_ جامعة أحمد الدراية بوالية أدرار
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تزايد االهتمام   أصبحت المؤسسات الناشئة تلعب دورا مهما في النشاط االقتصادي، إذ

بالمؤسسات الناشئة في اآلونة الخيرة سواء على صعيد الدول المتقدمة أو الدول السائر ة 

 في طريق النمو، وهذا راجع لمدى مساهمة هذا النوع من المؤسسات في نمو الناتج املحلي

اإلجمالي، ورفع اإلنتاجية، وفتح مجاالت للعمل جديدة خاصة في الدول النامية أين تعد 

المواتية، من خالل استحداث فرص   المبادراتية بديال مهما بسبب ظروف سوق العمل غير

عمل وخلق الثروة خاصة وأن هذا النوع من المؤسسات تتميز بالحداثة وتبنيها لفكار جديدة، 

دها المالية وضعف شرعيتها في السواق بسبب عدم الخبرة التجارية كذلك قلة موار 

والتكنولوجية، ومن هنا تظهر حاجتها إلى المساعدة وتقديم مختلف أنواع الدعم والخدمات 

ح تية لألعمال بالبيئة المعاصرة و املحفزة، تسماالمالية والمادية وحتى المعنوية لمساعدتها على التواجد في بيئة مبادر 

وفير الموارد الالزمة لتلبية احتياجاتها والتقليل من الصعوبات التي قد تواجهها أو تعرقل سير عملها من جهة، وزيادة بت

 .إستمراريتها من جهة أخرى  فرص بقائها ونجاحها و

اصة، خكما أن الهياكل المرافقة لهذه المشاريع أهمية بالغة في دعم المؤسسات الناشئة بمختلف القطاعات العامة وال

من خالل توفير الدعم المادي والمعنوي والمعرفي في ظل نموذج إقتصادي جديد قائم على اإلبتكار والخروج من التبعية 

بإستحداث وزارة منتدبة للوزارة الولى مكلفة بالمؤسسات الناشئة عملت على  النفطية، ومن هنا قامت الدولة الجزائرية

ر هذا النوع من المؤسسات والتركيز على ترقية هياكل مرافقها كدعامة أساسية وضع إطار تنظيمي لتسهيل إنشاء وتطوي

 .لمساندة مثل هذه المؤسسات

 :ومن هذا المنطلق، يمكن صياغة إشكالية المؤتمر كما يلي

 لىع ذلك وأثر المعاصرة، االقتصادية البيئة ظل في المبادراتية لألعمال والدعم المرافقة هياكل تساهم كيف

 .؟ الناشئة المؤسسات استدامة

  :المؤتمر محــــــــاور 

ة تيامـن خــالل تسـلیط الضـوء حــول العمال المبادر  تنظيمه ارتأينا ،انطالقا من إشكالية هذا المؤتمر الدولي

حیـث تـم تقسـیم هـذا الموضـوع إلـى محـاور بهـدف تعزیـز  ،متطلبات اإلستدامةوالمؤسسات الناشئة بين المرافقة و 

ن لنظر بين الباحثين الكاديمييالبحـوث العلمیـة واالطالع على المستجدات في هذا الميدان مع فتح آفاق ووجهات ا

 .الفاعلين في هذا الميدانو  االقتصاديينالخبراء و 

 :التاليةلذلك سنركز على دراسة املحاور 

 .تية والمؤسسات الناشئةااإلطار النظري و التأصيلي لألعمال المبادر  : الول  املحور 

  .تية و المؤسسات الناشئةاتشخيص واقع العمال المبادر  : الثاني املحور 

 .تية في النهوض بالمؤسسات الناشئةادور آليات الدعم و هياكل المرافقة لألعمال المبادر  : الثالث املحور 

  .المؤسسات الناشئةفي ستثمار اإل أفاق مناخ  ، تحديات،واقع : الرابع املحور 

 .المبادراتونية الخاصة بالمؤسسات الناشئة و تكييف المنظومة القان :الخامس املحور 

 .االبتكارمتطلبات تشجيع روح المبادرة و : السادس املحور 

 .عرض نماذج للمؤسسات الناشئة مع حاالت عملية : السابع املحور 

 .تية والمؤسسات الناشئةاعرض تجارب دولية رائدة في العمال المبادر    :الثامن املحور 

ديباجة 

 المؤتمر:
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 المؤتمر أهداف

 تسليط الضوء على واقع المؤسسات الناشئة؛ 

 التطلع على أهم المستجدات القانونية في قطاع االقتصادي؛ 

  في بيئة اقتصادية غير مستقرة ومعرفة أهم الجهزة الفاعلة؛ تياإبراز واقع الدعم المبادر 

 خلق عالقات تعاون وتواصل علمي بين القانونيين واالقتصاديين وكذلك المنظمات المهنية املختصة؛ 

 العمل على خلق تخصصات أكاديمية مشتركة بين االقتصاديين والقانونيين وأصحاب القرار؛ 

  طرح الفكار وتبادل اآلراء بخصوص التجارب الدولية في هذا املجال؛إثراء الرصيد العلمي والمعرفي و 

 فتح مجال لتبادل الخبرات واآلراء بين أساتذة وطلبة الجامعات والمعاهد المتخصصة. 
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 السالم عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

 .واسمهأعضاء الرئاسة الشرفية كل بمقامه 

أ.د طارق أحمد قاسم المنصوب رئيس جامعة إب_ اليمن، أ.د. حسن علي حسن رئيس 

رئيس جامعة إب للدراسات العليا جامعة طبرق_ ليبيا، أ.د فؤاد عبد الرحمن حسان_ نائب 

. وليد شعيب أدم_ وكيل الجامعة للشؤون العلمية _جامعة البحث العلمي_ اليمن، أ.دو 

طبرق، ليبيا، أ. د مصطفى عوادي_ الجزائر، أ. عمار شرعان_ رئيس المركز الديمقراطي 

العربي _ ألمانيا_ برلين، أ. أحمد إبريك مراجع_ مدير مركز البحوث والدراسات العلمية_ 

 جامعة طبرق_ لبيا.

ري للمركز الديمقراطي العربي، الحاج أحمد فوزي رئيس اللجنة أ. كريم عايش، المدير اإلدا

ثين الباح ،دارة النشرإد. ربيعة تمار مدير العلمية، حنان طرشان مسؤولة التنسيق والنشر، 

املحاضرين معنا عبر تطبيق الزووم، نرحب بالجميع في هذه التظاهرة العلمية، ونتمنى أن 

 ية التي قدمها المركز الديمقراطي العربي.تكون ناجحة وكإضافة لإلنجازات العلم

كما أتقدم بالشكر الجزيل للقائمين على اللجنة التحضيرية لهذا المؤتمر من المركز 

الديمقراطي العربي وما تم تقديمه من متابعة وتنسيق الى غاية انعقاد المؤتمر بيومنا هذا 

 م.1212من شهر فيفري  11و11وبتاريخ 

 رئيسة المؤتمر:

 الجزائر-جامعة بشار-الدكتورة قايزة بلعابد
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 تفهرس املحتويا

 الباحث عنوان املداخلة الصفحة

 إستراجُجُاث دغم اإلاؤسساث الىاشئت في الجصائس 41-14
 ًــىســازي هىال ط د. -

 بن غصة هىاء د. -

11-95 
 اإلاؤسساث الىاشئت في الجصائس  جفػُل آلُاث جمىٍل ودغم

 

م  .د -  .هبُلتهاشُم مٍس

ني هجالء. د -  إلاٍس

06-34 
 واكؼ ؤلابخكاز في اإلاؤسساث الىاشئت دزاست حالت الجصائس 

 

باون  -  د. مسػىد بٍى

 سمُحت بىحفصد.  -

31-466 
في وجىد الدغم الجامعي كمخغير  جأثير فػالُت الراث اإلالاوالجُت غلى الىُت اإلالاوالجُت

 دزاست بئسخذدام الىمرجت باإلاػادالث البىائُت  مػدل

 بسكاحي ًىسفد..ط -

 ثامسي أحالمد..ط  -

 سػُدة أحمد الحاجتبن د..ط  -

464-441 
 باإلاؤسست ةفي جحفيز اإلابادز  مطلب أساس يالاجصال الخىظُمي 

ت ؤلادازة الػامت  مسجكصاث هنري فاًىل في هظٍس
 حىان ولهيد.  -

ادًت للمؤسساث الىاشئت بالجصائس ) الىاكؼ وألافاق 449-441  ) جحلُل البِئت الٍس
 د بىزَش سهام ط. -

 بىزَش احمد د. -

444-145 
 جهصة الدغم في مسافلت اإلاؤسساث الىاشئت في اإلاجال البُئي والخىمُتأدوز 

 الجصائس –دزاست حالت والًت كسىطُىت  اإلاسخدامت 

 د. غفُفت غسوف -

 أحمد غمان د. -

 مشسي محمد لىاصس د. - اإلاسجكصاث ؤلاستراجُجُت للنهىض باإلاؤسساث الىاشئت في الجصائس 410-495

406-479 
 هحى اسخدامت اإلاؤسساث

 "اإلاؤسساث الىاشئت الخظساء مددل مفاهُمي"

 د سلُمت جلفاوي  ط. -

صي  ط. - مت غفاف حٍس  د ٍز

470-453 
م السكمي في جطىٍس اإلاؤسساث الىاشئت   دوز الدسٍى

 في مجال الحجىشاث   Airbnb.com دزاست حالت الشسكت الػاإلاُت الىاشئت 

 د. مذخاز سُلم -

 فخحي غلُان د. -

ادًت لألغمال في الجصائس  455-116  دوز الابخكاز في جحلُم الٍس

 ط د. بلىم سػُدة -

 صحساوي مُمُتط د.  -

 الحم د. طير غبد -

114-113 
 اإلالدمت اإلاؤسساث الىاشئت اإلاسخدامت  آلالُاث ووسائل الدغم

ت-   -هماذج من ألُاث الدغم للمؤسساث الىاشئت الجصائٍس

 . فخني السػُدد ط. -

 د. بسهىم هاجس -

 د. ملُكت بن غللمت - أهمُت بىاء هظام بُئي للمؤسساث الىاشئت الطالبُت في الجصائس 115-174

ت في الجصائس دوز حاطىاث ألاغمال 171-137  في مسافلت اإلاؤسساث الىاشئت الابخكاٍز
 د. كداًفت أمُىت -

 د.غلىاش وزدة -

133-464 
Les structures d’incubation: acteurs clés de l’écosystème 

d’accompagnement des start-up en Algérie  

 د. بصطىح جابس -

 د. بىلحىاط مهدًت -

 د. بساهُمي فائصة - دوز الصيرفت ؤلاسالمُت في دغم وجمىٍل اإلاؤسساث الىاشئت 461-441

 واكؼ اإلاؤسساث الىاشئت اللائمت غلى جكىىلىجُا اإلاػلىماث والاجصال في الجصائس 444-444
 . د زباحي غصالنط -

 ط.د حمالوي إًمان -
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441-411 
لدي الشباب حاملي الشهاداث والخىجه هحى  إستراجُجُت دغم زوح اإلالاوالجُت

 الاسدثماز في اإلاؤسساث الىاشئت السُاحُت في الجصائس: بين الىاكؼ واإلاأمىل 

 بلػابد دلُلت د. -

 بشىع سػاد د. -

 -دزاست حالت الجصائس -الشسكاث الىاشئت في كطاع الخكىىلىجُا اإلاالُت  419-401
ش -  د. زابح بَس

 فىشٍت بىظهسط.د. -

404-473 
 دوز حاطىاث ألاغمال في جىمُت الابداع باإلاؤسساث الىاشئت

ت–   -الاشازة الى الخجسبت الجصائٍس
 ساكس فخُحت د. -

475-455 
-45مخغيراث البِئت السُاسُت واللاهىهُت الخاصت باإلاؤسساث الىاشئت مابػد كاهىن 

   1616اإلاخظمن كاهىن اإلاالُت لسىت  41

 د. لسىد غصامط ، -

 وػمان بهلىل  ط،د. -

 ط،د غظبان دالد -

ل اإلاؤسساث الىاشئت في الجصائس 166-145  .واكؼ ومػىكاث جمٍى

س ي السبُؼ د. -  سَى

 د. بن ًامين دالد -

 د. بن سالم غبد الحكُم -

 غُاش ي سىمُتد.  ط. - في جحسين أداء اإلاؤسساث الصغيرة واإلاخىسطت ERPدوز بسمجُاث الدسُير اإلادمجت  116-147

 دوز مؤسست ميزة الىاشئت في همى الاكخصاد لىالًت الاغىاط. 143-190
 طُبي زجِبت .د -

 مذلىفي غصوش .د -

197-179 
دزاست جحلُلُت  –واكؼ مىاخ الاسدثماز ودوزه في حشجُؼ اإلاؤسساث الىاشئت بالجصائس 

 -ANDI  للىكالت الىطىُت لالسدثماز

 ط.د مسلم ماٌست -

 ط.د بن حمُدة صىهُت -

170-150 
 داز اإلالاوالجُت كالُت لدغم اإلاؤسساث الىاشئت

سة همىذجا-  -دازاإلالاوالجُت بجامػت البٍى

 غىل زشٍلت .د.ط -

كسمُت محمد غماد  .د.ط -

 الدًن

 اإلاؤسساث الىاشئت: الىجه الجدًد لالكخصاد الػالمي )ججازب دولُت هاجحت( 157-941
 د. غماز  بن سدًسة -

 ط,د. أحالم دوبابي -

944-944 
 في الجصائس   هُئاث الدغم اإلاالي اإلاىجهت لدغم وجمىٍل اإلاؤسساث الىاشئت

 -  ANGEMحالت الىكالت الىطىُت لدسُير اللسض اإلاصغس -

ص ي -  ط د. هادًت اللَس

 ط د. فخحُت بىكحال -

 لخحفيزاث الجبائُت والخمىٍلُت في جطىٍس اإلاؤسساث الىاشئت في الجصائس دوز ا 941-910

 بحيري د. كادة  -

 حفُظ فخحي د. -

 مذطاز بىدالي د. -

ت  917-995  واكؼ اإلاؤسساث الىاشئت: كساءة في الخجسبت الجصائٍس

 أ.د آًذ ًحي سمير -

 د. غابي ولُد -

 ط.د بىغالق هىزة -
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  ملخص الدزاطت: 

 وهددى الأالحددعل   ضواحددع ٓعإلا ددع ه فدداا قدد  الىكدد   القدد  أحددس اإلاىاهدد ٕ الددص الوددىع ٓ دد   تؼددط ٍالدد  السضاػدد   هددص  هددس                      

 وامى دد دعكدد  مددل دددعٌ اػددمٔطان الهددي تػددتااا   ع  اإلامانددعم مددل ًددطة الحيىمدد  الجعاتط دد  لددسٓي  والجعاتددط ٓعمدد   النعؿدد  اإلائػؼددع  

 هصا النْى مل اإلائػؼع  الص  اليعاٌ حسيث النـؤم ق  الجعاتط.

اىكددط  السضاػدد  الدد  ا  هنددعن اهممددع  ه فددا مددل ًددطة الحيىمدد   وكددس المحط  دد  الىكدد    اإلاددن  شلددً اددي اػددمذسا   ولمحل ددم

ٓ ددد  تؼدددش   املـددعع اإلاع دددس مدددل اإلاـدددعض ٕ  ومؼددعٓسممددل ددددعٌ ًدددطل ٓددّسم ةل دددع  حسي ددد   وشلدددًاإلائػؼددع  النعؿددد    وامى ددد الجعاتط دد  لدددسٓي 

معٌ الط عزي  ق  ز ٕ عجط  المنم   تكملعزي   وتبميعض  النعؿ     تكملعز .المنى ٕ  واحل مايمعنع منهع بؤهم   هص  ٓت

   والممى   اػتااا   ع  السٓي النعؿ    اإلائػؼع  اإلافخاخيت:الكلماث 

 

Abstract: 

                   This study aimed to shed light on one of the topics that has received a great international popularity at the 

present time, which is Start-ups in general and Algeria in particular, through a review of the most important strategies 

adopted by the Algerian government to support and finance this type of institutions that are still modern in Algeria. 

                  In order to achieve the objective of this study, we used the analytical descriptive approach, and the study 

concluded that there is a great interest on the part of the Algerian government to support and finance Start-ups, by 

introducing several modern mechanisms and helping to facilitate the creation of more Start-ups and innovative projects, 

believing in the importance of these entrepreneurships businisses in advancing economic development and achieving 

economic diversification 

Keywords: startups, support and financing strategies 
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 ملدمـت:

ل ع  الحسي   الق  مىهْى السٓي والممى   اهممع  الى فا مل ال عح ف  ا ٔه اٌىض ه فا ق  ال حث ٓل آلا

ٌ النعؿ    واعايس تهممع  بهع ٓ   مؼمىي السٌو اإلاملسم   واإلاـعض ٕلطممى    منص بطوظ اإلائػؼع  اللغفام   والسو

مل ةثعض اي عب   ق  مذمطف حىانب الح عم تكملعزي   النعم   همحطن أػعس ي ق  النـعي تكملعز  إلاع لشع

 .وتحممعٓ  

معٌ وأك ح اإلامعضػف  وال عح ف  يؼمذسمى  ملٌلحع   ُشط  الٔسيس مل تؿيعٌ اإلاذمط   لسٓي ض عزم ٓت

معٌ. ع  ٓت  منهع الممى   الجمعع  وضأغ اإلاعٌ اإلاذعًط واإلاؼت مط ل اإلاعن وهصا حعهنع  ومؼٓط

 اكملعزي  متؼعٓض بملط ع   امفز  والص  وتبميعضُ  النِع  تكملعز  الجسيس اللعتي ٓ   اإلأط    وق 

معٌ  هباي ق  واٌىضا  أح  المذطم مل أٓ عع  وملالحسث  حيىم  الجعاتط   مل مىاه   لوع  البس لم عٌ ٓت

 والنعؿ  نحى النهىن بلٌعْ اإلائػؼع  اللغفام  لطثاوم اىحش  اهممعمعاتهعملعزض حسيسم  ودطمتكملعز الط ع  

 لسي الىظ ط ألاٌو  اػمحساث وظاضم منمسب اي  منهع هم عزضا و  الط عزي .ضول اإلا عزضاا   ق  الـ عب حعم   ألا يعض  وبٔث

بعإلهع   ال   تٔم  ٓ   اطك   و اٌى ط و تؼش   ملـعي هص  اإلاـعض ٕبعكملعز اإلأط   و اإلائػؼع  النعؿ   ميط   

اإلانِىم  تكملعزي  لطمئػؼع  النعؿ   هص ه اى فا تلممى   العظ  لشص  اإلائػؼع    املـعع كنسوق زٓي و اٌى ط 

ن   إلانح ٓعم  " مئػؼ  نعؿ   " " مـطوْ م مىط " " حعهن  آمعٌ "   همع اي  و هصلً اي اًعق اإلائػؼ  الًى

معٌ اإلا عزضاا      دعك  اللطاض ألادفا اإلامم   ق  ًطل الٔسيس مل اللطاضا  الىظاض   التي ا ممعش ى مٕ مؼع  تصج ٕ ٓت

معٌ الجعمٔ   و اًعق مـطوْ مصهطم اذطج مئػؼ   ن   انؼ ل   إلامعبٔ  تبميعض و حعهنع  ٓت تـى   لجن  ًو

 نعؿ   مل اح  الطق  بمؼمىي اإلاذطحع  الجعمٔ   و احموع  ألا يعض اإلا مىطم لطٌط   .

 الدزاطـت: مشكلت

الحيىم   وم عزضمالنعؿ   ٓعم   واإلائػؼع الط عزي  ُ  اعايس تهممع  الٔعلمي بعإلاـعض ٕ  وق   ػ م ق  اًعضمع

 المعل  :ؤلاؿيعل   الطتيؼ    يمىننع ك عغ  دعك  هصا النْى مل اإلائػؼع   واحموع الجعاتط   ق  ا ني 

 الجعاتط   لسٓي وامى   اإلائػؼع  النعؿ  ؟معه  أهي تػتااا   ع  اإلامانعم مل ًطة الحيىم  

 أهداف الدزاطـت:

 ألادفام ٓعإلا عالوىع ٓ   اإلائػؼع  مل دعٌ المٔطن ال  واكٕ هص   ال  تؼط ٍتهسة السضاػ  الحعل   

طب ع   واا ع  الخلىق وحه  الجعاتط ٓ  النْى مل اإلائػؼع  ق   السآم  لشصاأهي الش عو   ؤلاؿعضم ال مٕ   ومحط عٓو

 النعؿ  .هص  اإلائػؼع   وامى  أهي تػتااا   ع  اإلام ٔ  مل ًطة الحيىم  الجعاتط   لسٓي 

 أهميت الدزاطـت:

النِع  ال  ئي لطمئػؼع   أػعػ   ق تؼممس السضاػ  أهم تهع مل ألاهم   الٔعل   لٔنلط الممى   هسٓعم  

تػتااا   ع   وأهي مل النعح   الٔطم   تهسة ال  اىه ح أهي اإلا عه ي اإلامٔطل  بعإلائػؼع  النعؿ    النعؿ   

 النعؿ  .مؼعهمتهع ق  نمى اإلاـعض ٕ  والممى   ومسيالحسي   لطسٓي  تل ع و
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  الدزاطت:مىهجيت 

اا ٔ  السضاػ  اإلان   الىك   لطمٔط ف بعلـطوع  النعؿ   ثي اػمذسا  اإلان   المحط    مل دعٌ حمٕ اإلأطىمع  

  .والممى  السٓي  وةل ع وال  عنع  وتحلعت ع  اإلامٔطل  بعإلائػؼع  النعؿ   

ال  ثعث  محعوض ومل أح  ؤلاحعب  ٓ   ؤلاؿيعل   اإلاٌطوح  والىكٌى ال  أهساة السضاػ   اي الؼ ي ال حث 

 ضتيؼ  : 

 أوال: م عه ي ٓعم  حٌى اإلائػؼع  النعؿ  

  الش عو  السآم  لطمئػؼع  النعؿ  ثعن ع: 

 اػتااا   ع  زٓي اإلائػؼع  النعؿ   ق  الجعاتط ثعل ع: 

 اإلاؤطظاث الىاشئت مفاهيم عامت خىل أوال: 

 الىاشئت:اإلاؤطظاث  مفهىم (1

مطا ٌع بنـعم ضأغ   الؼ ٔ نع  " اإلائػؼع  النعؿ   " ق  الىاليع  اإلامحسم  ق  أوادط  Startupللس ملـؤ ملٌلح 

وؤلانتان  التي الطكم      ق  م عٌ المىنىلىح  ه عع مل الطج التؼٔ نع ق  أوادط  ؿعثٔع وكعضاإلاعٌ اإلاذعًط  

واحسيس ؿطه  حسيسم أو ق  مطحط  م ىطم شا  اميعنع  نمى أٓ   مل  لىكف واػمذس  .2000ان  ط  ق  نهعي  ٓع  

الـطوع  النعؿ    اش اضا ٌ  بعالنتان  حتى ٓط   بعػي تٔممسهع لمممىل مل النمى.اإلأمعز بؼاب المىنىلىح ع التي 

" Startupملٌلح "ٓو   هصا النحى ال يعاٌ  واػٕ ٓ   ؤلانتان  أو الـطوع  النعؿ   ق  م عٌ المىنىلىح ع ٓ   نٌعق 

 (startupcommons, 2022) ".اإلائػؼع  النعؿ   المىنىلىح  ُيـعض ال ه أػعًػع بعػي "

 : ه  أؿشطهع ولٔ مل بعحث الدط   وادمط  كسم  ٓسم تٔعض ف لطمئػؼ  النعؿ   

  "  اإلائػؼ  النعؿ   ه  منِم  اي تـى طشع لط حث ٓل نمىشج آمعٌ كعب( لطمىطاضrepeatable ٕ وكعب  لطمىػ )

(scalable). (Steve, 2010)  طهع و Steve Blank  أهم   نمىشج الٔم   ٓ  المٔط ف مل دعٌ هصا(business 

Model مع يم م ٓط ه مئػؽ  .. )حؼبالشصة منه ال حث ٓل ايطازا  او أضبعل او ٓمعع او ... والص ( اإلا ىط

 وادم عض (هى ًط م الـطوع  النعؿ   لمىطاض Scalable) والتؼط ٕالمٌىض الطؿ م  وا  اإلاؼت مط(الـطه  مٕ 

 أٓمعلشي. طه عتهي بؼٓط  حٌى نمىشج 

   حؼب" مئػؼ  كمم  لمنمى بؼٓط   " Paul Graham   اشا وعن  اإلائػؼ  حسي   المعػيؽ او تٔم  ق

الـئي  وانمعالـطه  النعؿ    لجٔطشعليؽ هطوض  ضاغ اإلاعٌ اإلاذعًط  امى ع ملاطل   المىنىلىح ع أو م عٌ 

 (11  ك ح   2021)ػط معمل  و إلاى    .أػ ٓى ع % 7و % 5النمى  ح ث ا  النمى الج س ييى  بف  ألاػعس ي هى 

   و ٔط شع Eric Reisق  همعب  الـشفاThe Lean Startup «  ُ  ه  و  مئػؼ  بـط   تؼع  لخطم منمج حسيس ق

 (Eric, 2011)  » ُطوة ٓس  المؤهس

 11ق  اإلاعزم   15/09/2018اإلائضخ ق   20/254اإلاـْط الجعاتط  مل دعٌ احيع  اإلاطػى  المن  ص  ضكي  و ٔط شع 

 المعل  :اش تٔمبا مئػؼ  نعؿ   و  مئػؼ  دعهٔ  لطلعنى  الجعاتط  و احتا  اإلأعيفا  منه 

 ثمعمل  ػنىا   8ٓمط اإلائػؼ  ال يم عوظ  

 لطمئػؼ  نمىشج آمعٌ او  ىطم م مىطم 
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ٓ   ألاك  مل ك   اشخعق ً  ٔ ف  او كنعزيم اػت معض مٔممسم او مل %50ضاغ معٌ الـطه  ممطىن بنؼ    

 ًطة مئػؼع  حعكط  ٓ   ٓعم  مئػؼ  نعؿ   

 ٓعم . 250اليم عوظ ٓسز الٔمعٌ  

ن   إلانح ٓعم  مئػؼ    معٌ الؼنى  اإلا طغ الص  احسز  اللجن  الًى  نعؿ  .اليم عوظ ضكي ٓت

والاطدثماز شكل كابل للخددًد  الاعمال فيالىطيلت اإلاثاليت للخعبير عً زيادة اش  يمىل اللٌى ا  الـطوع  النعؿ   ه  

. والخدلم مً الليمت اإلابخكسة والاطخفادة منها مع الطمىح والىمى الظسيع باطخخدام همىذج اعمال كابل للخطىيس باطخمساز

 منهع:نصهط  نعؿ   لىل ي ب ا  تؼمىق  ؿطوي مٔ ن  لطمؤه   هـطه  

 اللىي:ىمى اخخماليت ال  

  والنمىمع ي طن ٓطيهع المىػٕ  وهصاالشصة مل الـطه  النعؿ   ليؽ ا  ايى  مطبح   لٍ ب  هى اىل س زد  ه فا 

  والابخكاز: الحدًثتاطخخدام الخكىىلىحيا 

ئس تبميعض احس الطوعتع اإلاشم  التي يلى  ٓطيهع ملـعي الـطه  النعؿ     اش ٓطيهع احسيس نمىشج اكملعز  حسيس او 

لطملس  والط عه    اإلاؼمٔمط  مل اهي تزوا تبميعض  و اٌى ط منمج او دسم  تؼمح لشع ببهتؼعب مفزم انع ؼ   كى   .

 Theبٔنىا  اا ع  تبميعض ) 2022( لٔع  WIPOى   ال ىط   الٔعإلا   )ٓل اإلاط ال ه الط ط ق  الٔعلي وهصا مع يـفا 

direction of innovation)   هى ٓمط   المى  م  وانمع عإلاؼؤل  ليؼ  ه ف تؼت مط تكملعزيع  ق  ألا يعض الجسيسم

 .كعزم  لؼنىا بف  اذل م ؤلاملؼع  واإلاىاضز اإلاعل   و ألاملـٌ  تبميعض   اإلاذمط   لمحسيس اا ع  تبميعض ق  الٔعلي 

(World intellectual property Report2022, 2022, p. 7.8) 

  كبيرة:خاحت جمىيليت 

ق  مطحط   وثعن عأوال ق  مطحط  تنٌعق  ح عتهع ق  مطحطمف  مشممف  مل  ودعك احمعج الـطه  النعؿ   ال  امى   ه فا 

مل  تبميعض    ل   الـطوْ ق  م   هص  اإلاـعض ٕ  العظ  شلً البس مل اى فا الممى   أح   وملالتؼط ٕ. 

 وةل ع وحب اػمذسا  الن ع   اإلامعح . ولصلًالوطوض  مٔط   الجشع  اإلامىل  ومٔط   اإلاع س ٓل الىػعت  اإلاذمط   

 اإلائػؼ  النعؿ  . ودلعتمحسي   اممعش ى مٕ ً  ٔ  

  اللاهىهيتالبيئت:  

امذص ؿي   ح ث واللىانف مل اإلالعزض اإلاشم  التي احمعحشع اإلائػؼع  النعؿ   الػممطاض ن عحشع ه  التـط ٔع  

شط     (163  ك ح  2022)بل ٓ عز   .اإلأطق  وتكملعزألازوا  التـط ٔ   اإلاح عم ألملـٌ  اإلائػؼ   النِي  ُو

معٌ ال عح ف  واللعزم الؼ عػ ف   ح ث ينِط اللعزم  معٌ مئدًطا همىهْى ضتيس ي ٓ   حسٌو ألٓا ال  ئ   لط عزم ألٓا

معٌ هملسض لعبميعض واللسضم المنع ؼ   والمنم    تبميعض  أنِم   ستكملعزي . وتٔالؼ عػ ى  ال  ض عزم ألٓا

معٌ    والـ يع  ه  الٔنعكط اإلايىن   وضأغ اإلاعٌ تحممعع والجغطا  ع تكملعزي  لطنِي ال  ئ   التي اسٓي ضواز ألٓا

(Ana & Joao, 2022, p. 189) 
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 جاهيل الشسكت الىاشئت  (: شسوط01الشكل البياوي زكم )

 

 

 

 

 

 

 (startupcommons.org, 2022) اإلاصدز:

  الىاشئت للمؤطظاث الخصائص السئيظيت (2

 واحؼينه يمم   تدمعة ألاػعس ي بف  ؿطه  ٓعزي  وؿطه  نعؿ   ق  أ  الـطه  منِم  لمن  ص نمىشج أٓمعٌ نعجح 

الؼىق بؼٓط .  ق  والنمى مٌى ط ال اميعن  واحس. ولطـطه  النعؿ   بينمع يمي انِ ي ؿطه  م مىطم ؿعب  لطٔ ىض ٓ   

عق وازاضم  اى فا  وبعلمعل  هس شع هى املـعع وبنعع نمىشج ٓم  كى  و ٔعٌ يمىل لآلدط ل ا ن ه واحؼينه.  ًط ل  إًل

ألادطي الخلعتم اإلامفزم ألادطي ملعضن  بعلـطوع   ملو  لطٔمعع.واىظ ٕ نْى حسيس مل اإلانم ع  أو الخسمع  

مِٔي الـطوع  اإلا مىطم ق  الؼىق الطكمي أو اللح  أو ال  ئي أو ػىق تٔم  اش  أو الم ي الن ع  حسيسم اػمذسا 

 (Samuel, 2022)    ق  ُ  ُطوة مٔ ن  بـي  ٓع  مل دعٌ حمٕ ألامىاٌ شعامى ط و مي  المىنىلىح ع الح ى  .

 (Indeed Editorial team, 2022)النعؿ  :    مع ي   بٔى الؼمع  اإلامفزم لطـطوع  

 طسعت الىمى والابخكاز (أ 

 و النعؿ   ال  احل م نمى م ىط وػط ٕ مل دعٌ تػم عزم مل اا عهع  المىنىلىح ع وألا يعض اإلا مىطم الـطه تؼع  

طون  هعأثنعع المحطن بؼٓط  لمحؼف  منم عت ٓ   تؼمىل  حتى  عٓل ًطق لمىػ ٕ كعٓسم ٓمع ا حث دسمعتهع ٓو

 تبميعض.كسضتهع ٓ   مل  لتزيسشلً ق  حصب اإلاع س مل الممى   ع يؼعٓسه و أهبا ق  الؼىق بؼٓط  حل 

 مددودة مىازد (ب 

 طق كغفام مل ال س الٔعمط   محسوزم  وبـط  مىاضز معل   ق  اإلاطاح  ألاول  مل زوضم ح عم الـطه  النعؿ   تؼٔم   

أزواض لطمُى ف  اش تٌٔ  ٓ   ك س الح عم   عوالتؼى م لومع  بلعئه وتبميعضلمممىل مل تغٌ   الن لع  التـغ   

 ممٔسزم.بمؼئول ع   وايط شي

 مىظفين شغىفين ومخدمظين (ج 

كس ييى  لسي الـطوع  النعؿ   مُى ف  ممحمؼف  يـتاوى  ق  ن ؽ الطإ   ولسيهي السا ٕ لطٔم  بع وط  لطإ   

هصا غعلً ع مع ي ٔطشي و إلاـعض ٕ التي يـعضوى   يهعا إلن عظ كى   وزا ٕبعإلاطى    يممطيى  احؼعغ  وانجحالـطه  انمى 

ع إلي عز حطٌى لطإ   نمعتج اي عب   ًٓ كى  بعلٔم  الجمعع  والٔعً   الجمعٓ    لسيهي ؿٔىض  و نمييغطظ  و أهثا انس ع

 لطـطه . التي يمىل أ  تؼشي ق  ثلع   اي عب  

 

 



 

 – حبلت المؤسسبث النبشئت –المببدراتيت لألعمبل المعبصرة بين المرافقت ومتطلببث االستدامت          

 19  برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 اإلاؤجمس الدولي

 العلمي

2023 

 

 بيئاث العمل ؤلابداعيت (د 

ع أهثا  يهطميً  تؼطؼ اممطً الـطوع  النعؿ   
ً
وغعلً ع مع يصهب اإلاُى ى  ال  اإلائػؼف  لملسيي ألا يعض  اناؼعً

.
ً
ٌ  من مح  ٓعزم مع ييى  لسيهي ثلع   ٓم  و  والحطٌى م عؿطم  ممع يئز  ال  مع س مل الحمعغ إلاـعضه  ألا يعض والحطى

والتي  الطاسخ  يصجٕ ٓ   ؤلابساْ وتبميعض. لسي الـطوع  النعؿ   بي ع  ٓم  غفا ضػم   أهثا مل الـطوع   بمع

 يمىل أ  تٔعظ ؤلابساْ.

 اإلاجخمعاث اإلاشازكت (ٌ 

نعؿ   ب س لمٔع ع اإلا ممٔع  اإلاـعضه  ل نعع والع لطٔعم  الم عض  . انهي ينـ ى  محعزثع  ٓعزم مع تٔم  الـطوع  ال

هعز   مٕ كعٓسم ٓمعئهي و  لىنهي مشممف  بمنم عتهي ودسمعتهي مل دعٌ اى فا احسي ع  منمِم  لطٔطون 

اا   ع  وأػعل ب يؼمذسمى  اػتا  ٓمعئهي والٔطون التاو     الجسيسم. إلؿطان حمشىضهي وانم   كعٓسم 

( والتؼى م ٓبا وػعت  المىاك  تحممعع  SEOالتؼى م الطكمي م   تؼى م اإلاحمىي واحؼف  محطوع  ال حث )

 ومنلع  الطػعت .

 دوزة خياة اإلاؤطظت الىاشئت (3

يمىل الؼ ي هص  اإلاطاح  ال  ثعث  مطاح  ضتيؼ    ملـعًشع  و مٌىض امطاإلائػؼ  النعؿ   بمطاح  محسزم و  انمى 

(startup guide IONOS, 2020) : وه 

عق  ومطحط ( Seed phase) مطحط  ال ساي  همع:ال  مطحطتي  انلؼي( و Early stageاإلاطاح  اإلا ىطم ) (أ   ًت

  عقوهنعن مل يٌطم ٓطيهع اػي مطحط  بنعع ال ىطم او مطحط  مع ك    اليشأة(:البداًت )مسخلت  .ًت

معٌ أػعب ٕ او ؿشىض او حتى ػنىا  ق  الم ىفا حتى ي سو   ىطم  و  ش يع ي سأ ب ىطم يلض ي بٔى ضواز ٓت

 الٔم  ألاشخعق ق   دبام)م   هص  ألا يعض مل دعٌ ملعزض ممنٓى   واؤت مـطوْ نعش ئ تؼمحم اإلامعبٔ   

 ,startupsavant.com) (.....  المىنىلىح   واإلاشعضا اإلأط    الصخل   تهممعمع   الشىايع   المٔط ي 

2022) 

البس مل  الؼىق  وهنعاط    حعحع  وشوق     اػتهعه   مٔ ن  ق  يمي ًطل ال ىطم ؤلابسآ   التي تؼتهصة 

ق   واػممطاض تهعال ىطم لطم ؼ س ٓ   اضن الىاكٕ او ال حث ٓل الممى   اليعق  لسٓمشع المؤهس مل كعبط   

  حيىم  .او مؼعٓسا   وألاكسكعع اإلاؼعٓسا  لطٔعتط الممى   الط  ع شاا ع او مل دعٌ بٔى  الؼىق. و يى  

  معٌ بعلنؼ   لطاتس  واحسيعتٔس اإلاطحط  ألاهثا حمعػع  :الاهطالقمسخلت ح ث يمي  يهع ه ٍ نمىشج  ٓت

اممعظ الـطه  النعؿ   بعإلاذعًطم الٔعل   التي اطا لشع لسي ٓ   مئػؽ  لطـطه  الم عض   والنـعيالٔم  

مل  طق الحلٌى ٓ   الممى   اليعق   واع سالـطه  وهٕ دٌ  ٓم  ح سم تؼعهي ق  اكنعْ اإلاؼت مط ل 

عق الـطه  ق  ٓعلي  معٌ.اًل  وألاكسكععالجؤ اغطب اإلائػؼع  ال  اإلاؼعهمع  الصخل   او تػطم  ٓت

 ألاكغط.الممى    ال  وهصلً

(  transition) وؤلاكْع( Growthتـم  بسوضهع مطحطمف  النمى )التي و  (Expansion stageمسخلت الخىطيع ) (ب 

  بمطحطمف :ٓ   اىػ ٕ نٌعكشع مل دعٌ مطوضهع  واطهع اإلائػؼ  كس زدط  الؼىق بن عل    ايى 
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 ( الىمىGrowth ) 

و اتزايس مٔشع أضكع  الٔمعع الجسز والٔمعع اإلامىطض ل وال ىاافا واملعٓس بلىممي اط    ًطب الؼىق ي

تٔسيع  مل اإلاحمم  أ  اوٌط ال   اش ال ـ    ؤٓ   مٔسال ب اممعظهص  اإلاطحط  ت ا   ألاضبعل احل م 

 .أو ؿغ  مؼعحع  حسيسم لي يمي المذٌ ٍ لشع العبعتل ممٌط ع  حسيسم لسي أو اط     حسيس كٌعْ  وعػتهصاة

(CEMEX Ventures, 2021) 

همحطن  وتبساْم عٌ ملـعًشع مٔممسم ق  شلً ٓ   تبميعض  واىػ ٕ والنمىاحعٌو اإلائػؼ  تنتـعض 

ٓ   مئػس ي الـطه  احم ٕ  المنع ؼ      مٔف  بي   ؿسػسمٓعل  الػىاق حسيسم ق   وادتااقلطمغ فا ؤلاي عب  

الجؤ الـطوع  ال   ولشصاالحلع ايعل ف ٓعل   ػميى  مطبح   والمٌى ط ٓل ٓمط ع  ال حث  يتاابٓم    ط م 

معٌ  وحعهنع ل ع  الممى   الجمعع  ة ال  ًطب بٔى اللطون  وهصاضاػعإلاعٌ تػت معض   وؿطوع ٓت

 اإلالط   .

  ؤلاكالع او الاهخلال(transition) 

مٔم  بـي  مى ف   ألاضبعل  احل محتى هص  النلٌ  واىاك   المسالتي  الـطوع ٓسز كط   مل 

طحط  بمطحط  مع ك   هص  اإلاال   . ولشصا يـعض يؼمى بعإلاطحط  تنملعل     معٓ   تػمٔساز لعهممعب الٔع  

ٓنسمع ال  شلً حتىومٕ  مٌطب ضأغ معٌ حسيسو  تٔني "الٔطن الٔع  ألاول "( Initial Public Offerتهممعب )

عزم ؿطاع أػشي ال طض الـطوع  ًطل أػشمشع لعهممعب الٔع     بنهع غعلً ع مع احمعج ال  زٓي معل  اهعق  إٓل

مٕ ظ عزم    مطآعم مىكٔشع ق  الؼىق وتهممع  بعالػت معضا  المىم ط   النعؿ    ي ب ٓ   الـطوع همع الـطه .

  الـطوع  ٓ   ضأغ اإلاعٌ العظ  ق  نهعي   تام حلا مل الوطوض  أ  و  انى ٕ اإلانم ع  ي باإلانع ؼ  بـي  ٓع  

اللطن اإلاطح   ك   ًطحه او  ضأغ اإلاعٌ اإلالتان مل ال نىنالممى   الجط ئ او :     ملجؤ غعل ع ال   المىػٕ

ٓنسمع الطض ؿطه  نعؿ   ًطحشع لعهممعب الٔع    يمىل امى طشع مل دعٌ اػت معضا  مل  )لعهممعب الٔع 

 (startup guide IONOS, 2020) .(ال نىن تػت معض   أو كنعزيم تػت معض أو الـطوع  اإلالسضم

 (Later stagesمسخلت اإلاساخل الالخلت ) (ج 

ولىل  الؼىق ق   (leader)ضاتسم مىكٔشع اػمشع و  ولشع ق  الؼىق  وممطهعم بلىم ايى  الـطه  ضاسخ 

و   نعؿ   لؼنىا   طشع الخ عض بٔس وكىلشع ال  آ   زضحع  النمى النعؿ   ليؽ مل الوطوض  ا  ا لى الـطه  

 و مل بٔسهع ال  ؿطه  (Scaleup(  مل ح ؿطه  اىػٔ   )Scalingهنع نمفز حعلمف  أيوع امع النمى و المىػٕ )

 (Exitاو يحسث تػىع و هى  ـ  الـطه  و دطوحشع ) Unicorneيىن يىض  

   النمى الٔعل( ٕ والمىػScaling) 

 بنهع احمعج بٔس شلً ال  الٔم  نحى المىػٕ ال  نمىشج  ز ٕ  م طز أ  اىتؼب الـطه  النعؿ   كىم  

نسأو الخسم  واىظ ٔه بٌط ل  مطبح  ٓ   نٌعق  منمج أ  انمعج أٓمعٌ مؼمسا  كعب   اث ع  ا  اإلانمج واػٕ ٓو

  ألاػعس ي لطـطه  النعؿ   هى اٌى ط نمىشج الٔم  واحؼينه لطنمى والمىػٕ بؤػْط مع يمىل  علشصةلطمٌى ط 

 
ً
عزم  ػنىا . ٪ ق  ؤلايطازا  ٓ   مساض ثعث20مُى ف  و ـشس ظ عزم بنؼ    10مع ييى  لطمىػٕ أهثا مل  ٓو

(infonet.fr, 2020) 
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 مميزاث اإلاسخلت الخىطعيت للمؤطظت الىاشئت ( ًبين02)زكم    السطم البياوي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Gennaro, 2022) اإلاصدز:

  الخسوجExit : 

لعػم عزم مل تػت معضا  التي كعمع  بهع يؤم  مِٔي مئػس ي الـطوع  النعؿ   الخطوج النعجح 

(. IPOغعلً ع مع يؤت  الخطوج النعجح ٓل ًط م السمج أو تػمحىاش أو الٌطل الٔع  ألاول  )الـطه  وحني ألاضبعل  و 

ي ب أ  انمى لمل ح ؿطه  م مطم وأ  ا صب ؿطه  أدطي أو مؼت مط   نعجح لي  ال  ؿطه  نعؿ   ال  مذطج 

 (CEMEX Ventures, 2021)   ٓع .اللٌعْ الٔع  بـي

 أهميت اإلاؤطظاث الىاشئت (4

معٌ ا  اٌىضهع ي طب معايع ٓسيسم و  ا فا الـطوع  النعؿ   تهممع  اإلاتزايس بي  مل الٔطى  وألٓا

بطاعا  ظ عزم   النعؿ  اح ع الع عزم ق  ٓسز الـطوع  اش ق  ألابٔعز ؤلاكط م   والىًن   والٔعإلا   هي  لعكملعز 

عتف حسيسم دعك  لسي الـ عب اىلس   و تدتااْ  و تؼعهي بـي  غفا م عؿط ق  السيط ه ععااه ومشعضااه  و  ُو

 اكملعز حسيث يممفزاومل المٌىض المىنىلىج   وائثط ٓ   دطم  بمح فزهع لعبساْ لسي الـ عب  و اٌى طهع شاا ع 

 احؼل  ونم ع  والخسمع  الطاتسم    هي تؼعهي ق  تٔع ع السول  واإلانٌل  نٌعق اإلا اىػٕ  وعلملن ع  اإلا مىطم ب

 . (Joanna & Jakub , 2018)  ميعن  السول  ق  مذمطف الملن  ع   م   مل عغ تبميعض

 (startupsloth.com, 2022)  ي  :احمعٌ أهم   الـطوع  النعؿ     مع  و مىل

 ع مل الـطوع  اللعتم  : تٔساإلالسض الطتيس ي لعبميعض ًٓ ممع يؼمح لشع بممعبٔ  ًطق حسيسم لطٔم    أهثا ابسا

 ونمعشج أٓمعٌ مذمط  .

  ح ث يؼم  س مل ا م ٕ  لعبميعض واز  الؼ ط يى  مطهًعا  أوػٕ: أك حابميعضا  زٓي اإلا ممٕ ٓ   نٌعق

يمىل و اإلأط   وتالعال  والمىنىلىح ع ٓبا نِع  ب ئي لطـطوع  النعؿ   وؿطوع  المىنىلىح ع ألاهثا نطًجع

 ممع يذطم  طًكع حسيسم لط نعع ٓ   مؼعض  أدطي أ  اممس المٌىضا  ق  احسي الـطوع  ال  ؿطوع  
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ؿطوعتهي الخعك  ق  وك  الحم مل  دطمق  الـطوع  النعؿ    يصجٕ لطمُى ف  وهصا الحسي    لمىنىلىح عا

 ممع يئز  ال  ظ عزم زاتطم تبميعض زاد  اإلا ممٕ. اإلاشن   ح عتهي 

  عتفدطم  طق  اإلا ممٕ ثطوم حسيسم ال   مشمع لجطب املـعإهع ملسضاالجسيسم التي يمي  الٔم : تٔمبا الُى

 تزايسم زاد  اإلا ممٕ.تؼم  س مل الثاوم اإلا ألادطي التيالـطوع  وزٓي 

 الـطوع  اللعتم  ٓ   احؼف  ممعضػعتهع أو ازدعٌ تبميعضا  بن ؼشع.  المنع ؼ  : ا با لسضم ال ض ٕق   تؼعهي

ح ث ال يىحس ػىي ٓسز كط   مل الـطوع  اللعتم  أو الـطوع   اإلاطهعم ٓ   وحه الخلىق ق  اللنعٓع  

يمىل أ  تؼعٓس ق  ز ٕ تبميعضا  والمحؼينع  اإلاؼممطم ق   ( النعؿ   )أو دٌط زدٌى الـطوع  النعؿ  

 الـطوع  اللعتم .

  يمىل أ  ييى  املـعع ؿطه  أيًوع وػ ط   تػملعٌ اإلاعز  بعإلهع   ال   الحط ع :اى فا  طق إلاع س مل

معٌ  ح عتهي لطمئػؼف  لمحل م كسض أهبا مل اإلاطون  واحؼف  نٓى    ػاب بعلنؼ   لطٔسيس مل ضواز ألٓا

 الح عم واللسضم ٓ   المحىي ق  مؼعض ال طز. يمٔطم بنمٍ ؿطه  مع اًعق

  معٌ ي مصبى  اإلاؼت مط ل مل دعٌ اػت معض مىاضزهي  نًِطا :الثاومدطم  اإلا ممٕ ب   الخعك  أل  ضواز ألٓا

  ب  الثاوم اذطم زاد  ألام . اإلا ممٕ ػيؼم  س ٓنسمع انمى الـطوع  النعؿ  . نًِطا أل  اإلاعٌ يملعػي مٕ 

(digitaledenz.com, 2018) 

  يمىل لطـطوع  النعؿ   ان  ص تبميعضا  والملن ع  لمحؼف  مٔيـ  النعغ. هنعن : مؼمىي مٔيـ  أ و

 اإلاحط  .محل م المنم   الٔسيس مل الـطوع  النعؿ   التي تٔم  ق  اإلانعًم الط     ل

    النعاج اإلاح   ؤلاحمعل  )النعاج اإلاح   ؤلاحمعل ( زوًضا ح ىً ع ق  تٔع ع النمى  بؤلاحمعل : يطٔظ عزم ق  النعاج اإلاح

مل ؤلايطازا   مل ؿعنه ا  يط ٕمل الـطوع  النعؿ    ٓ   املـعع اإلاع ستصج ٕ السٓي و  تكملعز  لط طس 

 (digitaledenz.com, 2018) اإلاح  .اإلاؼتهطً ضأغ معٌ  و مس ممحطً ع 

 الىاشئت:واكع اإلاؤطظاث  (5

 العالم:واكع اإلاؤطظاث الىاشئت في  (أ 

 " وهى معيـفا ال  مطاوغتهع UNICORNE"أحعزي  اللط  " " تؼمىالـطوع  النعؿ   شا  الل م  الٔعل   

ملؼ   اك  ق   وتـعضناإلامحسم ألامط ى   ولىنهع انـٍ أهثا ق  أمط يع العا ن    والىاليع اللف  ق   امىاحس أغط تهعو 

 (Livity.com, 2022) ) .والشنسوىض ع الجنىب   

 منهع %31.3 انـٍالطكم    اش  والملن ع تنتان   ٓ  مِٔي الـطوع  النعؿ   الحسي    و تٔممس

 منهع ق  م عٌ  % 12.7د  ومنهع تٔم  ق  م عٌ المىنىلىح ع اإلاعل    %10.2 وال  عنع  وا م عٌ البام  ع  ق  

عي ٓطى  الح عم   ,Global Startup Ecosystem Index 2022)المعل :  الصح     ...وهصا مع يىضحه الـي   والٓط

2022, p. 319)  
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 : جىشيع الشسكاث الىاشئت خظب اليشاط (03الشكل البياوي زكم )

 

 

 

 

 

 (Global Startup Ecosystem Index 2022, 2022, p. 319)      :اإلاصدز   

ؿطه   13832الشنس بدد واطيهعؿطه  نعؿ     72501بمى طهع ٓ   ٓعإلا ع  اإلاطا   ألاول  الىاليع  اإلامحسم ألامط ى   احم  

              (Startup Ranking, 2022)ؿطه  نعؿ     6386ال علث اإلامطى  اإلامحسم بدد واإلاطهع  لٍ 

 دول زائدة عاإلايا 10(: عدد الشسكاث الىاشئت لـ 01الجدول )

 ٓسز الـطوع  السول  اإلاطا   ٓسز الـطوع  السول  اإلاطا  

الىاليع  اإلامحسم  01

 تمط ى  

 2.319 أإلاعن ع 06 72.501

 1.578  طملؼع 07 13.832 الشنس 02

 1.409 اػ عن ع 08 6.386 اإلامطى  اإلامحسم 03

 1.165 البااظ   09 3.461 هنسا 04

 1.044 ػنغع ىضم 10 2.387 أػتاال ع 05

 (Startup Ranking, 2022) اإلاصدز : 

 واكع اإلاؤطظاث الىاشئت عسبيا (ب 

تمعضا  الٔطب   اإلامحسم المحٌى ال  واز  الؼ طيى  ق  منٌل  الـطق توػٍ ح ث أٓس  نِعمع ازاض ع  تؼع 

معٌ ق  و   والمٌىض ٓ   الملس   و صجٕكى ع يحث   واإلامىػٌ كٌعْ الـطوع  اللغفام  وػعهي مطاحطه لطاتس ٓت

         (for9a.com  2022) .2019مل النعاج اإلاح   لئلمعضا  ػن   %53بنؼ   

ؿطه   802بد محم  اإلاطا   ألاول  ٓطب ع    أحؼل ميع  لم مٕ الـطوع  النعؿ  تٔمبا تمعضا  الٔطب   اإلامحسم و 

الؼٔىزي   والٔطب   90 وألاضز  91ؿطه  ثي اإلاغطب بد  110الجعاتط بد  واطيهع 606ال عن   إلالط بد  واإلاطا  نعؿ   

 (Startup Ranking, 2022) .2022الٔعلمي لطـطوع  النعؿ   لؼن   ؿطه  و هصا حؼب الط ط الؼ عق 89بدد

 واكع اإلاؤطظاث الىاشئت في الجصائس  (ج 

اِشط اإلاع س مل الـطوع  النعؿ    الػ مع بٔس المسابفا اإلاح عم  الجعاتط ق   ضغي النِع  ال  ئي اللٔب

والطىاتح اإلااؼٌ  التي وهٔتهع الحيىم  الجعاتط   لطنهىن بلٌعْ اإلائػؼع  اإلالغطم والنعؿ    ومل دعٌ 
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ٓ   اهي ال ح النِع  ال  ئي لؤلٓمعٌ وتل ع  اإلاؼمحسث  يمىل المٔطة ٓ   واكٕ الـطوع  النعؿ   والمٔطة 

 مٔعيفا ال  ي مسي ن عحشع ق  الجعاتط.

ٓعإلا ع  همع احم  الجعاتط اإلاطا   الطابٔ   117اإلاطا   ق   النِع  ال  ئي الجعاتط  لطـطوع  النعؿ    يطاب                

ع  ب ئي نِ 1000ٓعإلا ع ق  ػ عق أ و   771النف مسين  الجعاتط ق  اإلاطا    و لطـطوع  النعؿ   ق  ؿمعٌ ا ط ل ع.

لطمس   وتؼمحم ؤلاؿعزم ح ث سجط  الجعاتط الٔعكم  أهبا احؼل ػنى  بف  حم ٕ النِي ال  ئ   اإلاٌطوح   مٕ 

و عحّ ٓ   دط ٌ  النِع  ال  ئي الٔعلمي  2022ق  ٓع   771ال  اإلاطهع  2021ق   984ك عم ضاثٔ  مل اإلاطهع 

  انـٍ ق  م عٌ النل  والبام  ع  وال  عنع  وهصلً ق  أ  اغطب الـطوع  النعؿ  StartupBlinkلطـطوع  النعؿ   

 (Global Startup Ecosystem Index 2022, 2022, pp. 298-300) م عٌ الم عضم تلىتاون   والم عت .

معٌ بعلجعاتط مئدطا حطه  ي الشعش    اإلاؼعع ضا لتهع  ٓعل    و زينعم ى   ـشس النِع  ال  ئي لط عزم ٓت

طول ال تٔع ع ال ع  زٓي و اح فز   اإلامم ط  ق   اإلالغطم واإلائػؼع النعؿ    واإلائػؼع لىظاضم اكملعز اإلأط   

معٌ " ؤلابسآ    الى ععا  احط طو الط عز   والٔم   ا اإلا عزض   لسي النذ   الٔطم   الـعب  و بمـعضه  مؼْط ٓت

Algeria Venture  ل 110" مل دعٌ زوضا  و بطامج اسض ا   ؿعضن  يهع   الف ًعلب مل مذمطف حعمٔع  الًى

معٌ ألاػ ْى اإلالعوالت  حؼب اػمٌعٓ  الجعاتط ا ىأ اإلاطهع ألاٌو ق    Globalاطايب الـ ى  الٔعإلا   ألاول  لط عزم ٓت

Entrepreneurship Network Week  مملسم  ٓ   الىاليع  اإلامحسم   منِيملـعي وحسث  2187بىاكٕ  2022 لؼن

 ملـعي  لٍ .  531ملـعي  و اطيهع اػ عن ع بدد 1057بم مْى 

 النعؿ  .وهصا ؤلان عظ يىضح مسي اىحه السول  الجعاتط   نحى تهممع  بلٌعْ الـطوع  

 2022لظىت  Global Entrepreneurship Network Weekجسجيب الشبكت العاإلايت لسيادة الاعمال  (:03)الشكل البياوي زكم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (www.ennaharonline.com  2022) اإلالسض:

 الداعمت للمؤطظاث الىاشئت  ثاهيا: الهياكل

كعم  حيىم  الجعاتط بعاذعش ٓسم احطاعا  إلاىاحش  الٔل ع  التي تٔطك  نمى اإلائػؼع  النعؿ   ق  الجعاتط  

 ي  :لطمئػؼع  النعؿ    نصهط أهمشع   مع  وزآم لشصا اي ا ني ه عو  مطا ل  

 والحاضىاثاإلاشاجل  (1

أغطبهع مئػؼع  ٓمىم   امممٕ بعلصخل   اإلأنى   و تػملعل   اإلاعل   و اؤدص ثعث                      

 .   (2007  07/78)اإلاطػى  المن  ص  ضكي محون    وضؿ  ضبٍ   نٌع اإلائػؼع  ( )أؿيعٌ 
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معٌ مل دعٌ اللعنى  المىح هي لتاك   اإلائػؼع  اللغفام واإلامىػٌ   ٓطة اإلاـْط الجعاتط  حعهنع  ٓت

وه  " مئػؼع  امى   بمؼعٓسم  12وأًطم ٓطيهع اػي " مـعا  اإلائػؼع  " ق  اإلاعزم  2001لؼن  

مل ن ؽ اللعنى  شهط ملٌلح "مطاهع التؼش   "  13اإلائػؼع  اللغفام واإلامىػٌ  وزٓمشع " وق  اإلاعزم 

وه  " ه  ع  مىحش  لتؼش   احطاعا  اؤػيؽ اإلائػؼع  اللغفام واىحيهشع ومطا لتهع وزٓمشع " وه  بم عب  

معٌ. وق  ػن   اي اكساض مطػى  ان  ص  يمومل اللعنى  ألاػعس ي إلاـعا  اإلائػؼع   2003حعهنع  ٓت

ؼع  " مئػؼع  ٓمىم   شا  ًعبٕ كنعع  وا عض  امممٕ بعلصخل   ( آمبا مـعا  اإلائػ03/78)ضكي 

 اإلأنى    وايى  ق  ؿي  محون  او وضؿ  ضبٍ أو نٌع مئػؼع  "

 "  محون  " ه  ه ي  زٓي يمى   بحعم   اإلاـعض ٕ ق  كٌعْ الخسمع 

  وضؿ  الطبٍ " ه  ه ي  زٓي يمى   بحعم   اإلاـعض ٕ ق  كٌعْ اللنعٓ  اللغفام واإلاشل الحط"     

 " نٌع اإلائػؼع  " ه  ه عو  السٓي التي امى   بحعم   اإلاـعض ٕ اإلانممف  ال  م سا  ال حث 

تهسة مـعا  اإلائػؼع  ق  الجعاتط ال  السيي السٓي إلائػس ي اإلاـعض ٕ تبميعض   ومطا لتهي واحموعنهي إلاسم 

 Source  الٔع  للحعهن .مٔ ن  مٕ السيي تػتـعضا  وتضؿعزا  الخعك   وبهصا امىا م مٕ اإلا شى 

spécifiée non valide.   اإلائػؼع :مـعا   ومشع بف  اهصاة  ومل  

  ٌمحسزم.ل تام ظمن    واإلا مىطماإلاـعض ٕ النعؿ    ومطا ل  واحموع اػمل ع 

  اى فا محع  ومؼعحع  إلاعاول  اإلاـعض ٕ اإلاحمون  لنـعًعتهع 

  ٌمع  و  أنىاْ تػتـعضا  لحعم   اإلاـعض ٕ والسيياإلاؼعٓسم ق  وهٕ مذٌٌع  ٓت

  ٌمع  مل اػمذسا  الملن ع  الحسي   ق  التؼ فا  وامى نهياسض ب ضواز ٓت

 مساكص الدظهيل (2

تٔم  ٓ   المى    اإلامىػٌ  ه  مئػؼع  اح  وكعي  الىظ ط اإلايطف بعإلائػؼع  اللغفام و 

. (2007  07/78)اإلاطػى  المن  ص  ضكي   بعحم عحع  اإلالعولف  و اإلائػؼع  و الط م ةحعٌ املـعع اإلاـعض ٕ 

الملط سي  بعلمٔعو  مٕ مطهع اإلا عزضا   واللنعٓع  واإلامىػٌ أملـع  مل ًطة وظاضم اإلائػؼع  اللغفام 

ح ث اىل  هصا ألادفا ايى ل اًعضا  مل وظاضم اللنعٓع  اللغفام  اإلامىػٍ ألاوضوب   ق   وال حىث

 وتػملعٌبعلصخل   اإلأنى    التؼش  . وامممٕالملط سي  مل أح  اؤػيؽ مطاهع  واللنعٓ  واإلامىػٌ 

 واإلامىػٌ .تٔم  ٓ   تؼط ٕ ٓمط ع  تملـعع لطمئػؼع  اللغفام  ومطاك   امى ط ٓ   م طؽ اىح ه  اإلاعل  

عض هصا  وق   الٔعكم  الجعاتط  بىمطزاغ  )اي عظم مطهع ٓبا واليع  مذمط   مل الجعاتط  35اي املـعع  ؤلًا

 )مغعظ  و بىهؼعمل (......(  غطزاي   كؼنٌ ن   وهطا  

 داز اإلالاوالجيت (3

المٔط ي الٔعل  وال حث وظاضت  الٔم  والتـغ   والومع  تحممعع  ووظاضم ب و  الـطاه  بف  

ني.  58اي  مح مع يلعضب  الٔطمي  امم   مشم  زاض و زاض ملعوالا   ق  الجعمٔع   ح ث تغٌ  وعم  التااب الًى

 (2020)ح عل  و نىضالسيل   :اإلالعوالا   ق 

   ق  الىػٍ الجعمع  وملـط ضول اإلا عزضم لعٓمعٌ الط عزي . المحؼيؽ بمسي أهم   اإلالعوالا 

    السيي الميى نع  وتضؿعزا  اإلاعتم  لطٌط   شو  ألا يعض تبميعض 



 

 – حبلت المؤسسبث النبشئت –المببدراتيت لألعمبل المعبصرة بين المرافقت ومتطلببث االستدامت          

 26  برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 اإلاؤجمس الدولي

 العلمي

2023 

 

  اىه ح احطاعا  املـعع اإلاـعض ٕ اإلالغطم وضبٍ الٌط   بمذمطف ه  ع  السٓي واإلاطا ل  لخطم

 مئػؼعتهي الخعك .

 ئتجسكيت اإلاؤطظاث الىاش وصىادًموكاالث  (4

 (Algerian Startup Fund - ASFالشسكاث الىاشئت )صىدوق (أ 

أٌو كنسوق اػت معض  مذلم بعليعم  لطـطوع  النعؿ   ق  الجعاتط   و ـي  أحس الطوعتع  هى                    

ألاػعػ   لِشىض نِع  ب ئي يمى ف مٕ املـعع واٌى ط الـطوع  النعؿ   التي لسيهع اللسضم ٓ   احل م ك م  موع   

و الص  أًطم     (Akgerian Startup Fund.dz, 2022) .بنىن )      06  يـعضن   ه ػم  حل ل   تكملعز الجعاتط  

مل أح  احم  اإلاذعًط التي كس اىاحششع اإلائػؼع  النعؿ     و ٔممس ٓ   ةل   امى   كعتم  ٓ    03/10/2020ق  

و الخؼعتط و بسو  السيي  تػت معض ق  ضاغ اإلاعٌ وليؽ ٓ   اللطون   أ  يمي الممى   ٓل ًط م العػي ألاضبعل

 (22-20، الصفحات 0202)عراب و صديقي، الومعنع  التي اليممطىشع أكع حعم  اإلاـطوْ    

كنسوق الـطوع  النعؿ   الجعاتط  هى نمعج ٓم  تٔعومل  بف  الىظاضم اإلانمسب  اإلاؼئول  ٓل                       

    (BDLٓعم  بمؼعهمع  متؼعو   و ه : بنً المنم   اإلاحط   )( بنىن 06تكملعز اإلأطق  والـطوع  النعؿ   وػم  )

ني لطمى فا وتحم عي _بنً    (BEA)الخعضج  بنً الجعاتط    (BADR)الط     بنً ال عح  والمنم    اللنسوق الًى

(CNEP)  (  ني الجعاتط يلس  اللنسوق ّٓسم مؼعٓسا  معل   .و (CPA)الجعاتط  اللطن الـٔبي   (BNAال نً الًى

 Algerian) دعك  مل ح ث زضاػ  الجسوي و املـعع النمىشج تول    الميى ل و التاو ج لخطم اإلائػؼع  النعؿ   .

Startup Fund.dz, 2021) 

اإلانِىم  تكملعزي  لطمئػؼع  النعؿ   "  واٌى ط اح  ٓنىا  " كنسوق زٓي  150/302وو م نم اللطاض ضكي 

يمى   بممى   ٓسم ن لع   المذل م حؼعب  ون لع مسون  إليطازا   و حسز 2021أو   23وكٕ ٓط ه ق   الص 

  .Source spécifiée non valideاإلا عٌ:نصهط منهع ٓ   ػا   

  وتكملعز (اإلامٔطل  بسضاػع  الجسوي شا  الٌعبٕ المىنىلىج   )اإلالعض فامى   زضاػ  الجسٌو  

    معٌ:مذٌٍ  واٌى ط امى  وهصلًو  اإلالعض ف اإلامٔطل  بمٌى ط دٌ  الٔم  لطمـعض ٕ النعؿ    ٓت

 تول .النمىشج  اإلامٔطل  بعملـعع

   اإلأطىمعا    وبطامجألاول    واإلاىازاحم  اإلالعض ف الخعك  بعكمنعع الم شفزا 

   ال  عنع   وكىآستغٌ   اإلالعض ف اإلامٔطل  بعٓممعز مطاهع النمصح 

 والمىنىلىح عم عٌ مذمطف منهع المىنىلىح ع اإلاعل    18ؿطه  نعؿ   انـٍ ق  ASF 350 اػمل   ملط ؤلازاضم الٔعم  لدد

ل.والي  ٓبا  22مطف لطممى   مل  139ام  مٔعلج   وكس .الح ى    .......  الًى

 الىكالت الىطىيت لخثمين هخائج البدث والخىميت الخكىىلىحيت  (ب 

  اح  وكعي  وظاضم المٔط ي 1998مع   03اإلائضخ ق   98/137اي املـعع هص  الىوعل  بمىحب اإلاطػى  المن  ص  ضكي 

مئػؼ  ٓمىم   شا  ًعبٕ كنعع  وا عض  شا  شخل   آم عض   امممٕ بعالػملعٌ  وه الٔعل  وال حث الٔطمي  

 (29، صفحة 2991)الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،  اإلاعل   ملطهع الجعاتط الٔعكم .

 (011-012، الصفحات 0202)صالحي، مل مشعمشع:  

 تصج ٕ اإلاـعض ٕ تحممعٓ   وتكملعزي  اإلا مىطم ونل  المىنىلىح ع.
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 اطك   واٌى ط ػ   المٔعو  بف  كٌعْ ال حث الٔطمي واللٌعٓع  تكملعزي  

 مئػؼعتهي الخعك .مؼعٓسم ومطا ل  شو  ألا يعض وبطاعا  تدتااْ ٓ   املـعع 

 الىكالت الىطىيت لتركيت وجطىيس الحضائس الخكىىلىحيت (ج 

ن   شا  2004معضغ  28اإلائضخ ق   04/91اي املـعإهع بمىحب اإلاطػى  المن  ص  ضكي    وه  مئػؼ  ٓمىم   ًو

ٓعكعتهع مٕ السول  الٌعبٕ اللنعع  والم عض  وامممٕ بعلصخل   اإلأنى   وتػملعٌ اإلاعل   احىمشع كىآس ازاض   ق  

ع  وتالعٌ. )الجريدة الرسمية  وتٔس اعحطم ق  ٓعكعتهع مٕ الغفا  وه  اح  وكعي  الىظ ط اإلايطف بمىنىلىح ع  ٓت

 (22، صفحة 0222للجمهورية الجزائرية، 
    ANADE (د 

ن   لسٓي وانم   ض عزم  معٌ الىوعل  الًى ن   لسٓي وتـغ   الـ عب  وه (  ANADE)ألٓا  ENSEJاممساز لطىوعل  الًى

م عض   وتػملعٌ شا  ا ٓعم  ه        هي2020مع   05اػمشع ق   اي تغ فا مع بٔس اح  تٔم   اإلاعل  لصخل   ٓت

ل  وانتـط   اللغفاماإلا ىن لسي ضتيؽ الىظضاع اإلاؼئوٌ ٓل اإلاـعض ٕ  وكعي  الىظ ط  ووعل .  61بددد ٓبا حم ٕ واليع  الًى

 (ANADE.dz, 2022) وتهصة ال  تصج ٕ اإلا عزضا  الط عزي  ق  حم ٕ اؿيعلشع. ومل بف  مشعمشع:

 الملـعع مئػؼعتهي الخعك .ٕ عض اإلاـ حعم  ـىضم ومطا ل  اإلاسٓي و السيي ال 

  إلائػس ي اإلاـعض ٕ.حم ٕ اإلأطىمع  تكملعزي  والملن   والتـط ٔ   والمنِ م   اإلامٔطل  بؤملـٌتهي  اى فا 

 (  الوطاتب  ال نىن اٌى ط الٔعكع  مٕ مذمطف ؿطوعع النِع CNAS وCASNOS  ........)الخ 

  مذمطف اللٌعٓع . -ؿطاه  ممٔسزم اللٌعٓع  لمحسيس  طق تػت معض  اكعم 

  اإلاـعض ٕالن ع  ازاضم اإلاـعض ٕ اللغفام ل عتسم كعزم  ا   ٓ  وهٕ بطامج اسض. 

   ؤلاحطاعا  والمسابفا ألادطي لمٔع ع دطم النـعي واىػ ٕ نٌعكه. تؼش 

  النِع .اإلاؼعٓسا  اإلاعل   واإلاعايع الوط ا   التي يمنحشع 

 ANADEاإلالدمت مً طسف  ( ؤلاعاهاث اإلااليت والامخياشاث الجبائيت04الشكل البياوي زكم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ANADEمً اعداد الباخثت اعخمادا على مىكع  اإلاصدز:

  حؼب ك غ  الممى   واإلانٌل  التي   % 50و % 15كطن غفا ميعقئ: اتااول ملؼامه بف

 ين ع  يهع اإلاـطوْ و وهٔ   كعحب اإلاـطوْ.

   اذ  ى ملؼ   ال ىاتس ال نى 

  زج 500.000كطن اهعق  غفا ميعقئ لىطاع مح  ال  ك ممه ال 

 زج 1.000.000ال  ك ممه ال   كطن اهعق  غفا ميعقئ لعػمغعٌ مح 

آعنع  

  معل  

   ملعب  ش  ك م  لٔمط ع  تػمحىاش الٔلعض   التي امي ق  اإلامنىح  بؤلٓا عع مل ضػى  المحى

 ػ عق املـعع ملـعي كنعع .

. ؤلٓا عع مل ضػى  التسج   لؼنسا  اؤػيؽ الـطه 

مل ح ث الطػى  الجمطه   ٓ   اإلأسا  التي اسد  م عؿطم 5مٔسٌ مذ ى كسض   اٌ  م ٪

 ق  احل م تػت معض.

(  ؤلٓا عع ؤلاحمعل  مل الوط    ال طزي  ال عبمIFU أو )IRG  أوIBS  أوTAP لنِع  الطبح  و ًلع

 الحل ل 

امم عظا  

 ح عت   
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 إطتراجيجياث دعم اإلاؤطظاث الىاشئت في الجصائس ثالثا : 

 اللجىت الىطىيت إلاىذ عالمت مؤطظت هاشئت (1

 حشكيل اللجىت وطير عملها (أ 

ن   امى   بمنح ٓعم    "مئػؼ  نعؿ  " " مـطوْ م مىط" و ٓعم " حعهن  آمعٌ"  وّىن  لجن  ًو

  اح  ضتعػ  الىظ ط اإلايطف بعإلائػؼع  09/15ضكي  2020اإلائضخ ق   254/ 20بمىحب احيع  اإلاطػى  المن  س  ضكي 

النعؿ   و يمي تٔ ف  أٓوعئهع التؼٔ  إلاسم ثعث ػنىا  كعبط  لطم سيس مٕ ؿطي ٓس  اػمذعة أ  ٓوى ق  حعل  

 (2020)الجط سم الطػم   للجمشىض   الجعاتط     عبه .يميى  أٓوعع الجن  مل مم طف  ٓل :غ 

   وظ ط اإلايطف بعإلائػؼع  النعؿ 

  الىظ ط اإلايطف بعلمٔط ي الٔعل  وال حث الٔطمي 

    الىظ ط اإلايطف بعلبايس واإلاىاكع  الؼطى   والعػطى 

  الىظ ط اإلايطف بعلل س ال حط  واإلانم ع  الل سي 

  الىظ ط اإلايطف بعل عح 

  ٓالىظ ط اإلايطف بعللنع 

   وظ ط اإلاعل 

ن   ق  زوضتهع الٔعزي  مطاف  ٓ   ألاك  ق  الـشط بنعع ٓ   زٓىم مل ضتيؽ اللجن   والع  اإلاساول   ا ممٕ اللجن  الًى

وعع  وا  لي يىمم  النلعب  وعع مطم أدطي دعٌ بٔس حوىض نلف ألٓا أيع  وا طي اإلاساول   08  ئعز اػمسٓعع ألٓا

بٔسهع وحتى ا  لي يىمم  ٓسز الحعهط ل  ح ث يمي ااذعز اللطاضا  بعلملى   ٓطيهع مل ًطة ألاغط    وا  وع  

 (2020الجعاتط    )الجط سم الطػم   للجمشىض   هنعن تؼعو  ييى  كى  ضتيؽ اللجن  هى ال عك . 

  هاشئت:إحساءاث الحصىل على عالمت مؤطظت  (ب 

 وعلمعل : وه امط ٓمط   الحلٌى ٓ   ٓعم  مئػؼ  نعؿ   بٔسم مطاح  

 ٔ15/09/2018ئضخ ق  دددددداإلا 20/254ي دددددى  المن  ص  ضكددددداحيع  اإلاطػعيفا التي نل  ٓطيهع ددددددالمؤهس مل اػت  عع اإلا  

  منه  11ق  اإلاعزم 

  ن   لطمئػؼع  النعؿ   مط م بعلىثعتم  السيي ًطب ٓبا  المعل  :ال ىاب  تلىتاون   الًى

   المٔط ف الج عث . وبٌعك ملسخ  مل السج  الم عض 

  لطـطه ملسخ  مل اللعنى  ألاػعس ي  

  ني لطمؤم نع تنتؼعب لؿشعزم  .مط ل  بلعتم  اػم   لؤلحطاع (cnas) تحممعٓ   طلنسوق الًى

  ني المؤم نع طلنسوق ل تنتؼعبؿشعزم  (casnos) تحممعٓ   لغفا ألاحطاع الًى

  الجعض  اإلاعل   لطؼن   ع ملسخ  مل الىـى  

  اإلائػؼ  اإلائهع  الٔطم   والملن   والخبام إلاؼمذسم  

 نس تكموع  .ميع ؤم ممحل  ٓطيهع  ىط   وأ  حعتعم أوالطى   اإلا السيي وثعتمع ٓو

 :ٌاحتاا  آلاحدددددددددددددددددع 

   ق  اح  أكلع  دددم النعكلددددتي الىثعدددددو مي السي ر ايساْ الٌطبددددعض ددددددمل ا ع ابمساعددددديىم (30) ع  ثعثى  ددددددد  أكلددأح  ددددد     
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 .يىمع ٓـط دمؼ  

    ن  كطاض اللجن  الًى

وق  حعل  ض ى ( 1) ػنىا  كعبط  لطم سيس مطم واحسم (4) أضبٕ "مئػؼ  نعؿ  " لطمئػؼ  إلاسم امنح ٓعم      

ن   الس  الٌطب   .الٌطب بصلً الىتاون ع وا طغ كعحب اابايط  اللجن  الًى

 الىاشئت:هياكل دعم اإلاؤطظاث  وحظيير مؤطظت جسكيت  (2

مئػؼ  شا  الٌعبٕ اللنعع  والم عض   الحعمط  لطتؼم   اإلاذملطم "ألجفايع  عنمىض" هؤزام  : ه حعسيف (أ 

معٌ  ان  ص ػ عػتهعلطؼٌ  الٔعم  ق   ع  ٓت لتاك   وتؼ فا ه عو  زٓي الـطوع  النعؿ   )الحعهنع  ومؼٓط

مل  وتؼم  س النعؿ   بعإلائػؼع  تٔم  " ألجفايع  عنمىض " اح  وكعي  الىظاضم اإلايط   .و واٌى ط تبميعض( 

 وتـم    .النعؿاإلايطف بعإلائػؼع   والىظ ط اذل م أول  يمي احسيس م طغه بمىحب كطاض مـتان مل وظ ط اإلاعل   

اإلامٔطل   والٔعتسا مفزان   اإلائػؼ  مل ح ث ؤلايطازا  مؼعهم  السول  بٔنىا  ا ٔع  الخسم  الٔمىم   

امع الن لع   هي تـم   والىكعيع اهع   ال  الش ع   به اإلامٔعكس ٓطيهع و لع لطمنِ ي اإلأمٌى  واللطونبنـعًشع 

 (2020)ووعل  تن عع الجعاتط     بنـعًشع.ألادطي اإلامٔطل  الن لع   وو  والم شفزو  مع يمٔطم بعلتؼ فا 

ا فاهخىز  (ب   (45  ك ح  2021)هساهسي  و حمٔ     ق :مشعمشع  وامم   "،مهام " ألجيًر

  ن   ق  م عٌ اطك   وتؼ فا ه عو  زٓي اإلائػؼع  النعؿ    حؼب اإلاـعضه  ق  ان  ص تػتااا     الًى

 م عٌ و  ملـعي.

 ه عو  زٓي حسيسم اط ٕ مل اإلا عزضم الملـعع الـطوع  النعؿ   ومطا ل  تبميعض.ق  املـعع  تؼعهي 

  ع لمٌى ط حعهنع  الباامج المنمى    وان  صمؼئول  ٓل آساز اإلائػؼع  النعؿ   بعلمٔعو  مٕ  ومؼٓط

 .وال  مشعممعبٔتهع  وهمع مذمطف اإلامسدطف  اإلأن ف  

   مؼئول تهع.مطاك   ٓلىز الن عٓ  اإلامٔطل  بعلخسمع  التي السمشع ه عو  السٓي اإلاىهٓى  اح 

   ن   واحنا     مع يمٔطم بم عٌ ملـعًشع.مٕ  وتا عك ع ابطا  و  الل لع  ه  ع  ًو

    اإلائػؼ . واٌى طتٔع ع مل ؿعنهع  والتيشا  اللط  بنـعًعتهع  والٔلعض  ان عظ الٔمط ع  اللنعٓ   والم عض 

   مؼئول  ٓل اعه   ان عظ الٔمط ع  اإلاعل   اإلامٔطل  بعإلاؼعهم  ق  ضاػمعٌ كنعزيم تػت معض اإلاذلل

 ملـعًعتهع.بي  أنىاْ تكتاان بمع ي  س  والل ع لطمئػؼع  النعؿ   

 اإلاصادز اإلاظخددثت لخمىيل الشسكاث الىاشئت (3

هفزم مشم  ق   ٓعلي الـطوع  النعؿ     شى م   الغصاع بعلنؼ   لئلملؼع  لط لعع ٓ   ئس الممى   والسٓي اإلاعل  ض 

معٌ ٓل اإلاعٌ  ك س الح عم  همع هى مشي ٓبا وعم  مطاح  زوضم ح عم اإلائػؼ  النعؿ     لصا ي حث مئػؼىا ٓت

لطممى   ) م   تكتاان  الوطوض  لنمى ؿطوعتهي مٔممسم بصلً ٓ   نمىشج آمعلشع السينعم ي  و الٌطق الملط سي 

مل ال نىن او  اإلاسدطا  الصخل   و الٔعتط     او اإلائػؼع  اإلاعل   ( و الٌطق الحسي   التي يلجؤ اليهع ق  الىك  

معٌ و هصا بٔى ألاحشعم اإلاسٓىم   معٌ م   ضأغ اإلاعٌ اإلاذعًط و الممى   الجمعع  و معتى  ألٓا الحعل  مِٔي ضواز ٓت

 مل ًطة الحيىم  .

 زاض اإلاال اإلاخاطس (أ 

 و ئطة ٓ   انه "مع ج مل الممى   اإلا ىط لطمـعض ٕ تػت معض   لطـطوع  الجسيسم و الـعب  مل دعٌ اإلاـعضه  ق  
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ضاغ اإلادددعٌ  والدددسيي الخبدددام و اإلاـدددىضم اإلاؼدددممطم إلزاضم اطدددً الـدددطوع  "   و يمىدددل ام فدددز ثدددعث دلدددعتم ضتيؼددد   لدددطاغ 

اإلاـعضه  ق  ضاغ اإلاعٌ  المىحه تػت معض  ًى   تح  و اإلاـعضه  النـٌ  اإلاؼدممطم قد  تؼد فا اإلاعٌ تػت معض  و ه  : 

   (Lim & Anthony, 1990, p. 14) اإلائػؼ   .

هى حصء مً صىاعت الاطهم الخاصت ًخضمً الاطدثماز في اإلالام الاول » NVCAوحؼب الجمٔ   تمط ى   لطأغ اإلاعٌ اإلاذعًط 

 (Melchior.fr, 2022)" شسكاث حدًدة ذاث إمكاهياث همى كىيت، همى مع مخاطس عاليت 

للس انتـط الممى   بطاغ اإلاعٌ اإلاذعًط ق  ٓسم بطسا  ودعك  الىاليع  اإلامحسم تمط ى   و أوضوبع  و الق  ن عحع ه فاا   

كل شسكت زاض مال اطدثمازي لصا بعزض  الجعاتط بعالهممع  بهصا النْى مل الممى      ٔط ه اإلاـْط الجعاتط  ٓ   انه " 

سكت و في كل عمليت جخمثل في جلدًم خصص مً ألامىال الخاصت إلاؤطظاث في مساخلها ألاولى ،تهرف الى اإلاظاهمت في زاض مال الش

اإلائضخ ق   11/06  ولشصا املـع  ؿطوع  ضأغ اإلاعٌ تػت معض ق  الجعاتط بمىحب اللعنى  مً الخاطيع او الىمى "

إلاعل   إلامعضػ  ملـعًشع و الص  الخعق بـطوع  ضاغ اإلاعٌ تػت معض    همع اذوٕ لملط ح مل وظاضم ا 24/06/2006

 يومل ا  يممعظ مؼفاوهع بعالحتاا    لتؼ فا الل ي اإلامساول  ق  الؼىق اإلاعل   .

و امم   أهم مه ٓ   مؼمىي (Veland , 2012, p. 306)ولطاغ اإلاعٌ اإلاذعًط اعثفا ه فا ٓ   تكملعز الى   و الجعث  

 (Vlademir & Ivo, 2015)تكملعز الى     مع ي   : 

 .  التصج ٕ ٓ    تبميعض و اإلاؼعٓسم ق  احى   نمعتج ال حث الٔطمي و المٌى ط ال  مئػؼع  كعتم 

  املـعع اإلاطى   ال ىط   و اٌى ط المٌ  لع  المىنىلىح   الجسيسم 

  دطم ك م  موع   و بعلمعل   طق ٓم  حسيسم 

 .   المنى ٕ ق  ألاملـٌ  اإلاؼعهم  ق  احل م المنم   اإلاحط 

همع لطاغ اإلاعٌ اإلاذعًط  ىاتس ٓسيسم ٓ   مؼمىي تكملعز الجعث  اش يؼعهي ق  اٌى ط و نمى الـطوع  النعؿ   

ل نىن لممفزهع بعإلا عظ   و اإلاذعًطم الٔعل       ٔمبا تبميعض   التي ال تؼمٌ ٕ الحلٌى ٓ   الممى   اإلاعل  مل ك   ا

الممى   ٓل ًط م ضاغ اإلاعٌ اإلاذعًط  مل املؼب ال ع  الممى   الحسي   لطمئػؼع  النعؿ   و هصا مع أهساه دعٌ 

ع ٓ   ح ث اثا  اهبا ألاػمعع ق  الممى   اإلاذعًط اػمٔسازاتهع لملسيي اإلاؼعٓسم لـطوع  ٓسيسم لط لع 19-اظم  وى  س 

)بل  عه    .و يطٔب زوضا ضاتسا ق  اإلاطاح  اإلا ىطم لطمئػؼع  النعؿ    هصلً دعٌ نمىهع و اىػٔشع  ك س الح عم . 

 (48-47  الل حع  2021

 ومل بف  هص  الـطوع  النعؿٌ  ق  الجعاتط نصهط : 

  الشسكت اإلااليت الجصائسيت اإلاظاهمتFINALEP  (  اإلاعل   الجعاتط   ألاوضوب   :تٔمباؿطه  اإلاعل   الجعاتط   اإلاؼعهم

ؤ  ػن    لطمؼعهمع  ػعبلع ( ـِ مل
ُ
ق    1991الم طب  ألاول  للجعاتط ق  م سا  الممى   ٓل ًط م ضاغ اإلاعٌ تػت معض     أ

ال عثف  مل ؿشط حىا    اثط ؤلاكعحع  التي مؼ  النِعمف  اإلالطق  و اإلاعل  للجعاتط و مشمتهع الطتيؼ    ه  تٔع ع 

 ضاػمعٌ اإلائػؼع  اللغفام و اإلامىػٌ  .

ط   و ق  أهمىببف  الـط ىف  بنً المنم   اإلاحط   و اللطن الـٔبي الجعاتط   FI NELEPلد   ينلؼي ضاػمعٌ تػت معض  

و بصلً   CPA 34%و   BDL 66%مط عض زينعض حعاتط    بمؼعهم  نلسي  كسمشع   2اي ض ٕ ضاػمعلشع بملساض   2020

 (COSOB, Mars 2022) مط عض زينعض حعاتط  .  2, 3اك ح 
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هص شع ألاػعس ي هى الحلٌى ٓ   حلم احممعٓ   او اػشي ٓل ًط م اإلاؼعهم  ق  ضاغ معٌ الـطوع  اللغفام 

واإلامىػٌ     هي تؼمٌ ٕ المسد  ق  مذمطف مطاح  ح عم الـطه  مل دعٌ الممى   ػىاعا ق  مطحط  تملـعع 

بٔس ا  ال  الـطه  ال  نلٌ  المٔعزٌ  )ضاػمعٌ اإلاذعًطم ( و شلً بعإلاـعضه  ق  مطحط  املـعع الـطه  النعؿ   أو 

 محلم أضبعحع و لىل احمعج ال  مىاضز معل   اهع    لتزيس مل كسضتهع ٓ   المىػٕ و النمى  وهصا يسع   بطاػمعٌ 

المنم     او مل دعٌ آعزم ؿطاع اإلاؼعهمع  التي يمطىشع ضأػمعل  اػت معض   ةدط بح ث يمي ؿطاع أػشمه الػ عب 

 بؼاب المذلم ق  كٌعْ مٔف  .و تؼمٔم  ق  شلً  أمىاٌ الـطه  الخعك  او كنعزيم تػت معض اػتااا     م ع 

  وكس بطغ  ملؼ    2009الىالت   اإلانـعم مل ك   الؼطٌع  الٔعم  بمىحب كعنى  اإلاعل   المىم    لؼن       

 (finalep  2022)    %46مؼعهمتهع ق  امى   الـطوع  النعؿ   التي ق  بساي  املـعئهع ملؼ   

  الشسكت اإلااليت لالطدثماز اإلاظاهمت و الخىظيفSOFINANCE : 

بطأغ معٌ كسض   2001ينعيط  9ق  هش    معل   ٓعم    بٔس مىا ل  بنً الجعاتط  2000ا ط    04اي اؤػيؼشع ق   

املـعع  . و اي  زينعض حعاتط   000 000 000 10معلشع ال    اضا ٕ ضأغ  2017ق  ٓع  . و زينعض حعاتط   5.000.000.000

SOFINANCE (  ني إلاـعضوع  السول ( مٕ اإلاشع  الطتيؼ   لسٓي احسيث أزام ؤلانمعج CNPEبم عزضم مل اإلا طؽ الًى

ن   واٌى ط منم ع  معل   حسيسم.  يمىاحس ملطهع الجعاتط الٔعكم  .الًى

معٌ التي ً   ىضهع ال نً الٔعلمي   بعػمثنعع وزاثٕ الٔمعع وازاضم وػعت  الس ٕيـم  غطهشع اإلائػس ي حم ٕ ألٓا

التزامع  تتممع  والمىك ٕ  اإلاـعضه  ق  ضأغ اإلاعٌ يغٌ  نٌعكشع ألاملـٌ  اإلاعل   م  :امى   المؤحفابح ث 

معٌو الىعػ ى    (sofinancealgerie, 2022) .اإلاـىضم واإلاؼعٓسم ق  م عٌ ألٓا

( يمطح ا  الـطه  الس  م مٓى  ممنٓى  مل الخسمع  يعدس الممى   المعحفا  01)مل دعٌ الجسٌو أػ طه ضكي 

الف زينعض حعاتط  لنـعي اإلاؼعهم  ق   2.514.517ألف زينعض حعاتط    ملعب    10.053.815حل  ألاهبا اش بطغ منهع 

 SOFINANCE. همع يىحس اٌىض واضح ق  مئؿطا  النـعي لـطه    2019ضاغ اإلاعٌ ) ضاغ اإلاعٌ اإلاذعًط ( ق  ػن  

بٔسمع وع  ق  ػن  ألف زينعض حعاتط  بعضا عْ محؼىغ  1.352.078ال    2019ح ث وك  النعاج اللعق  ق  ػن  

ألف زينعض حعاتط   وا ٔه اضا عْ أيوع ق  نت    تػمغعٌ اش حلل  نمىا كسض بد    1.131.215كس بطغ    2018

 . 2019ال  ػن   2018ألف زينعض مل ػن   369 .214
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 2019الى   2014خالل الفترة    SOFINANCE( ًمثل اهم اإلاعلىماث اإلاخعللت بـ 01الجدول زكم )

 SOFINANCEاإلاصدز مً اعداد الباخثت اعخمادا على معطياث شسكت 

  الشسكت الجصائسيت الظعىدًت لالطدثمازASICOM : (ASICOM  2022) 

    2004ملطهع الجعاتط الٔعكم     للس اي املـعإهع بعا عك   وكٔ  بف  الحيىممف  الؼٔىزي  و الجعاتط   ق  ػن   

زج   وكؼي بعلتؼعو  بف  اإلاؼعهمف  الؼٔىزي   8.000.000.000بطاػمعٌ كسض بد  2008بعؿط  ملـعًشع ق  ؿشط يىن ى و 

والجعاتط   وهصلً م طؽ ؤلازاضم يوي ثعث  أٓوعع مل الؼٔىزي  وثعث  مل الجعاتط   اش يتااغ اإلا طؽ ٓوى مل 

يط مل حنؼ   حعاتط   و ي ممٕ اإلا طؽ زوض ع ٓ   ألاك  و  ثعث  حنؼ   ػٔىزي  و يـطة ٓ   ؤلازاضم المن  صي  مس

اللٌعْ و اؿشط إلاذعز اللطاضا  الخعك  بعلٔمط ع  تػت معض     وتٔمبا ضاتسم ق  اكعم  الـطاوع  بف  اللٌعْ الحيىم  

 عٓع  مل دعٌ : امى   تػت معض ق  حم ٕ اإلا عال  و اللٌالخعق ػىاع مل ًطة حعاتط  او احنبي  .و تهصة ال  

  اإلاؼعهم  ق  ضاػمعٌ مـعض ٕ  حسيسم او اكنعع حلم ق  ؿطوع  كعتم  مؼ لع 

  امى   مـعض ٕ تؼعهي  يهعASICOM . ٓل ًط م حؼعب اإلاؼعه ي 

 :  ASICOMبٔى اإلائؿطا  لـطه  

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ي
ـع

الن
  

ؿطا
مئ

ض  ى
ٌ

ا
 

 1.352.078 1.131.215 975.441 729.233 996.517  النعاج اللعق 

 1.116.650 902.281 768.488 517.767 506.772  تػمغعٌ نت   

 71 70 68 64 64  ٓسز اإلاُى ف 

ض  
مع

ت 
تػ

 ٕ
عض 

ـ
اإلا

  
ى 

ام
  

  ق
هم

ؼع
اإلا

 
نْى

 

اإلاؼعهم  ق  ضاغ 

 اإلاعٌ

1.195.626 1.245.600 1.047.000 1.163 .937 2.241.517 2.514.517 

 .81505310. 7.236.441 6.250.598 5.138.000 4.933.000 4.182.943 الممى   المؤحفا  

تلتزا  مل دعٌ 

 المىك ٕ

 696.517 729.233 827.966 823.372 876.293 

كطون كلفام 

ى ط  تح   ًو

 672.000 1.608.000 3.077.998 3.225.675 2.411.869 

ألاوضاق اإلاعل   

شا  السد  

 ال عب 

50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 

ه 
ـط

 ال
كٌى

ض أ
ٌى

ا
 

 10.000.000 10.000.000 10.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 ضأغ اإلاعٌ

 15.135.149 14.438.379 14.039.000 8.639.000 8.265.000 7.866.000 ألامىاٌ الخعك 

 ٌ  18.246.771 16.473.330 16.241.918 12.029.000 11.470.746 9.974.124 احمعل  تكى
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    : ٌمط عض زينعض 3اإلاؼعهم  ق  ضاغ اإلاع 

 :  مط عض زينعض3   اللطون اإلامنىح 

  :  مط عض زينعض  26تػت معض ؤلاحمعل 

منص بسايتهع حؼس  ٓسم ٓمط ع  اػت معض   ق  كٌعٓع  مذمط   ح ث زدط  بٔى منهع ق  النـعي و ال ٔى تدط 

 اليعاٌ ق  ًىض المن  ص م ع : 

   ؿطه  اوػ عنى ػنتا اإلاعلى  لطمطهع الم عض  ػ تي ػنتا بمسين  الجعاتط الٔعكم 

  ؿطه  " هعيبا اىظ ٕ الجعاتط " بمسين  الجعاتط اإلامذلل  ق  اػمغعٌ اإلاؼعحع  الم عض   لٔعم  وعض ىض 

   ؿطه  " الجعاتط اي عض " اإلامذلل  ق  تي عض اإلاعلLEASING  بمسين  الجعاتط 

  الصىدوق اإلاغازبي لسأض اإلاال الاطدثمازيMPEF :  (219  ك ح  2018بط ف  )ٓعبس و 

( و الىوعل  ال طملؼ   BIO( و كنسوق المنم   ال لج ي )FMOهى كنسوق يؼعهي   ه و  مل :ووعل  المنم   الشىلنسي  )

(.و الـطه  ال لج ى   لعػت معض ق  السٌو النعم   و ؿطه  التاك   و اإلاؼعهم  مل اح  المٔعو  AFDلطمٌى ط )

 (.PROPARCOاللملعز  )

ثي انمل  ال  الجعاتط و اإلاغطب  2000   بسأ ملـعًه ق  اىملؽ  Tuninvest Finance groupو يمي تؼ فا  مل ك   م مٕ 

 مط عض زينعض حعاتط  .5بطاغ معٌ  Africinvest  ٓل ًط م  2001و ل ا ع .انٌطم ملـعًه ال ٔ   ق  الجعاتط ػن  

و ؿطه  المنم   اللنعٓ    MLAػعهي ق  ّٓسم مئػؼع  مل اؿشطهع :الـطه  اإلاغعضب   لطممى   تي عض  بعلجعاتط 

 .SODINCOالم عض   و 

 الجصائس اطدثماز ( ELDJAZAIR ISTITHMAR )  : 

   2009زيؼمبا 28  أملـئ  ق   2006اإلائضخ ق   11-06(   يحىمشع اللعنى  ضكي  SPAه  ؿطه  لعػشي الخعك  )

ني لطمى فا   %  70  يؼعهي  يهع بنً ال عح  و المم   اإلاحط   بد 2010بسأ  ملـعًشع ال ٔ   ق  و  و اللنسوق الًى

 زج. 1.000.000.000. تٔمبا مل بف  الـطوع  ضاغ اإلاعٌ اإلاذعًط بطاػمعٌ كسض  % 30   تحم عي بددددددو

تهصة ؿطه  الجعاتط اػت معض ال  منح اإلائػؼع  اللغفام و اإلامىػٌ  و دعك  التي انـٍ ق  م عٌ اىنىلىح ع  

ع  وتالعٌ   و ق  نهعي  ٓع    9مط ى  زينعض و اي تـغ   315, 1مؼعهم  بم طغ احمعل  كسض  19ؿعضه  بد 2020ٓت

مط ى  زينعض   امع  472بلنعزيم اػت معض والت   بم طغ  ةدطو  6مط ى  زينعض    570,6 مؼعهمع  بؤمىاٌ دعك  بم طغ

 مط ى  زينعض , 273اإلاؼعهمع  ألاضبٔ  بممى   مذمطٍ بف  كنعزيم ألاػشي و كنعزيم تػت معض الىالت   بم طغ كسض  

 (COSOB, Mars 2022, p. 65) . % 49و   % 0,1ملؼ   اإلاـعضه  ق  ضاغ معٌ الـطوع  اإلامىل  بف  اتااول و 

مط ى  زينعض حعاتط  دعٌ  244الس  ؿطه  الجعاتط اػت معض ايوع امى   الحؼعب الجعض  لطـطوعع   ح ث اي تسج   

منهع  % 73ن   اػت معض     119اي تسج    2021  همع كطح  الـطه  انه دعٌ النلف ألاٌو مل ٓع   2020ػن  

 65منهع مـعض ٕ ق  مطحط  المٌى ط  و واملسض اإلاـعض ٕ اإلامىل  ق   كٌعْ اللنعٓ  )  %  22مـعض ٕ ق  مطحط  تملـعع و

 %  21و   %  55مـطوْ ( اغطب اإلاـعض ٕ اإلاسجط  كلس الممى   مل ؿطق الجعاتط بنؼ    21مـطوْ( و الخسمع  )
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 مط ى  زينعض حعاتط  .1049كسض  مـطوْ ك س السضاػ  لطممى     بعلتزا  معل   13منهع ق  منٌل  الىػٍ .همع سج  

(COSOB, Mars 2022, p. 66) 

 مالئكت الاعمال (ب 

معٌ  يؼت مط حعع مل امىاله وهصلً مٔط مه ودبااه  اإلاؼت مط اإلاعن شخم ً  ع  ليؽ له ضابٍ ٓعت   بطاتس ٓت

وام م اغطب تزب ع  التي  .(Scott & shaker, 2008, pp. 6,7) دعك  ق  اإلاطحط  تول  مل املـعع واؤػيؽ ؿطه  مع

شخص ًملك مً الخبرة واإلاعسفت الكافيت ليكىن مشازكا في جأطيع مشسوع ما ويكىن اإلاظاهم تٔطة اإلاؼت مط اإلاعن انه " 

   (Leila & Abdelaziz, 2022, p. 140)    السئيس ي في زاض ماله

معٌ   اهي الخلعتم اإلامفزم إلاعتى  تػت معض نصهطهع   مع ي   :  EBANو لخل  حمٔ   الم عضم ألاوضوب   إلاعتى  ٓت

(eban.org, 2020) 

  هى مؼت مط  طز  مئه  كعنىنع 

  مؼمل  معل ع 

  تؼت مط ق  اًعض ظمني ممىػٍ ال  ًى   اإلاسي 

 . الس  السٓي تػتااا ج  و اى ط الممى   اإلاعتي لطمـعض ٕ ق  مطاحطشع اإلا ىطم 

   . امنحشي الخبام و اإلأط   واطبٌشي بـ يع  واػٔ  لطىكٌى لطٔمعع 

 2016و  2010مئػؼ  نعؿ   هنسي    ٓ   امى   بف  ػنىا   775انتـط هصا النْى مل الممى   ق  هنسا ح ث اطل  

 مط عض زوالض هنس   هل م  موع   . 1.7و   ُو    حسيسم  6856مط ى  زوالض هنس   ممع دطم  490ٓ   امى   بطغ  

(Kenneth & Grant, 2019, p. 15)   

 Casbah Businessق  الجعاتط هصا النْى مل الممى   كط   حسا   حنى يمىل حلط  ق  ؿطه  واحسم وه  

Angels(CBA و التي )2012ق  ٓع   شع اي اًعك (   بسٓي مل م عزضم الـطوع  النعؿ   الجعاتطASI   ) الطغ    و

معٌ ق  واز  الؼ ط يى  والجعاتط ل معٌ الجعاتط   اإلاـتاه  لي  مل مسيط  وضواز ألٓا ؼس ال  ىم بف  نمعشج ض عزم ألٓا

طم ددسم واإلا مىدددددعض الىآدددد  وألا ىددددطوع  النعؿ دددددعض ق  الـددددددعٌ لعػت مدددددوضأغ اإلا للخبامعع  ددددد  واػمذسامشي الجموألامط ى  

ن  ي.دددددشدددق  ًو

ق  تٔع ع النِع  ال  ئي لطـطوع  النعؿ   بعليعم  ق  الجعاتط   بعإلهع   ال  تٔط ف  CBAيمم   الشسة الطتيس ي لد 

معٌ الحسي     مل دعٌ اى فا  طق تػت معض وؤلاضؿعز وممعبٔ   الـ عب الجعاتط  الٌمىل بم عه ي ض عزم ألٓا

ؤلاكط م   لممى   اإلاـعض ٕ  أحس أهبا اإلالعزض ا  ال ح  CBAح ث يٌمح مئػؼؼى  اللطاضا  تػتااا     واإلاعل  .

معٌ الجسز والـطوع  النعؿ     ز ٔشي نحى الن عل . اإلا مىطم ق  اإلاطاح  اإلا ىطم بهسة دطم ٓسز ه فا مل ضواز ألٓا

    ق  أهثا الـطوع  النعؿ   ابميعًضا مٕ ٓطن ك م  وآس ونمىشج أٓمعٌ كى   Casbah Business Angelsتؼت مط 

معٌ الم عض   الطكم   اإلا مىطم واإلاـعض ٕ وألا يعض ٓبا و  كٌعْ مل كٌعٓع  تكملعز الجعاتط    دعك  و  ق  ألٓا

عي  الصح   )Tech( و الملن ع  )Agricultureوعلعضآ  ) ( Telecomunications( و  تالعال  )Healthcare( و الٓط

  ثي   Gustالملس  بٌطب للحلٌى ٓ   ٓمط   تػت معض ٓ   منل  و مي  (  ........Logisticsالخسمع  الطىحؼت   )و 

امي ٓمط    حم و ادم عض اإلاـعض ٕ و لع إلأعيفا محسزم و بٔسهع يمي ال  ي ال طق و الٔطون الملسيم   لطـطوع  

 (casbahbusinessangels.org, 2022) اإلاـعضه  ق  الحلٌى ٓ   امى   مل ك   اإلاؼت مط الص  يهمه اإلاـطوْ .
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 (Crowdfundingالخمىيل الدشازكي ) أو الجماعي الخمىيل  (ج 

 ,Pichler) طكدد  اإلاـددعضه  قدد  امى دد  مـددعض ٕ ابميعض دد  ٓبددا منلددع  ومىاكددٕ لؤلنتاندد    crowdامددنح للجمشددىض  هددى ةل دد 

Roberto, & Flavio, 2016, p. 1)  "  ط مده اإلا ىهد   ألاوضوب د انده الممى د  الدص  يدطبٍ  "European Commissionٓو

 (2020) ألاشخعق الصيل يمىنهي السيي كطون او اػت معض ألامىاٌ م عؿطم لممى   مـعض ٕ محسزم.

 علممى دددد  الجمددددعع  هددددى ٓمط دددد  حمددددٕ تمددددىاٌ بٌط لدددد  حسي دددد  ٓبددددا منلددددع  مذللدددد  وشلددددً مددددل دددددعٌ ٓددددطن  ىددددطم  

بم دعلغ معل د  ل دمي  والمبدْامؼدعهم  اإلاجج دف  بدعل ىطم  و دميظمن د  مٔن د   ول تداماإلاـطوْ او اإلانمج ٓ   م مٓى  ت طاز 

هص  اإلا عزضا  الس  حىا ع لطسآمف  ألاوات  م   ؤلاكساض  واغطب  اإلاـطوْق  تدفا الحلٌى ٓ   اإلا طغ العظ  لممى   

 هسي .اإلا ىط لطمنمج أو 

 (71-66  الل حع  2021)بل  عه    النعؿ  :ومل  ىاتس الممى   الجمعع  بعلنؼ   لطـطوع   

  ح ث ق  الىاليع  اإلامحسم تمط ى   ا عوظ    اإلاعٌ:تٔع ع الىكٌى ال  ضاغ 

   يلملدط الىكدٌى اليهدع ٓ د  الدسدٌى لطمنلدع   اإلادعٌ: اشؤلاحطاعا  وػدٓط  الحلدٌى ٓ د  ضأغ  وبؼعً ػشىل

اش ييددى  حمددٕ ألامددىاٌ ٓبددا تنتاندد  وهدد  الن ددع  الطدد  مددل ايددعل ف  اإلاحددسزم ٓطيهددع و ددم الـددطوي  والتسددج  

 اإلأعمع .

 اش يؼددمح لشددي بددعلمحل م قدد  الٔسيددس  لعػددت معض:النٌددعق الجغطاقدد   واىػدد ٕ  تػددت معض   حددسب مذمطددف الجشددع

 تنتان .مل تػ معضا  ق  وك  واحس ٓبا 

    الدمحىي  و  لدىوْ لطمدٌى ط اش ال يدمي المندعٌظ ٓدل مطى د  حلد  مدل حلدم اإلاـد اإلاـدطوْ:الح عَ ٓ   مطى

 لط سي .المبٔى اإلالعزض الممى ط    اإلاـطوْ ٓىؽب س كعحب 

  التؼى م لطمنمج ٌ المىػدٕ قد  الممى د  التـدعضو  يمدنح لطـدطوع  ؿد ى  مدل الدسٓي  السٓي:ال  ؿ يع   والىكى

 م ىطم.ق  مطحط  

تـفا أحسث احلعت ع  الممى   الجمعع  اإلاؼتنس ال  اإلايع آ  ال  اش    لطممى   الجمعع  اؤثفا ه فا ٓ   تكملعز

ٓعتسا  مل الحمع    مٕ وى  أمط يع الـمعل   ه  اإلاؼم  س ألاهبا  بح ث أ  و  ضهل مل أضوع  الٔعلي يسض 

مط عض زوالض ال  تكملعز الٔعلمي   و اممطً أمط يع الـمعل   أهبا حل  مل ٓعتسا   65أهعة الممى   الجمعع  

مط عض زوالض(   وأمط يع  6.48مط عض زوالض(   وأوضوبع ) 10.54مط عض زوالض   اطيهع ةػ ع ) 17.2الممى   الجمعع  بل م  

مط ى  زوالض(  24.16مط ى  زوالض(   وأ ط ل ع ) 68.8مط ى  زوالض(   وأوك عنىػ ع ) 85.74الجنىب   )

(alternatives.financesonline.com, 2022)  

مط عض زوالض ػنى ع ق  أمط يع الـمعل    وا طغ الل م  الؼىك   للنعٓ  17.2يسض الممى   الجمعع  

اإلامحسم أهثا  واإلامطى اإلامحسم  والىاليع وتٔس اللف    2021زوالضأمط ي  ق  ػن  مط عض  12.27الممى   الجمعع  

ه  ولىلألامعهل ؿٔ    لطممى   الجمعع    زول  لسيهع اميعن   الىكٌى ال  الممى   الجمعع      171مع م مٓى

(Zippia.com, 2022)   . لد الط ط  وقstatista 2021     ممىػٍ الممى   لي  حمط  ٓبا حم ٕ منلع  يسهط ا

ع  وأهثا  2025زوالًضا بحطٌى ٓع   6.874. ومل اإلامىكٕ أ  يطا ٕ ال  5.726الممى   الجمعع  هى $ 
ً
اللٌعٓع  ملـعً
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 ( 342واإلاىػ لى ) ( 358وال ل ) ( 392المىنىلىح ع ) اطيهع 926ه  ألا ع  التي سجط   2021آم عًضا مل أبط   

 (crowdfundly.com, 2022)( 326والنـط )

ا اعخباًزا مً أبسيل  اإلاشازيع  و فئاث الخمىيل الجماعي :  ( 05السطم البياوي زكم )
ً
 2021ألاكثر وشاط

 

 

 

 

 

 (alternatives.financesonline.com, 2022) اإلاصدز:

المٌددددطق ال دددده  واددددي( قدددد  بددددسايعتهع  Crowdfundingعاددددعاٌ ا طبدددد  الممى دددد  الجمددددعع  )  قدددد  الجعاتددددطامددددع                  

 وهدددى "  مظدشـــاز الخمىيـــل الدظـــاهمياحددد  اػدددي "   2020مدددل كدددعنى  اإلاعل ددد  المىم  ددد  لؼدددن   45حدددسي ع قددد  ندددم اإلادددعزم 

لجندددد  انِدددد ي ٓمط ددددع   وايطددددفاإلاؼددددئوٌ ٓددددل ازاضم اإلانلددددع  ٓبددددا ؿدددد يع  تنتاندددد  قدددد  م ددددعٌ تػددددت معض التؼددددعهمي 

 هدددط بي. نِدددع  آ دددعع و لدددعحبهي تػدددت معض ف   اإلاؼتـدددعض لآممدددعز  ؿدددطوي ادددطد مبعٓدددساز  COSOBال ىضكددد  

منلدددددع  الممى ددددد  الجمدددددعع  قددددد  الجعاتدددددط الدددددس   و ا  اغطدددددب    (2020  33)الجط دددددسم الطػدددددم   للجمشىض ددددد  الجعاتط ددددد  الٔدددددسز

 (2022 عم   و حل ىب   ) طاج   بل دسمع  ؤلاكطان الاؼ ٌ  ل ٔى اإلاـعض ٕ اإلا مىطم .

  نصهط:ومل بف  منلع  الممى   الجمعع  اإلاىحىزم ق  الجعاتط 

   منلCHRIKY: 

Chriky .معٌ ق  الجعاتط  ه  ٓ عضم ٓل منل  لطممى   الجمعع  امى ف مٕ الؼىق والطىاتح وثلع   ض عزم ألٓا

مدعٌ  Chrikyيؼم  ب  لمذ  دف الودغٍ ٓ د   الم عض د  لطٌطب اإلاتزايدس ٓ د  ألامدىاٌ مدل أحد  تػدت معض ودطدم ألٓا

وبعلمعل  ي مح اإلا عٌ  ممىن  ال نىن ومئػؼع  الممى   الملط سي  ألادطي. ي ٔ  ؿط ي  أيًوع اػت معضا  كغفام 

 مٕ انم   أمىالشي. الثاوم اذطم  أمع  الجعاتط ف  الٔعزيف  لعػت معض ق  اإلاـعض ٕ الىآسم واإلاؼئول  التي

 ددب  الممى دد  الجمددعع  هددى الحدد  الددص  ئددس بمحى دد  تكملددعز  لعبميددعض قدد  بطددس غنددي بـدد عبه ولسيدده اميعنددع  هعتطدد  

 (CHRIKY.com, 2022) الجعاتط .

   منلددددTwiiza:   هطمددددع جــــىيصةمددددل ًددددطة هددددط ي منلددددىضم و نددددصيط ٓددددع    و ادمددددعضا اػددددي"  2013أػؼدددد  قدددد  حى ط دددد "

بهددصة ان  ددص اإلاـددعض ٕ  الط عزيدد  لطمىاهددب الـددعب  شا     الجعاتددط   لطمٔددعو  اإلام ددعزٌ و الموددعمل بددف  أ ددطاز اإلا ممددٕ

ع  مألا يعض تبميعض   و التي ه  تٔعمل  مل كٔىب  الممى     ٕ ملعبد  ضمدع  و يمي الممى   ٓل ًط م أػطىب المبٓا

 سم مـعض ٕ منهع :  و كس مىل  اإلانل  ٓ
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 Twiiza( أهم اإلاشازيع اإلامىلت مً كبل مىصت 02الجدول زكم: )

 اإلاكان طبيعت اإلاشسوع اإلاشسوع

Deppaneni ٌمع  كؼنٌ ن  ض عزم ٓت

Dalili كؼنٌ ن  المىنىلىح ع 

GD.net وضكط  ألٔعب   سيى 

Sleight ٌمع  ال ط سم ض عزم ٓت

Clic taxi ٌمع  ال ط سم ض عزم ٓت

DZ. Ventes flash ٌمع  الجعاتط ض عزم ٓت

World-Tour ٌمع  غطزاي  ض عزم ٓت

 (Dabah & Benbrika, 2021, p. 367) اإلاصدز:

   منلNinvesti  لممىف  حعم   اإلاـعض ٕ  وتهصة  2020مع  10ق  وبسأ  ملـعًشع ال ٔ     2019: اعػؼ  ػن

 واوملاش ظوز  اإلانل  بمٌ  لع  دعك  احمي اإلأطىمع  اإلاشن    العظ  تبميعض   مل الحلٌى ٓ   الممى   

  ن س:ومل اهي اإلاـعض ٕ اإلامعل امى طشع  الىتاومل .ػعم  اإلأعمع  ال نى   بـي  

 Ninvestiاإلاشازيع اإلامىلت مً طسف  م( اه03)الجدول زكم 

 اإلاكان طبيعت اإلاشسوع اإلاشسوع

Sound Me الجعاتط المىنىلىح ع 

Kitu ٌوهطا  الجمع 

Riwaya Travel  الجعاتط الؼ عح 

Drone Connect الجعاتط المىنىلىح ع 

Saki ٌمع  ػٌ ف ض عزم ٓت

Art &Deco ٌمع  مؼمغعني ض عزم ٓت

 

 (Dabah & Benbrika, 2021, p. 369) اإلاصدز:

 مظابلاث اإلاؤطظاث الىاشئت (د 

ن      والنعؿ  انِي بغعي  المٔط ف بعالهم   ال علغ  للٌعْ اإلائػؼع  اللغفام   وزول  الع  ّٓسم مطمل ع  ًو

معٌ  تٔمبا و  الٔعإلا  .ضبٍ حعم   اإلاـعض ٕ تبميعض   بعألػىاق  وهصا تكملعز  ق  الط ٕ مل النمى  مؼعبلع  ضواز ألٓا

معٌ شو    اش دٌىم أػعػ   ق  اٌى ط الـطه  النعؿ    الخبام تؼمح لطـطوع  الـعب  بمىاحش  أحيع  ضواز ألٓا

معٌ آلادط ل   وا  بٔى اإلاؼعبلع  الس منعكـ  ا عضبهي مٔشي. مل مىنهي يوالمٔط ف بؤن ؼشي وملعبط  ضواز ألٓا

أح  الحلٌى ٓ   اإلافزان   العظم  إلملـعع الـطه  النعؿ   وبعلمعل   سآ   ملتؼعٓس شو  ألا يعض ؤلابميع آ  معل   

 منهع:ونصهط  اإلاؼعهم  ق  اٌى طهع

 Algeria Startup Challange :   انِمه  حعاتط   بطنعمج أهبا  و ٔمبا الجعاتط المحس  ألاهثا انتـعضا ق

ن    النعؿ   الىظاضم اإلايط   بعإلائػؼع    والجشع ا مٕ بف  اإلامحمؼف   واكط م  ق  ؿي  مؼعبلع  ًو

معٌ ال عٓط  ق  ض عزم   Algeria Startupهصا المحس  لطـطوع  النعؿ   ) اًعقح ث اي  اإلا مىطم ٓت

Challange  الممىل مل  وهصلًتٔع ع كعملع  المغ فا بمـعض ٕ ض عزي  نعؿ   م مىطم  بهصة   2018( ق  ػن
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معٌ وضبٌشي مٕ اإلاؼت مط ل  احسيس أوحه اإلاؼعٓسم اإلامىن  مٕ الجشع  ال عٓط  ق  النِع  ال  ئي لط عزم ٓت

 وعلمعل : وه هصا المحس  بؤضبٕ ً ٔع  ال  حس ت   مطوكس ،  (Startup.info, 2022) اإلاحممطف .

(algeriastartupchallenge.com, 2022) 

  ًعب  واػتهصةتلىتاومل  ق  الجعاتط "  والس ٕالم عضم تلىتاون    والتي وعن  بٔنىا  " 2018 طىت ألاولىالطبعت

معٌ  ح ث وع  ال ىظ مل  والخط  ف الجعمٔع    نليب:وهصا ضحعٌ ٓت

 Livri Express  : هى اٌ  م لطشعاف اإلاحمٌى   يطاهل ٓ   ح  مـيط  تؼط ي ال وعثٕ بٌط ل  بؼ ٌ  و  و

 ػط ٔ  و لىل ك   و  ش يع بٌط ل   ٔعل .

 SauviTech  ب و  : و هى حشعظ يؼمح بعلىـف ق  الىك  الحل ل  ٓل حىازث الٌطق و اعو س الؼ عضم

و بعلمعل  الؼمعل بمحؼف  ٓم  دسمع  الٌىاضة مل دعٌ اللفا وك  تػم عب  و  GSMو GPSالن تي 

 الؼ عضم.الط   الخؼعتط الاـط   و مٔسٌ الى  ع  و أدفاا مطاك   

 Study Live  : منل  شه   لطمٔطي تلىتاومل  الس  زوضا  المٔط ي الح  ق  الىك  ال ٔ     اى ط لطٌعب مل

مٔطمف  مٔممسيل او ًعب ي ح ى  ٓل ٓم  بسوا  حعث  اح  ؿٔعض " المٔط ي  مذمطف اإلاؼمى ع  أػعاصم و 

 الج س ق  ممنعٌو الجم ٕ ".

  ن   ا مٕ بف  اإلامحمؼ ف   والتي 2020 طىت الثاهيتالطبعت ق  ٓعلي ض عزم  وال عٓطف نِم  ٓ   ؿي  مؼعبل  ًو

معٌ ق    والم عضم  الخسمع اإلاعل    )المىنىلىح عمذمطف اللٌعٓع   مـطوْ ق  650ح ث ؿعضن  يهع  الجعاتط ٓت

 مؼت مط. 40و (coach)مسضب 20 وبحوىض .......(   الٔعم  الخسمع    والمىظ ٕالطىحؼت   

  ي "تبميعض اإلا مىل حعع  اح  ؿٔعض " والتي 2021طىت الطبعت الثالثت ِ
ّ
ِ

ُ
ٓ   ؿي  احسيع  ممذلل  حؼب  ون

ال عٓط  الطتيؼ   ق  و  كٌعْ مٔف   اش اؿمم  بطنعمج المحس  ٓ   حطؼع  اللنعٓ  بعلمٔعو  مٕ الجشع  

 ال :المحس   ةكنعٓ . وهصاسض ا   ات ح زٓي حل ل  ألصحعب الـطوع  النعؿ   مل و  

 . معٌ اإلان محف  ٓ   الٔعلي والمٌىض المىنىلىج  تؼش   ُشىض ح   حسيس مل ضواز ٓت

 ( الخطم اإلاـتانCo_creation)    الطاتسم الىباي مل منِىض  والـطوع لطل م  اإلاوع   بف  الـطوع  النعؿ

 اإلا مىل.تبميعض 

  اإلاحسزم ص   هٓ   اإلأط   لطلنعٓ  اإلاؼتكعتي زٓي المحٌى ال  اكملعز(target industries) 

  تٔع ع النِع  ال  ئي(Ecosystem promotion)  اإلانعػ   لعبميعض   مل دعٌ اعو س كعزم اإلاـعض ٕ بعإلاشعضا 

 موع  .التي اذطم ك م  اإلاـعض ٕ  واٌى ط 

 آلانالغد  إبخكاز "والتي وعن  بٔنىا   2022طىت  الطبعت السابعت Tomorrow’s innovation is now انِ ي هص   " و مي

اش ؿشس مـعضه   الىآسم النسخ  مل احس  الـطوع  النعؿ   ٓ   ؿي  مؼعبلع  ممذلل  ق  اللنعٓع  

 والصح مىاه ٕ مذمط   )اإلاعل    وؿمط مذمم  750و حعمٔ  20وكعتس مـطوْ  500وؿطه  نعؿ      237

 "أ و  م عزضم لطمٓى   بعلحس مل اإلاذعًط و "اإلاذعًط"  للحس ملمؼعبلمف  " أ و  ح  م مىط  واذططتهع( والغصاع

التي تؼمح بعملـعع وحسا  اذع ل  اإلاذعًط أ و  ح  للحس مل  ال  ئ   ب عتعماإلانل   Cool Freshودمم  ب ىظ 

ف   ح ث يلط  مل الن عيع  اإلاطا ٌ  بمذعًط  ؼعز المذع ل   وأيوع    Biovret ظ عم ممٔ   مذلل  لطمعآض

Transformation زوالض.   2000ؿ ً بل م   اإلايع ؤم ووعن  اإلاذعًط أ و  م عزضم لطمٓى   بعلحس مل  ب عتعم 
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 Algeria Startup Challangeاإلاصدز : مً اعداد الباخثت اعخمادا على مىكع 

 Smart Cities Challange :    احس  تبميعض اإلا مىل مل كHTA الجعاتط   و هى احس     حؼنعو  االعال

لطـطوع  التي الس  حطٌى و الن ع  حسيسم ممذلل  لطمحٌى الطكمي لطمس  الجعاتط   نحى اإلاس  الصه   

 لطمىاًنف .لمحؼف  حىزم الخسمع  اإلالسم  

 Algeria Disrupt :    مئامط ػنى  لطـطوع  النعؿ   انِمه الىظاضم اإلانمسب  اإلايط   بعكملعز اإلأط

انـ ٍ النِع  ال  ئي المىنىلىج  ق  الجعاتط ٓ   اإلاؼمىي  يهصة ال واإلائػؼع  النعؿ   و  ػن    ح ث 

ني  .ؤلاكط مي والًى

 

  الخعام :

لطمئػؼع  النعؿ   أهم   ه فام ق  نمى أ  اكملعز اش تؼعهي بـي  ه فا ق  احل م المنم   تكملعزي  

وتحممعٓ   وهنعن حشىز ه فام ا سٌ مل ًطة الحيىم  الجعاتط   لصلً اا ٔ  اػتااح ع  ٓسيسم لتاك   هصا 

طاك   احس مل نمىهع واٌىضهع.  اللٌعْ اال انه ال اعاٌ هنعن كٔىبع  ٓو

 : الىخائج

 . كعض تهممع  بعإلائػؼع  النعؿ   وهطوضم حمم   ق  الجعاتط ه سي  ٓل كٌعْ اإلاحطوكع 

  الـطه  النعؿ   ه  مئػؼ  ق  مطاحطشع ألاول  مل الٔم   ٓعزم مع يلجع مئػؼىهع ال  حسب تػت معض

    واممفز وىنهع ٓعل   الخعضج  ك   بسا ملـعًشع ح ث اتنْى ملعزض امى طشع بف  أػعل ب الط سي  وأدطي حسي

 اإلاذعًطم واطاىع ٓ   ٓنلط تبميعض ه فاا.

   احمعج الـطوع  النعؿ   ال  ايعل ف ٓعل   و لشصا ا حث ٓل ضاػمعٌ ق  م ٓى  مل اإلالعزض م   الٔعتط

 ..  كسكعع و أصحعب ضاػمعٌ تػ معض  و منلع  الممى   الجمعع وألا 

  َىُحه الحيىم  الجعاتط   نحى ا ني
َ
معٌ اإلاعتي.ا  ٓسم اػتااا   ع  لسٓي اإلائػؼع  النعؿ   واى فا منعخ ٓت

 :الخىصياث

 .  اػمحساث نِع  ب ئي معتي ومح ع لمٌى ط اإلائػؼع  النعؿ   ينع ؽ ألانِم  ال  ئ   الٔعإلا 

 .اكساض كىانف  ولىاتح أهثا ا ل   وانِ ي إلانلع  الممى   الجمعع  بعلجعاتط 

  و  السٓي الملني لحعم   اإلاـعض ٕ دعٌ و   تاا  اٌى ط اإلاـعض ٕ اى فا 
 

HealthTech 
السيي الحطٌى اإلا مىطم ق  

كنعٓ  تزو   وكنعٓ  

اإلاغسيع  والمحٌى الطكمي 

 لؤلحشعم الٌ    الصه  

FinTech 
الددددددددددددسيي الحطددددددددددددٌى اإلا مىددددددددددددطم اإلامٔطلدددددددددددد   

بعللٌددددددددددددددددددددددددعْ اإلاددددددددددددددددددددددددعل  قدددددددددددددددددددددددد  اإلا ددددددددددددددددددددددددعال  

 FinTech,InsurTech,LegalTechال عث

FoodTech 
السيي  

اىنىلىح ع الغصاع 

)اللنعٓ  

العضآ   واطب   
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 ملخص الدراسة: 

ى حعخبر اإلاإؾؿاث الىاقئت الغهيزة ألاؾاؾُت في جغكُت الخىمُت الاكخهاصًت والاحخماعُت وهى ما حعل الجؼائغ في آلاوهت ألازيرة جخىحه هد

جبني فىغة اإلاإؾؿاث الىاقئت وحعمل على ججؿُضها وئهجاخها،خُث تهضف هظه الضعاؾت ئلى ؤلامام بالجاهب الىظغي للمإؾؿاث 

لها،ئبغاػ الجهىص الخىظُمُت التي اهخهجتها الجؼائغ لخجؿُض اإلاإؾؿاث الىاقئت والخعغف على  الىاقئت والخعغف على آلُاث جمٍى

ئؾهاماث هُأة اإلاغافلت لضعم لخلً اإلاإؾؿاث في الجؼائغ.وللض جم الخىنل ئلى أن الجؼائغ اجسظث حملت مً ؤلاحغاءاث لخىفير ول 

ب جىفير أحهؼة الضعم اإلاغافلت لخلً اإلاإؾؿاث الىاقئت ئيافت ئلى جضابير حضًضة الضعائم اللاهىهُت،الخىظُمُت واإلاالُت ئلى حاه

ت هظه اإلاإؾؿاث في ظل حائدت وىعوها، ول هظا ألحل النهىى بهظا الىىع مً الاؾدثماعاث، إلاا له مً أهمُت بالغت في  الؾخمغاٍع

 جدلُم مضازُل مًافت لالكخهاص الجؼائغي.

 ، الجؼائغ.الُاث الضعم، الخمُلمإؾؿاث هاقئت ، ألُاث  :الكلمات املفحاحية

 

Abstract:  

Emerging enterprises are considered the main pillar in the promotion of economic and social development, which has 

recently made Algeria move towards adopting the idea of emerging enterprises and working on embodying and making 

them successful. Emerging institutions and identifying the contributions of the accompanying body to support these 

institutions in Algeria.It has been concluded that Algeria has taken a number of measures to provide all the legal, 

organizational and financial support, in addition to providing support devices accompanying these emerging institutions, in 

addition to new measures for the continuity of these institutions in light of the Corona pandemic, in order to promote this 

type of investment, because it is of great importance in achieving additional income for the Algerian economy. 

Keywords: emerging institutions, support  financial, support mechanisms, Algeria. 
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 مقدمة:

جبيذ الجؼائغ مىظ بضاًت الدؿعُىاث بغهامج ؤلانالح الاكخهاصي والخعضًل الهُىلي للخىُف معالخدىالث 

اع وفي آلاوهت ألازيرة  غ اإلاإؾؿاث، في هظا ؤلَا الاكخهاصًت العاإلاُت، وبظلً أولذ اهخماما بالغا هدى جغكُت وجٍُى

واجساط حملت مً  "start-upsإلاإؾؿاث الىاقئت كامذ الؿلُاث العمىمُت في الجؼائغ بالخىحه هدى ما ٌعغف بـ"ا

عُت ،الخىظُمُت والضالُت لضعم جلً اإلاإؾؿاث وججؿُضها على أعى الىاكع وىجها الغهيزة  ؤلاحغاءاث الدكَغ

ألاؾاؾُت في اكخهاصًاث الضٌو والتي حؿاهم وبكيل هبير في بغكُم الخىمُت الاكخهاصًت والاحخماعُت ، هما كامذ 

ً للخىحه هدى اللُب الاؾدثماعي الجضًض باوكاء بعضة مباصعاث تهض ف ئلى  حصجُع الكباب ونغاع اإلاؿدثمٍغ

ت  هُاول جضعم هظه اإلاإؾؿاث و جأهُلها في مسخلف كُاعاث اليكاَاث الاكخهاصي، خُث لجأث الضولت الجؼائٍغ

اخل لخدلُم ئلى آلُاث مؿخدضر مً زالٌ أحهؼة مسخلفت وهُأة صعم ومغافلت هظه اإلاإؾؿاث في حمُع اإلاغ 

 .الاؾخمغاع والىمى

 :ووفقا لهذا الحىجه ثأجي مداخلحىا لإلجابة على إشكالية الدراسة في السؤال الزئيس ي الحالي
 مامدى مساهمة اليات التمويل في دعم المؤسسات الناشئة؟

 ألاؾئلت الفغعُت للضعاؾت:

  ما هي اإلاإؾؿاث الىاقئت؟ 

 ما هي عىامل التي حؿاعض على هجاخها؟ 

  ه اإلاإؾؿاث؟ظجمٌى ههُف 

 َغق جىظُم واؾخدضاثها في الجؼائغ؟ 

 :أهــداف الدراســة

 حؿــعى هــظه الضعاؾــت ئلى ألاهــضاف الخالُــت:

لهـــا،ئبـــغاػ  الجهـــىص الخىظُمُـــت الـــتي اهخهجتهـــا  ؤلاإلاام بالجاهــب الىظــغي للمإؾؿــاث الىاقـــئت والخعـــغف علـــى آلُـــاث جمٍى

 الجؼائـــغ لخجؿـــُض اإلاإؾؿـــاث الىاقئت،حؿلُِ الًىء على ئؾهاماث بِئاث اإلاغافلت والضعم للمإؾؿاث الىاقئت

 مع الاقاعة الى الُاث الضعم التي وفغتها الضولت في ظل حائدت وىعوها, في الجؼائغ 

:
ا

:ماهية  املؤسسات الىاشئةأوًل  

« start-up »بضأ اؾخسضام اإلاهُلح بعض الخغب العاإلاُت الثاهُت مباقغة، وطلً مع بضاًت ظهىع قغواث عأؽ ماٌ  

.اإلاساَغ  « capital-risque » لِكُع اؾخسضام اإلاهُلح بعض طلً.    

 مفهىم املؤسسات الىاشئة: 1-1

انُالخا خؿب اللامىؽ الاهجليزي: على أجها مكغوع نغير بضأ للخى، وولمت  startupحعغف اإلاإؾؿت الىاقئت 

start-up  ًًجخيىن مً حؼأ« start »  وهى ٌكير الى فىغة الاهُالق و« up »  .وهى ٌكير لفىغة الىمى اللىي 

ضؾً ً فٍغ دجم وهى ان جيىن قغهت هاقئت ال ًخعلم اإلاىيىع بالعمغ وال بال Patrick Fridensonوخؿب باجٍغ

جب ؤلاحابت على ألاعبع حؿاؤالث الخالُت:  (420، نفدت 2018)بىالكعىع، وال بلُاع اليكاٍ، ٍو
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 .همى كىي مدخمل 

 .اؾخسضام جىىىلىحُا خضًثت 

 .ل ضخم، حمع الخبرعاث الكهيرة  جدخاج لخمٍى

  ة.أن جيىن مخأهض مً أن الؿىق حضًض خُث ًهعب جلُُم اإلاساَغ 

عغفه عل أهه: هي جلً اإلاإؾؿاث  la rousseوفي غُاب وحىص حعٍغف مىخض إلاهُلح اإلاإؾؿت الىاقئت، فان معجم 

م جىىىلىحُاث حضًضة. )بىيُاف و  الفخُت اإلابضعت في مجاٌ جىىىلىحُاث الاعالم والاجهاٌ، مهمتها زلم وحؿٍى

 (2020مدمض، 

ألاعماٌ الكهير ؾدُف بالهً أجها: مىظمت مإكخت جبدث عً همىطج اكخهاصي ٌؿمذ بالىمى، وهى مغبذ هما عغفها عائض 

ىت،  .بكيل مؿخمغ، ًمىً كُاؾه  (2020)بسُتي و بىعٍى

ً إلافهىم   Eric Riesوخؿب  اإلاإؾؿت الىاقئت على أجها: هُان نمم لخلم مىخج أو  the lean startupأخض اإلاىظٍغ

،  زضمت حضًضة في ظل خالت عضم جأهض قضًضة، أي عضم الخأهض مً بِئت ألاعماٌ اإلادُُت بها.  (2017)بغواٌ و زلٍى

)هىعي و ُت الخالُت: مً زالٌ ما ؾبم ًمىً اؾخسالم أن مفهىم اإلاإؾؿاث الىاقئت ال ًسلى مً الىلاٍ ألاؾاؾ

 (2022صهان، 

 .عىهغ الىمى بالضعحت ألاولى 

 .عىهغ الابخياع، الظي ٌعض لبىت أؾاؾُت 

 .خالت عضم الُلين الكضًض، والظي ًيخج عً عىهغ الابخياع 

)ئوكاء مإؾؿت الىاقئت: بخعٍغف صكُم لل 20/254هما عغفها اإلاكغع الجؼائغي إلاا حاء في  اإلاغؾىم الخىفُظي عكم 

ىُت إلاىذ عالمت مإؾؿت هاقئت ومكغوع مبخىغ وخايىتأعماٌ وجدضًض مهامها وحكىُلتها وؾيرها،   (2020لجىت َو

 .أن جيىن اإلاإؾؿت زايعت لللاهىن الجؼائغي 

  ؾىىاث. 08أن ال جخجاوػ عمغ 

 أو زضماث أو أي فىغة مبخىغة. ًجب أن ٌعخمض همىطج أعماٌ اإلاإؾؿت على مىخجاث 

 .ىُت  عضم ججاوػ عكم ألاعماٌ الؿىىي اإلابلغ الظي جدضصه اللجىت الَى

  على ألاكل ن كبل أشخام َبُعُين أو نىاصًم اؾدثماع 50أن ًيىن عأؽ ماٌ اإلاإؾؿت مملىوا بيؿبت%

 معخمضة أو مً َغف مإؾؿاث أزغي خانلت على عالمت مإؾؿت هاقئت.

 عامل. 250اٌ عضم ججاوػ عضص العم 
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 الفزق بين املؤسسة الىاشئة والكالسيكية: 1-2

ئن مً بين أهم العىانغ التي جهىع الفغق بين اإلاإؾؿت الىاقئت والخللُضًت عالم الىمى الىبير الظي جمخاػ بُه 

 اإلاإؾؿت الىاقئت، ئيافت ئلى العىامل الخالُت: 

  صوعة خُاة الكغواث الىالؾُىُت باالهُالق، الىمى، الىضج زم التراحع، أما الكغواث الىاقئت فهي جمغ  جمخاػ

 بؿلؿلت مً التراحع والخلضم، وبمجغص أن جهل ئلى الىضج حؿخمغ في الاعجفاع والىمى.

 .جلضم الكغواث الىاقئت مىخجاتها لألؾىاق الىبيرة عىـ اإلاإؾؿاث الىالؾُىُت 

 عوح اإلاساَغة لضي مؿدثمغي اإلاإؾؿاث الىاقئت، فخجضهم ٌؿدثمغون بضعحت زُىعة عالُت، عىـ  اعجفاع

 الكغواث الىالؾُىُت التي حؿدثمغ في زُىعة عاصًت وبالخالي جدلُم أعباح عاصًت.

  ل مسخلفت، اإلاؿدثمغ اإلاالً، اإلاغامغ وعأؽ اإلااٌ اإلاساَغ، بِىما حعخمض اإلاإؾؿت الىاقئت على مهاصع جمٍى

 يرتها الىالؾُىُت فهي حعخمض على اللغوى البىىُت أو اإلاىذ الخيىمُت.هظ

 والكيل الخالي ًىضح جسُُُُا الفغق بين اإلاإؾؿت الىاقئت والىالؾُىُت:

 : الفزق بين املؤسسة الىاشئة والحقليدية.01الشكل

 

الابضاع لضي اإلاإؾؿاث الىاقئت مع ؤلاقاعة لخجغبت اإلاهضع: عالء الضًً بىيُاف، ػبير مدمض، صوع جىىىلىحُا الاعالم والاجهاٌ في صعم 

 .04الجؼائغ، مغحع ؾابم، م

 دورة حياة املؤسسات الىاشئة:1-3

 هى الىمى اإلاؿخمغ، ئال أن  Startupمً زالٌ الخعٍغف اإلالضم أعاله ًسُل ئلُىا أن ما ًميز اإلاإؾؿاث الىاقئت 
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لها لللمت جمغ بمغاخل نعبت ومخعثرة،  الىاكع معاهـ جماما لظلً، ألن هظا اإلاإؾؿاث كبل أن حعغف ٍَغ

 :Paul Grahamوإلبغاػ طلً هلضم اإلاىدنى الخالي اإلاهمم مً كبل 

 Startup : منحنى المؤسسة الناشئة02الشكل 

 
 (421، نفدت 2018)بىالكعىع، اإلاهضع: 

  مغخلت كبل الاهُالق : مً هىا ٌعُى الىمىطج اإلابضئي للفىغة ؤلابضاعُت أو للفىغة الخضًثت ، مً َغف فغص ما أو

مجمىعت مً ألافغاص ، جخم زالٌ هظه اإلاغخلت الضعاؾت الجُضة للفىغة بما فيها صعاؾت الؿىق ، اإلاؿتهلً ، و صعاؾت 

ل طاجُا في الث فسالٌ هظه الفترة ًيىن الخمٍى بعٌ ألاخُان ، وفي بعٌ ألاخُان ًيىن ممٌى مً َغف ألافغاص  الخمٍى

 أو  الخيىمت .

  مغخلت الاهُالق : زالٌ هظه اإلاغخلت جىانل الخضماث و أفياع الجُل اإلابضئي خُث أجها جيىن مجهىلت ، فأنعب ما

ئلت و ألانضكاء هم ًىاحه ناخب الفىغة هى الخهٌى على مً ًخبىاها على أعى الىاكع و الضاعم لها ماصًا ، فالعا

الجه ، أو مً أشخام ًخمخعىن بغوح اإلاغامغة ألن صعحت  اإلاهضع ألاؾاس ي الظًً ًلجئ ئليها اإلالاٌو للخهٌى على جمٍى

الخُىعة هىا جيىن عالُت فاإلاىخج بداحت ئلى الدجم الىافغ للتروٍج هما أن الؿعغ ًيىن مغجفع ، صون ئهماٌ ؤلاعالم 

 صعاًت اإلاىخج. الظي له اإلاؿاهمت الىبيرة في

ض مً الخماؽ لُىدكغ بعضها العغى ، هما أهه في هظه اإلاغخلت  مغخلت الخماؽ:  ًهل فيهااإلاىخج ئلى طعوجه وهظا ما ًٍؼ

ه ،   لُبضأ الًغُالؿلبي خين ًغجفع عضص العاعيين لهظا اإلاىخج وهظا  ٌؿخُُع أن ًخىؾع في وكاَه أي ئلى غير مبخىٍغ

 دنى ئلى التراحع .ماًإصي ئلى فكله و ًضفع باإلاى
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 جي والدؿلم:بالغغم ً بضعم اإلاكغوع ئال اهه ٌسجل جغاحعا ختى  مغخلتالاهؼالق الخضٍع مً جىانل اإلامىلين اإلاغامٍغ

ًهل ئلى مغخلت ًمىً ئَالق عليها مغخلت الخدىع مً اإلاؿخلبل للمكغوع ، و هى ما ًضفع بمغاصعة اإلاىخج للؿىق 

 فمعضالث الفائضة هىا جيىن مىسفًت حضا و هظا هدُجت لعضم الخضاعن.

 اإلاغخلت ًيخلل اإلاىخج مً مغخلت الازخباع و الخجغبت ئلى مغخلت الخُىٍغ بكيل  مغخلت الىمى والهعىص:زالٌ هظه

جهائي و َغخه في ألاؾىاق ،و اإلاإؾؿت الىاقئت عىضها جبضأ في همىها اإلاخىانل ليرجفع بظلً اإلاىدنى ، خُث أن 

لدجم و الخغوج وؿبت مً الجمهىع اإلاؿتهضف كض جلجا ئلى الابخياع الجُض لخىُلم  بعضها مغخلت اكخهاصًاجا

 بأعباح ضخمت

 مميزات وخصائص املؤسسة الىاشئة: هيا:ثا

 مميزاتها: 2-1

الخُىع والخدٌى ئلى قغواث هاجخت أو  جخميز الكغواث الىاقئت بيىجها قغواث قابت ًافعت وأمامها زُاعان ئما       

ل هظه  ئغالق أبىابها والخؿاعة. والكغواث الىاقئت في اإلاغخلت ألاولى مً بضاًت عملها الدكغُلي وهثيرا ما ًخم جمٍى

غ مىخج أو زضمت ٌعخلضون أجها  اصًين في مداولت منهم لالؾخفاصة مً جٍُى الكغواث في البضاًت مً كبل مإؾؿيها الٍغ

ا لإلًغاصاث اإلادضوصة أو الخيالُف اإلاغجفعت فان معظم هظه العملُاث نغيرة الدجم لِؿذ على اإلاضي مُلىبت هظغ 

ئت. ل ئيافي مً أصخاب عؤوؽ ألامىاٌ الجٍغ ل بضون جمٍى  الٍُى

ما  جيكأ أغلب اإلاكغوعاث مً فىغة مبضئُت ئما أن ًأحي بها أخض العمالء أو جسغج مً صازل اإلاإؾؿت. وعاصة

ل اإلاخاح لها ئلى أن جخدٌى على أعى الىاكع ئلى  جتزاخم مثل جلً ألافياع بدُث جفىق اإلاىاعص اإلاخاخت لها أو الخمٍى

ت في خالت عؼم اإلاإؾؿت على عضم ؤلاؾغاف في اؾخغالٌ اإلاىاعص،  مكغوعاث فاعلت. وحعض عملُت الفدو ألاولى يغوٍع

خُلب طلً جلضًم ملترح زُي مبؿِ، أو كض ًسغج طلً في نىعة كغاع وعلى الىجاح في جدلُم الىخائج اإلاغحىة. وكض ً

فًل على وحه العمىم اعخباع الفىغة اإلابضئُت اإلاؿخلاة للعمل  ئصاعي وؿخلي مىه الفىغة اإلابضئُت للعمل الخجاعي ٍو

فىع ٌ. جغحمالخجاعي اللاعضة ألاؾاؾُت الجساط اللغاعاث اإلاُلعت. ، ًمىىىا جلخُو أهم  (65، نفدت 2014ت، )جٍغ

 (2020)بىعهان و نىلي، مميزاث الكغواث الىاقئت في الىلاٍ الخالُت: 

 .قغواث خضًثت العهض 

 .افعت  قغواث قابت ٍو

 جي واإلاتزاًض: خُث أجها جخمخع بالىمى اإلادؿاعع في ؤلاهخاج واإلابُعاث ص اصة في الخيالُف.قغواث الىمى الخضٍع  ون ٍػ

  قغواث حعخمض بكيل أؾاس ي على الخىىىلىحُا: ٌعخمض مإؾؿى الكغواث الىاقئت على الخىىىلىحُا للىمى

ل مً كبل خايىاث  والخلضم، والعثىع على الخلضم مً زالٌ مىهاث ألاهترهذ مً زالٌ الفىػ بضعم وجمٍى

 ألاعماٌ.

 .قغواث جخُلب جيالُف مىسفًت 
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 خصائصها:  2-2

جخهف اإلاإؾؿاث الىاقئت على مجمىعت مً الخهائو التي حؿاعضها على الخأكلم مع ألاوياع الاكخهاصًت إلاسخلف 

 (2020)عمًاوي و بىكغة، الضٌو ؾىاء مخلضمت واهذ أو هامُت، وؾىف وعضصها في الىلاٍ الخالُت: 

 .اللضعة العالُت على جىفير مىانب قغل 

 عضًض مً الىخضاث الهىاعُت اإلاسخلفت، لخميزها بغوح اإلاباصعة.ئوكاء ال 

  اإلاؿاهمت في اؾتراجُجُت الخىمُت اإلادلُت، ليىن العضًض مً الضٌو جًع زُُا للخىمُت اإلادلُت، بهضف جىػَع

 الؿيان على أهبر مؿاخت ممىىت وجسفٌُ الًغِ.

 غ مىخجاث حضًضة هظغا الهسفاى جيلفت  طلً. اللضعة على الابخياع وجٍُى

 .اللضعة على الخأكلم مع اإلادُِ الخاعجي، وامضاص هُاكها ئلى اإلاىاَم الىائُت 

 .مغوهت الخفاعل مع اإلاىار الاؾدثماعي، واللضعة على الخأكلم مع الخغيراث اإلادُُت 

 .الاهسفاى اليؿبي للخيالُف الغأؾمالُت في مغخلت الاوكاء 

 جلىُاث ئهخاحُت أكل حعلُض وأكل هثافت عأؾمالُت، وبالخالي فهي حعخمض على الُض العاملت. اؾخسضام 

  صكت ؤلاهخاج والخسهو، مما ٌؿاعض على اهدؿاب الخبرة وججؿُض ول اإلاباصعاث ؤلالؼامُت والاؾخفاصة 

 مً الخُىع الخىىىلىجي، مما ٌؿاعض على عفع ؤلاهخاحُت وزفٌ الخيالُف.

 أهداف و خطىات إقامة الشزكات الىاشئة:  2-3

 تهضف اإلاإؾؿاث الىاقئت ئلى ما ًلي:

  ًجغكُت عوح اإلاباصعة الفغصًت والجماعُت باؾخدضار أوكُت اكخهاصًت ؾلعُت أو زضماجُت لم جىً مىحىصة م

 كبل، وهظا ئخُاء أوكُت اكخهاصًت جم الخسلي عنها ألي ؾبب.

  ة مباقغة أو غير مباقغة.اؾخدضار فغم عمل حضًضة ؾىاء بهىع 

  ألاوكُت في اإلاىاَم الىائُت مما ًجعلها أصاة هامت لتركُت جثمين الثروة اإلادلُت ً  أصاة فعالت لخَى

  خللت ونل بين اليؿُج الاكخهاصي مً زالٌ مجمل العالكاث التي جغبُها بباقي اإلاإؾؿاث اإلادُُت

 واإلاخفاعلت معها

 ل هظه ألافياع جمىين فئاث عضًضة جمخلً ألافياع الاؾ ت في جدٍى ت ولىنها ال جملً اللضعة اإلاالُت وؤلاصاٍع دثماٍع

ع واكعُت.  ئلى مكاَع

 وإلكامت قغهت هاقئت، وعخمض على الخُىاث الخالُت: 

 الخفىير في مكىالث الىاؽ وخاحاتهم needs  

 الخفىير في َغق حؿاعض على الاعجلاء بالعمل واإلابُعاث 
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  لىحُاالاعخماص والاؾدىاص على الخىىى 

 جدضًض فتراث ػمىُت لخدلُم ألاهضاف اإلاغحىة 

 ل حماعي  البدث عً مىاعص جمٍى

م عمل مىخض  حكىُل فٍغ

 :Bill Grossالعىامل التي جىمً وعاء هجاح او فكل الكغواث الىاقئت جبعا لألهمُت بدؿب 3-4

منها، باحغاء صعاؾت  الخبير في مجاٌ الكغواث الىاقئت والظي اخخًً العضًضBill Gross–كام الؿُض بُل غغوؽ

مداٌو ان ًفهم العىامل التي جىمً وعاء هجاح الكغواث الىاقئت أو  Startupsواؾعت ومعملت على الىثير مً الـ

 (.2020كام بمخابعت مئاث الكغواث وجىنل ئلى خلُلت مفاصها أن:) صعاؾت ؾىت .فكلها

 هىان بعٌ ألامىع التي جخدىم في طلً مغجبا ئًاها هما ًلي:

م اللائم على الخىفُظ -%42الىكذ أو العامل الؼمً عامل  همىطج العمل الخجاعي %28الفىغة في حىهغها -%32الفٍغ

ل -24%  .%14الخمٍى

 : يمثل وسبة الحأثير على فشل أو هجاح الشزكة الىاشئة3الشكل 

 
 مً ئعضاص الباخثخين باالعخماص على اإلاعُُاث الؿابلت :اإلاهضع

 

غ مماؾبم، ًمىىً الاؾخيخاج  ع هى مً أزُغ العىامل وأهمُتها في جلٍغ أن عامل الخىكُذ في جىفُظ ألاعماٌ واإلاكاَع

 مضي لهاح الكغهت الىاقئت أم فكلها.

 واقع املؤسسات الىاشئة في الجزائز:ثالثا: 

 واقع املؤسسات الىاشئة في الجزائز و أسباب فشلها: 3-1

ٌعخبر مىيىع اإلاإؾؿاث الىاقئت مً بين أهثر اإلاىايُع التي حؿلِ عليها الًىء في الفترة ألازيرة الؿابلت، وخُث أن 

الجؼائغ جأزغث كلُال باللخاق بالغهب الخىىلىجي العالمي، ئيافت ئلى يعف الاهفاق الخيىمي على البدث والخُىع 

 عاإلاُا. 64مدخلت بظلً أهظان اإلاغجبت  2016دلي لعام % مً احمالي الىاجج اإلا7العلمي خُث أهه لم ًخجاوػ 
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ت في ئَاع اإلاإؾؿاث الىاقئت بىجيرة وؿخُُع اللٌى أجها بُُئت هىعا ما ملاعهت بالضٌو العغبُت  جضعحذ الخجاعب الجؼائٍغ

م الالىترووي مثل  أجها مداواة ، هما jumia ،echriliوالعاإلاُت، خُث أن أغلب الكغواث الباعػة جيكِ في مجاٌ الدؿٍى

 والتي حعخبر ئعاصة لفىغة جم جُبُلها في فغوؿا. 2006لخجاعب عاإلاُت ؾابلت، هكغهت واص هىِـ التي أؾؿذ عام 

وهى  yassirوهى مىكع عائض في مجاٌ الخىظُف،  emploitic.comبغػث قغواث هاقئت أزغي في مُاصًً أزغي همىكع 

نُتها زاعج الىهً، وهى مىكع مخسهو في مجاٌ الىلل أفًل ججغبت مإؾؿت هاقئت هاجخت في الجؼائغ وطاع 

 الخًغي.

ت ئَاعا جىظُمُا ًدضص اللاهىن ألاؾاس ي للمإؾؿاث الىاقئت، وهُف جمىذ هظه العالمت  ويعذ الضولت الجؼائٍغ

ع. ت، العضصألصخاب اإلاكاَع ضة الغؾمُت الجؼائٍغ  (2020، 55)الجٍغ

ع مً حسجُل أفياعهم وجدلُلها  اؾخدضزذ مىهت الىتروهُت لهظا الىىع مً اإلاإؾؿاث، كهض جمىين أصخاب اإلاكاَع

 على أعى الىاكع.

عغم الضوع الفعاٌ الظي جلعبه اإلاإؾؿاث الىاقئت بالجؼائغ، ئال أجها ال جؼاٌ حعاوي مً مجمىعت مً الىلائو وجىاحه 

عىص هظا ئلى ألاؾباب الخالُت:حملت مً الخدضًاث جلف عائلا صون جُىعها،   )بىلكعىع( َو

 .خضازت ومدضوصًت فىغة ئوكاء مإؾؿت هاقئت في الجؼائغ 

  يعف اإلاىع البكغي وعضم جأهُله، وافخلاعه لخلفُت وافُت خٌى اإلالاوالجُت في الجؼائغ والتي في خض طاتها

 حعاوي نعىباث وجدضًاث عضة.

 ل: جخفم ل، والخهٌى علُه  يعف الخمٍى ول الكغواث الىاقئت أن العائم الىبير أمامها هى يعف الخمٍى

 بمسخلف أقياله ؾىاء عىض الاهُالكت أو عىض الخىؾُع.

 هلو عأؽ اإلااٌ اإلاغامغ لالؾدثماع 

 .جسلف ؤلاهخاحُت وعضم مُابلت اإلاعاًير الضولُت، مما ًجعل اإلاىخج الجؼائغي عاحؼا عً صزٌى أؾىاق هبري 

  هفاق الخيىمي على البدث العلمي واهفهاٌ الجامعت ومغاهؼ البدث عً أعى الىاكع.يعف الا 

 .الخسلف الخلني وعضم مىاهبت الخُىعاث الخىىلىحُت الخانلت في بِئت ألاعماٌ العاإلاُت 

 .عاث اللاهىهُت اإلاخعللت بالكغواث الىاقئت  افخلاع الجؼائغ للىائذ والدكَغ

  اث مخىىعت مً عواص ألاعماٌ.جأؾِـ قغواث هاجخت ًدخاج ئلى زبر 

 .جىظُف اإلاىاهب اإلاىاؾبت 

 .م اإلاىخىج  مكيلت حؿٍى

 أسباب فشل املؤسسات الىاشئة في الجزائز:3-2

 ً  ئن هؿب اإلاإؾؿاث الىاقئت إلايزة جىافؿُت لِـ باألمغ الؿهل زانت وأن الؿىق أخُاها ما ًيىن له كاصة مؿٍُُغ
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مىخىج حضًض خضًث الظهىع، ولهظا ؾخهاصف هظه اإلاإؾؿاث علُه، ختى اإلاؿتهلً مً الهعب أن ًجظب ئلى 

   :     مجمىعت مً العغاكُل التي جدٌى صون جىؾعها وكض جإصي ئلى ئفالؾها، ومً أؾباب فكلها

 .ئهماٌ صعاؾت الجضوي، أو عضم الضعاؾت اإلاخعملت اإلابيُت على معلىماث غير صكُلت 

 عضم صعاؾت الؿىق وئحغاء جدلُل لؿلىهُاث اإلاؿتهل.ً 

  عضم الترهيز على هضف مدضص وعؤي واضخت إلاؿخلبل اإلاإؾؿت واؾتراجُجُاتها اإلاخبىاة في اإلاغاخل اللاصمت

 مً خُاتها.

 .لُت زاَئت واللغوى كهيرة ألاحل  الاعخماص على نُغ جمٍى

 .م ٌؿىصه الهغاع  عضم وحىص الخافؼ والخماؽ للمض ي في اإلاكغوع في ظل حكىُل فٍغ

 .هلو الاؾدكاعة اإلاخسههت وهُئاث اإلاغافلت والخأهُل الخيىمُت والخانت 

 أصاءه ــــت صوعٍا لخدؿُـــــت للمىاعص البكٍغــــضاعي وال ًدضر هىضؾــــي ًدؿم بالغوىص ؤلابـــــــالهُيل الخىظُم ً

 وعفع هفاءجه.

 :ثىظيم املؤسسات الىاشئة وطزيقة اسححداثها في الجزائز :رابعا

 املؤسسات الىاشئة في الجزائز:ثىظيم  4-1

 :مً أهم ؤلاحغاءاث اللاهىهُت والخىظُمُت التي اجسظتها الجؼائغ لخجؿُض فىغة اإلاإؾؿاث الىاقئت هظهغ ما ًلي 

ـــــ زههذ الضولت وػاعة واملت حؿمى ب"اكخهاص اإلاعغفت واإلاإؾؿاث الىاقئت" والتي حعنى بيل ما ًخعلم 

ألاهمُت البالغت التي جمليها الضولت لهظه اإلاإؾؿاث وىجها حؿاهم في صفع  باإلاإؾؿاث الىاقئت وهظا ما ًفؿغ 

 .عجلت الخىمُت الاكخهاصًت

بُت للمإؾؿاث الىاقئت مً زالٌ اإلااصة  ـــ هما كامذ الضولت بمىذ عضة حؿهُالث وئعفاءاث يٍغ مً اللاهىن عكم 69ــ

بت على أعباح الكغواث 2020اإلاخًمً كاهىن اإلاالُت لؿىت 19-14 والتي جىو: حعفى الكغواث الىاقئت مً الًٍغ

ت.ـــــ وبملخض ى اللاهىن عكم  اإلاإعر في 07-20والغؾم على اللُمت اإلاًافت باليؿبت للمعامالث الخجاٍع

غ اإلاىظىمت 131اإلااصة 2020واإلاخًمً اللاهىن الخىمُلي لؿىت 04/06/2020 مىه جم ئوكاء "نىضوق صعم وجٍُى

م خؿاب مسهو جسهُها زانا عكم  start-upاصًت للمإؾؿاث الىاقئت "الاكخه -150والظي فخذ عً ٍَغ

 واإلايلف باخخًان اإلاإؾؿاث الىاقئت والتروٍج للمىظىمت الاكخهاصًت لهظه اإلاإؾؿاث.302

ىُت إلاىذ عال 15/09/2020اإلاإعر في 254-20ــــ وللض جم ئنضاع مغؾىم جىفُظي عكم  مت واإلاخًمً ئوكاء لجىت َو

( ًىم 30"اإلاإؾؿت الىاقئت" والظي ألؼم اللجىت على ؾغعت صعاؾت الُلباث والغص عليها في أحل أكهاه زالزىن )

ش ئًضاع الُلب )اإلااصة  ( 04مىه(، ومً زم ًمىذ عالمت "مإؾؿت هاقئت" للمإؾؿت لهظه أعبع )13ابخضاء مً جاٍع

 مىه(.14ؾىىاث كابلت للخجضًض مغة واخض )اإلااصة 

ـــ كام ىُت للمإؾؿاث الىاقئت" ًخم مً زاللها ئعؾاٌ َلباث ــ ت باؾخدضار "البىابت الىتروهُت الَى ذ الضولت الجؼائٍغ

 مىه(.12ئوكاء مإؾؿت هاقئت مغفلت بىزائم مدضصة في اإلاغؾىم اإلاظهغ أعاله )اإلااصة 
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 طزيق املسححدث لحمىيل املؤسسات الىاشئة في الجزائز حاليا: 4-2

  حسجُل اإلاكغوع في اإلاىهت للخهٌى على www.startup.dz 

  عالمت مكغوع ابخياعي(label projet innovant :)ل لخأؾِـ الكغهت الىاقئت  .في خالت َلب الخمٍى

 عالمت قغهت هاقئت(label startup) :.في خالت الكغواث الىاقُت في الؿىق 

  ٌعالمت خايىت أعما(label incubator) :جل و الخايىاث.باليؿبت للمكا 

  ىُت6عأؽ اإلااٌ اإلاساَغ مكيل بمؿاهمت الضولت مع  .بىىن َو

 .جضعؽ اإلالفاث مً َغف لجىت مكيلت مً وػاعة اللُاع و مكترهت مع وػاعاث أزغي 

 ئمياهُت خًىع احخماع عبر الاهترهِذ مباقغة مع مىخب الىػاعة.

 آليات دعم املؤسسات الىاشئة:خامسا: 

لها، أعلىذ الخيىمت  ت في آلاوهت ألازيرة عً مجمىعت مً اللغاعاث التي جضعم اإلاإؾؿاث الىاقئت وؾبل جمٍى الجؼائٍغ

 (2007)بغبِل،  والتي جخمثل فُما ًلي:

 .ويع ئَاع كاهىوي ًًبِ اإلافاهُم ألاؾاؾُت اإلاخعللت باإلاإؾؿاث الىاقئت 

 ل وصعم  اإلاإؾؿاث الىاقئت. اوكاء نىضوق اؾدثماعي مسهو لخمٍى

 .اوكاء مجلـ أعلى لالبخياع مً أحل جثمين ألافياع اإلابخىغة الجضًضة 

 تهُئت الجماعاث اإلادلُت إلاؿاخاث مسههت للمإؾؿاث الىاقئت 

  ع اإلابخىغة مً اوكاء مإؾؿاتهم بعُضا ئعفاءاث حبائُت جهل ئلى زمـ ؾىىاث، مع جمىين أصخاب اإلاكاَع

 ىً له أن ٌعغكل عملُت الابخياع.عً البيروكغاَُت وعً ول ما ًم

 ُت والخعــــل العملُــــت الهضف منها حؿهُـــــئوكاء أعيُت عكم ت ـــغ أعيُــــامالث عبر ألاهترهذ، وعبـــــاث ؤلاصاٍع

 عكمُت مىخضة.

  االث وكاَها وصعم الابخياع في الجؼائغ مً زالٌ ــع مجــــت وجىؾُـــــاث الىاقئــــجغكُت واؾخدضار اإلاإؾؿ

 ؾً كىاهين.

  ٌومسخلف أصخاب عؤوؽ ألامىاٌ صعم اإلاإؾؿاث الىاقئت مً زال ً صعىة وػٍغ اإلاالُت اإلاؿدثمٍغ

ني وإلاا ال الضولي. لها، وبالخالي الؿماح لها بالبروػ والىلىج في الؿىق الَى  جمٍى

 اء ـــــً عؤؾــــــاعضة وجيٍىـــاح مسبر إلاؿــــــاًمُخاٌ" عً افخخع الخضًض والهلب بالجؼائغ "ــــاعالن مجم

 اث الىاقئت.ــــاإلاإؾؿ

  اعالن الىػٍغ اإلاىخضب لضي الىػٍغ ألاٌو اإلايلف باكخهاص اإلاعغفت واإلاإؾؿاث الىاقئت في الجؼائغ عً ئوكاء

ع الىاقئت اإلابخىغة، كهض الخى   حُه وجظلُل الهعىباث.زلُت لإلنغاء والىؾاَت لفائضة خاملي اإلاكاَع



 

 – حبلت المؤسسبث النبشئت –  المببدراتيت لألعمبل المعبصرة بين المرافقت ومتطلببث االستدامت         

 55  برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 املؤثمز الدولي

 العلمي

2023 

 

  ىت العمىمُت عً اوكاء قغهت عمىمُت طاث عأؽ ماٌ اؾدثماعي جمىلها أؾاؾا هكف اإلاضًغ العام للخٍؼ

ل الكغواث الىاقئت.  البىىن العمىمُت، هضفها جمٍى

  يغوعة الخغم على أهمُت جدؿين اإلاإقغاث اإلاالُت للىكاًت مً ألاػماث اإلاالُت التي كض جإصي ئلى اهضزاع

 ؾؿاث الىاقئت.اإلاإ 

 .يُت لهالح اإلاإؾؿاث الىاقئت في الجؼائغ  جىظُم صوعاث جيٍى

 اليات ثمىيل املؤسسات الىاشئة في الجزائز حاليا:1 -5

ل اإلاإؾؿاث الىاقئت جخمثل فُما ًلي:  جىحض عضة آلُاث لخمٍى

 :م مإؾؿاث عأؽ ماٌ اإلاساَغ ل عً ٍَغ  الخمٍى

الاكخهاصًاث اإلاعانغة مً أهم وؾائل الخضعُم اإلاالي والفني للمكغوعاث حعخبر مإؾؿاث عأؽ ماٌ اإلاساَغ في 

الجضًضة الىاقئت، وطلً إلاا جخميز به هظه اإلاإؾؿاث مً كضعة عالُت على الخعامل مع اإلاساَغ بأؾلىب ؾلُم 

ع ًغحع أؾاؾا ألظ زبرتها وئمياهُاتها الىاؾعت على اعخباع أجها مإؾؿاث مخسههت في مجاٌ  وؾَغ

ل  (124، نفدت 2008)بىعاؽ، .الخمٍى

  :م اللغى إلًجاعي ل عً ٍَغ  الخمٍى

ل حؿخعملها البىىن أو اإلاإؾؿاث اإلاالُت اإلاخسههت، بدُث جدهل على مىحىصاث مىلىلت أو  هى عباعة عً جلىُت للخمٍى

علاعاث لخاحغحها إلاإؾؿت أزغي وهظه ألازيرة بضوعها جلىم باعاصة قغائها بلُمت مخبلُت عامت جيىن مىسفًت عىض 

خم الدؿضًض على أكؿاٍ مخفم عليها  (62، نفدت 2013)معاعج و حجاج، حؿمى بثمً ؤلاًجاع.اهتهاء مضة العلض، ٍو

 م البىىن ؤلاؾالمُت ل عً ٍَغ  :الخمٍى

لهض به: جلضًم زغوة عُيُت أو هلضًت ئما على ؾبُل اللؼوم أو الخبرع أو الخعاون أو  ل ؤلاؾالمي ٍو وهى ما ٌعغف بالخمٍى

خهغف فيها للاء عائض معىىي أو ماصي وفم ألاخيام  الاؾترباح مً مالىها ئلى شخو آزغ  ًضبغها ٍو

 (10، نفدت 2016)اإلاغغبي، الكغعُت.

 :م مإؾؿاث غير مهغفُت ل عً ٍَغ  الخمٍى

ت والتي جغهؼ على اللغوى  لت ألاحل عىـ البىىن الخجاٍع ٍى جمخاػ هظه اإلاإؾؿاث بأجها جمىذ كغويا مخىؾُت َو

ًٌ الاعخباع الًماهاث اليافُت والغبذ والؿُىلت للمكغوعاث اإلاسخلفت، وكض جيىن هظه  كهيرة ألاحل آزظة بع

ًً خيىمُت.  (200، نفدت 2006)هجاع، اإلاإؾؿاث خيىمُت أو قبه خيىمُت أو على قيل مىظماث صولُت غ

  غ اإلاىظىمت الاكخهاصًت  الخام بالجؼائغ start-upللمإؾؿاث الىاقئت "نىضوق صعم وجٍُى

مىه جم ئوكاء 131اإلااصة 2020واإلاخًمً اللاهىن الخىمُلي لؿىت 04/06/2020اإلاإعر في 07-20بملخض ى اللاهىن عكم  

غ اإلاىظىمت الاكخهاصًت للمإؾؿاث الىاقئت " م خؿاب  start-up"نىضوق صعم وجٍُى والظي فخذ عً ٍَغ

واإلايلف باخخًان اإلاإؾؿاث الىاقئت والتروٍج للمىظىمت الاكخهاصًت 302-150مسهو جسهُها زانا عكم 

 لهظه اإلاإؾؿاث.

ل اإلاإؾؿاث الىاقئً و هي:  وهىان الُاث مؿخدضزت لخمٍى
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   حسجُل اإلاكغوع في اإلاىهت للخهٌى على www.startup.dz 

  عالمت مكغوع ابخياعي(label projet innovant :) ل لخأؾِـ  .الكغهت الىاقئتفي خالت َلب الخمٍى

 عالمت قغهت هاقئت(label startup) :.في خالت الكغواث الىاقُت في الؿىق 

  ٌعالمت خايىت أعما(label incubator) :.باليؿبت للمكاجل و الخايىاث 

  ىُت6عأؽ اإلااٌ اإلاساَغ مكيل بمؿاهمت الضولت مع  .بىىن َو

 ت مع وػاعاث أزغي.جضعؽ اإلالفاث مً َغف لجىت مكيلت مً وػاعة اللُاع و مكتره 

 ئمياهُت خًىع احخماع عبر الاهترهِذ مباقغة مع مىخب الىػاعة.

 أليات دعم املؤسسات الىاشئة في الجزائز في ظل جائحة كىروها: 5-2

وىعوها، الجائدت التي أخضزذ عانفت لضي حمُع صٌو العالم ؾىاء صخُا، احخماعُا وهظا اكخهاصًا، والتي كلبذ 

ً في اإلاجاٌ   الاكخهاصي.اإلاىاٍػ

لُىن صوالع، هاهًُ عً جلً  3كبل مجيء هظا الىباء، وان اكخهاص الكغواث الىاقئت العالمي ًىلض ما كُمخه  جٍغ

، وبمجيئ الجائدت، بضأث ألامىع جخجه هدى  الخدضًاث التي واهذ جىاحهها هظه اإلاإؾؿاث خؿب ازخالف الضٌو

غ مىار الكغواث الىاقئت العال مي الظي كاٌ أن جضاعُاث الفيروؽ حعخبر "خضر اهلغاى الؿىء، ئلى أن نضع جلٍغ

 حماعي" للكغواث الىاقئت خٌى العالم.

 لىً بضأث الخلٌى جدباصع ئلى ألاطهان فلض أَللذ وػاعة اإلاإؾؿاث الهغيرة والىاقئت واكخهاص اإلاعغفت:

ل  - الدؿلُم ئلى اإلاىاٌػ ، مباصعة عبر اإلاىهاث الغكمُت تهضف ئلى جىفير زضماث الُلب والضفع و 2020قهغ أفٍغ

 أو ئلى أكغب مخجغ للمىاص الغظائُت.

ئمًاء اجفاكُت حعاون بين وػاعحي الخعلُم العالي واكخهاص اإلاعغفت واإلاإؾؿاث الىاقئت: خُث أهض وػٍغ  -

الخعلُم العالي والبدث العلمي أن هظه الاجفاكُت حكيل اَاعا جىظُمُا مغحعُا باليؿبت ليافت ألاعماٌ 

ع الخايىاث الجامعُت في زلم التي ًلىم بها  الُغفان مً زالٌ ئَاع ويع الكغاهت إلاغافلت مكاَع

 مإؾؿاث هاقئت.

ين اإلاهغفي. -  جم أعفاء ناصعاث الخضماث الخانت باإلاإؾؿاث الىاقئت مً ئلؼامُت ئحغاءاث الخَى

، أهض الىػٍغ اإلاىخضب لضي - الىػٍغ ألاٌو  مً زالٌ مضازلت له، بضاع الثلافت بىالًت جيزي وػو الكهغ الفاٍع

 اإلايلف باكخهاص اإلاعغفت واإلاإؾؿاث الىاقئت ما ًلي:

 .الؿماح للمإؾؿاث الىاقئت أن جهبذ فاعال للخغُير الاكخهاصي في الجؼائغ 

  ويعذ ألُاث مً أحل الؿماح بمغافلت اإلاإؾؿاث الىاقئت الؾُما مً زالٌ حعضًالث لإلَاع

ين مً عضة مؼاًا ههىضوق اؾدثماع ومؿغعت الخىظُمي، والظي ٌؿمذ لها باالؾخفاصة مً عضص مع

 مىحهين لهظه اإلاإؾؿاث.
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  ع الخالكت، مكيرا ئلى غ اإلاكاَع أهض على اؾخعضاص الىػاعة على جىفير ألامىاٌ الالػمت واإلاؿاعضة في جٍُى

 اؾهامه في اوكاء خايىت مإؾؿت هاقئت بالعانمت.

  ت هاقئت.مإؾؿ 40أَلم خايىت مإؾؿت هاقئت بخيزي وػو، ًمىنها اخخًان 

 خاثمة: سادسا: ال

ع الظي ًدلم أعباخا هبيرة في فترة  الجؼائغ هغيرها مً الضٌو حؿعى ئلى حؿلُِ الًىء على هظا الىىع مً اإلاكاَع

كُاؾُت وحيزة، فلامذ مإزغا بدبني العضًض مً ألافياع ؤلابضاعُت وؾاعضتها على أن ججؿض على أعى الىاكع، ئال أن 

ل وعضم وحىص هُئاث مخسههت جدخىي هظه هظه اإلاإؾؿاث ال جؼاٌ  جخسبِ في مجمىعت مً العغاكُل هىلو الخمٍى

ع الفخُت لخىجح وجدلم مؿعاها، وبالخالي حؿاعض على صفع عجلت الىمى الاكخهاصي الجؼائغي.  اإلاكاَع

ت جىاحه حملت مً الهعىباث وال عغاكُل وللض زلهىا مً زالٌ هظه الضعاؾت، ئلى أن اإلاإؾؿاث الىاقئت الجؼائٍغ

ت ويعذ مجمىعت مً الخضابير وؤلاحغاءاث اإلاؿاعضة، هؿنها  ل، لىً الخيىمت الجؼائٍغ اإلاعُلت، همكيل الخمٍى

ت حضًضة  غة للمإؾؿاث الىاقئت والضاعمت لها، باإليافت ئلى زلم خلُبت وػاٍع إلاجمىعت مً اللىائذ واللىاهين اإلاَإ

 لىتروهُت زانت بها.تهخم باوكغاالتها وجًع لها خلىال، وهظا ويع مىهت ا

 على العمىم مً زالٌ ما ؾبم، جىنلىا ئلى الىخائج الخالُت:

 ت، حؿعى ـــا مبخىغا، في أؾغع وكذ وبأكل جيلفــــــت أو مىخىحـــم زضمــت مإؾؿت جسلــــــت الىاقئـــــؿـحعخبر اإلاإؾ

 للىمى اإلاخُىع.

  ٌؼ الخىمُت الاكخهاصًت مً زال صوعها في الخىمُت اإلادلُت وصعم الهىاعاث ًمىً للمإؾؿاث الىاقئت حعٍؼ

 .الىبري وهلل الخىىىلىحُا، وصعم الابخياع وجىفير فغم العمل

  على الغغم مً الاهخمام الىبير باإلاإؾؿاث الىاقئت والضعم الظي جدظى به مً كبل الضولت ئال أجها جىاحه

 .مجمىعت مً الخدضًاث التي جإزغ على كضعتها الخىافؿُت وفغناؾخمغاعها

  ل وعضم وحىص مً بين الخدضًاث التي جدٌى صون هجاح اإلاإؾؿاث الىاقئت في الجؼائغ، مكيل الخمٍى

ع الفخُت طاث وؿبت معُىت مً اإلاساَغة، الخسلف الخلني والخىىلىجي  ً ًمىلىن اإلاكاَع ً مغامٍغ مؿدثمٍغ

 اإلاإؾؿاث.اإلاعاف، يعف اإلاىع البكغي وعضم جأهُله لعضم وحىص صوعاث حعلُمُت لهظا الىىع مً 

  م الالىترووي لضي يعف الثلافت الالىتروهُت لضي اإلاؿتهلً الجؼائغي، وهظا ما ًسلم مكيلت الدؿٍى

 اإلاإؾؿاث الىاقئت.

  ت عً عغبتها في ئهجاح هظا الىىع مً اإلاإؾؿاث إلاا له مً أهمُت في جدلُم أعلىذ الخيىمت الجؼائٍغ

ىضوق اؾدثماعي مسهو لخمىٍل وصعم ؤلايافت اإلاىحبت لالكخهاص الجؼائغي، فلامذ باوكاء ن

اإلاإؾؿاث الىاقئت، اوكاء مجلـ أعلى لالبخياع مً أحل جثمين ألافياع اإلابخىغة الجضًضة، والعضًض مً 

ع.  الدؿهُالث للغقي بمثل هظه اإلاكاَع
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  اهخمام الخيىمت باإلاإؾؿاث الىاقئت أيحى يغوعة خخمُت ًفغيها الخُىع الاكخهاصي الخانل في صٌو

 اإليافت للجائدت وما أخضزخه مً حغيراث كاؾُت في مجاالث عضًضة أهمها الاكخهاص.العالم، ب

  تهُئت البِئت اللاهىهُت اإلاىاؾبت أمام الكغواث الىاقئت، ئيافت ئلى ئػالت العغاكُل البيروكغاَُت، وهظا ما

ضة الغؾمُت في  ت، والتي ؾيذ كىاهين في الجٍغ اإلاخًمً اوكاء  2020ؾبخمبر  21كامذ به الخيىمت الجؼائٍغ

 عالمت مإؾؿت هاقئت، ومكغوع مبخىغ وخايىت أعماٌ.

  ت والابضاعُت ع وألافياع الابخياٍع ئوكاء مىهت الىتروهُت للمإؾؿاث الىاقئت وفخدها أمام أصخاب اإلاكاَع

 لخجؿُضها على أعى الىاكع.

 عغفت واإلاإؾؿاث الىاقئت، في ظل وباء وىعوها وكعذ اجفاكُت حعاون بين وػاعحي الخعلُم العالي واكخهاص اإلا

لخبني ألافياع اإلابخىغة واإلابضعت للُلبت الجامعُين وجبىيها، ئيافت ئلى ئعفاء ناصعاث الخضماث الخانت 

ين اإلاهغفي، فيل هظه الخفانُل جضٌ على الغغبت الجامدت  باإلاإؾؿاث الىاقئت مً ئلؼامُت ئحغاءاث الخَى

 للضولت باالهخمام باإلاإؾؿاث الىاقئت.
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  في اإلاإضطاث الىاشئت دراضت خالت الجشائز ؤلابخكار واكع 

The reality of innovation in startups, a case study in Algeria 
 جشائزال/  حامعت أم البواقي / د. مطعود بويباون 

Algeria / University of oum el bouaghi  /Dr.messaoud bouibaoune 

 جشائز/ ال خيشلتحامعت  / ضميدت بوخفصد. 

Algeria / University of khanchela /Dr.samiha Bouhafs 

 
 

 ملخص الدراضت: 

ؾاؾُت لخدؿحن جىاٞؿُت ٖخباعه الغ٦حزة لا اب ،في املإؾؿاث الىاقئت إلابخ٩اع لى حؿلُِ الًىء ٖلى وا٢٘ ئتهضٝ هظه الضعاؾت 

ت مضي ٢ضعتها ٖلى ئقاعة خُث جم إلا  ،املإؾؿت وػٍاصة عبدُتها  ،إلابخ٩اعلى صعاؾت خالت املإؾؿاث الىاقئت في الجؼاةغ بٛغى مٗٞغ

ت مضي  غهائومٗٞغ ت بخٍُى لى مسخل٠ الٗىاة٤ والخدضًاث التي جىاحهها املإؾؿاث ئًًا أقاعة ٦ما جم إلا  ،هخمام الضولت الجؼاةٍغ

 في الجؼاةغ. ىاقئتال

لى حاهب مىهج صعاؾت خالت خُث ،ئوؿب ٖخباعه لااٖخماص ٖلى املىهج الىنٟي الخدلُلي بولخد٤ُ٣ الهضٝ مً الضعاؾت جم إلا 

غ وإلا   خهاةُاث وال٣ىاهحن املخٗل٣ت باملإؾؿاث الىاقئت في الجؼاةغ.اٖخمضها ٖلى مسخل٠ الخ٣اٍع

ل  ،في املإؾؿاث الىاقئت في الجؼاةغ ٌٗخبر ٖلى الٗمىم يُٟٗا إلابخ٩اع ن أهمها ألى ٖضة هخاةج و ئوجم الخىنل  بؿبب ي٠ٗ الخمٍى

حهىصا مٗخبرة لخُىٍغ املإؾؿاث  أن الجؼاةغ بظلذلى ئًًا أ٦ما جىنلىا  ،واملىاٞؿت الكضًضة مما حٗل ال٨ثحر منها جخٗثر ٖىض بضاًت وكاَها

ت مخىىٖت مً الدؿهُالث وإلا زال٫ الىاقئت مً    الجباةُت. خُاػاثممجمٖى

 ، صوعة خُاة املإؾؿاث الىاقئت.مخُاػاث الجباةُت، إلا إلابخ٩اع، املإؾؿاث الىاقئت، الجؼاةغ، جدضًاث إلابخ٩اع الكلماث اإلافخاخيت:

 

Abstract: 

This study aims to shed light on the reality of innovation in startups, as it is the basic foundation for improving the 

competitiveness of the enterprise and increasing its profitability, To the various obstacles and challenges faced by startups 

in Algeria. 

To achieve the objective of the study, the analytical descriptive approach was relied upon as the most appropriate, in 

addition to the case study approach, where we relied on various reports, statistics and laws related to emerging enterprises 

in Algeria. 

Several results were reached, the most important of which is that innovation in start-up in Algeria is generally 

considered weak, due to weak financing and intense competition, which made many of them falter at the beginning of their 

activity, We also concluded that Algeria made significant efforts to develop start-up through a variety of facilities, and taxs 

Privileges. 

Keywords: Innovation, startups, Algeria, innovation challenges, taxs Privileges, life cycle of startups. 
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 ملدمـت:

وهظا  ،هم الؿماث الخضًثت التي جمحز ا٢خهاصًاث الضو٫ زانت املخ٣ضمت منهاأاملإؾؿاث الىاقئت مً حٗخبر 

لى ٢ضعتها ٖلى الخ٠ُ٨ ئياٞت بال  ،٢خهاصي والخض مً البُالتؾاؾُت في جد٤ُ٣ الىمى إلاعاح٘ ل٩ىجها الغ٦حزة لا 

ت وال ًخد٤٣ طل٪  وهظا بىاءا  هاٞالؾأو ئالظي ٌٗخبر الُٟهل بحن هجاح املإؾؿت الىاقئت  إلابخ٩اع ال مً زال٫ ئبؿٖغ

 .ٖلى مُُٗاث الىا٢٘ املٗاف

لى ئ ،َاع ال٣اهىوي والخىُٓمي لهاباملإؾؿاث الىاقئت ووٞغث لها إلا الجؼاةغ و٦ٛحرها مً الضو٫  هخمذئل٣ض و 

ل٨ً جب٣ى مٗٓمها حٗاوي مً نٗىباث مسخلٟت  ،مخُاػاث حباةُت زانت ٖىض بضاًت وكاَهائحاهب املغا٣ٞت ومىذ 

٤أهخاج إلا خدؿحن و َغ١ مخٗل٣ت بأبخ٩اع مىخجاث حضًضة ئبؿبب ٖضم ٢ضعتها ٖلى  محزة  مما ًجٗلها ج٣ٟض ،و الدؿٍى

 جد٤ُ٣ الغبدُت والىمى.جىاٞؿُت جم٨نها مً 

 مشكلت الدراضت:

 مً زال٫ ما ؾب٤ ًم٨ً َغح مك٩لت الضعاؾت ٦ما ًلي:

 .؟في اإلاإضطاث الىاشئت الجشائزيت وما هي آلياث جطويزه ؤلابخكار هو واكع ما 

 أهداف الدراضـت:

 :تهضٝ الضعاؾت ئلى ما ًلي

  مً ػواًا مسخلٟت إلابخ٩اع حؿلُِ الًىء ٖلى. 

  وا٢٘ املإؾؿاث الىاقئت في الجؼاةغٖغى. 

  ت إلابخ٩اع مسخل٠ مٗى٢اث وجدضًاث ٖغى  .التي جىاحها املإؾؿاث الىاقئت الجؼاةٍغ

 أهميت الدراضـت:

ت وامً زال٫ البالٛت الضعاؾت أهمُتها هظه حؿخمض  ت  إلابخ٩اع جدضًاث ٢٘ و مٗٞغ في املإؾؿاث الىاقئت الجؼاةٍغ

لُاث التي حٗخمض بخدلُل مسخل٠ الٗىامل وآلاخُث ٢مىا  ،٢خهاصًتفي ْل املىاٞؿت الكضًضة التي حكهضها الؿاخت إلا

مسخل٠ الدؿهُالث ئلى في هظه الضعاؾت إلاقاعة ٦ما جم  ،إلابخ٩اعمىيٕى ٖليها هظه املإؾؿاث في حٗاملها م٘ 

 مخُاػاث التي ٢ضمتها الجؼاةغ لها.وإلا 

   الدراضـت:مصطلحاث 

 :ؤلابخكار .1

و٧لمت جىمُت هي ٧لمت قاملت وواؾٗت الىُا١  ،ت وجُب٤ُ أ٩ٞاع حضًضة في املىٓمتٖملُت جىمُ"ٖباعة ًٖ  هى 

وحلبها ئلى  ،اصع٥ هظه ال٨ٟغة البُئُت ئلى جىعٍضها ٖلىزترإ لانلي ل٨ٟغة حضًضة ٞهي حُٛي ٧ل ش يء بضاًت مً إلا 

 (341، نٟدت 2011)خؿً،  ."املىٓمت ٖبر جُب٣ُها 

 :اإلاإضطاث الىاشئت .2

 ،هجلحزي ٖلى أجها مكغوٕ نٛحر بضأ للخىانُالخا خؿب ال٣امىؽ إلا  startupاملإؾؿت الىاقئت  "حٗٝغ و 

 خُث ال٣ىي وهى ما ٌكحر ل٨ٟغة الىمى  up هُال١ ووهى ما ٌكحر ئلى ٨ٞغة إلا  Startجخ٩ىن مً حؼأًً  Start-upو٧لمت 
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بٗض الخغب الٗاملُت الثاهُت مباقغة، وطل٪ م٘ بضاًت ْهىع قغ٧اث عأؽ ما٫ املساَغ  start-upبضأ اؾخسضام املهُلح 

(capital-risque٪لِكُ٘ اؾخسضام املهُلح بٗض طل )، ٗٝغ ٖلى املإؾؿاث الىاقئت la rousse ال٣امىؽ الٟغوس ي َو

 (420، نٟدت 2018)بىالكٗىع،  ."الخ٨ىىلىحُاث الخضًثتأجها املإؾؿاث الكابت املبخ٨غة في ٢ُإ 

 فزوض الدراضـت:

ًم٨ً نُاٚت ٞغوى الضعاؾت التي هغاها مىاؾبت لهظه  ،ئهُال٢ا مً مك٩لت الضعاؾت وأهضاٞها وأهمُتها

 الضعاؾت ٦ما ًلي:

  ت املإؾؿاث الىاقئت  إلابخ٩اع ٌٗخبر  .ٞالؾهائو أالٟانل بحن اؾخمغاٍع

  ،واهخمامهم بالبخ٩اع ً حٗخبر هجاح بٌٗ املإؾؿاث الىاقئت في الجؼاةغ صلُل ٖلى وحىص ٦ٟاءة لضي املؿحًر

م مً وحىص مسخل٠ الٗغا٢ُل والخدضًاث  .بالٚغ

  مخُاػاث الجباةُت في حاهب مسخل٠ الدؿهُالث وإلا لى ئٖما٫ في الجؼاةغ حؿاهم بغامج املغا٣ٞت وخايىاث لا

تها  .ب٣ائها واؾخمغاٍع

 مىهج الدراضت: 

خماص ٖلى املىهج الىنٟي الخدلُلي  ،وبُٛت جد٤ُ٣ أهضاٞها الؿاب٣ت لإلحابت ٖلى ئق٩الُت الضعاؾت الظي جم إلٖا

ؾىاء ٦خب أو م٣االث ٖلمُت أو مىا٢٘ املغاح٘ مسخل٠ ٖلى حم٘ مسخل٠ البُاهاث املغجبُت بالضعاؾت واملخمثلت في ًغج٨ؼ 

خماص في هظه الضعاؾت ٖلى واملخٗل٣ت بمىيٕى إلابخ٩اع واملإؾؿاث الىاقئت في الجؼاةغ أهترهِذ صعاؾت خالت ، ٦ما جم إلٖا

 مً زال٫ حؿلُِ الًىء ٖلى املإؾؿاث الىاقئت في الجؼاةغ.

  :مداور الدراضت

 ئلى املداوع الخالُت:  جم ج٣ؿُم الضعاؾت٢ضع املؿخُإ ٢هض إلاملام باق٩الُت الضعاؾت 

  اع الىٓغي لإل  .بخ٩اعاملدىع لاو٫: إلَا

  :املإؾؿاث الىاقئتاملدىع الثاوي. 

 :وا٢٘ إلابخ٩اع في املإؾؿاث الىاقئت في الجؼاةغ املدىع الثالث. 

 بخكاراإلادور ألاول: ؤلاطار الىظزي لل 

والخمُحز ؾاؾُت أمً مٟاهُم  ،بخ٩اعلى ٖغى مسخل٠ الٗىانغ املخٗل٣ت بال ئالخمهُضي ؾيخُغ١ في هظا املدىع 

 همُخه والٗىامل املإزغة ُٞه.ألى حاهب ٖغى ئ ،بحن املهُلخاث املدكابهت مٗه

 حعزيف ؤلابخكار -1

بأهه "جىُٟظ ملىخج أو ؾلٗت أو زضمت أو ٖملُت حضًضة مدؿىت، ق٩ل  حٗٝغ مىٓمت الخٗاون والخىمُت إلابخ٩اع و 

ما٫ أو في جىُٓم م٩ان الٗمل أو في  ٤ حضًض، أو أؾلىب جىُٓمي حضًض في مماعؾاث لٖا مٗخبر أو أؾلىب حؿٍى

 (58، نٟدت 2022)صعبُحن،  الٗال٢اث الخاعحُت".

ُٗي للمإؾؿت ال٣ضعة ٖلى وأنبذ "ًىٓغ ئلى  إلابخ٩اع مىظ ٣ٖىص ٢لُلت مايُت، ٖلى أهه هى الظي ًيكأ الثروة َو

، وبما هى أًٞل مً مىاٞؿيها،  املىاٞؿت والىنى٫ ئلى املىخجاث الجضًضة وئلى الؼباةً ولاؾىا١ الجضًضة في و٢ذ أؾٕغ
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٨خى٠ ه ت املإؾؿت وب٣ائها، ٍو ظا املٟهىم ال٨ثحر مً الٛمىى والخضازل بل أ٦ثر مً طل٪ ٞهى ٖامل مدضص الؾخمغاٍع

 (277، نٟدت 2021)نافي،  م٘ بٌٗ املهُلخاث طاث الٗال٢ت الكضًضة، ٧البضإ وإلازترإ".

 ؤلابخكار واإلاصطلحاث اإلادشابهت -2

 وؾىىضخها في الٗىانغ املىالُت. بخ٩اع جىحض الٗضًض مً املهُلخاث املدكابهت واملخضازلت م٘ إلا 

 و ؤلابخكار عختراؤلا  2-1

ئلى مىخج الخىنل بىنٟهما الخىنل ئلى ٨ٞغة حضًضة ومً زم  ،هٟـ املٗنى بخ٩اع لهمازترإ وإلا إلا "ٖمىما 

اصة ما ًغجبِ بالخ٨ىىلىحُا ،حضًض ٌكحر ئلى الخىنل ئلى  ٨ٞغة حضًضة بال٩امل جغجبِ بالخ٨ىىلىحُا وجإزغ  ٕزتراٞال  ،ٖو

 ،في خحن أن إلابخ٩اع ٌٗني الخجضًض بىنٟه ئٖاصة حك٨ُل لا٩ٞاع الجضًضة لخأحى بص يء ما حضًض ،ٖلى املإؾؿاث

غ الٗملُاث واملىخ ،٦ثر للمىاعص ٚحر امللمىؾتأزترإ ٌُٗي أهمُت ٞال  جاث الجضًضة ٞاملىاعص أما إلابخ٩اع ٞحرجبِ بخٍُى

ضًت  ت واملاصًت وجسهُهها لخل املك٨الث الٟىُت والخجٍغ  (598، نٟدت 2001)بً ٖامغ،  ."البكٍغ

 بداع و ؤلابخكارؤلا  2-2

واخضا، ٖىض  SONYبٗض الخضوص خُث اٖخبرهم مضًغ مإؾؿت ؾىوي ألى ئٌٗخبر هظًً املهُلخحن مخالػمحن 

 .ئن لم أبخكز وأبدع فطأصبذ جابعا وأها أريد أن أهون كائدا ال جابعا(اٖخماصه ٖلى م٣ىلخه املكهىعة  )

ت التي حؿاٖض ٖلى جىلُض لا٩ٞاع،  "ل٨ً هىا٥ مً ًغي وحىص ازخالٞاث بُنهما ٞالبضإ  هى الٗملُت الخ٨ٟحًر

ت للٟغص أو  خم ٞيها زل٤ ش يء ما حضًض له ٢ُمت ملخْى الجماٖت أو امليكأة أو املجخم٘، لظل٪ ٞالبضإ هى ابخ٩اع له  ٍو

، .  ٢ُمت طاث مٗنى" ٟترى ئخضار "إلابخ٩اع هى بِىما  (5، نٟدت 2017)مُإو هدُجت لخُب٤ُ لا٩ٞاع والبدىر، ٍو

 ,meier) "املهاعاث وال٣ضعاث الجضًضة.مؿاهمت حضًضة م٣اعهت بالؿاب٤ مً زال٫ الخٗلم الظي ًإصي ئلى ْهىع 

2009, p. 104) 

 و ؤلابخكار خدطينال 2-3

  اءة ــ٦ثر ٦ٟأت بما ًجٗلها ــحُٛحراث نٛحرة أو ٦بحرة ٖلى املىخجاث الخالُ ا٫ حٗضًالث أوـــئصز"الخدؿحن هى      

ا أو مالةمت في إلا أو  ًخمثل في الخىنل ئلى مىخج حضًض أو الٗملُت الجضًضة  التي جسخل٠ ٧لُا بخ٩اع إلا ما أؾخسضام ،جىٖى

،  ".ٖما ؾب٣ها   (05، نٟدت 2017)مُإو

 أهميت ؤلابخكار -3

ت الخٛحر بِئت ْل البِئت الفي  ا مً أحل الب٣اء، وألن ب٣اء "أنبذ  التي جخمحز بؿٖغ لمىٓمت هضٝ لإلابخ٩اع حىهٍغ

ئؾتراجُجُت، ٞاملىٓمت التي ال جمخل٪ ال٣ضعة ٖلى إلابخ٩اع في مجا٫ ٖملها  حٗض حمُ٘ إلابخ٩اعاثخُث ئؾتراجُجي، 

ؾخىاحه بالخأ٦ُض جدضًاث ٦بحرة ونٗبت، وطل٪ ألن مىاٞؿيها وببؿاَت ٣ًىمىن بالبخ٩اع والخدؿحن املؿخمغ ملىخجاتهم 

ملُاتهم وال ق٪ أن جُىع ا زال٫ ال٣ٗضًً ي لخ٨ىىلىحُا مً حهت وجُىع الؿى١ مً حهت أزغي، أصوزضمائهم ٖو

املايُحن وؾُإصًان ب٣ضع مخهاٖض في املؿخ٣بل ئلى أن ًهبذ إلابخ٩اع وإلابضإ بٗضا أؾاؾُا مً أبٗاص لاصاء 

وإلابضإ  ، والىا٢٘ أن املإؾؿاث جضع٥ أ٦ثر مً أي و٢ذ مض ى بأن إلابخ٩اع اجُجي قأهه قأن الخ٩لٟت، الجىصةإلاؾتر 

 .(283، نٟدت 2021)عا٢م، . "هما املهضع لا٦ثر ٢ىة في جد٤ُ٣ املحزة الخىاٞؿُت
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 العوامل اإلاإثزة في ؤلابخكار -4

 :جىحض الٗضًض مً الٗىامل املإزغة في إلابخ٩اع ومً بُنها ما ًلي

 ؤلابخكارسيادة دور الخكىولوحيا في   4-1

جبضأ بيخاةج البدىر لاؾاؾُت، ٞالخٛحر الخ٨ىىلىجي خُث  الخ٨ىىلىحُا وؾُلت ملىاٞؿت املإؾؿاثحٗض 

اصة إلابخ٩اعاث خُث حؿاهم الخ٨ىىلىحُا ٖلى ئزاعة املىاٞؿت الؿى٢ُت مً ٢ضعتها ٖلى ما ًلي : )نافي،  ٌٗمل ٍػ

 (282، نٟدت 2021

 اءالخىاٞؿُت بحن املىاٞؿحن لا الخأزحر ٖلى ال٣ىة  .٢ٍى

  لى الهىاٖت .ئالخأزحر ٖلى ام٩اهُت صزى٫ املىخجحن الجضص 

 .والٗمالء ً  الخأزحر في ال٣ىة الخىاٞؿُت للمكتًر

 .الخأزحر في ال٣ىة الخىاٞؿُت للمىخجحن والٗاعيحن 

 .الخأزحر في ٢ىة تهضًض الؿى١ باملىخجاث والٗاعيحن 

 ؤلابخكارادة دور الخيال اليشط في سي 4-2

اصة إلا   ٦ما ًىضخه الك٩ل املىالي. ،بخ٩اع بك٩ل ٦بحرٌؿاهم الخُا٫ اليكِ في ٍػ

 ؤلابخكار على  Active imaginationجأثير الخيال اليشط: (1)ركم  شكل

 
 (Samli, 2011, p. 18) :املهضع

ً بٗض ال٨ٟاءة، هي وحىص ما ٌؿمى ا٦دؿابها لضي لا مً زال٫ الك٩ل وؿدىج أن أهم محزة ًجب  ٞغاص املخمحًز

اصة ببالخُا٫ اليكِ والظي مً زالله ًم٨ً لهم جسُل وجهىع أ٩ٞاع حضًضة  غ١ حضًضةاحؿاهم بٍؼ  .بخ٩اع مىخىحاث َو

٦ما  ،وهي مخٟاوجت في صعحت الخأزحر ال٣ى٫ أهه جىحض الٗضًض مً الٗىامل التي جإزغ ٖلى إلابخ٩اع ومما ؾب٤ ًم٨ً 

 ًىضخها الك٩ل املىالي.
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 ؤلابخكارعلى العوامل اإلاخخلفت اإلاإثزة : (2)ركم  شكل

 
ت و بً ٖبى،  :املهضع  (87، نٟدت 2017) ٖىمٍغ

 

هىا٥ ٖىامل مخٗضصة جإزغ بهىعة مباقغة أو ٚحر مباقغ ٖلى إلابخ٩اع، ومً بُنها أن  الخٔمً زال٫ الك٩ل ه

غ  ت ومضي الخٟاٖل م٘ الخاعج، ئلى حاهب االبدث والخٍُى ت ٖىامل البِئت والخٍغ ، ًٞال ًٖ أؾلىب ال٣ُاصة إلاصاٍع

 ومضي اهخمام اؾتراججُت املإؾؿت بالبخ٩اع.

 خكارلبلاإلاإشزاث العاإلايت  -5

الظي ًلٗبه إلابخ٩اع ٦مدغ٥ للخىمُت،  يبالضوع الغةِس  ٖتراٞائ" مإقغاث ل٣ُاؽ الابخ٨غ وهظا  ل٣ض جم وي٘

مخال٥ هظه ال٣ضعة ول  ،ؾ٩ُىن مً الًغوعي أن ًمخل٪ نىإ الؿُاؾاث ال٣ضعة ٖلى ٢ُاؽ الىخاةج وج٣ُُمهاو 

ل البدىر  بخ٩اع ل٣ُاؽ إلا ؾُدخاحىن ئلى مإقغاث  جخجاوػ امل٣اًِـ الخ٣لُضًت للمضزالث، مثل مؿخىي جمٍى

غ غ املإقغاث لضٖم ٖملُت وي٘ الؿُاؾاث ،والخٍُى لؼم أن جخٞى ٗض مإقغ إلابخ٩اع َو باٖخباعها ٖملُت مؿخمغة ،ٍو

م مً املإقغاث املغ٦بت، GII الٗالمي  ،INSEADا٫خُث اقتر٦ذ في ويٗه حامٗت ٧ىعهُل، واملٗهض لاوعوبي لصاعة لٖا

كخمل ٖلى هدى WIPO تواملىٓمت الٗاملُت للمل٨ُت ال٨ٍٟغ مإقغا جٟهُلُا مل٩ىهاث بِئت إلابخ٩اع وإلابضإ، مً  80، َو

ُت ٦مُت، مثل مٗضالث إلا .خُث مضزالتها وهىاججها ؿخسضم هظا املإقغ بُاهاث مىيٖى لخدا١ بالضعاؾت، واؾخسضام َو

ما٫، وال٣اصة الخ٩ىمُحن واملؿإولحن هترهذ، ٦ما حقب٨ت لا  ؿخسلو البُاهاث الظاجُت مً اؾخ٣هاءاث آعاء عحا٫ لٖا

ىٓغ  ُٞه ئلى مإقغ إلابخ٩اع الٗالمي مً خُث ٖال٢خه بىهِب الٟغص مً الىاجج املدلي إلا  ،الخىُٟظًحن  ".حماليٍو

 ،  .(08، نٟدت 2017)مُإو

 



 

 – حبلت المؤسسبث النبشئت –لألعمبل المعبصرة بين المرافقت ومتطلببث االستدامت  المببدراتيت          

 66  برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 اإلاإجمز الدولي

 العلمي

2023 

 

 الثاوي: اإلاإضطاث الىاشئت اإلادور 

 حٍٗغ٠ وزهاةومً  ،إؾؿاث الىاقئتئلى ٖغى مسخل٠ الٗىانغ املخٗل٣ت بامل هامؾيخُغ١ في هظا املدىع ال

 تها.صوعة خُاو أهمُت املإؾؿاث الىاقئت م٘ حؿلُِ الًىء ٖلى أؾاؾُت 

 حعزيف اإلاإضطاث الىاشئت  -1

ضج إلاهجلحزي  Startup املإؾؿت الىاقئت"حٗٝغ  ٖلى أجها  CambridgeDictionaryانُالخا خؿب ٢امىؽ ٧امبًر

ت لاوكُت التي التي ًخىلض ٖنها بضء وكاٍ ججاعي حضًض والتي جدخاج  مكغوٕ نٛحر بضأ للخى، أووكاٍ ججاعي أو مجمٖى

٘ لإلًغاصاث، وهي ٧لمت مغ٦بت ٌٗني املهُلح لاو٫  ٌٗني  UPأما املهُلح الثاوي البضء أو إلاهُال١  START ئلى جىلُض ؾَغ

 (27، نٟدت 2020)بً لخًغ،  ." الخدغ٥ أو الخىحه هدى مى٢٘ أٖلى، بالخالي ٞهي حٗني إلاهُال١ والىمى ال٣ىي 

ها  "بِىما  تgrowthفي م٣اله املكهىع خى٫ الىمى " Paul Grahamٖٞغ  " ٖلى أجها قغ٦ت نممذ لخىمى بؿٖغ

(growth =start-up( و٧ىجها جأؾؿذ خضًثا ال ًجٗل منها قغ٦ت هاقئت ،)Startup company في خض طاتها ٦ما أهه )

( أو venture fundingلِـ مً الًغوعي أن ج٩ىن حٗمل في مجا٫ الخ٨ىىلىحُا، أو أن جمى٫ مً ٢بل مساَغ أو مٛامغ )

ٞان الىمى الجُض ٩ًىن  Paul Grahamلامغ الىخُض الظي حهم هى الىمى، وخؿب  ،جو أن ٩ًىن لها هٕى مً زُِ الخغ 

ُا، وأخُاها بك٩ل اؾخثىاتي  7و  5     بحن  (420، نٟدت 2018)بىالكٗىع،  ."باملاةت 10باملاةت أؾبٖى

ها املكغوٕ الجؼاةغي بِىما   لل٣اهىن الجؼاةغي، وجدترم املٗاًحر الخالُت:٧ل مإؾؿت زايٗت  اٖلى أجهٖٞغ

 (2020، 254-20)املغؾىم الخىُٟظي 

  ؾىىاث 8ًجب أال ًخجاوػ ٖمغ املإؾؿت بثماوي. 

 ً. جب أن ٌٗخمض همىطج أٖما٫ املإؾؿت الىاقئت ٖلى مىخجاث أو زضماث أو همىطج أٖما٫ أو أي ٨ٞغة مبخ٨غة 

 ىُت.ال ن ًجب أ ما٫ الؿىىي املبلٜ الظي جدضصه اللجىت الَى  ًخجاوػ ع٢م لٖا

 ٖلى لا٢ل، مً ٢بل أشخام َبُُٗحن أو نىاص٤ً اؾدثماع 50 أن ٩ًىن عأؾما٫ الكغ٦ت مملى٧ا بيؿبت% 

 ."مٗخمض مً َٝغ أو مً َٝغ مإؾؿاث أزغي خانلت ٖلى ٖالمت "مإؾؿت هاقئت 

 ا ُٞه ال٨ٟاًت.ًجب أن ج٩ىن ئم٩اهُاث همى املإؾؿت ٦بحرة بم 

 ٖامل250ال ًخجاوػ ٖضص الٗما٫ ن ًجب أ. 

 خصائص اإلاإضطاث الىاشئت -2

 (30-29، الهٟداث 2020)بً لخًغ،  :وهيجخه٠ املإؾؿاث الىاقئت بجملت مً الخهاةو 

  مإؾؿت مإ٢ختحٗخبر. 

 البخ٩اعتهخم ب. 

 املغوهت. 

 الىمى. 

 ٖضم الخأ٦ض. 

 جبدث ًٖ همىطج أٖما٫. 
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 مع اإلاإضطاث الىاشئت PMEالصغيرة واإلاخوضطت الفزق بين اإلاإضطاث  – 3

ا ىجهما هٟـ الص يء ل٨ً في الىا٢٘ هأطهان ال٨ثحر ألى ئ٢ض ًدباصع   م٨ً الخٟغ٢ت  ٦ثحرة،ا٥ ٞغو٢اث حىهٍغ ٍو

 بُنهما مً زال٫ الجضو٫ املىالي.

 مع اإلاإضطاث الىاشئت PME واإلاخوضطت الصغيرةالفزق بين اإلاإضطاث : (1)حدول ركم 

 اإلاإضطاث الصغيرة واإلاخوضطت اإلاإضطاث الىاشئت عىاصز الخفزكت

 الهدف مً الخأضيظ

 بخكاريتأو الطبيعت ؤلا 

ت وخلى٫ ئبضاُٖتج٣  .ضم أ٩ٞاع ابخ٩اٍع

 

 وال ج٣ـضم ،جم ئوكاءها بما ًخىا٤ٞ م٘ الؿى١ املدلُت

ت .  أ٩ٞاعا ابخ٩اٍع

 خطواث الخأضيظ

 

بخ٩اع مما ًجٗل ٞغم الضٖم لها حٗخمض ٖلى إلا 

وجدخاج مجهىصاث أ٦بر مً َٝغ  ،مىسًٟت

 ٖما٫.عاةض لا 

ج٣ىم املإؾؿاث الهٛحرة واملخىؾُت ٖلى زُت ٖمل 

ل  واضخت، وجمخ٘ بٟغم أ٦بر للخهى٫ ٖلى الخمٍى

 الالػم.

 البيئت الصىاعيت

 و الطوق اإلادليأ

 

حؿتهضٝ الكغ٧اث الىاقئت التي حٗخمض بهىعة 

ـب أؾـىا٢ا أ٦ـبر وأوؾ٘، ٦بر ٖلى إلا أ بخ٩اع والخجٍغ

 .وهظا ما ًجٗل وؿبت املساَغة ٞيها أ٦بر ب٨ثحر

 

جيكِ املإؾؿاث الهٛحرة واملخىؾُت ٖاصة في 

 أؾىا١

مدضصة ومؿخ٣غة، وهجضها جإزغ بك٩ل واضح ٖلى 

حر ٞغم ٖإلا  مل بهىعة٢خهاص املدلي مً زال٫ جٞى

 .أکبر

لُت لِؿذ ضخمتأ٦ما  وهى ما  ،ن اخخُاحاتها الخمٍى

لُت حؿمذ لها  ٣ًضم لها حؿهُالث و٢غوى جمٍى

جُت.  بخد٤ُ٣ أعباح بهٟت جضٍع

مً خيث مصادر 

 الخمويل

 

لُت  حٗخمض الكغ٧اث الىاقئت ٖلى مهاصع جمٍى

حٗخمض خضًثت جغج٨ؼ ٖلى ٞخذ عأؾمالها لٟترة 

 مدضصة ٦غأؽ ما٫ املساَغة 

ل الخ٣لُضي ٧ال٣غوى  حٗخمض بك٩ل أ٦بر ٖلى الخمٍى

 .البى٨ُت

 الىمو اإلاتزاًد

 

الكغ٧اث الىاقئت هي ويُٗت مإ٢خت جخى٠٢ 

ٖلى جد٤ُ٣ الىمى املتزاًض، الكغ٧اث الىاقئت 

خـل الخ٣ـضم والتراحـ٘ في حٗٝغ جظبظبا بـحن مغا

 .هُال١ والىمىزانت بحن مغخلتي إلا الىمى 

هُال١، حٗٝغ أعب٘ مغاخل في صوعة خُاتها مً إلا 

 .الىمى، الىًىج والتراح٘

 مً خيث العوائد

جمحز الكغ٧اث الىاقئت بٗىاةض عبدُت ضخمت 

مخىا٣ٞت م٘ وؿبت املساَغة الٗالُت التي 

ولهظا جغ٦ؼ ٖليها قغ٧اث عأؽ ما٫  ،جخدملها

 .املساَغة

 .ال٨ٗـ جماما

 مدة اإلاشزوع

 الفكزة أو 

 

مضة مإ٢خت في الكغ٧اث الىاقئت ٧ىجها جخدى٫ 

ت  أو جب٣ى مكغوٖا  ،لى مإؾؿاث ٦بحرةئبؿٖغ

 .نٛحرا

 

ٌٗخمض اؾخمغاع املإؾؿاث الهٛحرة واملخىؾُت ٖلى 

ؾخ٣غاع والغبذ، صخابها ٖلى جد٤ُ٣ إلا أمضي ٢ضعة 

 وبالخالي ًم٨ً جىؾُ٘ هُا٢ها ٢لُال وجٓل هاجخت

 ومؿخمغة ئلى ٞترة ٚحر مٗلىمت.

ضي ،  :املهضع  (204، نٟدت 2020) بكحر و ٍػ
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 دور و أهميت اإلاإضطاث الىاشئت  -4

 (72-71، الهٟداث 2021)خؿحن و نض٣ًي،  للمإؾؿاث الىاقئت صوع وأهمُت ٦بحرة جخمثل في ما ًلي:

 حر ٞغم الٗمل الخ٣ُ٣ُت حر ٞغم في في  املىخجت وم٩اٞدت مك٩لت البُالت :خُث جخمحز بال٣ضعة الٗالُت جٞى جٞى

٠ُ ٖمالت بسبرة ٢لُلت أو ختى بضون زبرة وهى ما ًمخو َالبي الٗمل  الٗمل، ئياٞت ئلى ٢ضعتها اؾدُٗاب وجْى

جي الجامٗت، و بالخالي الغص املباقغ ٖلى مك٩له ال بُالت خُث ج٩اٞذ زانت طوي الكهاصاث، أصخاب لا٩ٞاع وزٍغ

م مً ٤ الىمى. الضو٫ هٟؿها لخل٤ ْغوٝ ٖمل ٖلى الٚغ  ؾحرها في ٍَغ

 ًت أ٦ثر م غ : وال ؾُما في مجا٫ الخ٨ىىلىحُا ، وهى أصاه يغوٍع اي و٢ذ مض ي لخىمُه  الابخ٩اع في البدث والخٍُى

غ مىخجاث بخ٩لٟت أ٢ل بـ   .مغة م٣اعهت باملإؾؿاث ال٨بري 24اي بلض في الٗالم و ال٣ضعة ٖلى ابخ٩اع وجٍُى

 ىاث والؿىىاث اصة الاهخاحُت والخٟاّ ٖلى الخىاٞؿُت : خُث لٗبذ صوعا مدىعٍا في الٗكٍغ املايُت وطل٪  ٍػ

مً مؿخىي حىصة ضًثت ٢للذ مً الخ٩ال٠ُ. وعٞٗذ باؾخسضامها أصواث ووؾاةل و٦ظا ج٣ىُاث ئهخاحُت خ

 .ما ؾاٖضها ٖلى طل٪ جبىيها لالؾتراجُجُت الخ٨ىىلىحُت التي أ٦ؿبتها محزة جىاٞؿُت املىخىحاث، و٦ظل٪ 

 والث٣اُٞت مً زال٫  وكغ ال٣ُم الاًجابُت في املجخم٘ : حٗالج الٗضًض مً أهم املكا٧ل الا٢خهاصًت والاحخماُٖت

غ الابدار التي ج٣ى  غ و ٦ظا اصزا٫ ٢ُم حضًضة للمجخم٘ و املؿاهمت في جٍُى م بها املإؾؿاث الىاقئت ، الخٍُى

 .ز٣اٞت املؿتهل٪ و حصجُٗه ٖلى ج٣بل الخُٛحر

  غ اليؿبي الا٢خهاصي : حٗالج ال٣ًاًا الا٢خهاصًت مً زال٫ ابداثها و حؿاهم املإؾؿاث  املؿاهمت في الخٍُى

الىاقئت في وكغ ال٣ُم واملباصب الا٢خهاصًت والخىُٓمُت إلاًجابُت ٧املباصعة، إلاًضإ، الابخ٩اع، ئصاعة الى٢ذ، 

٘ في املىخىحاث  ال٨ٟاءة والٟٗالُت. ٦ما حؿاهم في ئهخاج ؾل٘ وزضماث مبخ٨غة وحضًضة مما ًإصي ئلى الخىَى

غ ئوكاء لاوسجت الا٢  خهاصًت الجضًضة لازغي التي جضٖم الاوسجت الخ٣لُضًت ٧الؼعاٖت.،واملؿاهمت في جٍُى

 ٠ُ ً وعأؽ املا٫ لاحىبي: ال٣ضعة ٖلى جْى ؼ وحظب املؿدثمٍغ مضزغاث ناخب  اؾدثماع املضزغاث و حٍٗؼ

ٟت في مجاالث ال جسل٤ ٢ُمت مًاٞت، مما ٌؿمذ باخضار  أوأصخاب املكغوٕ بضال مً ب٣ائها م٨خجزة أو مْى

دت أٞغاص مً صزل أ٢ل ئلى صزل أٖلى ً جغا٦م عأؾمالي و٦ظا ه٣ل قٍغ )ئٖاصة جىػَ٘ الضزل( و حظب املؿدثمٍغ

 .املدلُحن والاحاهب

  غه مً زل٤ اة٠ حضًضة ٖلى املضياملؿاهمت في الىمى الا٢خهاصي : هٓغا ملا جٞى ل و همى صزلها الؿىىي  ْو الٍُى

الظي ٌؿاهم في زل٤ الثروة و املؿاهمت في الىاجج الضازلي الخام، اياٞت الى ٧ىن ٚالبُت هاجه املإؾؿاث ججخاح 

 أؾىا١ ٖاملُت و بالخالي حلب ٖملت أحىبُت.

 ُٗت: مً زال٫ مغوهت ٖمل اتها وؾالؾت الخلى٫ التي ججلبها، جأحي مغوهتها و٢ضعتها ٖلى الخأ٢لم والاؾخجابت الؿَغ

  ٨بحرة.املإؾؿاث الىاقئت بدل مكا٧ل ج٩ال٠ُ إلاهخاج للكغ٧اث ال٨بري والخلى٫ للمكا٧ل ال

 دورة خياة اإلاإضطت الىاشئت -5

 (15، نٟدت 2022)بً لٗالم و بىان، جمغ صوعة خُاة املإؾؿاث الىاقئت في الٛالب باملغاخل الخالُت: 

والتي جبضأ ٢بل اهُال١ أو ججؿُض املإؾؿت الىاقئت، خُث ٣ًىم شخو ما أو  :مزخلت الاهطالق اإلازخلت ألاولى

ت مً لاشخام يها هٕى مً املٛامغة،  مجمٖى بت، ٞو ت مً لا٩ٞاع املبضٖت واملسخلٟت التي ٢ض جبضو ٍٚغ بُغح مجمٖى
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ال٨ٟغة التي جمخض ئلى صعاؾت الؿى١ واججاهاث املؿتهل٨حن، والخأ٦ض مً ٢ابلُتها وزال٫ هظه املغخلت ًخم البدث وصعاؾت 

للخد٤٣ ٖلى أعى الىا٢٘، وفي هظه املغخلت ال بض ٖلى أصخاب املكغوٕ ئًجاص املىاعص الالػمت واللجىء ئلى املؿاٖضاث 

ت الىمى املخضازل التي جضٖى ئلى جضزل  ،التي ٢ض ج٣ضمها الضولت ٖبر مإؾؿاتها خ٤ٟ م٘ هٍٓغ وهظا الُغح ًيسجم ٍو

ً عأؽ املا٫ البكغي وهى ما ًإصي ئلى جضُٖم أ٩ٞاع إلابضإمإؾؿاث الضولت لدصجُ٘ إلا   .ؾدثماع وج٩ٍى

خم ٞيها ئَال١ الجُل لاو٫ مً املىخج أو الخضمت خُث ج٩ىن ٚحر مٗغو  :هطالقمزخلت ؤلا  اإلازخلت الثاهيت ، ٞتٍو

اصة ما ًلجأ ناخب ال٨ٟغة أو  ،أنٗب ش يء ًم٨ً أن ًىاحه امل٣او٫ في هظه املغخلت هى ئًجاص مً ًدبنى ال٨ٟغةو  ٖو

( ٞٛالبا ما ٩ًىن لانض٢اء والٗاةلت هم املهضع Family, Fools Friends) FFFاملكغوٕ في هظه املغخلت ئلى ما ٌٗٝغ ب

ل  ٞخ٩ىن صعحت املساَغة ٖالُت. بأمىالهم ، بٌٗ لاٞغاص الظًً ًمل٩ىن عوح املٛامغة ئلىأو ًم٨ً اللجىء  ،لاو٫ للخمٍى

في هظه املغخلت ًبلٜ ٞيها املىخج صعحت ٖالُت مً الخماؽ لُىدكغ  :مزخلت الىضج والىمو اإلازخلت الثالثت

بلٜ املىخج ٍه لاو٫، ٞهىا ًبضأ الًِٛ التي ًم٨ً أن ًخىؾ٘ ٞيها اليكاٍ ئلى زاعج صاةغجه أي مبخ٨غ و  ،الظعوة الٗغى ٍو

بضأ الٟكل أو ْهىع ٖىاة٤ ٢ض جإصي ئلى التراح٘.   الؿلبي خُث ًتزاًض ٖضص الٗاعيحن للمىخج ٍو

ل املكغوٕ م٘ طل٪  :هشالق في الواديؤلا  مزخلت اإلازخلت الزابعت ً بخمٍى م مً اؾخمغاع املمىلحن املٛامٍغ وبالٚغ

ختى ًهل ئلى مغخلت ًم٨ً حؿمُتها بىاصي املىث، وهى ما ًإصي ئلى اوسخاب املكغوٕ مً الؿى١ في  ٌؿخمغ في التراح٘

 خالت ٖضم ئًجاص الخلى٫ زانت في ْل اهسٟاى مٗضالث الىمى.

ما٫ باصزا٫ حٗضًالث ٖلى مىخجه  :حطلم اإلاىددر مزخلتاإلازخلت الخامطت  وفي هظه املغخلت ٌؿخمغ عاةض لٖا

ؾتراجُجُاث املُب٣ت وا٦دؿاب ئنضاعاث مدؿىت، لخبضأ املإؾؿت الىاقئت بالنهىى مً حضًض بًٟل إلا  وئَال١

٣ه. خم ئَال١ الجُل الثاوي مً املىخج ويبِ ؾٗغه وحؿٍى ٤ الٗمل، ٍو  الخبرة لٍٟغ

غ املىخج بك٩ل جهاتي :اإلازخلت الطادضت مزخلت الىمو اإلازجفع مغخلت أي ًيخ٣ل مً  ،وفي هظه املغخلت ًخم جٍُى

غخه في لا  الخجغبت ئلى ؾىا١ لخبضأ املإؾؿت الىاقئت في الخُىع والىمى املؿخمغ لخىجح املإؾؿت في مغخلت ٖغيه َو

ػصًاص ا% مً الجمهىع املؿتهضٝ، لخبضأ بظل٪ مغخلت حضًضة لها ٖال٢ت ب30الىنى٫ ئلى أ٦ثر مً  هظه املغخلت مً

 الدجم وجد٤ُ٣ لاعباح.

م٨ً ومما ؾب٤   الك٩ل املىالي.طل٪ مً زال٫ صوعة خُاة املإؾؿاث الىاقئت بغاػ ئٍو

 Startupاإلاإضطت الىاشئت مىحى ًوضح دورة خياة : (3)ركم  شكل

 
 (421، نٟدت 2018)بىالكٗىع،  :املهضع
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 واكع ؤلابخكار في اإلاإضطاث الىاشئت في الجشائز اإلادور الثالث:

إؾؿاث الىاقئت بهٟت املبخ٩اع في الجؼاةغ بهٟت ٖامت وفي وا٢٘ إلا ئلى ٖغى  جىهغي املدىع ال ؾيخُغ١ في هظا

غ إلا م٘ حؿلُِ الًىء ٖلى مسخل٠ الٗىاة٤ وآلا ،زانت  .املإؾؿاث الىاقئتبخ٩اع لُاث املُب٣ت بهضٝ جٍُى

 ؤلابخكار في الجشائز بشكل عام -1

م مً املجهىصاث املبظولت ماػالذ الجؼاةغ لألؾ٠ في مجا٫ إلابخ٩اع  ٤  ،بُٗضة ًٖ املؿخىي الٗالمي بالٚغ وهظا ٞو

 . 2022 لؿىت إقغ إلابخ٩اع الٗالميمل زحرالخهي٠ُ لا 

 2022بخكار العاإلاي جزجيب الجشائز العام طمً مإشز ؤلا : (2)حدول ركم 

 الدولت
مإشز ؤلابخكار العاإلاي 

 بشكل عام

 ص اإلاالأر 

 البشزي والبدث

 البييت

 الخدخيت

اإلاخزحاث اإلاعزفيت 

 والخكىولوحيت

اإلاخزحاث 

 بداعيتؤلا 

 89 99 126 92 107 سيمبابوي 

 103 121 111 110 108 هيكاراغوا

 108 104 98 122 109 هوث دًفوار

 99 91 119 121 110 غواجيماال

 101 119 10 123 111 هيبال

 114 122 118 111 112 حمهوريت الو

 120 110 101 96 113 الهىدوراص

ا  97 123 112 109 114 هيجيًر

 109 118 102 82 115 الجشائز

ت،  :املهضع  (20، نٟدت 2022)املىٓمت الٗاملُت للمل٨ُت ال٨ٍٟغ

ٖاملُا وهي مغجبت بُٗضة م٣اعهت ببٌٗ الضو٫ التي  115الجؼاةغ اخخلذ املغجبت ن أهالخٔ مً زال٫ الجضو٫ 

ض مً املجهىصاث وعؾم اؾتراججُت قاملت ومخ٩املت  ،ؾب٣تها مثل ٧ىث صًٟىاع وػٍمبابىي مما ٌؿخلؼم بظ٫ املٍؼ

غ إلا   بخ٩اع.لخٍُى

، بٗض نٗىصها ئلى 2022الٗالمي للٗام  مغاجب في مإقغ إلابخ٩اع  5ج٣ضمذ الجؼاةغ بـ  "زغي أل٨ً مً حهت 

ضاع احخماٖا 2021التي اخخلتها ؾىت  120صولت م٣ابل املغجبت  132مً بحن  115  املغجبت ٣ض وػٍغ الهىاٖت أخمض ٚػ ، ٖو

ٗخبر هظا املإقغ الظي جهضعه املىٓمت الٗاملُت  ت املكتر٦ت ملخابٗت الخهي٠ُ لازحر ملإقغ إلابخ٩اع، َو للجىت الىػاٍع

ت للمل ً  (WIPO)٨ُت ال٨ٍٟغ ٗخمض املإقغ ٖلى مإقٍغ مُٗاعا ومغحٗا ٖاملُا لخ٣ُُم وجهي٠ُ ا٢خهاصاث الضو٫، َو

ُحن هما  :ٖٞغ

 وهي جخأل٠ بضوعها مً زمؿت مداوع، جمثل الٗىانغ لاؾاؾُت التي حؿمذ باألوكُت  :مدخالث ؤلابخكار

ت والبدث، البيُت الخدخُ ت )املإؾؿاث، املىاعص البكٍغ ما٫إلابخ٩اٍع  .ت، جُىع الؿى١ وجُىع لٖا

 ا، ـــــىحُــــىلـــت والخ٨ىــــــاج املٗٞغـــــــــئهخًمثالن  اؾُحنـــــــــىعًٍ أؾــــي جخأل٠ مً مدـــــالخو   :مخزحاث ؤلابخكار

 .واملىخجاث إلابضاُٖت



 

 – حبلت المؤسسبث النبشئت –لألعمبل المعبصرة بين المرافقت ومتطلببث االستدامت  المببدراتيت          

 71  برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 اإلاإجمز الدولي

 العلمي

2023 

 

 9ئلى  4مذ بىدى ج٣ض، ٦ما 2021مغاجب في مسغحاث إلابخ٩اع م٣اعهت بخهي٠ُ  10ما بـ سجلذ الجؼاةغ ج٣ض٦ما 

٢خهاص الجؼاةغي ٖلى مؿخىي بامل٣ابل جغاح٘ جغجِب إلا ،مغاجب في زمؿت مداوع عةِؿُت مً بحن مداوع املإقغ الؿبٗت

 (2022)ٖبض املإمً،  ."( مغجبت واخضة ًٖ الٗام املاض ي 110مضزالث إلابخ٩اع )املغ٦ؼ 

ُت ملإقغ إلا   بخ٩اع مً زال٫ الك٩ل املىالي.ومما ؾب٤ ؾىىضح مسخل٠ املإقغاث الٟٖغ

 2022اإلاإشزاث الفزعيت إلاإشز ؤلابخكار العاإلاي لطىت : (4شكل ركم )

 
 (2022)ٖبض املإمً،  :املهضع

املىاعص املإقغ الٟغعي الخام بٖاملُا  في  82الجؼاةغ اخخلذ املغجبت أن ك٩ل هالخٔ مً زال٫ ال

ت  بخُىع الؿى١.ٖاملُا في املإقغ الٟغعي الخام  125بِىما خ٣٣ذ املغجبت والبدث،   البكٍغ

 اإلاإضطاث الىاشئت في الجشائز في  بخكار ؤلا واكع   -2

ت يُٟٗا م٣اعهت باملإؾمغ ماػا٫ إلا في خ٣ُ٣ت لا  في  ،الٗالم اث الىاقئت فيؿبخ٩اع في املإؾؿاث الىاقئت الجؼاةٍغ

اؾخدضزذ نىضو١ ؿاث الىاقئت ٦مدغ٥ ا٢خهاصي هام، خُث املإؾ" ٖلى خحن جبظ٫ الجؼاةغ مجهىصاث ٦بحرة 

لها ووػاعة مىخضبت حٗنى بها ت، في آلاوهت لازحرة  ،لخمٍى ما٫ الجؼاةٍغ لُه اؾخ٣ُب املإؾؿاث الىاقئت اهخمام بِئت لٖا ٖو

بىحىص جأزغ واضح في جبني هظا الىمىطج الجضًض أي املإؾؿاث الىاقئت بؿبب الخأزغ الخ٨ىىلىجي  ٖتراٝم٘ إلا 

ل التي ٖغ٢لذ الٗضًض مً  ،وإلابخ٩اع املسجل في ٖضة ٢ُاٖاث ٚابذ ٖنها ٖىانغ إلابضإ ئياٞت ئلى مكا٧ل الخمٍى

ت ٘ إلابخ٩اٍع ذ الجؼاةغ بٌٗ املباصعاث الٟغصًت التي جب٣ى مو  ،املكاَع دضوصة في مجا٫ ئوكاء املإؾؿاث الىاقئت ٖٞغ

م أهمُتها ول٨ً ال ًم٨ً ال٣ى٫ بأجها زال٢ت ألجها اؾخيؿار أل٩ٞاع مإؾؿاث ٞغوؿُت في لاؾاؽ ٖلى ٚغاع مإؾؿت  ،ٚع

الهاث وجم ئَال٢ه في بضاًاث ئالظي هى مى٢٘  Ouedkniss.comواص ٦ىِـ  ٤ وإلٖا  ،2006ل٨ترووي مسهو للدؿٍى

م٨ً الخضًث أًًا ًٖ أو٫ مى٢٘ حؼاةغي للخجاعة إلال٨تروهُت  له ٖبر حهاػ الى٧الت  guiddni.comٍو الظي جم جمٍى

٠ُ ٖبر لا  ىُت لضٖم حكُٛل الكباب وعاةض مىا٢٘ الخْى صون أن هيس ى أًًا مى٢٘ الجلٟت  Emploitic.comهترهذ الَى

عجٟ٘ ٖضصها ئلى أ٦ثر مً ئاملإؾؿاث الىاقئت في الجؼاةغ التي  وبالىٓغ ئلى وا٢٘ Djelfa.infoأهٟى لألزباع وامللخ٣ُاث 



 

 – حبلت المؤسسبث النبشئت –لألعمبل المعبصرة بين المرافقت ومتطلببث االستدامت  المببدراتيت          

 72  برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 اإلاإجمز الدولي

 العلمي

2023 

 

ت ًاؾحن ولُض ،2021مإؾؿت م٘ بضاًت  5000 وم٘  ،خؿب الىػٍغ املىخضب امل٩ل٠ باملإؾؿاث الىاقئت وا٢خهاص املٗٞغ

مٗىاه ؾدثماع ٞيها نٗب حضا وهظا طل٪ ٞان املإؾؿاث الىاقئت في الجؼاةغ مغجبُت أؾاؾا بالظهىُاث مما ًجٗل إلا 

غ مىازا مصجٗا ومدٟؼا للمإؾؿاث الىاقئت ت ٦ث٣اٞت ال جٞى  (16، نٟدت 2022)بً لٗالم و بىان،  ." البِئت الجؼاةٍغ

 أهميت دعم ؤلابخكار في اإلاإضطاث الىاشئت  -3

املإؾؿاث الىاقئت  الٗلُا ٖلى الؿلُاث"حٗخمض ٨ًدس ي صٖم إلابخ٩اع في املإؾؿاث الىاقئت أهمُت ٦بحرة خُث 

٘ إلا٦م٣اعبت حضًضة ني والخغوج مً الخبُٗت إلا، مً أحل جىَى ٢خهاصًت ل٣ُإ املدغو٢اث، وج٣ضًم ٢ُمت ٢خهاص الَى

٘ و لا٩ٞاع املبخ٨غة ، و ٢ضمذ لهم الضٖم و الٗضًض مً صمًاٞت للبال  ،خُث أولذ الضولت أهمُت ٦بحرة ألصخاب املكاَع

وحٗض املإؾؿاث الىاقئت أخض املدغ٧اث الغةِؿُت، لخد٤ُ٣  ججؿُض هظه لا٩ٞاع ٖلى أعى الىا٢٘، الامخُاػاث مً أحل

 الخىمُت الا٢خهاصًت، مً زال٫ لا٩ٞاع املبخ٨غة واؾخدضار مىخجاث مً الجُل الجضًض وزضماث خضًثت،

ني داث ئٖالمُت أن و٢ا٫ الخبحر الا٢خهاصي الض٦خىع الٗغبي ٍٚى ٘  في جهٍغ لانل في الخدىالث الا٢خهاصًت وبلٙى الخىَى

 .٢خهاصي ال بض أن ًىُل٤ مً املإؾؿاث الىاقئتئُٖاء صًىام٨ُُت لليكاٍ إلاالا٢خهاصي و 

ني أهه هىا٥ زل أوضح الخبحر الا٢خهاصيو  ، ِ بحن املهُلخاث ال بض مً جىيُدهالض٦خىع الٗغبي ٍٚى

الىاقئت و بحن املإؾؿاث  ال وحىص ٖال٢ت بحن املإؾؿاثو لىاقئت لِؿذ هي املإؾؿاث املهٛغة، ٞاملإؾؿاث ا

 ،هىا٥ زانُاث مخٗل٣ت باملإؾؿاث الىاقئتفي املإؾؿاث املهٛغة والهٛحرة، و  ، ٞهىا٥ زهاةوالهٛحرة

غ ختى وؿخُُ٘ أن ه٣ى٫ أن هظه هي مإؾؿاث هاقئت مً بُنها أن  ٞاملإؾؿت الىاقئت جخًمً قغوٍ البض أن جخٞى

٤ ٨ٞغةلض املإؾؿت الىاقئجى  ٤  ،ت ًٖ ٍَغ ٤ وحىص مك٩لت في مجخم٘ ما أو في ؾى١  إلابضإ وإلابخ٩اع ًٖ ٍَغ ً ٍَغ ٖو

، املإؾؿت الىاقئت جيخج خلى٫ وزضماث للؼبىن وفي طاث الؿُا١، ٢ا٫ املخدضر طاجه ما، ال بض مً خل هظه املك٩لت

مغ، بالياٞت ئلى أهه ال بض أن زهاةو هظه املإؾؿاث الىاقئت البض مً ج٨ىىلىحُا و٦ظا ئبضإ مؿخ أهه مً بحن

٩ًىن هىا٥ ئبخ٩اع، وال بض مً الخُٛحر أو ما ٌؿمى في مهُلح املىاحمىذ باصاعة الخُٛحر، ئطن املإؾؿت الىاقئت صاةما 

وأبضا إلابضإ وإلابخ٩اع ٞيها مؿخمغ وال ًخى٠٢ و٦ظل٪ ال ًخى٠٢ الخُٛحر، مكحرا أن هىا٥ مخٛحراث جٟغيها البِئت 

بض ٖلى املإؾؿت الىاقئت أن جخالةم وجىا٦ب هظه املخٛحراث ختى حؿخمغ في الىمى، ألهه ٢ض جىُل٤ مً الخاعحُت، وال 

، بٗضما ٧اهذ  uberجد٤ُ٣ أعباح يئُلت ختى جهل ئلى أ٦بر الكغ٧اث، وهظا ما ونلذ ئلُه قغ٦ت الِٟـ بى٥ وقغ٦ت 

 .تفي البضاًت مجغص ٨ٞغة وأنبدذ آلان قغ٧اث ٖاملُ

اصة في إلا وبسهىم أؾٗاع املىخىحاث  ألجها  ،ؾتهال٥أقاع املخدضر طاجه أن هظه لاؾٗاع ؾٝى جإصي ئلى ٍػ

، مإ٦ضا ٧لما ٢ل ؾٗغ الؿلٗت أو ٢ل الؿٗغ تري هظه الؿلٗت أو هظه الخضمتاملىاًَ أن ٌك اؾخُاٖتج٩ىن في 

  .الخضمت ػاص الُلب ٖليها في الخاعج

ني أن املبخ٨غ في مإؾؿو  م٣ٗى٫ م٣اعهت باألؾىا١ ، ج٩ىن ؾٗغها ت الىاقئت ًهل ئلى ئهخاج ؾلٗت ماأياٝ ٍٚى

، لظل٪ محزة الجىصة هي ئلى ئهخاج زضمت أو ؾلٗت طاث حىصة، ألن ال٨ٟغ وإلابضإ ؾٝى ًإصي بالًغوعة وطاث حىصة

 (2022)ٖبروؽ،  ." إلابخ٩اع وإلابضإ

تبخ٩اع في املإؾؿاث الىاقئت في يمان الىمى وإلا ٦ما ٨ًمً أًًا أهمُت صٖم إلا  هجاح "ن خُث أ ،ؾخمغاٍع

املإؾؿاث بهٟت ٖامت واؾخمغاع وكاَها ال ًخى٠٢ ٣ِٞ ٖلى حُٗٓم لاعباح ومغصوصًت إلاؾدثماعاث، ٞاملإؾؿاث 
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ت َبُٗت الخدىالث التي ججغي في مدُُها وزهىنُت الٚالبا ما جبني اؾتراجُجُاث  خُىع، بدُث حٗمل ٖلى مٗٞغ

البِئت التي جيكِ ٞيها، وفي هظا الؿُا١ ًهبذ مً الًغوعي إلاهخمام بالبضإ وإلابخ٩اع لخدؿحن لاصاء في املإؾؿاث 

 (286، نٟدت 2021)نافي،  ."الىاقئت

 اإلاإضطاث الىاشئت في الجشائز بخكار فيؤلا معوكاث  -4

ت  ت هىا٥ مجمٖى ومً املإؾؿاث الىاقئت، جُىع إلابخ٩اع في مً املٗى٢اث التي ج٠٣ ٖاة٣ا أمام ٦بحرة ومخىٖى

 (19، نٟدت 2022)بً لٗالم و بىان،  ماًلي: بُنها

 الخمويل  4-1

 بحن ٧ل املإؾؿاث الىاقئت في الجؼاةغ بأن أبغػ الخدضًاث التي جىاحهها وج٠٣ ٖاة٣ا أمام همىها جٟا١ئهىا٥ 

ل ل لهجاػ املكغوٕ وي٠ٗ ما ٌٗٝغ بغأؽ املا٫ املٛامغ لإل  ،وجُىعها هى الخمٍى ؾدثماع، ؾىاء ٧ان هظا الخمٍى

غ وجىؾُ٘ أٖما٫ ووكاَاث املإؾؿتوإلا  ل املىحه لخٍُى وعٚم املجهىصاث التي جبظلها الضولت  ،هُال١ ُٞه أو الخمٍى

وبٌٗ الخىام لضخ لامىا٫ وحؿهُل ٖملُت الخهى٫ ٖلى لامىا٫ ئال أن هظه املجهىصاث واملداوالث لِؿذ ٧اُٞت 

غ هظه املإؾؿاث الىاقئت ً املؿخٗضًً للمساَغة بأمىالهم، ٞمالخٍُى م٘  ،ػا٫ هىا٥ ٞجىة بُنها وبحن املؿدثمٍغ

 ؾخثىاء في الجؼاةغ. إلا  نىٗذإؾؿاث التي ٖتراٝ بىحىص بٌٗ املإلا 

 الطوق الصغير 4-2

املإؾؿاث الىاقئت  ٖضصها ال٣لُل م٣اعهت بٗضص هى  مً أبغػ الخدضًاث للمإؾؿاث الىاقئت في الجؼاةغ 

هترهذ ٍغح٘ طل٪ ألؾباب مغجبُت ب٠ًٗ املؿخىي الخ٨ىىلىجي املغجبِ بخض٤ٞ لا و  ،املىحىصة في الضو٫ الٛغبُت

وه٠ًُ ئلى هظا خضازت ومدضوصًت ٨ٞغة  ،ل٨ترووي وز٣اٞت هظه املإؾؿاث الىاقئت هٟؿهاالضٞ٘ إلاوحؿهُالث 

ما٫ في الجؼاةغ.  خايىاث لٖا

 ئوعدام الخبرة لدى رواد اإلاإضطاث الىاشئت 4-3

ت ئياٞت ئلى املإهالث الٗلمُت التي حؿمذ  بال ق٪ بأن جأؾِـ مإؾؿت هاقئت ًدخاج ئلى زبراث ٦بحرة ومخىٖى

٤ املىخج بالبخ٩اع والىنى٫ ئلى اٞال بض مً صعاؾت الؿى١ ب ،ٖالم املإؾؿاث الىاقئت بالىلىج ئلى ختراُٞت لدؿٍى

٤ لا  ،الؼبىن  هترهذ ئياٞت ئلى طل٪ هىا٥ صعاؾت جخٗل٤ به٩ُلت املإؾؿت والتروٍج بمسخل٠ الىؾاةل زانت ًٖ ٍَغ

ما٫.وجدضًض مهامها وأهضاٞها بض٢ت، ئياٞت ئلى يغوعة الخٟخذ ٖ اصة لٖا ٘ ٍع  لى الىماطج الىاجخت في مكاَع

 فزيم العمل 4-4

٤ واخض في ٧ل املإؾؿاث مهما ٧ان ق٩لها ها  جإ٦ض مٗٓم الضعاؾاث املخسههت ٖلى أهمُت الٗمل ٦ٍٟغ وهٖى

٤، واملإؾؿاث الىاقئت في الجؼاةغ حٗاوي مً  ،وحجمها ومٗٓم املإؾؿاث الىاقئت في الٗالم اعج٨ؼث ٖلى ٖملها ٦ٍٟغ

م ال٣ضعة ٖلى ئًجاص الٗىهغ البكغي املإهل ال٣اصع ٖلى ج٣ضًم ئياٞت للمإؾؿت وجخمثل في لا٩ٞاع املبضٖت ٖض

٤ واخض ٠ُ صوعا هاما في ئًجاص  ،واملبخ٨غة بما جسضم املإؾؿت ٦ٍٟغ وجلٗب املىهاث الغ٢مُت املخسههت في الخْى

ما٫ في ، ووؿخسلو أن هىا٥ ال٨ٟاءاث الالػمت التي جدخاج ئليها املإؾؿت اصة لٖا ٦ثحر مً الخدضًاث التي جىاحه ٍع

الجؼاةغ، والتي ًجب ئًجاص الخلى٫ لها مً مىُل٤ أن املإؾؿاث الىاقئت هي في مًمىجها وحىهغها ٖباعة ًٖ أ٩ٞاع 

م ٧ل ؾلبُاتها. ت مُلىب ججؿُضها ٖلى أعى الىا٢٘ وج٨ُُٟها م٘ البِئت الا٢خهاصًت املىحىصة ٚع  ئبضاُٖت وابخ٩اٍع
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 عزاكيل فىيت 4-5

ٗض ؾببا في حجب "خُث  ٣ها ، وال  حؿخُُ٘ جدمل ه٣ٟاث ٖما٫ مإهلحن، َو حٗخمض املإؾؿاث الىاقئت ٖلى ٍٞغ

ضه الؼبىن  غ املىخىج أو الخضمت م٘ ما ًٍغ )خؿحن و نض٣ًي،  ."الغؤٍت الجُضة ملسخل٠ الجىاهب الؿى٢ُت والخ٣ىُت لخٍُى

 (76، نٟدت 2021

 في الجشائز دعم وجطويز ؤلابخكار في اإلاإضطاث الىاشئتلياث آ -5

غ الابخ٩اع في املإؾؿاث الىاقئت ومؿاٖضتها لُاث الٗملُت مً بحن آلا التي اٖخمضث ٖليها الجؼاةغ في صٖم وجٍُى

ت    :ما ًليٖلى الىمى والاؾخمغاٍع

 عمالوشاء خاطىاث ألا ئ 5-1

ا ما م٣اعهت بالضو٫ الٗغبُت، خُث لم ًخم نضوع في مجا٫ " وحٗض ججغبت الجؼاةغ  ما٫ مخأزغة هٖى خايىاث لٖا

املخًمً ال٣اهىن  18/ 01، باؾخثىاء ال٣اهىن ع٢م 2003أي ٢اهىن أو مغؾىم ًىٓم وكاٍ الخايىاث ئلى ٚاًت ؾىت 

باملإؾؿاث الهٛحرة ، ٦ما أن الىػاعة امل٩لٟت 2001الخىحُهي التر٢ُت املإؾؿاث الهٛحرة واملخىؾُت الهاصع في ؾىت 

ما٫ ٖلى ق٩ل  ُٗت والخىُٓمُت الالػمت لوكاء وئ٢امت خايىاث لٖا غ ال٣اهىهُت والدكَغ واملخىؾُت ويٗذ لَا

و٢ض ٖٝغ مكاجل املإؾؿاث ٖلى أجها مإؾؿاث ٖمىمُت طاث َاب٘  ،مدايً )مكاجل( املإؾؿاث ومغا٦ؼ الدؿهُل

ت والاؾخ٣ال ٫ املالي، وتهضٝ ئلى مؿاٖضة وصٖم ئوكاء املإؾؿاث التي جضزل نىاعي وججاعي، جخمخ٘ بالصخهُت املٗىٍى

 (182-181، الهٟداث 2016)عخا٫ و بُِٗ ،  ."في ئَاع ؾُاؾت جغ٢ُت املإؾؿاث الهٛحرة واملخىؾُت

ما٫ في الٗالم في صٖم وجغ٢ُت قغ٧اث امل٣اوالجُت الىاقئت، و  م مً الضوع الٟٗا٫ الظي لٗبخه خايىاث لٖا بالٚغ

ما٫  ئال  مىما ٞان ٧ل مً خايىاث لٖا أجها الجؼا٫ في الجؼاةغ بُٗضة ًٖ املغاخل املخ٣ضمت التي بلٛتها بٌٗ الضو٫، ٖو

ٗىص طل٪ لٗضة والكغ٧اث الىاقئت في الجؼاةغ ٌٗاوي حملت مً الى٣اة و، وجىاحه جدضًاث ج٠٣ خاةال أمام جُىعها، َو

 (429، نٟدت 2018)بىالكٗىع،  :وهي أؾباب

 . ما٫ والكغ٧اث الىاقئت في الجؼاةغ  خضازت ومدضوصًت ٧ل مً ٨ٞغة خايىاث لٖا

  ضم جأهُله، وا٢خ٣اعه لخلُٟت ٧اُٞت خى٫ امل٣اوالجُت في الجؼاةغ التي جىاحه الٗضًض مً ي٠ٗ املىعص البكغي ٖو

 والخدضًاث زانت ُٞما ًخٗل٤ ه٣و لا٩ٞاع الابضاُٖت واملبخ٨غة. الهٗىباث

  ل، وه٣و عأؽ املا٫ املٛامغ لإل  ؾدثماع .ي٠ٗ الخمٍى

  ٗاث وال٣ىاهحنإلا ضم مىا٦بت الدكَغ  .حغاءاث البحرو٢غاَُت ٖو

 ضم مُاب٣ت املٗاًحر إلا  ي٠ٗ الضولُت، مما ًجٗل مً املىخج الجؼاةغي ٖاحؼا ًٖ صزى٫ أؾىا١ ٦بري هخاحُت ٖو

 هٓغا ل٠ًٗ جىاٞؿِخه.

  هٟا١ الخ٩ىمي ٖلي البدث الٗلمي، واهٟها٫ الجامٗت ومغا٦ؼ البدث الٗلمي ًٖ أعى الىا٢٘ي٠ٗ إلا. 

 ما٫ الٗاملُت )الضٞ٘ إلا ضم مىا٦بت الخُىعاث الخانلت في بِئت لٖا  ، والخجاعةل٨تروويالخسل٠ الخ٣ني ٖو

 (.الخإلال٨تروهُت...

  ضم مُاب٣تها لىماطج ت، ٖو ما٫ الٗامت حٗاوي مً مك٩لت بٗضها ًٖ املىا٤َ الخًٍغ باليؿبت لخايىت لٖا

ما٫ئعجٟإ ئمثل  ،الخايىاث املٗمى٫ بها في الٗالم غها لغواص لٖا  .ًجاعاث البنى الخدخُت التي جٞى
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 ؤلابخكار على دعم اإلاإضطاث الىاشئت ل جكىولوحيا اإلاعلوماثالعمل على جوفير  5-2

ما٫ واػصاصث بًٟل إلابخ٩اعاث الجضًضة التي ال جخى٠٢، ٣ٞض ؾمذ الىنى٫  ل٣ض ٚحرث الخ٨ىىلىحُا وجحرة لٖا

ت، ؾىاء ٧ان طل٪ مً أحل  ؾخٟاصةللخ٣ىُت مً إلا  املتزاًض ما٫ الخجاٍع مً مؼاًاها وأزغث بك٩ل ئًجابي ٖلى لٖا

٤ اؾخسضام البرمجُاث أو البرامج التي ؾاٖضث حؿهُل الٗمل وحٗله أ٦ثر  الخىانل أو مهام الٗمل، وطل٪ ًٖ ٍَغ

ٗالُت زانت باليؿبت للمإؾؿاث الىاقئت  في ما ًلي: ماث مؼاًا اؾخٗما٫ ج٨ىىلىحُا املٗلى  خُث جخمثل ،ؾالؾت ٞو

 (59، نٟدت 2022)صعبُحن، 

 جصاالث الداخليت والخارحيتاإلاطاعدة في ؤلا -أ

٣ت التي حٗمل بها أٚلب املإؾؿاث، و٧ان الخ٣ضم ئجها٫ بخ٩اع بغامج وجُب٣ُاث إلائأصي  لى حُٛحر الٍُغ

ٟحن في أحؼاء  وإلاجها٫ الخ٨ىىلىجي ٘ باألهترهذ مً لاؾباب التي حٗلذ املإؾؿاث ٢اصعة ٖلى حكُٛل مْى الؿَغ

، ؾىاء ٧اهذ أهٓمت الهاج٠ الضازلُت الجضًضة أو الضعصقت املباقغة ٖلى مى٢٘ املإؾؿت ٖلى الٗالم مسخلٟت مً 

م٨ً ل٩ل منهما مؿاٖضة املإؾؿاث الىاقئت ٖلى إلاجها٫ بك٩ل أؾٕغ باألشخا ب، ٍو م، وئخضي املؼاًا املخٗضصة الٍى

ُض  ا بك٩ل زام زال٫ حاةدت ٧ٞى ما٫ في مؿاٖضة الٟغ١ ٖلى الخٗاون، و٧ان هظا يغوٍع ، 19للخ٣ىُت في مجا٫ لٖا

ٟي امل٩اجب في مىاػلهم، ٞل٣ض ؾاٖضث أصواث مثل , ض مً مْى ٖلى ئػصهاع الخٗاون  google docs, slackخُث ٖمل املٍؼ

 في الٗمل زال٫ هظا الى٢ذ.

 جلدًم خدمت العمالء بكفاءة عاليت وضزيعت -ب

٣ت التي جخٟاٖل مٗها املإؾؿاث م٘ ٖمالئها، ِٞؿخُُ٘  ل الٍُغ ل٣ض هجخذ الخ٨ىىلىحُا ئلى خض ٦بحر في جدٍى

ب ٖلى الٗمالء  wordpress, wix الىنى٫ ئلى املٗلىماث املخٗل٣ت بمىخجاث املإؾؿت مً مىاػلهم، ٞىحىص مىا٢٘ ٍو

ما ب ٞٗا٫ وحكُٛله لٗمالًم٨ً أصخاب لٖا اعجهئ٫ مً ئوكاء مى٢٘ ٍو ؾخٟاصة مً املٗلىماث وإلا  ،هم ل٣ُىمىن بٍؼ

 جها٫ مباقغة بالٗمالء بضون وؾُِ.حخماُٖت لإلؾخسضام الكب٩اث إلا ئاملخٗل٣ت ب٩ل مىخج، ٦ما ًم٨ً 

 ضتراجيجيت الدطويمئجدطين  -ج

٤ ؾتراججُاثئأزغث الثىعة الخ٨ىىلىحُت بك٩ل ٦بحر ٖلى  الكغ٧اث حٗخمض ٖلى ، ٞلم حٗض املإؾؿاث و الدؿٍى

لى ئل٣ض م٨ىذ الخ٨ىىلىحُا الكغ٧اث واملإؾؿاث مً الىنى٫ و املباقغ والخٟاٖل وحها لىحه م٘ الٗمالء،  الخىانل

ومىا٢٘  حخماُٖتأ٦بر ٖضص مً الٗمالء وفي أحؼاء مسخلٟت مً البالص والٗالم ٩٦ل مً زال٫ مىهاث الكب٩اث إلا 

٤ إلاهترهذ، لا   ل٨ترووي.وبغامج الدؿٍى

 بخكار في اإلاإضطاث الىاشئترضم اضتراجيجت شاملت لدشجيع ؤلا  5-3

ت، ٖلى ئخضار ئَاع ٢اهىوي  ح٠٨ٗ وػاعة املإؾؿاث الهٛحرة واملخىؾُت واملإؾؿاث الخاؾٗت وا٢خهاص املٗٞغ

ل هظا الىٕى مً  وجىُٓمي ٤ لضٖم وجمٍى ت ٍَغ ووُْٟي للكغ٧اث الىاقئت الؾُما الؿُاخُت منها، مً زال٫ وي٘ زاَع

ني، و٢ض جم ئجداط ٖضة ٢غاعاث لخجؿُض هظه إلاؾتراجُجُت  املإؾؿاث، وجم٨ُنها مً لٗب صوع هام في الا٢خهاص الَى

 (287-286، الهٟداث 2021)عا٢م، ماًلي:  جخمثل في

 ل وصٖم املإؾؿاث الىاقئت  .ئوكاء نىضو١ اؾدثماعي مسهو لخمٍى

  ت للخىحه الاؾتراجُجي في مجا٫ جثمحن لا٩ٞاع واملباصعاثئوكاء مجلـ أٖلى لإل   .بخ٩اع والظي ؾ٩ُىن حجغ الؼاٍو
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 اع ال٣اهىوي الظي ًدضص مٟاهُم املإؾؿاث الىاقئت والخايىاث  .وي٘ إلَا

  غها، ئلى وػاعة املإؾؿاث الهٛحرة واملإؾؿاث ىُت التر٢ُت الخٓاةغ الخ٨ىىلىحُت وجٍُى ل الى٧الت الَى جدٍى

ت الىاقئت وا٢خهاص  .املٗٞغ

  مخُاػ الجهىي الخ٨ىىلىجي للمإؾؿاث الىاقئت، الظي ًجغي ئهجاػه مً ٢بل قغ٦ت جدىٍل ٢ُب إلا

اح ال٨بري "صهُا باع٥"، ئلى وػاعة املإؾؿاث الهٛحرة واملإؾؿاث  ؾىهاَغا٥ ٖلى مؿخىي  خض٣ًت الٍغ

تئالىاقئت و   .٢خهاص املٗٞغ

ت اٖخبرث الخ٩ىمتو  أن الاهخ٣ا٫ الغ٢مي ًمثل أخض الغهاهاث ال٨بري التي ًجب  ،في مسُِ ٖملها الجؼاةٍغ

خُث ، إلاؾتراجُجُت ٫ للغهاهاثئقغا٥ الـمإؾؿاث الىاقئت للمؿاهمت في ئًجاص الخلى مً زال٫   ،مىاحهتها

)الخ٩ىمت  :٢خهاص الغ٢مي مً زال٫ ما ًليالتزمذ الخ٩ىمت بتر٢ُت مىٓىمت خايىت للـمإؾؿاث الىاقئت وإلا

ت،   (2022الجؼاةٍغ

  املىاؾبت.بخ٩اع الـمٟخىح ووؾاةِ الضٞ٘ إلال٨ترووي وئنضاع الىهىم الخُب٣ُُت ئوكاء ئَاع جىُٓمي لإل 

 عي للخجاعة إلال٨تروهُت لجٗلها أ٦ثر مغوهت م٘ الـمإؾؿاث الىاقئت اع الدكَغ  .مغاحٗت إلَا

 الـمبخضةحن ً حرها مً الـمؿدثمٍغ  .جبؿُِ ئحغاءاث ئوكاء الـمإؾؿاث لهالح الـمإؾؿاث الىاقئت ٚو

 ما٫ الخغة والـم٣اولحن الظاجُحن  .ئوكاء الـمإؾؿاث الىاقئت ألصخاب لٖا

  ؼ صو   .ع املإؾؿاث الىاقئت ٦أصاة لإلقغا٥ املالي مً زال٫ الضٞ٘ إلال٨ترووي والخجاعة إلال٨تروهُتحٍٗؼ

 ت  .ئوكاء ممثلُاث ئ٢لُمُت لهىضو١ الـمإؾؿاث الىاقئت الجؼاةٍغ

 ئَال١ بغهامج لإلؾغإ في ئوكاء الـمإؾؿاث الىاقئت مً زال٫ مؿٕغ ٖمىمي  {Algeria Venture}. 

 اث في ٧ل والًاث البالص  .ئوكاء خايىاث ومؿٖغ

 وي٘ هٓام لخ٣ُُم الخايىاث وجأهُل مؿخىاها. 

 اؾخدضار "مسبر مالي" لهالح الـمإؾؿاث الىاقئت التي جيكِ مجا٫ الخ٨ىىلىحُاث الـمالُت. 

  ت وجدؿحن مغجبت الجؼاةغئخهاء الخهيُٟاث الضولُت الـمخٗل٣ت بالـمإؾؿاث الىاقئت وإلا  .زترإ وا٢خهاص الـمٗٞغ

 ج٣لُو أٖباء أعباب الٗمل لهالح الـمإؾؿاث الىاقئت.  

 ل إلابخ٩اع ت لوكاء  ،حصجُ٘ عأؾما٫ الـمساَغ بالىٓغ ئلى صوعه لاؾاس ي في جمٍى وجس٠ُٟ إلاحغاءاث إلاصاٍع

 .بخ٩اعاثؾدثماع ونىضو١ ئًضإ مكتر٥ لإل نىضو١ لإل 

  ؼ الخٗاون م٘ نىاص٤ً إلا  .ؾدثماع في الـمإؾؿاث الىاقئت في الجؼاةغؾدثماع ال٨ُٟلت بال حٍٗؼ

ؼا ل٩ل ما ؾب٤ خغنذ الؿلُاث الٗمىمُتو  ت حٍٗؼ ئلى ئَال١ هظا الىٕى املبخ٨غ مً الكغ٧اث، و٢ض  الجؼاةٍغ

 :ما ًلي جمثلذ هظه املباصعاث في

 "و"خاطىت أعمالعالماث "مإضطت هاشئت"، "مشزوع مبخكز"  -أ

ت واملإؾؿاث  وحٗض ٖالمت "مإؾؿت هاقئت" خؿب الىػاعة املىخضبت لضي الىػٍغ لاو٫ امل٩لٟت با٢خهاص املٗٞغ

ث ، وز٣ُت مإؾؿاجُت بمثابت "حىاػ " للخهى٫ ٖلى حمُ٘ الدؿهُالث التي جًٗها الضولت لهالح املإؾؿاالىاقئت

٘ الظًً لم ًيكئىا مإؾؿاتهم بٗض ،الىاقئت وهي جدُذ ٖلى ٚغاع ٖالمت  ،وجمىذ ٖالمت "مكغوٕ مبخ٨غ" لخاملي املكاَع

https://aventure.dz/home
https://startup.dz/
https://startup.dz/
https://startup.dz/
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و الخام أما جمىذ ٖالمت "خايىت أٖما٫" ل٩ل ه٩ُل جاب٘ لل٣ُإ الٗام  "مإؾؿت هاقئت" الخهى٫ ٖلى املؼاًا في

٘ ً وإلا املبخ٨غة ُٞما ًسو إلا  والظي ٣ًترح صٖما للمإؾؿاث الىاقئت وخاملي املكاَع لًىاء والخ٩ٍى  .ؾدكاعة والخمٍى

 أفزيكا باي اهكيوب مي "Africa By IncubMe"ئطالق بزهامج  -ب

٘ املبضٖت في ال٣اعة  هخمالبرهامج الجضًض الظي ح وهى  باأل٩ٞاع املبخ٨غة واملإؾؿاث الىاقئت الخاملت للمكاَع

٣ُت ٨مً الهضٝ مً هظا البرهامج الظي ٌٗض مباصعة زانت بضٖم مً الؿلُاث الٗمىمُت والٗضًض مً ، إلاٍٞغ ٍو

ت ولاحىبُت  ٘ مً َٝغ املإؾؿاث الجؼاةٍغ الىاقُت في مجا٫ الكغ٧اث املخٗضصة الجيؿُاث، في مغا٣ٞت خاملي املكاَع

ا خ٣ُ٣ا املباصعة أن ججٗل مً الجؼاةغ ٢ُب"إلابخ٩اع املٟخىح" ومؿاٖضتهم ٖلى ئًجاص خلى٫ ط٦ُت ومً قأن هظه 

٣ُالإل   .بخ٩اع في ئٍٞغ

 ختراعئبزاءة  شهادة و مإضطت هاشئت  شهادةجبني مشزوع  4 -5

جىُٟظا لخٗلُماث الؿُض وػٍغ الخٗلُم و  ،وهى مكغوٕ مٗخمض مً وػاعة الخٗلُم الٗالي لٟاةضة الُلبت الجامُٗحن

ما٫ الجامُٗت ب٣ٗض حلؿاث  الٗالي والبدث الٗلمي، ٢امذ اللجىت الىَىُت الخيؿ٣ُُت ملخابٗت إلابخ٩اع وخايىاث لٖا

٤ ؾدؿاهم في ججؿُض هظا ال٣غاع  ت ٍَغ ت الثالر، ج٩للذ بخهمُم زاَع ٖه٠ طهني بالخيؿ٤ُ م٘ الىضواث الجهٍى

٤ املداوع الخالُ ت،  ت:ٞو  (2022)وػاعة الخٗلُم الٗالي الجؼاةٍغ

 الجاهب البيداغوجي للمشزوع -أ

 :أوال: فزيم العمل

 هى ٖضص الُلبت املكاع٦حن في املكغوٕ الىاخض وجسههاتهم، خُث ًم٨ً أن ٩ًىن هىا٥ ٖضص مًو 

 :وهي الخُاعاث

  ًَلبت مً هٟـ الخسهو 06ئلى  02ًم٨ً أن جدخىي اللجىت ٖلى ٖضص م. 

  ًمً جسههاث مسخلٟت 06ئلى  02ًم٨ً أن جدخىي اللجىت ٖلى ٖضص م. 

 .٪ًم٨ً لُالب واخض أن ٣ًىم باٖضاص مكغوٖه بكٍغ امخال٦ه ال٣ضعة ٖلى طل 

 ثاهيا: اعداد مذهزة الخخزج:

٤ الخُاعاث ال  :خالُتًخم ئٖضاص املظ٦غة ٞو

  ٣ت املخٗاٝع ٖليها في ئٖضاص مظ٦غاث الخسغج بالياٞت ئلى ملخ٤ مؿخ٣ل ًخٗل٤ بالـ  ، والبُا٢ت BMCالٍُغ

 نٟدت. 30الٟىُت للمكغوٕ في خضوص 

  ٣ت الجضًضة: الكغوٕ مباقغة في ئٖضاص همىطج مسُِ أٖما٫ ٩ًىن بمثابت صعاؾت خ٣ُ٣ُت للجضوي  BMCالٍُغ

 ا٢خهاصًت للمكغوٕ(-ؿى١، البُا٢ت الخ٣ىى٢خهاصًت مً املكغوٕ )جًم صعاؾت الإلا

 مل٠ املكغوٕ ًدخىي ٖلى الٗىانغ الخالُت:و 

 ويىح ال٨ٟغة لاؾاؾُت وؾالمتها. 

 ٕت للمكغو  .الجىاهب إلابخ٩اٍع

  صخت همىطج الٗمل الخجاعيBMC. 

 الىنى٫ ئلى الىمىطج لاولي. 

https://incubme.com/fr/accueil/
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٘ املبخ٨غة٢خهاصًحن وإلا جمىذ حاةؼة مالُت جخ٨ٟل بها وػاعة الخٗلُم الٗالي والكغ٧اء إلا ٦ما  حخماُٖحن للمكاَع

 املخمحزة جهاًت املىؾم الجامعي.

 ثالثا: ألاشزاف:

٤ الخاالث املم٨ىت الخالُت:  ًم٨ً أن جخ٩ىن لجىت إلاقغاٝ ٞو

 )مكٝغ واخض ٩ًىن مخسهو في املىيٕى لاؾاس ي للمكغوٕ )حىهغ ال٨ٟغة. 

  ٕحىهغ ال٨ٟغة( م٘ مكٝغ مؿاٖض مخسهو فيمكٝغ عةِس ي ٩ًىن مخسهو في املىيٕى لاؾاس ي للمكغو( 

 .ما٫ أو صاع امل٣اوالجُت  الجىاهب الضاٖمت للمكغوٕ ًم٨ً أن ٩ًىن مً مضعبي خايىت لٖا

 حن عةِؿُحن ئطا اخخاحذ ال٨ٟغة ئلى ج٩امل جسههحن مسخلٟحن  م٘ مكٝغ مؿاٖض مخسهو في الجىاهب ،مكٞغ

 .ما٫ أو صاع امل٣اوالجُت  الضاٖمت للمكغوٕ ًم٨ً أن ٩ًىن مً مضعبي خايىت لٖا

 :رابعا: لجىت اإلاىاكشت

 :مما ًليًم٨ً أن جخ٩ىن لجىت املىا٢كت 

 ٝاملكٝغ أو ٞغ٢ت إلاقغا. 

 أؾخاط مىا٢ل مخسهو في ال٨ٟغة لاؾاؾُت للمىيٕى. 

 ( ما٫  .(BMCأؾخاط مخسهو في مسُِ لٖا

  بسبحر مً زاعج الجامٗت مخسهو في مىيٕى املكغوٕ ًدبظ أن ٩ًىن مً الكغ٧اء ؾخٗاهتيغوعة إلا 

 .حخماُٖحن ملإؾؿت الخٗلُم الٗالي٢خهاصًحن وإلا إلا

 

 خخياري بين الحالخين(ئخامطا: مدخوى اإلاذهزة )

 جدخىي مظ٦غة الخسغج ٖلى:و 

  ٣ت املخٗاٝع ٖليها بالياٞت ئلى ملخ٤ مؿخ٣ل ًخٗل٤ بالـ والبُا٢ت  BMCالخالت لاولى: ًخم ئٖضاص املظ٦غة بالٍُغ

 نٟدت. 30الٟىُت للمكغوٕ في خضوص 

 ٌكمل الضعاؾت الخ٣ىُت ،الخالت الثاهُت: ًخم ئٖضاص مظ٦غة الخسغج في ق٩ل مسُِ أٖما٫ مٟهل مباقغة 

صعاؾت الجضوي )٩ًل٠ مؿإو٫ الخايىت بمؿاٖضة الُلبت في ئٖضاص مسُِ  وإلا٢خهاصًت للمكغوٕ بما ٞيها

ما٫ وصعاؾت الجضوي إلا٢خهاصًت(.  لٖا

 معاًير الخليم :ضادضا

 :٦ما ًليجدضص مٗاًحر الخ٣ُُم 
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  20ويىح ال٨ٟغة لاؾاؾُت وؾالمتها %. 

  ٕت للمكغو  .% 25الجىاهب إلابخ٩اٍع

  صختBMC  30همىطج الٗمل الخجاعي %. 

  25الىنى٫ ئلى الىمىطج لاولي%. 

٤ الٗمل ٖلى  خهى٫ املكغوٕ ٖلى وؾم "البل مكغوٕ مبخ٨غ" ٌٗني خهى٫ ٖىضو  جمٕى ه٣اٍ الخ٣ُُم مٍٞغ

ال ًخم ٖغى املكغوٕ للمىا٢كت ٢بل خهىله ٖلى جغزُو مً مغ٦ؼ الضٖم الخ٨ىىلىجي وإلابخ٩اع و  %،100لاعبٗت 

CATI ( وخهىله ٖلى ع٢م إلاًضإ في الجهاث املٗىُت بالخماًتINAPI, ONDA ئن ٧ان املكغوٕ ُٞه جدؿحن ملىخج ٢اةم )

 بخ٩اع حضًض.ئأو 

 ضابعا: الشهادة

ُت  ًخم الخٟاّ ٖلى همِ الكهاصة لاؾاؾُت )لِؿاوـ، ماؾتر،مهىضؽ، ص٦خىعاه( م٘ ج٣ضًم قهاصة ٖٞغ

 :ق٩ل ج٩ىن ٖلى

  ٝبُت في مكغوٕ مظ٦غة جسغج مإؾؿت…قهاصة مإؾؿت هاقئت )مكتر٦ت جدذ ئقغا  ( م٘ ط٦غ الضوعاث الخضٍع

 .، مظ٦غة جسغج _ بغاءة ازترإهاقئت

  ٕملخ٤ بالكهاصة مٟهل ٌكغح ج٩ىًٍ الُالب في مكغوٕ جسغج _مإؾؿت هاقئت، مظ٦غة جسغج _ بغاءة ازترا

٣ت املٗمى٫ بها  ٤ الٍُغ ًخم املهاص٢ت ٖلى الكهاصة لاؾاؾُت )لِؿاوـ ، ماؾتر، مهىضؽ، ص٦خىعاه( ٞو

ُت )قهاصة مكاع٦ت، امللخ٤( مً َٝغ ٖمُو ؾاب٣ا،  ض ال٩لُت ومضًغ ٍخم املهاص٢ت ٖلى الكهاصة الٟٖغ

 الخايىت ومضًغا الجامٗت.

ت بمغاؾلت جدذ ولصجُ٘ هظا املكغوٕ ٢امذ  املإعزت في  2022//أ.ٕ/1772ع٢م وػاعة الخٗلُم الٗالي الجؼاةٍغ

مبر  22 مإؾؿت  –دصجُ٘ لاؾاجظة ٖلى جأَحر مظ٦غاث جسغج في ئَاع مكغوٕ "قهاصة حامُٗت واملخٗل٣ت ب 2022هٞى

ت،  :و٧ان ههها ٦ما ًلي ."هاقئت  (2022)وػاعة الخٗلُم الجؼاةٍغ

جحن الجامُٗحن ؼا لدكُٛلُت الخٍغ هضٞا اؾتراجُجُا  ٦ما حٗلمىن، ٌك٩ل زل٤ الثروة ومىانب قٛل، حٍٗؼ

وفي هظا الؿُا١ ًىضعج مكغوٕ "قهاصة  ،ل٣ُإ الخٗلُم الٗالي والبدث الٗلمي مً بحن أهضاٞه لاعبٗت الغةِؿت

ج املؿاع الضعاس ي للُالب باٖضاص مظ٦غة جسغج وزل٤ مإؾؿت هاقئت في  –حامُٗت  مإؾؿت هاقئت" املخمثل في جخٍى

بت في الخىحه هدى  ً حُل مً الُلبت عواص أٖما٫ لهم ال٣ضعة والٚغ هٟـ الى٢ذ، وهى املؿعى الظي حهضٝ ئلى ج٩ٍى

جظة واؾخدضار املإؾؿاث الىاقئت الخال٢ت للثروة ومىانب قٛل في هظا الكأن، وحصجُٗا لألؾابخ٩اع امل٣اوالجُت وإلا 

ٖلى جأَحر الُلبت الظًً ًدًغون مظ٦غاث جسغج في ئَاع مكغوٕ "قهاصة حام٘ مإؾؿت  الباخثحن والباخثحن الضاةمحن

ً الظًً م٨ىىا َلبتهم هاقئت"، أٖلم٨م أن الىػاعة ج٣ضمذ بمكغوٕ هو جىُٓمي ًم٨ً لاؾاجظة والباخثح ٍغ ن املَإ

ل مإؾؿت هاقئت"، مً الخهى٫ ٖلى مىدت مالُت ٢ضعها ماةت أل٠ بدضار مإؾؿاث هاقئت خانلت ٖلى "ال مً اؾخ

غ الكٍغ املظ٧ىع أٖاله  فىصج( ل٩ل مكغوٕ اؾخى 100.000صًىاع ) في هٟـ الؿىت  ٖلى أال ًخجاوػ مكغوٖحن ل٩ل مَإ
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لُه ًضٖى الؿُض الىػٍغ لاؾاجظة الباخثحن والباخثحن الضاةمحن ئلى إلا  ،الجامُٗت هسغاٍ في مؿعى ال٣ُإ الهاصٝ ئلى ٖو

  .زل٤ مإؾؿاث هاقئت حؿاهم في زل٤ الثروة ومىانب الكٛل

 مىذ امخياساث حبائيت 5-4

ت مً إلا  بهضٝ مؿاٖضة املإؾؿاث الىاقئت ٖلى  ،مخُاػاث الجباةُتل٣ض ٢ام املكٕغ الجؼاةغي بمىذ مجمٖى

بت ٖلى الضزل إلاحمالي م٨غع حؿخُٟض مً ئٖٟاء مإ٢ذ 13املاصة ٞدؿب  ،بخ٩اعالىمى وػٍاصة إلا  وكُت لا مً الًٍغ

ت،  :الخالُت  (12، نٟدت 2022)وػاعة الخٗلُم الٗالي الجؼاةٍغ

  املإهلىن لإل لاوكُت التي ًماعؾها الكباب أصخاب إلا ٘ ؾخٟاصة مً أهٓمت صٖم ؾدثماعاث أو لاوكُت أو املكاَع

ني للخأمحن ٖلى البُالت" أو  ىُت لضٖم وجىمُت امل٣اوالجُت " أو "الهىضو١ الَى الدكُٛل، التي حؿحرها "الى٧الت الَى

ىُت لدؿحر ال٣غى املهٛغ" وطل٪ ملضة ز ش الكغوٕ في إلا 3الر )"الى٧الت الَى  ،ؾخٛال٫( ؾىىاث، ابخضاء مً جاٍع

ىضما ٘ ٞترة  ٖو ٤ الخىُٓم، جٞغ ٖىضما جماعؽ هظه لاوكُت في املىا٤َ الىاحب جغ٢ُتها والتي جدضص ٢اةمتها ًٖ ٍَغ

ٟاء ئلى ؾذ ) ش الكغوٕ في إلا 6إلٖا  .ؾخٛال٫( ؾىىاث، ابخضاء مً جاٍع

٠ُ زالزت )ب( ٖىضما ًخٗهض املؿدثمغون 2وجمضص هظه الٟترة بؿيخحن )   ،ملضة ٚحر مدضصة ( ٖما٫ ٖلى لا٢ل3خْى

ٖخماص واملُالبت بالخ٣ى١ ًترجب ٖلى ٖضم اخترام الخٗهض املغجبِ بٗضص مىانب الٗمل امليكأة، سخب إلا ٦ما 

 .والغؾىم املؿخد٣ت الدؿضًض

ؾدثماع ٣ت بالجىىب حؿخُٟض مً مؿاٖضة "نىضو١ حؿُحر ٖملُاث إلا ٖىضما جخىاحض هظه لاوكُت في مىُو  

ٟاء مً  غ مىا٤َ الجىىب والهًاب الٗلُا، جمضص ٞترة إلٖا الٗمىمُت املسجلت بٗىىان محزاهُت ججهحز الضولت وجٍُى

بت ٖلى الضزل إلاحمالي ئلى ٖكغ ) ش الكغوٕ في إلا 10الًٍغ  ؾخٛال٫.( ؾىىاث، ابخضاء مً جاٍع

 ( ؾىىاث.10احمت ًٖ مماعؾت وكاٍ خغفي ج٣لُضي أو وكاٍ خغفي ٞني ملضة ٖكغ )املضازُل الى 

 الاضخيخاحاث والخوصياث:

توا٢٘ إلا خاولىا مً زال٫ هظه املضازلت حؿلُِ الًىء ٖلى  خُث ٢مىا ، بخ٩اع في املإؾؿاث الىاقئت الجؼاةٍغ

لى ئ، ٧ل ما ًخٗل٤ باملإؾؿاث الىاقئت بما ًسضم املىيٕى ىازم ٖغي ،بخ٩اعغةِؿُت املخٗل٣ت بال لاهُم ائلى املٟبالخُغ١ 

ت بال حاهب ٖغى وا٢٘ إلا  مً  ٖخماص ٖلى املُُٗاث الغؾمُت واؾخ٣غاء للىا٢٘بخ٩اع في املإؾؿاث الىاقئت الجؼاةٍغ

ت مسخل٠ الٗىاة٤ والخدضًاث التي جىاحهها هظه املإؾؿاث في مجا٫ إلا   بخ٩اع.زال٫ مٗٞغ

 ،بٌٗ املإؾؿاث ٣ِٞفي بخ٩اع في املإؾؿاث الىاقئت ماػا٫ يُٟٗا ماٖضا إلا  نأومما ؾب٤ ًم٨ً ال٣ى٫ 

م مً املجهىصاث الجباعة التي جبظلها الضولت.    وهظا بالٚغ

ت مً الىخاةج ت مً  ،و٢ض جم الخىنل مً زال٫ هظه الضعاؾت ئلى مجمٖى والتي ٖلى يىئها جم ج٣ضًم مجمٖى

 الخىنُاث ٦ما ًلي.  

 أوال: الىخائـج
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 مً بحن أهم الىخاةج املخىنل ئليها ما ًلي:

  ت املإؾؿاث الىاقئت أو ئٞالؾها وهظا مً زال٫ اخهاةُاث املإؾؿاث ٌٗخبر إلابخ٩اع الٟانل بحن اؾخمغاٍع

 .وهظا ما ًثبذ لىا صخت الٟغيُت لاولى ،الىاقئت املخٗثرة واملٟلؿت

  في الجؼاةغ املإؾؿاث الىاقئت بٌٗ حٗخبر هجاح ً  ،بخ٩اعواهخمامهم بال  صلُل ٖلى وحىص ٦ٟاءة لضي املؿحًر

م مً وحىص مسخل٠ الٗغا٢ُل والخدضًاث  وهظا ما ًثبذ ٦ظل٪ صخت الٟغيُت الثاهُت. ،بالٚغ

 ما٫ في الجؼاةغ في  الجباةُتحاهب مسخل٠ الدؿهُالث وإلامخُاػاث لى ئ حؿاهم بغامج املغا٣ٞت وخايىاث لٖا

تها، وهظا ما ً  صخت الٟغيُت الثالثت. ىٟيب٣ائها واؾخمغاٍع

  غ إلاعاصة الؿُاؾُت ؾخٓهغ  ،بخ٩اع في املإؾؿاث الىاقئت مإقغا اًجابُالضي الضولت في حصجُ٘ إلا ٌٗخبر جٞى

 هخاةجه في املضي املخىؾِ والبُٗض.

  مىازا زهبا ، الضولت ٖما٫ ومسخل٠ مإؾؿاث الضٖم واملغا٣ٞت املٗخمضة مً َٝغخايىاث لا حؿاٖض

 بخ٩اع في املإؾؿاث الىاقئت.لخىمُت إلا 

 ثاهيا: الخوصيــاث

 بىاءا ٖلى ما جم الخىنل ئلُه مً هخاةج، ًم٨ً ج٣ضًم الخىنُاث الخالُت التي هغاها مىاؾبت وهي:

  خماص ٖلى حر مسخل٠ الهُٜ ايغوعة إلٖا ل املإؾؿاث الىاقئتجٞى ت لخمٍى  .ملخىٖى

  ٖلى املؿخىي الٗالميوالىاجخت  ججاعب املإؾؿاث الىاقئت مً  إلاؾخٟاصةالٗمل ٖلى. 

  ٦بر لهاأبى٪ زام باملإؾؿاث الىاقئت مما ًمىذ حؿهُالث ومغوهت يغوعة ئوكاء. 

  ٤ حصجُ٘ البدث الٗلمي في هظا املجا٫.حصجُ٘ لابدار في مجا٫ إلا  بخ٩اع ًٖ ٍَغ

 إؾؿاث الىاقئت.حُٛٗل اجٟا٢ُاث الكغا٦ت بحن الجامٗت ومغا٦ؼ البدث م٘ امل 

   ت أل  خؿً مإؾؿت هاقئت مبخ٨غة.جسهُو حاةؼة حصجُُٗت ؾىٍى

 ٤ مىخىحاث املإؾؿاث الىاقئت  م٘ مؿاٖضتها الخهى٫ ٖلى اله٣ٟاث الٗمىمُت. ،ئوكاء آلُاث زانت لدؿٍى

 

 اإلازاحـــع:    كائمت 
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 ثأثير فعالية الرات املقاوالثية على النية املقاوالثية في وجود الدعم الجامعي كمحغير معدل

 سحخدام النمرجة باملعادالت البنائية ئدزاسة ب

The effect of entrepreneurial self-efficacy on entrepreneurial intention in the presence 

of university support as a moderated variable Study using structural equation 

modeling PLS-SEM 
 جزائس/ ال بخياز والهىدطت اإلاالُتحامػت أم البىاقي ،مسبر ؤلاإ / بسواحي ًىطف. د-ط

PhD. Berkati. youssouf / Oum el bouaghi university/ Algeria 

ان غاشىز، مسبر / زامسي أخالمد. -ط  جزائس/ ال MQEMADD حامػت ٍش

PhD. Thamri.Ahlam/ Zayan Ashour University / Algeria 

ان غاشىز، مسبر / أخمدالخاحت طػُدة بًد. -ط  جزائس/ ال MQEMADD حامػت ٍش

PhD. Ben Ahmed Elhadja Saida/ Zayan Ashour University / Algeria 

 ملخص الدزاسة: 
هدفذ هره الدزاطت إلى جدلُل الػالكت بين فػالُت الراث اإلالاوالجُت والىُت اإلالاوالجُت في وحىد الدغم الجامعي همخغير مػدٌ،   

وبالخددًد ،الجامعي مُلت ػالب حامعي باإلاسهصإ 989إغخمد الباخثىن غلى ؤلاطخبُان هأداة حمؼ البُاهاث بػد جىشَػه غلى غُىت ميىهت مً 

ت وغلىم الدظُير ػىز اإلااطثرمػهد الػلىم ؤلا أشازث و، Smart PLS v3إغخمد الباخثىن في غملُت الخدلُل غلى بسهامج ،وإ كخصادًت والخجاٍز

غلى جىمُت فػالُت الراث فالبد مً الترهيز  ، ومىهأن فػالُت الراث اإلالاوالجُت جؤزس بشيل إًجابي غلى الىُت اإلالاوالجُت هخائج الدزاطت إٌ

ص اخخمالُت جبىيهم الزخُاز ولىج غالم  اإلالاوالجُت لدي الؼلبت الجامػُين باغخبازها غامل هابؼ مً دازل الفسد، وهرا مً أحل حػٍص

ت الراث أًظا إلى أن الدغم الجامعي ال ٌػمل غلى حػدًل الػالكت بين الىُت اإلالاوالجُت والفػالُل الباخثىن جىصهما  اإلالاوالجُت،

وبالخالي ًيبغي الخىثُف أهثر مً الػمل غلى هرا  اإلالاوالجُت بشيل إًجابي، بل بالػىع فهى ٌػمل غلى الخللُل مً حجم ألازس بُنهما،

ص زوح ؤلابخياز واإلاساػسة  غالم هدى ىلىج المً أحل لديهم اإلاجاٌ دازل الجامػاث  مً أحل وشس زوح اإلالاوالجُت بين الؼلبت وحػٍص

 جُت واإلاؤطظاث الىاشةت اإلالاوال

 ػلبت اإلااطترلاوالجُت، فػالُت الراث اإلالاوالجُت، دغم الجامػت اإلاالىُت  الكلمات املفحاحية:

Abstract: 

          This study aimed to analyze the relationship between the effectiveness of the entrepreneurial self and the 

entrepreneurial intention in the presence of university support as a modified variable, the researchers relied on the 

questionnaire as a data collection tool after distributing it to a sample of 289 university students at the Mila University 

Center, specifically the Institute of Economic, Commercial and Management Sciences developed the Masthir, and the 

researchers relied in the analysis process on the Smart PLS v3 program, The results of the study indicated that the 

effectiveness of the entrepreneurial self positively affects the entrepreneurial intention, and therefore it is necessary to focus 

on developing the effectiveness of the entrepreneurial self among university students as a factor stemming from within the 

individual, and this is in order to enhance the likelihood of their adoption to choose to enter the world of entrepreneurship, 

and the researchers also found that university support does not modify the relationship between entrepreneurial intention 

and entrepreneurial self-effectiveness positively, but on the contrary, it works to reduce the size of the impact between 

them, and therefore should Intensification is more than working on this field within universities in order to spread the spirit 

of entrepreneurship among students and enhance the spirit of innovation and risk in order to enter the world of 

entrepreneurship and emerging institutions. 

Keywords: Keywords: Entrepreneurial intention,Entrepreneurial self-efficacy,University support.Master Students 
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  مقدمة:.1

أصبدذ اإلالاوالجُت هي اإلافخاح الري ًسجىص غلُه أغلب صىاع الظُاطاث الاكخصادًت في مسخلف البلدان إلاا لها 

مً أهمُت في دفؼ عجلت الاكخصاد وجىلُد مىاصب الػمل، خُث اهه وفي ظل التزاًد الىبير في غدد الظيان وجىاكص 

اطخددار مؤطظاث زاصت هى اإلافخاح السئِس ي  مىاصب الػمل زاصت منها في اللؼاع الخيىمي أصبذ الخىحه هدىإ

للخللُل مً الؼلب غلى الىظائف، وهرا مً زالٌ التروٍج إلاجاٌ اإلالاوالجُت في أوطاغ الشباب والجامػاث واإلاػاهد، 

والػمل غلى وشس زوح اإلالاوالجُت وجدفيز الشباب مً أحل الخىحه إلى هرا اإلاجاٌ، هما أن اإلالاوالجُت جدظى باهخمام 

ير مً الباخثين في هرا اإلاجاٌ، خُث جسصص الػدًد منهم في دزاطت الىُت اإلالاوالجُت وظهسث في هرا الصدد الىث

اث التي جفظس وجدلل الػىامل اإلاؤزسة غلى الىُت اإلالاوالجُت، وكد احخمػذ هره البدىر  الػدًد مً البدىر والىظٍس

اث خٌى هلؼت مشترهت وهي أن الىُت اإلالاوالجُت جخأز س بالػدًد مً الػىامل منها ما هى دازلي هابؼ مً دازل والىظٍس

إالشخص مثل فػالُت الراث اإلالاوالجُت، ومنها ما هى زازجي هابؼ مً اإلادُؽ الخازجي للشخص مثل الجامػت   

ُت للؼلبت بىاًءا غلى ما طبم جم ػسح ؤلاشيالُت الخالُت: هل جؤزس فػالُت الراث اإلالاوالجُت غلى الىُت اإلالاوالج :إلاشكالية

إالجامػُين في وحىد الدغم الجامعي همخغير مػدٌ؟

هدفذ هره الدزاطت إلى بىاء همىذج مبظؽ ًجمؼ بين غاملين مً الػىامل اإلاؤزسة غلى الىُت  أهداف الدزاسة:

اطت اإلالاوالجُت أخدهما دازلي ًخمثل في فػالُت الراث اإلالاوالجُت وآلازس زازجي ًخمثل في الدغم الجامعي مً أحل دزإ

وجدلُل مدي جأزيرهما غلى الىُت اإلالاوالجُت لدي الؼلبت الجامػُين، مً زالٌ بىاء اطخبُان وجىشَػه غلى غُىت مً 

إالؼلبت الجامػُين مً أحل حمؼ البُاهاث التي جم اغخمادها في غملُت الخدلُل 

ىُت اإلالاوالجُت، وهرلً جم اطخػماٌ اإلاىهج الىصفي في غسض الجاهب الىظسي للملاوالجُت والمنهج الدزاسة: 

   اطخسدام اإلاىهج الاطخيباػي بىاطؼت الىمرحت باإلاػادالث البىائُت في الجاهب الخؼبُلي

: جم جلظُم الجصء اإلاخبلي مً الدزاطت هما ًلي: غسض أهم الدزاطاث الظابلت وصُاغت الفسطُاث، هيكل الدزاسة

اث والىماذج الخاصت بالىُت اإلالاوالجُت، وهرلً مفهىم غسض الجاهب الىظسي للملاوالجُت والخؼسق إلى أهم  الىظٍس

لت وألادواث اإلاظخسدمت، لخأحي بػدها غسض الىخائج، زم مىاكشت  الدغم الجامعي وفػالُت الراث اإلالاوالجُت، زم الؼٍس

 الفسطُاث، وفي ألازير الخاجمت وآفاق البدث 

 الدزاسات السابقة:.2

  دزاطت(Rachmawan, Lizar, & Mangundjaya, 2015) جدذ غىىانThe role of parent’s influence and self-

efficacy on entrepreneurial intention   خاٌو الباخثىن في حاهب مً هرا البدث دزاطت الػالكت بين فػالُت

الراث اإلالاوالجُت والىُت اإلالاوالجُت، غلى غُىت مً الؼلبت الجامػُين في اهدوهِظُا وجىصلىا في النهاًت إلى أن 

إفػالُت الراث اإلالاوالجُت جؤزس بشيل إًجابي غلى الىُت اإلالاولخين للؼلبت الجامػُين  
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 ت التي كام بها الدزاط(Qiao & Huang, 2019)   جدذ غىىانEffect of College Students’ Entrepreneurial Self-

Efficacy on Entrepreneurial Intention: Career Adaptability as a Mediating Variable   هدفذ هره الدزاطت

إلى دزاطت الػالكت بين فػالُت الراث اإلالاوالجُت والىُت اإلالاوالجُت  في وحىد مخغير اللدزة غلى الخىُف الىظُفي 

ػالب حامػُت في حمهىزٍت الصين الشػبُت، جىصل مً زاللها  2009همخغير وطُؽ بُنهما، غلى غُىت ميىهت مً 

إالجُت جؤزس بشيل إًجابي غلى الىُت اإلالاوالجُت الباخثىن إلى أن فػالُت الراث اإلالاوإ

  دزاطت أزسي كام بها(Nasiru, Keat, & Bhatti, 2015)  ًا، جدذ  595غلى غُىت ميىهت م ػالب حامعي في هُجيًر

دزض مً زاللها بػع   ?which factors affect entrepreneurial intention of university students غىىان

 Perceived Universityالػىامل اإلاؤزسة غلى الىُت اإلالاوالجُت مً بين هره الػىامل مخغير إدزان الدغم الجامعي )

Support ومً بين الىخائج اإلاخىصل إليها في هره الدزاطت أن غلى الدغم الجامعي ًؤزس إًجابا غلى الىُت ، )

إاإلالاوالجُت للؼلبت الجامػُين 

  ًدزاطت ول م(Alfianti, Mulyono, & Nurhidayati, 2021)  جدذ غىىانInfluence of Perceived University 

Support,  Perceived Effective Entrepreneurship Education,  Perceived Creativity Disposition, 

Entrepreneurial Passion  for Inventing and Founding on Entrepreneurial Intention.  ًخاٌو الباخثىن م

ً بين هره اإلاخغير، مخغير إدزان زالٌ هره الىزكت البدثُت دزاطت جأزير بػع اإلاخغيراث غلى الىُت اإلالاوالجُت  م

وجىصل إلى غدة هخائج مً بُنها أن جىفس الدغم  ػالب حامعي في إهدوهِظُا 268غلى غُىت مً الدغم الجامعي، 

إ الجامعي للؼلبت الجامػُين في مجاٌ اإلالاوالجُت ًؤزس إًجابا غلى الىُت اإلالاوالجُت لديهم 

  دزاطت(Hassan, Saleem, Anwar, & Hussain, 2020) والتي واهذ جدذ غىىان Entrepreneurial intention of 

Indian university students: the role of opportunity recognition and entrepreneurship education  هدفذ

هره الدزاطت في حاهب منها إلى حظلُؽ الظىء غلى الػالكت بين فػالُت الراث اإلالاوالجُت والىُت اإلالاوالجُت في 

ػالب حامعي في الهىد،  333وحىد الدغم الخػلُمي همخغير مػدٌ، جم إحساء هره الدزاطت غلى غُىت ميىهت مً 

ُت الراث جؤزس بشيل إًجابي غلى الىُت اإلالاوالجُت للؼلبت ومً أهم الىخائج التي جىصل إليها الباخثىن، ان فػال

د مً كىة الخأزير( بين  الجامػُين، وأن الخػلُم اإلالاوالحي في الجامػت ٌػمل غلى حػدًل الػالكت بشيل إًجابي )ًٍص

 فػالُت الراث اإلالاوالجُت والىُت اإلالاوالجُت 

إخين:بىاءا غلى الدزاطاث الظابلت جم ػسح الفسطِخين الخالُ

H1 إ: جؤزس فػالُت الراث اإلالاوالجُت بشيل إًجابي غلى الىُت اإلالاوالجُت للؼلبت الجامػُين

H2 إ: ٌػمل الدغم الجامعي غلى حػدًل الػالكت بشيل إًجابي بين فػالُت الراث اإلالاوالجُت والىُت اإلالاوالجُت

 مساجعة ألادبيات:  .3

 :املقاوالثية والنية املقاوالثية 1.3

يازد واهدُى (Richard Cantillonالاكخصادي الاًسلىدي )ٌػخبر  أٌو مً اطخػمل  مصؼلح اإلالاوالجُت لإلشازة    ٍز

سف اإلالاوالجُت غلى أنها وشاغ ًخظمً اهدشاف وجلُُم  ،(Havinal, 2009, p. 147)إلى اليشاػاث الاكخصادًت  وحػَّ
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هما غسفذ غلى أنها مداولت  (Yurtkoru, Kuşcu, & Doğanay, 2014)واطخغالٌ الفسص لخلدًم طلؼ وزدماث حدًدة 

لخلم اللُمت مً زالٌ اطخغالٌ فسص الػمل وإدازة اإلاساػس، واطخسدام مسخلف اإلاهازاث مً أحل حػبةت اإلاىازد 

ت الالشمت إلوشاء مشسوع مػين   ًؼلم اطم اإلالاٌو أو زائد ألاغماٌ (Havinal, 2009, p. 106)اإلاالُت واإلاادًت والبشٍس

خدمل مساػس  دًس ٍو ػسَّف غلى أهه الشخص الري ًىظم ٍو غلى الشخص الري ًلىم بئوشاء مؤطظت زاصت، َو

حل أن ًيىن هاجًخا، هما أهه ًخمخؼ بالػدًد مً الصفاث الشخصُت واإلاهىُت واإلاهازاث الالشمت ألداء ألاغماٌ  مً أ

ًىلظم إلى زالر أصىاف هي: اإلاجاشف،  (Havinal, 2009, p. 96)واإلالاٌو خظب إ،(Yordanov, 2019, p. 9)مهامه 

إاإلابخىس، اإلاىظم 

( بمثابت الخؼىة ألاولى هدى إوشاء مؤطظت حدًدة Entrepreneurial Intentionحػخبر الىُت اإلالاوالجُت )

(Farrukh, Alzubi, Shahzad, Waheed, & Kanwal, 2018, p. 400)حػسف غلى أنها خالت ذهىُت جىحه اهدباه ، وإ

 ,Iskamto, Ghazali)وغمل الشخص هدى الػمل لخظابه الخاص بدال مً أن ًصبذ مىظفا لخظاب ػسف آزس 

Aftanorhan, & Bon, 2019, p. 414) فها غلى أنها اكخىاع مػترف به ذاجُا مً كبل شخص مػين بأهه   هما ًمىً حػٍس

سؼؽ بىعي لللُام برلً في وكذ ما في اإلاظخلبل    (Farrukh et al., 2018, p. 400)ًىىي إوشاء مشسوع حدًد ٍو

جخأزس الىُت اإلالاوالجُت بالػدًد مً الػىامل، ولهرا لجأ الػدًد مً الباخثين لىطؼ دزاطاث وهماذج جىضح اهم 

ت التي جداٌو شسح هره الػىامل، ومً بين هره  الػىامل التي جؤزس غلى الىُت اإلالاوالجُت، وظهسث الػدًد مً الىظٍس

ت الظلىن اإلاسؼؽ، همىذج الخدر  اث هرهس: هظٍس إاإلالاوالحي، وهمىذج اإلالاوالحي اإلادخمل  الىظٍس

 Theory of Planned Behavior (TPB)نظسية السلوك املخطط   1.1.3

سها مً ػسف  ت الخدر اإلاظبب  (Ajzen, 1991)جم جؼٍى  .Simatupang & Bajari, 2021, p)وهي امخداد لىظٍس

، وجخأزس الىُت خظب هره الدزاطت بثالر غىامل زئِظُت وهي اإلاىكف ججاه الظلىن، اإلاػُاز الشخص ي وإدزان (469

لصد باإلاىكف اججاه الظلىن دزحت جلُُم الشخص بأن ًيىن إًجابي (Ajzen, 2020, p. 315)الخدىم في الظلىن  ، ٍو

،  أما اإلاػُاز الشخص ي فِشير إلى إدزان طغؽ اإلاجخمؼ ألداء أو غدم أداء (Ajzen, 1991, p. 188)أو غير إًجابي 

، في خين ًلصد بئدزان الخدىم في الظلىن غلى أهه إدزان لظهىلت أو صػىبت (Ajzen, 1991, p. 188)طلىن مػين 

فترض أن ٌػىع الخجازب الظابلت وهرلً الػىائم اإلاخىإ إ (Ajzen, 1991, p. 188)كػت والػلباث طلىن مػين ٍو

إ:ENTREPRENEURIAL EVENT (EEM) نموذج الحدث املقاوالجي 3 2 9

س هرا الىمىذج مً ػسف  ، وخظب هرا الىمىذج فئن الجمىد هى الظمت اإلاميزة شابيرو (Shapero)جم جؼٍى

للفسد، إلى أن ًظهس خدر مػين ًىظس هرا الجمىد، وكد ًيىن هرا الخدر طلبي مثل زظازة الػمل، أو إًجابي مثل 

خيىن الخدر اإلالاوالحي مً زالر غىامل جؤزس غلى الىُت اإلالاوالجُت  الخصٌى غلى اإلايرار أو الفىش في الُىاصِب، ٍو

(Krueger Jr, Reilly, & Carsrud, 2000, p. 418) :إ

ول الخأزيراث للػىامل الشخصُت والخازحُت، أوال: إدزان السغباث هي الجاذبُت الشخصُت لبدء مشسوع بما في ذلً 

إواإلاخمثلت في الثلافت، الػائلت، ألاصدكاء، واإلاػلمين     الخ 
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سجفؼ هرا الشػىز بخىفس اإلاظاغداث اإلاالُت،  زاهُا: إدزان الجدوي هي دزحت شػىز الفسد باللدزة غلى بدء مشسوع، ٍو

إاللدواث، اإلاػلمين، الشسواء    الخ 

فػل وهى الاطخػداد الفسد للػمل غلى كسازاجه، مما ٌػىع الجىاهب الازادًت للىىاًا )طأفػل ذلً، فمً زالثا: اإلاٌُى لل

ت إن اإلاٌُى للػمل غلى فسصت  الصػب أن جدشيل الىىاًا بشيل حُد دون اإلاُل إلى الخصسف، مً الىاخُت الىظٍس

 ءاث ٌػخمد غلى إدزان الظُؼسة ومىه السغبت في هظب الخدىم في اجساذ ؤلاحسا

 Model of Entrepreneurial Potential  (EPM)نموذج املقاوالجي املححمل  3.1.3

سه  باإلغخماد غلى زالر هماذج مسخلفت  (Krueger Jr & Brazeal, 1994, pp. 92-95)هرا الىمىذج كام بخؼٍى

ت الخدر اإلاظبب  ت الظلىن اإلاسؼؽ (TRT)وهي: هظٍس ت الخدر اإلالاوالحي  (TPB)، هظٍس ، وخظب هرا (EEM)وهظٍس

الىمىذج، فئن إدزان السغباث ماهي إال اإلاىكف اإلالاوالحي واإلاػُاز الشخص ي، واغخبر إدزان الجدوي هي فػالُت 

أما الخدر اإلاظبب فُمىً أن ًدظم بالظلبُت مثل فلدان الػمل، أو أن ًيىن في إججاه مىحب مثل اإلايرار، الراث، 

ولهرا فُمىً للخدر اإلاظبب أن ٌغير في إججاه الظلىن هدى اإلالاوالجُت، أما اإلاصداكُت فخخؼلب أن ًىظس إلى 

ػخبر اإلاُل للخؼس هساصُت  شخصُت مظخلسة، ومؼ ذلً حشير البدىر الظلىن غلى أهه أمس مسغىب فُه وممىً، َو

ب ألافساد غلى الخصسف بشيل أهثر إطخلاللُت، فُمىىىا حػلُمهم مهازاث إدزان الراث، ومهازاث  إلى أهه ًمىىىا جدٍز

إالخػامل مؼ الشدائد 

 (:Entrepreneurial self-efficacyفعالية الرات املقاوالثية  ) 2.3

بين أهثر الػىاصس اإلاؤزسة في مدي كدزة ؤلاوظان غلى اإلاثابسة وبدٌ الجهد مً حػخبر فػالُت الراث اإلالاوالجُت مً 

وهي حػبر غً مظخىي الثلت لدي ألافساد في  (Sweida & Reichard, 2013, p. 302)أحل جدلُم ألاهداف الصػبت 

، أما فػالُت الراث اإلالاوالجُت (Harrison, Chadwick, & Scales, 1996, p. 170)كدزتهم غلى إهجاش اإلاهام اإلاىولت إليهم 

، ومدي زلخه في كدزجه غلى أداء مهامه  فها غلى أنها مدي إًمان الفسد في كدزجه غلى أن ًصبذ ملاٌو فُمىً حػٍس

  وحػخبر فػالُت الراث اإلالاوالجُت مً بين الػىامل (Naktiyok, Karabey, & Gulluce, 2010, p. 5)اإلالاوالجُت بىجاح 

أن إًمان الفسد بلدزجه غلى الػمل بفػالُت هى  (Sweida & Reichard, 2013, p. 303)اإلافظسة للىُت اإلالاوالجُت 

ذا وان الشخص ًمخلً ، خُث إ(Mobaraki, 2012, p. 425)الػىصس ألاطاس ي مً أحل دزىله مجاٌ اإلالاوالجُت 

د مً فسص  فػالُت الراث اإلالاوالجُت فهرا ٌػني أهه ًؤمً بأن له اللدزة بأن ًيىن ملاوال في اإلاظخلبل وبالخالي هرا ًٍص

بُت الخاصت باإلالاوالجُت اإلالدمت مً ػسف (Mobaraki, 2012, p. 432)هجاخه    جؤزس مسخلف البرامج والدوزاث الخدٍز

 ,Zhao, Seibert, & Hills)الجامػاث واإلاػاهد بشيل إًجابي غلى فػالُت الراث اإلالاوالجُت لدي الؼلبت الجامػُين 

2005, p. 170)  إ

 (:University supportالدعم الجامعي  ) 3.3

ػهم الجدًدة بظبب غدم اإلاػسفت اليافُت  ًصؼدم الؼلبت الجامػُين بصػىباث هبيرة مً أحل إوشاء مشاَز

خٌى اإلاشسوع، لرلً ججد أغلبهم غير مظخػد للمساػسة مً أحل جدلُم أهدافهم، لىً ًمىً للجامػاث أن جلػب 
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ؼ حدًدة، خُثدوز هبير في الخأزير غلى هىاًا الؼالب اججاه اإلالاوالجُت وجمىُنهم مً إ حػخبر الجامػاث  وشاء مشاَز

ص ودغم لسوح الابخياز وزٍادة ألاغماٌ مصدزا ، خُث (Anjum, Farrukh, Heidler, & Tautiva, 2020, p. 4) لخػٍص

ادة ألاغماٌ لدي الؼلبت والتي طخيىن  أصبدذ الجامػت جلػب دوز كُادي في غسض اإلاػسفت واإلاهازاث الخاصت بٍس

بُت وجىظُم (Keat, Selvarajah, & Meyer, 2011, p. 207)لاوالجُت مفُدة لهم في مظاغيهم اإلا ، وجلدًم بسامج جدٍز

ادة ألاغماٌ ، مما (Akinbola, Ogunnaike, & Amaihian, 2020, p. 2300)هدواث وملخلُاث خٌى اإلالاوالجُت أو مجاٌ ٍز

ص ؤلابداع والابخياز وؤلاهخاحُت  ص اإلاهازاث الخُاجُت لألفساد، وجىطُؼ الخبراث ، والاطخػداد للػمل ، وحػٍص ٌظاهم في حػٍص

 & ,Boudjenane, Obakhti, Benlebad)، ودغم الاججاه هدى الػمل الخس لخللُل مػدٌ البؼالت بين الشباب 

Abedletif, p. 14) ت زؼىة غمالكت في هرا اإلاجاٌ خُث كامذ بئوشاء داز اإلالاوالجُت في   للد زؼذ الجامػت الجصائٍس

خمثل دوزها في: الػمل غلى  زفؼ الىعي ووشس زلافت اإلالاوالجُت دازل الجامػت  ول حامػت مً حامػاث الىػً، ٍو

ت، جىظُم بُت مً احل السفؼ مً اللدزاث  الجصائٍس هدواث وملخلُاث للخػٍسف بمجاٌ اإلالاوالجُت وهرلً بسامج جدٍز

ص الثلت في الىفع مً أحل اهدظاب زوح اإلاساػسة ودزٌى غالم اإلالاوالجُت، مسافلت الؼلبت الرًً  واإلاهازاث وحػٍص

ؼ ملاوالجُت، وهر لً الخػٍسف بمسخلف هُةاث الدغم ًمليىن أفياز كابلت للخجظُد غلى أزض الىاكؼ إلى مشاَز

 واإلاسافلت للمؤطظاث  اإلاىحىدة الجصائس، ولػب دوز خللت السبؽ بُنها وبين الؼلبت  

إ. الطسيقة وألادوات: 4

 أداة الدزاسة:   1.4

ً الاطخبُان باالغخماد غلى الدزاطاث الظابلت  اغخمد الباخثىن غلى الاطخبُان هأداة لجمؼ البُاهاث، جم جيٍى

جىاولذ مىطىع الىُت اإلالاوالجُت، وهما أشسها إلُه طابلا ًخيىن همىذج الدزاطت مً زالر مخغيراث وول مخغير جم التي 

كُاطه باالغخماد غلى مجمىغت مً اإلاؤشساث ) الفلساث( هما ًلي: الىُت اإلالاوالجُت طخت مؤشساث، فػالُت الراث 

 90،  لُيىن برلً مجمىع الػبازاث التي جظمنها الاطخبُان اإلالاوالجُت زماهُت مؤشساث، الدغم الجامعي طخت مؤشساث

غبازة، بػد غملُت الخدلُل جم جللُص غدد الفلساث خرف فلسجين مً مخغير الىُت اإلالاوالجُت، زالر فلساث مً 

إفػالُت الراث اإلالاوالجُت وفلسة مً الدغم الجامعي، ولخىطُذ أهثر وظخػسض الجدٌو اإلاىالي:

إالاطخبُان  : ملخص غً(1الجدول)

 املحغير عدد الفقسات املصدز

(Liñán & Chen, 2009) طخت فلساث ( الىُت اإلالاوالجُتEI) 

(Saeed, Yousafzai, Yani‐ De‐ Soriano, & Muffatto, 2015) طخت فلساث ( الدغم الجامعيSU) 

(Wang, Chang, Yao, & Liang, 2016) زماهُت فلساث ( فػالُت الراث اإلالاوالجُتSE) 

إ: مً إغداد الباخثين باالغخماد غلى الاطخبُان املصدز
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 : العينة  3 9

هدف هره الىزكت البدثُت  إلى دزاطت الىُت اإلالاوالجُت للؼلبت الجامػُين بػد الخسسج،  وبالخالي جم اطتهداف 

ت وغلىم الدظُير ػىز اإلااطثر   الػُىت مً الؼلبت الجامػُين باإلاسهص الجامعي مُلت، مػهد الػلىم الاكخصادًت والخجاٍز

منها وبػد اإلاػاًىت جم  303، جم اطترحاع 9099 مازضٌ شهس اطخبُان غلى الؼلبت زال 330كام الباخثىن بخىشَؼ 

اطخبُان جم اغخمادها في غملُت الخدلُل، وكد واهذ  989اطخبُان لػدم صالخُتها لُبلى في النهاًت  25خرف 

إ( 9ؤلاخصاءاث الىصفُت هما هى مىضح في الجدٌو )

إالبُاهاث الدًمىغسافُت  (:2الجدول )

 989الػُىت= الجيع الػمس

 الاطخمازاث اإلاىشغت 330 الروىزإ %34 95و 90بين  81%

 30و 96بين  17%
 ؤلاهار 66%

 الاطخمازاث اإلاظترحػت 304

 الاطخمازاث اإلالغُت 15 32أهبر مً  2%

إ: مً إغداد الباخثين باالغخماد غلى بسهامج إًىظل املصدز

  الححليل: 3.4

 Structural Equation Modelingباإلاػادالث البىائُت ) اغخمد الباخثىن في هره الدزاطت غلى أطلىب الىمرحت

SEM لت إخصائُت الزخباز الػالكت بين اإلاخغيراث اليامىت والظاهسة  .Teo, Tsai, & Yang, 2013, p)(، وهي غبازة غً ػٍس

، خُث حظمذ بخددًد الػالكت والخأزير اإلاباشس وغير اإلاباشس بين اإلاخغيراث في الىمىذج، وهىان هىغان مً همرحت (3

(، وهمرحت اإلاػادالث اللائمت غلى اإلاسبػاث CV-SEMلائمت غلى الخغاًس اإلاشترن )اإلاػادالث البىائُت: همرحت اإلاػادالث ال

، حظخسدم همرحت (Hair Jr, Matthews, Matthews, & Sarstedt, 2017, p. 109)( PLS-SEM) الصغسي الجصئُت

اث في البدىر PLS-SEMاإلاػادالث الهُيلُت اللائمت غلى اإلاسبػاث الصغسي الجصئُت ) س الىظٍس ( أطاطا لخؼٍى

لت الىمرحت باإلاػادالث الهُيلُت  الاطخىشافُت، وهرا ما ًخماش ى مؼ هره الدزاطت خُث اغخمد الباخثىن غلى ػٍس

  باليظبت لػملُت جدلُل البُاهاث اغخمد PLSاللائمت غلى اإلاسبػاث الصغسي الجصئُت والتي حظمى أًظا بىمرحت مظاز 

إمً أحل ازخباز الػالكت الظببُت بين مخغيراث الىمىذج  Smart PLS v3مج الباخثىن غلى بسها

 . النحائج:5

لت الىمرحت باإلاػادالث البىائُت مً همىذحين فسغُين هما: همىذج كُاس ي  ًخيىنإ همىذج الدزاطت خظب ػٍس

(measurement model) ا بالدوائس، ومؤشساتها والتي والري ًمثل الػالكت بين اإلاخغيراث اليامىت )اإلاباوي( والتي ًسمص له

والري ًىضح الػالكت بين اإلاخغيراث اليامىت، وفُما ًلي  (structural model) ًسمص لها باإلاظخؼُالث، وهمىذج بىائي

 طِخم ازخباز ول همىذج غلى خدي: 
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 إخحباز النموذج القياس ي: 1.5

 & ,Joe F Hair, Ringle)ًخم ازخباز الىمىذج اللُاس ي باالغخماد غلى: الصدق الخلازبي والصدق الخماًصي 

Sarstedt, 2011) (Atiya & Osman, 2021) إ

 (:convergent validity) الصدق الحقازبي  1.1.5

(، Factor loading) الدشبؼ (، مػامالثAVEللُاض الصدق الخلازبي وػخمد غلى مخىطؽ الخباًً اإلاظخسسج )

 ,Joseph F Hair)  (Composite  Reliability)، و هرلً مػامل الثباث اإلاسهب Cronbach ‘s alpha)ألفا هسوهبار )

Risher, Sarstedt, & Ringle, 2019, p. 12)( هالخظ أن مػامالث الدشبؼ للفلساث ججاوشث  3  مً زالٌ الجدٌو )

 ,EI1) ( فلساث 3، باطخثىاء أزبؼ )(Joe F Hair et al., 2011, p. 145) 0,7الخد ألادوى اإلاىص ى به واإلالدز ب 

SE2,SE7,SU1)  وكد جم الخأهد مً أن وحىدها ًدظً مً  0,4  و 0,7والتي وان مػامل الدشبؼ فيها مدصىز بين

، في اإلالابل (Joe F Hair et al., 2011, p. 145)، فخم الابلاء غليها في همىذج الدزاطت (AVEمخىطؽ الخباًً اإلاظخسسج  )

لػدم جىفسها الشسوغ اإلاؼلىبت  باليظبت إلاخىطؽ   (EI2,EI4,SU2 ,SE4,SE5,SE6)كام الباخثىن بدرف الفلساث 

 لجمُؼ اإلاخغيراث، وهره الىخائج حػخبر ملبىلت خظب ما أشاز إلُه 0,5فلد ججاوشث كُمخه  (AVEالخباًً اإلاظخسسج )

(Henseler, Hubona, & Ray, 2016, p. 11) هفع الص يء  ( باليظبت إلاػامل الثباث اإلاسهبCR فلد ججاوشث كُمخه )

، مػامل ألفا هسوهبار (Joe F Hair et al., 2011, p. 145) لجمُؼ اإلاخغيراث ومىه ًمىً اللٌى أن هره اللُمت حُدة  0,8

((Cronbach ‘s alpha لجمُؼ اإلاخغيراث  بىاءا غلى الىخائج  0,7 أًظا ججاوشث كُمخه الخد اإلاىص ى به واإلالدز ب

إ( بالخفصُل 3الظابلت الرهس جم الخدلم مً وحىد الصدق الخلازبي   ول الىخائج ملخصت في الجدٌو )

إ: إزخباز الىمىذج اللُاس ي (3الجدول )

 ألفا هسوهبار مػامالث الدشبؼ الترميز اإلاخغيراث
اإلاىزىكُت 

 اإلاسهبت

مخىطؽ الخباًً 

 اإلاظخسسج

 الىُت اإلالاوالجُت

EI1 0,506 

0,719 0,818 0,536 
EI3 0,769 

EI5 0,794 

EI6 0,816 

فػالُت الراث 

 اإلالاوالجُت

SE1 0,713 

0,794 0,859 0,554 
SE2 0,689 

SE3 0,704 

SE7 0,693 
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SE8 0,754 

 الدغم الجامعي

SU1 0,556 

0,756 0,836 0,506 

SU3 0,740 

SU4 0,792 

SU5 0,788 

SU6 0,816 

إ Smart PLS v3مً إغداد الباخثين باالغخماد غلى مسسحاث بسهامج  املصدز:

 :(discriminant validity)الصدق الحماًزي  2.1.5

ً زئِظين هما: مػُاز فىزهس الزهس ) ( Fornell-Larckerًخم كُاض الصدق الخماًصي باالغخماد غلى مػُاٍز

(Henseler, Ringle, & Sarstedt, 2015, p. 11) ًلىم هرا اإلاػُاز غلى ملازهت الجرز التربُعي إلاخىطؽ الخباًً اإلاظخسسج ،

(AVE مؼ الازجباػاث ألازسي للمخغير اليامً، خُث ًجب أن جيىن هره اللُمت أهبر مً أغلى ازجباغ ليل مخغير مؼ )

( ( جم مالخظت أن كُم اخصائُت 3بلُت اإلاخغيراث ألازسي ، وهرا ما ًخدلم في هره الدزاطت خُث مً زالٌ الجدٌو

طمت -اإلاخغير  اإلاػُاز الثاوي هى وظبت طمت الالججاوع فسهس الزهس ليل مخغير مؼ هفظه واهذ أهبر مً بلُت اللُم لىفع

وحػخبر إ،(Henseler et al., 2015, p. 11)( HTMT( والري ًسمص له بالسمص )heterotrait-monotrait ratioألاخادًت )

لت مثالُت، أي إذا واها ًخمخػان بمىزىكُت واملت،  ً ازىين إذا جم كُاطهما بؼٍس جلدًسا لالزجباغ الخلُلي بين مخغيًر

بت مً الىاخد إلى غدم وحىد مىزىإ فهي جدٌ غلى وحىد  0,9 كُت، في خين إذا واهذ كُمخه أكل مً وحشير كُمخه اللٍس

 0,9( أكل مً HTMT( هالخظ أن ول كُم مؤشس )3، ومً زالٌ الجدٌو )(Joseph F Hair et al., 2019, p. 14)مىزىكُت 

إ( 5-3ًدٌ غلى وحىد مىزىكُت، وبالخالي فئن الصدق الخماًصي مدلم في هره الدزاطت  أهظس الجدولين )مما 

 إخصائُت فسهس الزهس(: 4الجدول)

 USدغم الجامػت_  EIالىُت اإلالاوالجُت_  Moderating Effect اإلاخغيراث
فػالُت الراث 

 SEاإلالاوالجُت_ 

Moderating Effect  1,000       

     EI -0,165 0,732اإلالاوالجُت_ الىُت 

   US 0,255 0,103 0,744دغم الجامػت_ 

فػالُت الراث اإلالاوالجُت_ 

SE 
-0,117 0,470 0,129 0,711 

إ Smart PLS v3مً إغداد الباخثين باالغخماد غلى مسسحاث بسهامج  املصدز:
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 (HTMT)إخصائُت (: 5الجدول )

 USدغم الجامػت_  EIاإلالاوالجُت_الىُت  Moderating Effect اإلاخغيراث
فػالُت الراث 

 SEاإلالاوالجُت_

Moderating Effect 
    

 EI 0,173الىُت اإلالاوالجُت_ 
   

 US 0,277 0,143دغم الجامػت_
  

 SE 0,135 0,579 0,162فػالُت الراث اإلالاوالجُت_ 
 

إ Smart PLS v3مً إغداد الباخثين باالغخماد غلى مسسحاث بسهامج  املصدز:

 إخحباز النموذج البنائي: 2.5

كبل اللُام بازخباز الىمىذج البىائي ًجب الخأهد مً زلى الىمىذج مً مشيلت الخػدد الخؼي إلاخغيراث الدزاطت  

(Multi_collinearity،) ( ًًوهرا باالغخماد غلى مػامل جضخم الخباVIF لجمُؼ فلساث الاطخبُان، وللخىم غلى زلى )

  بالسحىع (Joe F Hair et al., 2011) 5( لجمُؼ الفلساث أكل مً VIFاإلاشيلت ًجب أن جيىن كُمت )الىمىذج مً هره 

ذن فالىمىذج زالي مً هره اإلاشيلت  ( إ98050و 28286إلى كُم مػامل الخضخم لهره الدزاطت ًخضح أهه مدصىز بين )

إ( 6أهظس الجدٌو )

 ( لفلساث الىمىذج VIFًىضح مػامل جضخم الخباًً ) (:6الجدول) 

 VIF اإلاخغيراث VIF اإلاخغبراث

EI1 1,205 SE7 1,530 

EI3 1,277 SE8 1,546 

EI5 1,616 SU1 1,186 

EI6 1,593 SU3 1,683 

SE1 1,345 SU4 1,894 

SE2 1,335 SU5 1,584 

SE3 1,452 SU6 2,050 

إ Smart PLS v3مً إغداد الباخثين باالغخماد غلى مسسحاث بسهامج  املصدز:

ت ول  بػد الخأهد مً زلى الىمىذج مً مشيلت الخػدد الخؼي، هلىم آلان بخلدًس مػامالث اإلاظاز ومػسفت مػىٍى

( التي ًىفسها بسهامج Bootstrappingجلىُت ) مسة باالغخماد غلى 500مػامل وهرا مً زالٌ مظاغفت حجم الػُىت إلى 
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(Smart PLS v3( ٌاإلاالخظ للجد ،)فُما ًسص الػالكت بين فػالُت الراث اإلالاوالجُت والىُت اإلالاوالجُت ًجد أن 6 )

وبالخالي  P (P value=0 <0,05)وكُمت  (t=8,776)(  في خين أن إخصائُت طخدًىهذ 0,444β=)  كُمت مػامل اإلاظاز

ملبىلت، باليظبت للفسطُت الثاهُت واإلاخػللت بمخغير الدغم الجامعي الري جم اطخسدامه في هره  H1فئن الفسطُت 

وكُمت إخصائُت طدُىدهذ (β=-0,144) الدزاطت همخغير مػدٌ فىالخظ أن كُمت مػامل اإلاظاز إلادي الخفاغل 

(t=2,196)  أما كُمت(p value=0;029) اإلاخغير اإلاػدٌ له جأزير طلبي غلى الػالكت بين فػالُت الراث  وهرا ًدٌ غلى أن

اإلالاوالجُت والىُت اإلالاوالجُت )وحىد اإلاخغير اإلاػدٌ ًىلص مً كىة الػالكت بين فػالُت الراث اإلالاوالجُت والىُت 

إ( 2( والشيل)7مسفىطت  لخىطُذ أهثر أهظس الجدٌو ) H2اإلالاوالجُت( وبالخالي وظخيخج ان الفسطُت 

إ(: جلدًس مػامالث اإلاظاز وازخباز الفسطُاث 7الجدٌو )

 Pكُمت  إخصائُت طخدًىهذ الاهدساف اإلاػُازيإ مػامالث اإلاظاز الفسطُاث

H1 
الىُت  -فػالُت الراث اإلالاوالجُت 

 اإلالاوالجُت
0,444 0,051 8,776 0,000 

H2 
فػالُت الراث اإلالاوالجُت*الدغم الجامعي 

 Iالىُت اإلالاوالجُت -
-0,144 0,066 2,196 0,029 

إ Smart PLS v3مً إغداد الباخثين باالغخماد غلى مسسحاث بسهامج  املصدز:

إهخائج إزخباز الىمىذج البىائي للدزاطت  (:1الشكل )

 

إ Smart PLS v3اإلاصدز: مً مسسحاث بسهامج 
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( هخائج مػامالث اإلاظاز التي جم الاشازة لها في الجدٌو الظابم، والتي جىضح الػالكت بين 2ًىضح الشيل )

فئن مػامل الخددًد ال ًجب أن  (Falk & Miller, 1992, p. 80)اإلاخغيراث اإلافظسة واإلاخغير الخابؼ، وخظب ما أشاز إلُه 

خضح مً زالٌ الشيل أن كُمت مػامل الخددًد%20ًلل غً  مما ٌػني أن اإلاخغيراث  08939للىمىذج كد بلغذ   R2، ٍو

إ( 2لخابؼ )الىُت اإلالاوالجُت( لدي ػلبت لجامػت  أهظس الشيل)مً الخغيراث اليلُت في اإلاخغير ا %9389اإلافظسة جفظس 

ت مجخمػت، ًأحي الدوز آلان  R2بػد الخؼسق إلى مػامل الخددًد  الري ًلِع حجم الازس ليل اإلاخغيراث الخفظيًر

والري ًمثل مدي مظاهمت ول مخغير مظخلل في مػامل الخددًد للىمىذج الىلي  (f2)إلى ما ٌػسف بحجم ألازس 

ومخىطؽ  0835 ًيىن هبير إذا وان أهبر مً f2 فئن (Joseph F Hair et al., 2019, p. 19)للدزاطت، وخظب ما أشاز إلُه 

فِشير إلى  0809، أما إذا وان أصغس مً 0825و 089، وصغيرا إذا وان مدصىز بين 0835و 0825إذا وان مدصىزا بين 

إ( كُمت حجم ألازس ليل مخغير مً مخغيراث الدزاطت 8غدم وحىد أزس  ًىضح الجدٌو )

 f2حجم ألازس  (:8الجدول )

 اإلاخغير (  9fحجم ألازس )

 الراث اإلالاوالجُتفػالُت  0,249

 الدغم الجامعي 0,008

 اإلاػدٌ 0,021

إ Smart PLS v3مً إغداد الباخثين باالغخماد غلى مسسحاث بسهامج  املصدز:

( هالخظ أن حجم ألازس إلاخغير فػالُت الراث اإلالاوالجُت هى ألاهبر وواهذ كُمخه كد بلغذ 8مً زالٌ الجدٌو )

  ما أشاز إلُه الباخثين طابلا  وهره اللُمت حػخبر مخىطؼت خظب %9389

التي حظمذ  بلُاض اللدزة أو اإلاالئمت   Q2اإلاسخلت الازيرة مً مساخل جلُين الىمىذج البىائي جخمثل في كُمت 

ت للىمىذج، وخظب   ( فهرا ٌػني0جسخلف غً الصفس )  Q2إذا واهذ كُمت   (Joe F Hair et al., 2011, p. 147)الخيبٍؤ

ت، وكد بلغذ كُمت  وبالخالي ًمىً  08229ما ٌػادٌ  في هره الدزاطت Q2أن الىمىذج ًخميز باللدزة أو اإلاالئمت الخيبٍؤ

إجُت للؼلبت الجامػُين بالىُت اإلالاوالاللٌى أن هرا الىمىذج صالح في غملُت الخيبؤ 

 . مناقشة النحائج:6

هدفذ هره الدزاطت إلى جدلُل الػالكت بين فػالُت الراث اإلالاوالجُت همخغير مظخلل والىُت اإلالاوالجُت همخغير         

 جابؼ في وحىد الدغم الجامعي همخغير مػدٌ للػالكت بُنهما، وبػد غملُت الخدلُل وغسض الىخائج جىصلىا إلى ما ًلي:

الىُت اإلالاوالجُت للؼلبت الجامػُين، وهي هفع الىدُجت التي فػالُت الراث اإلالاوالجُت لها جأزير إًجابي غلى 

ً، إذن فالبد مً الترهيز غلى جىمُت فػالُت في دزا (Qiao & Huang, 2019)جىصل إليها طخه للػالكت بين هفع اإلاخغيًر
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ص اخخمالُت جبىيهم  الراث اإلالاوالجُت لدي الؼلبت الجامػُين باغخبازها غامل هابؼ مً دازل الفسد، وهرا مً أحل حػٍص

بُت وملخلُاث وه خم هرا مً زالٌ جىظُم دوزاث جدٍز دواث حظاهم في اهدظاب الؼلبت الزخُاز ولىج غالم اإلالاوالجُت، ٍو

اث الثلت في الىفع، والدفؼ بهم هدى زىض غماز اإلاساػسة وزلم  إلاهازاث حدًدة مً شأنها أن جسفؼ مً مظخٍى

إمؤطظاث حدًدة  

جىصلىا أًظا إلى أن الدغم الجامعي ال ٌػمل غلى حػدًل الػالكت بين الىُت اإلالاوالجُت والفػالُت الراث 

اإلالاوالجُت بشيل إًجابي، بل بالػىع فهى ٌػمل غلى الخللُل مً حجم ألازس بُنهما، وهره الىدُجت مغاًسة جماما إلاا 

في دزاطخه للػالكت بين فػالُت الراث اإلالاوالجُت والىُت اإلالاوالجُت في وحىد غىصس  (Hassan et al., 2020)جىص إلُه 

د مً حجم جأزيرإ فػالُت الراث اإلالاوالجُت غلى  الخػلُم اإلالاوالحي همخغير مػدٌ، إذ وحد أن وحىد الخػلُم اإلالاوالحي ًٍص

ت لم جسقى بػد إلى اإلاظخىي اإلاؼلىب فُما ًسص مجاٌ  الىُت اإلالاوالجُت،  وهرا ًدٌ غلى أن الجامػت الجصائٍس

اإلالاوالجُت، غلى السغم مً اإلاجهىداث اإلابرولت في آلاوهت ألازيرة مً زالٌ إوشائها لدزا اإلالاوالجُت في حمُؼ الجامػاث 

ت، وب الخالي ًيبغي الخىثُف أهثر مً الػمل غلى هرا اإلاجاٌ دازل الجامػاث  مً أحل وشس زوح اإلالاوالجُت بين الجصائٍس

ص كدزاتهم الفىُت والىفظُت، وإهظابهم للثلت في الىفع وزوح ؤلابخياز واإلاساػسة مً أحل ولىج غالم  الؼلبت وحػٍص

 اإلالاوالجُت واإلاؤطظاث الىاشةت 

 الخاثمة: .7

جمدىزث إشيالُت هره الدزاطت خٌى جأزير فػالُت الراث اإلالاوالجُت غلى الىُت اإلالاوالجُت خُث أصبدذ هره 

ألازيرة جدظى باهخمام الباخثين في مجاٌ اإلالاوالجُت واإلاؤطظاث الىاشةت، وهرا ما دفؼ بالباخثين إلى حظلُؽ الظىء 

: الىُت اإلالاوالجُت همخغير جابؼ، وفػالُت الراث همخغير غلى هرا اإلاجاٌ  وكد جظمً همىذج الدزاطت زالر مخغيراث

ت كد أولذ  هخمام هبير إلاجاٌ إمظخلل، والدغم الجامعي همخغير مػدٌ  وغلى السغم مً أن الجامػت الجصائٍس

إلى  اإلالاوالجُت زاصت في آلاوهت ألازيرة، مً زالٌ إوشائها لداز اإلالاوالجُت في مسخلف الجامػاث إال أن هرا لم ًىػىع

خد آلان غلى أزض الىاكؼ، خُث أهه وبىاًءا غلى ما جىصل إلُه الباخثىن في هره الدزاطت، ًخضح  أن الجامػت وان لها 

جأزير غىس ي غلى الىُت اإلالاوالجُت، ولهرا ًجب غلى الخيىمت أن حػُد الىظس في هره الىطُلت هأداة للنهىض بهرا 

اتها، وهرلً الخىطُؼ مً صالخُاث  اللؼاع الخظاض، مً زالٌ جددًد الدوز الدكُم لها وجددًد أهدافها وأولٍى

ودوز الجامػت هأن جصبذ لها اللدزة غلى جلدًم الدغم اإلاالي ومسافلت الؼلبت في اإلاُدان كبل وأزىاء وبػد ججظُد 

ػهم اإلالاوالجُت الخاصت   مشاَز
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 ملخص:

مظخخدمي ألدواث وؤحهصة وكملُاث هًبدو ؤن الاجصاٌ وؤلادازة ال ًىفصالن، طىاء في اإلامازطت ؤو في الخدلُل. ؤصبذ اإلادًسون 

ا، ؤطاطُت للبدث كً الخمحز في الىاكم، كامىا بشيل ؤطاس ي بخدلُل اللالكاث الىؿُفُت لالجصاٌ داخل  الاجصاٌ التي جم اكخباَز

ًداٌو َرا  .ماإلامازطاث واإلافاَُ اإلابادزة والابخياز  مً ؤحل، اطخخدمذ الاجصاٌ، ال طُما «حهاث اجصاٌ»اإلاىـماث التي، كبل ؤن جصبذ 

ت الخلظُم الادازي لللمل، لدوز اإلالاٌ ؤن ٌظخلص ي ؤَم  التي جىاولذ مىطىق الاجصاٌ الخىـُمي الجصاٌ الخىـُمي مً خالٌ هـٍس

بدث في خصىصُاث جىاولها له، خاصت مً خالٌ مبدؤ اإلابادزاجُت الري ًجظد في الاجصاٌ اإلافخىح واجاخت اإلاجاٌ  للمسئطحن مً ؤحل  ٍو

.الابداق. م ، والاجصاٌ مً خالٌ مبادت َجري فاًٌى ت َجري فاًٌى  ً خالٌ كىصاصس مهمت جخللم باالجصاٌ الخىـُمي، هـٍس

، اإلابادزاجُت.الاجصاٌ؛ الخىـُم؛ الاجصاٌ الخىـُمي؛ ؤلا  الكلماث املفتاحيت:  دازة اللامت، َجري فاًٌى

 

Abstract : 

Communication and management seem to be inseparable, both in practice and in analysis. Managers have 

become users of communication instruments, devices and processes considered fundamental to a search for excellence .In 

fact, they mainly analysed the functional relations of communication within organizations that, before becoming 

«communicators», used communication, especially for initiative and innovation or coordination as practices and concepts 

evolve. 

This article attempts to explore the most important role of organizational communication through the Management Theory 

of Henri Fayol, which dealt with the topic of organizational communication and examines the specificities of its treatment, 

especially through the principle of Initiative, which embodies in open communication and allows employees for creativity. 

Through important elements related to organizational communication, Henry Fayol theory, and communication through 

Henry Fayol principles. 

Keywords: communication; organization; Organizational Communication ; Henry Fayol, Initiative. 
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 ملدمت

ً للبدث كً هماذج لخدظحن ؤلاهخاج وؤًظا مً ؤحل ؤداء  اث الخىـُم في بداًت اللسن اللشٍس ؿهسث هـٍس

اث الخىـُم ؤصىلها لدي جفىحر اإلامازطحن في الخىـُماث طىاء مظحًرً  وفلالُت حُدة للخىـُم، وكد وحدث هـٍس

زم لدي بلع الجاملُحن مً جخصصاث مخخلفت في الللىم ؤلاوظاهُت، الرًً اَخمىا بظلىن الفسد في مهىدطحن، ؤو 

اث الخىـُم مً مجمىق مفاَُم وػسق ووطاثل  الخىـُماث، مما فخذ اإلاجاٌ ؤمام كلم احخماق الخىـُم. وجخيىن هـٍس

ت لخلؼي ول واخدة ملازبت مخخلفت للخىـُم. لرلً طىداٌو ؤن هلدم  ؤلادازة، مما ًجمم اللدًد مً الخُازاث الفىٍس

ت، وجىطُدا إلالداز ؤلاطهام الري كدمه الججاٍ َجري فاًٌى شسخا وجفصُال  اث الخىـُم،  َراالىـٍس اججاٍ إلهىاء هـٍس

اث ًمىً  ا مىخدا فهىان وظم إلاجمىكت مً الىـٍس اث الفىس ؤلادازي بىاء فىٍس فللى كىع الخصىز الري ٌلخبر هـٍس

اث جخمحز بدىىكها وزسائها، وهي ذاث  اللٌى ؤجها جدىافع فُما بُنها لخلدًم جدلُال مالثما ؤهثر للمىـماث، فهرٍ الىـٍس

ان الخىـُم سفُت مخىىكت، كالكت بمجاالث مل في ؿل الخوحراث التي ؤصبدذ واالجصاٌ الخىـُمي الري آصبذ شٍس

 الظمت اإلامحزة لبِئت اإلاىـماث.

را ما ًجسها بلى ػسح الظااٌ الخالي: الاجصاٌ الخىـُمي ودوزٍ في جدفحز  ت ؤلادازة ل مبدؤ اإلابادزاجُتَو هجري فاًٌى في هـٍس

 ؟اللامت

 

فاًٌى اٌئ كمىا بخلظُم الىزكت الللمُت بلى زالزت كىاصس ؤطاطُت َما الاجصاٌ الخىـُمي ولالحابت كلى َرا الدظ

ت ؤلادازة اللامت  ، وهـٍس

 الاجصال التىظيمي أوال: 

 أصل مصطلح الاجصال التىظيمي:  -1

مخخلفت جخللم باالجصاٌ الخىـُمي، همىطىق دزاطت وهدلُلت   حلخبر الدزاطاث ألاهجلىطاهظىهُت 

ملمىطت في الخىـُماث مما حلل الدزاطاث ألاوزوبُت جؼفى كلى الظؼذ  وجىشف اللدًد مً الاَخماماث والللم لدي 

د مً الباخثحن الرًً طلؼىا الظىء كلى َرا اإلاصؼلح. جإزسث الدزاطت ألاولى التي اَخمذ باالجصاٌ الخىـُمي باللدً

الللىم منها كلم الىفع الاحخماعي، كلم الىفع الصىاعي، كلم الاحخماق، ألاهثروبىلىحُا، اللالكاث ؤلاوظاهُت، بدازة 

مم  7691ألاكماٌ، كلىم الدظُحر، الاكخصاد واللالكاث الصىاكُت.... ؿهس مصؼلح الاجصاٌ الخىـُمي زطمُا طىت

W.Redding  7691ز َرا الاخخُاز مً خالٌ خدزحن مهمحن ؤطاطحن في طىت الري هسطه هللم في ػىز الىمى. وهبر ،

كسض وامل  Phillip K.Tompkimsؤولهما:اإلاداطسة  الخاصت "باالجصاٌ الخىـُمي "في الى.م.ؤ، التي كدم مً خاللها 

لُت اإلاخلللت بهرا الللم. وزاهيهما وشس  ـُمي إلاالفه اإلالىىن باالجصاٌ الخى  Henry Voosخٌى الدزاطاث ألامبًر

 .7691طىت

صدز  7691ؤخر َرا الللم بالخىطم ؤهثر، خالٌ الثماهِىاث، خُث واهذ مداوالث لخإصُل َرا الللم وفي طىت 

ت،   الىخاب الجماعي الاجصاٌ والخىـُماث ملازبت جفظحًر



 

 – حبلت المؤسسبث النبشئت –المببدراتيت لألعمبل المعبصرة بين المرافقت ومتطلببث االستدامت          

 103  برلين –ألمانياواالقتصادية /  السياسية، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 املؤجمر الدولي

 العلمي

2023 

 

 Communication and organisations: an Interpretive  Approch » «  

. اللران وضحا الخإزحر ألاصلي إلاخخلف الللىم واكتراخا هبدًل  Linda Putnamو  Michael E.Pacaiowskyلياجبُه 

اث واإلالازباث الىؿُفُت الخللُدًت.   هلدي إلاخخلف الىـٍس

م في ملالجت الاجصاٌ الخىـُمي اهؼالكا مً ؤلاػاز الىـسي، كلى  اجبلذ ملـم البدىر، بلى ًىمىا َرا، هفع الؼٍس

  .dugnay et Schmait (2003)و Vest phalem 1993  ،Schuler (1995)و  Likert (1993)وحه الخصىص هرهس 

(Laurin, 2006, pp. 4-5) 

 أهميت الاجصال التىظيمي اهطالكا من املفهوم:  -2

كسف الاجصاٌ الخىـُمي مً ػسف اللدًد مً الباخثحن في الللىم الاحخماكُت وطىداٌو ؤن هخؼسق  

ف  بترجُبها الصمني، في فترة الظبلُىاث، كسف  الاجصاٌ الخىـُمي كلى ؤهه مىسض  W.Redding (1972)ألَم الخلاٍز

مً ؤحل بكؼاء زد فلل للمىؿفحن،  إلادُؽ كمل اإلاىؿفحن، ؤي لخفظحر اإلاظاولُت  في اللمل،  الظُاطت الخىـُمُت

كسف الاجصاٌ الخىـُمي كلى ؤهه كملُت جبادٌ ؤلاشازاث مً ؤحل وسج زوابؽ في الخىـُم.    Pierre Morinؤما 

(Laramée, 1997, p. 26) 

بإن الاجصاٌ الخىـُمي ًىمً في ملـم الظحروزاث  Robert Karléne  (1987)و Euske Nancyوفي الللد الخالي، كاٌ 

ُيلت اإلااطظت، في حشىُل الخصاثص الخىـُمُت والفسدًت  الخىـُمُت، خُث ٌظاَم في الخىمُت َو

التي جظمً الخيظُم بحن ؤلادازاث، وألاكظام، الدظُحر الراحي، ألكظاء الخىـُم، ؤهه ال ًمىً ؤن ًيىن َىان جىـُم 

الاجصاٌ الخىـُمي كلى ؤهه "الصم احخماعي " ًسبؽ بحن   Alain Laraméeكدم  7696كام مً دون اجصاٌ.  ؤما في 

 .(711، صفدت Laramée ،7661)ألاكظاء، وؤن الىخداث الخدخُت هي ول الخىـُم. 

الاجصاٌ الخىـُمي      في اإلالىلت الخالُت: "ال ًلسز    Marie-Hélène Westphalèneكسفذ  7696ؤًظا في كام   

الاجصاٌ في اإلااطظت، َى ٌسجل اإلاظاز اليامل، فمهمخه هي وطم اإلااطظت في مىكم ًمدَا بصخصُت مسمىكت في 

ا، فهي حلني بإهىا "هدً هىدً =اإلااطظت، ملازهت بهم ههم =كؼاق الشسواث ألاخسي"   West phalène)وطؽ حماَحَر

& Libaert, 2012, p. 13) شسح ول مً  7661وفي كامSchuler R.J وLikert. R  بإن الاجصاٌ الخىـُمي ٌظمذ للمىؿفحن

ً في كملهم.  لت كملهم، وملسفت بدكت هُف ًفىس آلاخٍس  بخددًد ما ًيخـٍس منهم زب اللمل، فهم ػٍس

، ؤَمُت الاجصاٌ في بػاز حماكاث اللمل، خُث ؤشازا بلى  Schmait Farèsو  Duguay Pierre، خدد 3001وخدًثا في 

م الجماكُت كلى الظبؽ والخبادٌ فُما بُنهم مً ؤحل  ؤن الاجصاٌ الخىـُمي ًمثل كدزة ألافساد اإلاشترهحن في اإلاشاَز

لت مثلى لللمل الجماعي.   (Laurin, 2006, p. 7)بًجاد ػٍس

 مفهوم الاجصال التىظيمي لرواد هظريت املىظمت: -1

ًاهد الباخثىن كلى كدم وحىد حلٍسف شامل إلافهىم الاجصاٌ الخىـُمي،خُث ٌلسفه ول باخث وفلا إلاا ًساٍ مخالثما     

ىه و مسحلُخه ،فللد كسفه "باهه هلل السطاثل مً خالٌ اللىىاث السطمُت و هحر السطمُت لجماكت  DE FLEUR مم جيٍى
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اء الجماكت طىاء بشيل ـــــس في ؤكظـــــان جازـــــاء ملـــــرة اللدد وظبُا و مصممت بشيل دكُم بدُث ًادي الى بىهبح

 فسدي ؤوحماعي"

نى طمً ـــــاث و جسخُال للملـــــــاث وجبادٌ َرٍ اإلاللىمـــــي بإهه "جدفم اإلاللىمــــــاٌ الخىـُمـــــــص الاجصــهما كسف واج     

 الخىـُم". هؼاق

فُلسفاهه بإهه"هـام مخداخل ٌشمل الاجصاٌ الداخلي و الخازجي و حهخم باإلاهازاث الاجصالُت  zelkoو DANCE ؤما   

 بمىـمت ألاكماٌ".

فهى ٌلني"جدفم البُاهاث التي حظهل كملُاث الاجصاٌ و الاجصاٌ الداخلي إلاىـماث ألاكماٌ  THAYERو باليظبت لـ   

 بؼسكت ؤو بإخسي"

"فُلبر كً فهمه لحلل الاجصاٌ الخىـُمي باكخباٍز خلال ًخظمً جدفم الاجصاٌ السطمي و هحر  CREENBAUM ماؤ   

السطمي داخل مىـمت الاكماٌ، و ًمحز بحن الاجصاٌ الداخلي و الخازجي ملخبرا ؤن الدوز ألاطاس ي لالجصاٌ َى دوز 

ت التي كد جىلد مشىالث ـحهت ، و بحن الاوشؼجيظُلي ًيظم بحن ألاَداف الصخصُت و اَداف مىـمت الاكماٌ مً 

 مً حهت اخسي"

 "بإهه مجمىكت مً الخلىُاث الخىىىلىحُت التي حظخخدم في الدظُحر الاحخماعي للماطظت".MIEGEهما ٌلسفه   

ؤما ابساَُم ؤبى كسكىب فحري ؤن الاجصاٌ الخىـُمي " كبازة كً الاجصاٌ الاوظاوي اإلاىؼىق و اإلاىخىب الري ًخم    

ـــس ؤطــــم في جؼٍىــــاعي و ٌظهــــــسدي و الجمــــداخل اإلااطظت كلى اإلاظخىي الف ت اللالكاث الاحخماكُت ــالُب اللمل و جلــ ٍى

 بحن اإلاىؿفحن".

داخل اإلاىـمت كلى اإلاظخىي الفسدي و الجماعي  ٌلسفه ؤًظا بإهه الاجصاٌ الاوظاوي اإلاىؼىق و اإلاىخىب الري ًخم   و   

س ؤط، و  ت اللالكاث الاحخماكُت بحن اإلاىؿفحن ، و َى ًخظمً الاجصاٌ السطمي ـــٌظاَم في جؼٍى الُب اللمل، و جلٍى

 وهحر السطمي".

بإهه"مجمىكت اللالكاث الشاملت ليل مجاالث الخفاكل الخىـُمي و <لً بادماج ول  LOSADA VASQUEZ هما ًساٍ   

ً صىزة كمىمُت ملُىت جيخج كً وشس شخصُت الىطاثل التي بدىشتها بوُت حظهُل كملها الد اخلي و حظُحر جيٍى

 GILLES مدددة مم واكلها و اهخـازاتها و ؤَدافها و اخاطِع ؤكظائها و ػلباث مدُؼها"، و كلى خد حلبحر

ACHOCHER  ٌفان اجصاٌ اإلااطظت حهدف الى اكؼاء اإلااطظت الشسكُت اإلاجخملُت و ادماحها في اإلاجخمم مً خال

لد الخجازي بالبلد الاوظاوي و الخدمي )الاطخجابت لحاحُاث اإلاىاػىحن،خماًت الؼبُلت،جىفحر مىاصب شول( جدكُم الب

باالطافت الى ذلً ًلىم مظحروا اإلااطظاث الرًً ًامىىن باالجصاٌ هلملُت هاجحت بىطم وظم ميسجم مم الاشازاث 

ت )كالمت ممحزة،شلاز جخؼُؼي و صىزي، مازهت.... ( و التي حلؼي للماطظت ملنى خاص مً خالٌ و الدالثل السمٍص

تها التي كادة ما جيىن ملبرة كً ػبُلتها و اَدافها و مخماشُت مم كُم اإلاجخمم.  زمٍص
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ؤما مىاٌ ػللذ مدمىد فتراٍ باهه"كملُت هلل و جبادٌ اإلاللىماث الخاصت باإلاىـمت داخلها ، و َى وطُلت جبادٌ    

ؤكظاء الخىـُم ، و ذلً ٌظاكد كلى الازجباغ و الخماطً ومً خالله ًدلم ألافياز و الاججاَاث و السهباث بحن 

ً الجماكت هدى الهدف ، هما ؤن الاجصاٌ اداة َامت الخدار الخوُحر  السثِع ألاكلى و ملاوهٍى الخإزحر اإلاؼلىب في جدٍس

 في الظلىن البشسي".

فاث ًمىً ؤن وظخخلص ممحزاث و مالمذ للملُت الا  جصاٌ الخىـُمي:مً خالٌ َرٍ الخلٍس

ؤهه ًازس في البِئت الاحخماكُت و الاكخصادًت للمىـمت،و ًخإزس بها ؤًظا مً خالٌ جلدًم بلع الخدماث الاكخصادًت ، ؤو مً 

 خالٌ وشس و جدكُم كُم احخماكُت.

اث ــــاثل اججاَـــــَرٍ السط لــــىن ذاث موصي ، خُث جدمــــاث التي جىـــــــــخل و اإلاللىمـــــت جدفم مظخمس للسطاثــــؤهه كملُ

  ومشاكس وؤَداف.

بإهه "دزاطت و جؼبُم مجمىكت مً الثىابذ و الىطاثل التي مً خاللها ًمىً لبىاء  AIMERY DE NABONNE و ٌلسفه

 جىـُمي ؤن ًىـم كملُت اجصاٌ مم البِئت و مدُؼه"

الري ًرهس  GOLD HABER حلٍسف َرا، و ًمىً جدلُل مفهىم الاجصاٌ الخىـُمي الى كىاصس حصثُت مً خالٌ

فُه "ؤهه كملُت اوشاء السطاثل و جبادلها طمً شبىت مً اللالكاث اإلاخبادلت إلاىاحهت الشً و كدم الُلحن في 

 ".البِئت اإلادُؼت

الى ؤن َرا الجهاش اإلاسهصي الري ولني به الخىـُم ، في خاحت الى دزحت كالُت مً الخيظُم بحن  Gardner و ًرَب

لت مىخجت و جخىكف كملُت الخيظُم الصحُدت كلى الاجصاٌ  اإلاخخلفت ؤحصاثه  د ان ٌظخمس في كمله بؼٍس اذا وان ًٍس

اث و بحن اللؼاكاث اإلاخخلفت ، فمً هحر اإلاللٌى ؤن ًلىم كظم مً ألاكظام بلمله  بحن اللماٌ و بحن حمُم اإلاظخٍى

 (3071)بً الىُت،  بىفاءة اذا وان في ملٌص كً بلُت ؤحصاء الخىـُم.

 أهواع الاجصال التىظيمي:   -1

ت، وزهص كلى َرٍ  الخىـُم كلى ؤهه:" جسهُب مللد ًخيىن مً كدة كىاصس مادًت، مالُت ؤو  Henry Fayolكسف  بشٍس

ت،  ا جلىم بجمُم الىؿاثف واليشاػاث داخل اإلااطظت، وكد صىف َرٍ الىؿاثف بلى جلىُت، ججاٍز ألاخحرة باكخباَز

ت اللىصس ألاطاس ي الري ٌظحر  ، وحلخبر  (Bélanger & Mercier, 2006, p. 84 )مالُت، ألامً وؤلادازة"  الىؿُفت ؤلاداٍز

اإلاىـمت مً خالٌ البدث كً ؤخظً الؼسق للخىـُم والدظُحر وجلظُم اللمل وجىشَم اإلاهام وول ما ًخللم باألوامس 

والخىحيهاث واللُادة والاهظباغ....مً ؤحل طمان جدلُم ألاَداف وخصٌى ألافساد كلى ميافاءاث ملابل الجهد 

، خُث   هجد داخل ول جىـُم هىكان مً اللالكاث وهىكان مً الجماَحر: اإلابرٌو

  اللالكاث الظاثدة داخل الخىـُم: التي جسبؽ بحن مخخلف ألافساد داخل الخىـُم، خُث ٌشيلىن الجمهىز

 (Foudrial, 2007, p. 48) الداخلي وجظمً َرٍ اللالكاث هلل اإلاللىماث. 
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 اث خازج الخىـُم: وهي الاجصاالث التي جسبؽ بحن الخىـُم ومخخلف الجهاث التي ًخلامل ملها في اللالك

ؼلم كليها الاجصاالث الخازحُت.   Lavorata & et)اإلادُؽ الري ًيشؽ فُه واإلاظتهلىحن واإلاىشكحن. ....ٍو

autres, 2007, p. 72) 

 لتىظيماث: أهداف الاجصال في ا  -4

فئاث هي:  1ًسجبؽ الاطخخدام اإلاىثف لالجصاٌ في الخىـُم مباشسة باألَداف اإلاسحىة. خُث وظخؼُم ججمُلها في 

ؤلاكالم،  الخدفحز، الخجمُم، وخاصت في خالت بدازة حوحر مهم في الخىـُم. هما ًجب ألاخر بلحن الاكخباز ؤن اإلااطظت 

: الاطخحراد،  ألاشماث، حوُحر اإلاظاَمحن، وبكادة الخمىطم جمس في دوزة خُاتها باللدًد مً ألاخدار الخاصت مثل

 الاطتراجُجي... التي حظخىحب الاكخماد كلى ألاَداف اإلاخخلفت لالجصاٌ مً ؤحل جخؼيها بظالم. 

خىكف اخخُاز ألاَداف اإلاخخلفت كبال كلى ؤلاهصاث لللاملحن مً ؤحل جددًد الخلىُت الىاحب الاكخماد كليها،  ٍو

 خص ؤَداف الاجصاٌ فُما ًلي: وطىداٌو ؤن هل

 : informer  إلاعالم -

لت ال كالكت لها  جىدشس اإلاللىماث في اإلااطظت بؼسق مخخلفت، جصاكدًا، جىاشلُا، ؤفلُا لت ماثلت، ؤي بؼٍس ؤو بؼٍس

دمل َرا الىىق مً السطاثل مللىماث كملُت ؤو واكلُت، جدرز في بلع ألاخُان مً حوحراث مهمت،  بالظلم الىؿُفي، ٍو

ت في خُاة اإلاىـمت، ألن الجهل بلسازاث  لت ؤلاهخاج ؤو حىدة الخدماث. فهي طسوٍز جىـم اللمل، جدمل هصاثذ خٌى ػٍس

ً  ًادي بلى ؤلاخظاض بلدم الاهخماء للخىـُم مً ػسف اللاملحن. ووظخؼُم اللٌى في ألاخحر ؤن اإلاللىماث ًجب  اإلاظحًر

 (.Malaval & et autres, 2012, p. 528)             ن في اإلااطظت.ؤن جيىن مىـمت ومخىاطبت مم مخخلف ػبلاث اللاملح

 إلاشراك والتحفيز: -

س بخظاض "الاهخماء"، وخلم زوح اإلاىـمت،  وحى مً الثلت والاخترام اإلاخبادٌ، والظماح  ًجب كلى اإلااطظت جؼٍى

س كملهم، وكد اَخم ول مً     Sociométrieبإكماله خٌى كُاض اللالكاث الاحخماكُت J.L.Morenoللمىؿفحن بخؼٍى

ت دًىامُاث الىجاح الىفس ي  و G.Argyrisو لِع فلؽ بخلىُت اللالكاث الصخصُت وجسجِب   A.H.Maslowبىـٍس

س كدزاتهم ؤي  ما الاخخُاحاث لىً ؤًظا بوشاء مىؿفحن ًخمخلىن باللدزة كلى الاخخُاز الراحي للىطاثل مً ؤحل جؼٍى

وؤًظا حصجُم ول الجهىد مً ؤحل جدظحن اللدزة الخىافظُت للمىـمت، مً ؤحل ؤن  ًؼلم كلُه بخمىحن اللاملحن.

جصبذ "هـام مخيامل لللمل بدُث حشازن ول مجمىكت بةزادتها، خُث ال ًىحد ؤي كمل دون ببداق ودون مساكبت " 

كلى اإلااطظت ؤن جىفس للمىؿفحن بشباق خاحاتهم   ومً ؤحل جدلُم ألاَداف الظابلت وحب .  A. Touraineكلى لظان 

 .ً الاحخماكُت، خاحاث الاهخماء وخاحاث الاطخلالٌ الراحي، وول َرا ال ًخدلم بال بسهبت اجصالُت خلُلت لدي اإلاظحًر

ً صىزة  ، لىىه طسوزي مً ؤحل جيٍى باإلطافت بلى محزاهُت مىاطبت، فلد ًيىن مً الصلب جدلُم ما طبم ذهٍس

 (19، صفدت Le Bihan ،3001و  Aldosa)  امىُت مً خالٌ جـافس وجىخد  الجهىد الداخلُت والخازحُت.كالمت دًى
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ل  360)شسهت مصفاة الىفؽ ( كلى  ORCومً خالٌ دزاطت ؤحستها شسهت  ، واهذ  7661ماي –مىـمت مً ؤفٍس

 ؤلاحاباث خٌى طااٌ "ماهي ؤَداف اجصالىم داخلُا ؟" هما ًلي بالترجِب: 

ت ومهامها. -  الللم بخىحيهاث خُاة اإلااطظت وطُاطتها الخجاٍز

 بكؼاء زهبت لللماٌ بإن ًيىهىا حصء مً اإلاىـمت بةشساههم فيها.  -

ص زوح الاهخماء.  -  حلٍص

ت اإلااطظت.  -  هلل ٍَى

 جدظحن خبرة واهجاشاث اإلاىؿفحن.  -

 حصجُم الصداكت والخبادٌ بحن اإلاىؿفحن.  -

 حظهُل اهدماج اإلاظاَمحن الجدد.  -

 بكالم ألاحساء كبل الجمهىز الخازجي.  -

 (Regnault, 1996, pp. 23-24)جىكم اإلاشاول الاحخماكُت، كبل خدوثها والىكاًت منها.  -

"مداولت الخإزحر وؤلاكىاق ولِع مجسد بزطاٌ السطاثل  بلى ؤن الهدف مً الاجصاٌ َى  Jrwinو  Lussierؤشاز  وللد

باطخخدام الىطاثل اإلاخخلفت، فال كُمت لالجصاٌ دون جدلُم َدف، وال هجاح لالجصاٌ دون بخدار جإزحر، فالفسد 

 الفاطل و كُاصسة، دض( ) ًخصل لُازس ولُخإزس ."

 ومما طبم جبحن ؤن الاجصاٌ الجُد ًظمً اطخمساز الخىـُم في خالت حُدة ًادي بلى جماطً ؤحصاء البيُان الخىـُمي.  

 أهميت الاجصال التىظيمي:  -5

هحر زطمُت، ًدخل دزحت كالُت مً ألاَمُت في  ًمىً اللٌى بشيل كام ؤن الاجصاٌ بإي صىزة واهذ،  زطمُت ؤو

ا فُما ًلي:   اإلاىـمت، والتي ًمىً بًجاَش

بشسان اإلادزاء واإلاىؿفحن في حظُحر اإلاىـمت بدُث ًصبذ الجمُم مظاوٌ ؤي ؤن الجمُم ٌظاَم في  .ؤ 

 كملُت ؤلادازة وبرلً ٌظمذ الاجصاٌ ؤًظا في جلظُم اللمل اإلاىجص. 

 ٌ للمللىمت في اإلاىـمت. اإلاصدز ألاو  ٌلخبر الاجصاٌ َى .ب 

 وطُلت إلدماج ؤصحاب اإلاصالح مثل الىلاباث وبكؼائهم مياهت في الخىـُم. .ج 

 شسح ؤَداف الخىـُم والخلسف كليها، هما ٌلمل كلى خلم زوح الاهخماء للخىـُم.  .د 

ؼلم كلُه  في َرٍ الحالت الاجصاٌ ألاشماحي. .ٌ  و  Libaert) ًللب الاجصاٌ دوز مهم في وكذ ألاشمت. ٍو

Heiderich ،3006 6، صفدت) 

ًلىم الاجصاٌ بىؿُفت حللُمُت خُث ٌلمل الاجصاٌ كلى وشس اإلالسفت ؤلاوظاهُت الهادفت وحلمُمها،  .و 

 ذلً ؤن وشس اإلالسفت ًثري الللل والصخصُت. 
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الفسد اإلالسفُت، وبًلاؾ ٌلمل الاجصاٌ كلى وشس ؤلابداق الفني والثلافي، مما ًادي بلى جىطُم آفاق  .ش 

 (67، صفدت 3001) كؼىي،  .الخُاالث واإلاىاَب وؤلابداق لدًه

 ومً َىا ًخطح كمم الدوز الري ًللبه الاجصاٌ في بػاز اإلاىـمت. 

ؤن الاجصاٌ ؤصبذ آلان ًيشؽ في كالم هامع ومخللب مما حلل ؤَمُخه جصداد والشيل الخالي ًىضح َرٍ اللىي  بال 

 الجدًدة. 

 

 

 

 

 

    

 أهميت الاجصال  في كلب موازيين اللوى   ( يوضح  01)    الشكل

ت ؤلادازة اللامتزاهُا:    فاًٌى وهـٍس

 العلميت عىد فايول: إلدارةلوظائف  5 .1

يا، وان َجري فاًٌى  ًىادي بمبادت ؤلادازة  Henry Fayolفي الىكذ الري وان فُه جاًلىز ًىادي باإلدازة الللمُت في ؤمٍس

" وجسحم بلى اللوت 7679الللمُت في فسوظا وؿهسث ؤفياٍز في هخابه اإلاشهىز "ؤلادازة اللامت والصىاكُت الري صدز كام 

ت طىت  ؤلادازة اللامت والصىاكُت" كلى ؤَمُت الخىـُم ؤلادازي الري ًخللم  . ؤهد َجري فاًٌى في هخابه "7636الاهجلحًز

 .Bachet, 2007, p )بالخيبا، الخىـُم، الخيظُم، بصداز ألاوامس، هما حلخبر السكابت وشاغ ممحز كً اليشاػاث ألاخسي، 

ساَا مجظدة في ومً ؤَم ما هخبه  (37 ا وؿاثف لإلدازة، ٍو  كىاصس: 1فاًٌى في بدثه، كىاصس ؤلادازة التي اكخبَر

لصد بها الىـسة الاطدشسافُت للمظخلبل، ؤي الخيبا ووطم الخؼت، Planificationالخخؼُؽ  .ؤ  : ٍو

 والخيبا كىدٍ ٌلني جلُُم للمظخلبل وبكداد الىطاثل الالشمت.

مىً جلظُمها بلى: جىـُم مادي وجىـُم الخىـُم: بملنى بمداد اإلايشإة  .ب  وحظُحر اإلاىازد اإلاالُت، ٍو

هما ًسي .(Moisset, Toussait , & et autres, 2003, p. 23 ) بوظاوي مً ؤحل اللثىز كلى البُاهاث

خخصاصاث الخىـُم كلى ؤهه كملُت اطخخدام الخساثؽ الخىـُمُت السطمُت مً ؤحل ملسفت الا 

 (Al Jammal, 2005, p. 22) واإلاظاولُاث في مخخلف ؤكظام الخىـُم.

 ٌلصش ب:

 الخيامل مم ؤلادازة.

 ألازس اإلاالي كلى الصىزة.

 ازجفاق الجزاكاث والتهدًداث.

 وشىء هصاكاث حدًدة.

 

 

 الاجصاٌ

 ًظلف ب:

ل. م والخمٍى  جؼىز الدظٍى

 اإلاساكبت الداخلُت ) بدازة، شساء...(

 اهؼالق وؿهىز ماطظاث حدًدة.

Source: (Libaert, 2008, p. 2) 
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اللُادة ؤو السثاطت: ًسي فاًٌى ؤهه في بػاز الخىـُم اإلاىطىق للميشإة ًلىم ول زثِع بإداء واحباجه  .ج 

وكلى ول زثِع ؤن  (Briol, 2008, p. 14 ) ومظاولُاجه في هؼاق الىخدة التي جدخل في جخصصه.

 (O’Brien, Guy, & autres, 1995, p. 364) ًدفص حهىد مىؿفُه هدى اللمل إلاصلحت اإلايشإة.

جب ؤن ًخىفس فُه م .د   ا ًلي: الخيظُم: الخيظُم ٌلني جدلُم الاوسجام بحن مخخلف ؤوشؼت اإلايشإة ٍو

 ؤن حلمل ول بدازة وول وخدة في اوسجام جام مم بلُت ؤلادازاث. -

 ؤن حلسف ول بدازة وألاكظام الخابلت لها الدوز الري ًجب كليها اللُام به بىطىح. -

 ؤن ًيىن حدٌو كمل ألاكظام وؤلادازاث مسها ومدظلا مم ول الـسوف اإلاخخلفت. -

 ٌ بدو ؤن ألامس اخخلؽ كلى فاًى ولم ٌظخؼم ؤن ٌشسح وؿُفت الخيظُم بذ لم ًخمىً مً فصل الخيظُم كً  ٍو

لبم في داخلها.  (Tripathi & Reddy, 2008, p. 152) الىؿاثف ألاخسي بل َى حصء مهم مً ول وؿُفت ٍو

ذا واهذ ألامىز حظحر السكابت وخل اإلاشىالث: ًسي فاًٌى ؤن مهمت السكابت جىمً في الىشف كما ب .ٌ 

وفلا للخؼت اإلاىطىكت وؤلازشاداث وألاوامس الصادزة واإلابادت اإلالسزة، هما تهدف بلى بؿهاز اإلاشاول 

 (Casoinic, 2007, p. 14) واللمل كلى خلها.

 مبادئ إلادارة عىد هنري فايول:  .2

 ٌ مبدؤ جىصل بليها هدُجت  71بإن ؤطع ؤلادازة مسهت وال حلبر كً كىاكد زابخت ومدددة، فلد وطم  مم حظلُم فاًى

رٍ اإلابادت والخالي:  ا خظب الـسوف َو َس  مشاَداجه وخبراجه ولىىه دكا بلى وحىب اطخلمالها وجؼٍى

اث  .ؤ  خم جلظُم اللاملحن وفلا لالخخصاصاث، فدظب فاًٌى جسجفم مظخٍى مبدؤ جلظُم اللمل: ٍو

 بهخاحُت اللامل كىد الخخصص في كمل مددد.

لصد بها امخالن اإلادزاء الحم في بصداز ألاوامس والحم في الؼاكت، وجسافلذ مم َرا  .ب  الظلؼت: ٍو

 (Collerette, 1991, p. 32) اإلابدؤ الخالشم بحن الظلؼت واإلاظاولُت.

لني ػاكت  .ج  كما بذا  ألاوامس وجىفُرَا وجىفُر ما اجخر مً كسازاث بوع الىـسالاهظباغ ؤو الىـام: َو

وان الفسد كد اشترن في وطم اللساز ؤم ال، فاإلاهم َى بػاكت ذلً اللساز بدظب الاجفاق الحاصل 

 (Didry, Wagner , & autres, 1999, p. 338) واللماٌ. بً اإلااطظت

لصد بها ؤن اإلاىؿف ًجب ؤن ال ًخللى حللُماجه مً بال مً زثِع واخد فلؽ. وخدة اللُادة: .د   ٍو

(Henri, 2008, p. 15)  

وخدة الخىحُه: الفسق التي جىظىي جدذ كظم واخد كليها اللمل جدذ بدازة مدًس واخد في ؿل  .ٌ 

 ) ا الخىـُم الظلُم للمشسوق.خؼت واخدة لخدلُم َدف واخد، ووخدة الخىحُه ًلخظيه

Minnerath, 1982, p. 72) 

خظىق اإلاصالح الفسدًت للمصلحت اللامت: ال جلدم مصلحت الفسد ؤو الجماكت كلى مصلحت  .و 

را اإلابدؤ ٌلمل به لحد  اإلاىـمت، خُث ًجب كلى الفسد ؤن حهخم بمصلحت اإلااطظت اإلاىؿفت له، َو

 (Delorme, 1990,, p. 11 ) ي الخىـُماث اإلاخخلفت.آلان ف
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مىً اطخخدام اإلايافأث اإلاالُت ؤو ؤي مصاًا ؤخسي كُيُت مً حصجُم وجدمِع،  .ش  مبدؤ اإلايافإة: ٍو

 (Robert, 2008 , p. 55 ) هدىافص لخدظحن مظخىي ألاداء بشسغ ؤن جيىن اإلايافأث في خدود مللىلت.

ت في هـس َجري فاًٌى ؤمس ًخؼلبه مىؼم الؼبُلت فةهه مً اإلاالخف وحىد  .ح  ت: بن اإلاسهٍص مبدؤ اإلاسهٍص

جىـُم خُىاوي ؤو احخماعي، ومىه جخسج ألاوامس ؤو الخللُماث بلى مخخلف ألاحصاء في    دمان في ول

لت كادًت.الخىـُم فُادي ول    (Rials, 1977, p. 97) كظى كمله بؼٍس

لني حظلظل الظلؼت مً ؤكلى اإلاساهص بلى ؤدهاَا بشيل َسمي، هما ًلخض ي بجباق  .غ  مبدؤ الهسمُت: َو

 (Andoyer, 1997,, p. 35 ) َرا الخدزج كىد اللُام باالجصاالث اللملُت.

لصد بها فاًٌى جسجِب ألاشُاء وألافساد، فهى ًلٌى فُما ًخللم بمبدؤ الترجِب: "ليل  .ي  مبدؤ الترجِب: ٍو

ظُف فُما ًخللم بترجِب ألافساد" ليل فسد ميان، وول  ش يء ميان وول ش يء في مياهه الخاص"، ٍو

 (Vorney, 1925, p. 30) فسد في مياهه اإلاىاطب".

ى الظعي لخدلُم اللدالت مً خالٌ مصحها مم اللاػفت، ؤي ٌلامل حمُم  .ن  مبدؤ اإلاظاواة: َو

 (J-Gould, 1975, p. 54) اإلاىؿفحن ملاملت واخدة.

 ٌ.  ٌ اطخلساز اإلاىؿف في كمله بلىة ؤلادازة الىطؼى في كدزتها كلى الدظُحر،  مبدؤ الاطخلساز: زبؽ فاًى

ب، وؤن كدم اطخلساز اإلاىؿف ًيىن هدُجت  وبرلً ٌظخمس اإلاىؿف في كمله ختى بلد فترة الخدٍز

 (Bometa, 2012, p. 22 ) لظىء ؤلادازة.

ٌ  .م  كلى ؤَمُت اإلابادؤة في الخىـُماث، وزبؼها بالخوُحر، خُث ؤن اإلاىـمت  اإلابادؤة ؤو اإلابادزة: زهص فاًى

 (Delorme, 1990,, p. 15 ) ؤمام مىافظيها. هحر اللادزة كلى ؤلابداق ملسطت لالجهُاز

لصد بها خلم جىاهم واوسجام بحن ألافساد اللاملحن في الخىـُم .ن  مً ؤحل  مبدؤ زوح الجماكت: ٍو

ادة ؤلاهخاحُت والفلالُت فُه،  ظمً زثِع اللظم َرٍ  (M.Boje & F.Dennehy, 1994, p. 76)ٍش ٍو

 .(Pastor & Bréard, 2005, p. 37 ) الىخدة مً ؤحل ججىب الصساكاث وطىء الفهم.

 

 فايول:أوشطت التىظيم عىد  .3

حُدة ليل كظى، ؤي ؤن ول حصء في الخىـُم ًلىم بالىؿاثف  ؤوشؼتًسي فاًٌى الخىـُم َُىال احخماكُا بداحت بلى 

 (Nizet & Pichault, 2001, p. 30 ) التي جىاطبه، وخدد طذ وؿاثف مهمت ًلىم بها الخىـُم هي:

 .ل والخصيُم وؤلاهخاج  الىؿُفت الخلىُت: حشمل كملُاث الخدٍى

 .ت: حشمل كملُاث البُم والشساء  الىؿُفت الخجاٍز

 .ا  الىؿُفت اإلاالُت: حشمل كملُاث البدث كً ألامىاٌ وجىؿُفها وجىفحَر

 .وؿُفت اإلاداطبت: حسجُل مخخلف اللملُاث، جسجِب، جسهُب اإلاللىماث ؤلاخصاثُت 

 اإلامخلياث واإلادافـت كلى طالمت ألافساد اللاملحن في الخىـُم.  وؿُفت ألامً: خماًت 
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  ت: وحشخمل كملُت الخخؼُؽ، الخىـُم، الخىحُه، الخيظُم والسكابت مً ؤحل جدلُم الىؿُفت ؤلاداٍز

 (Gouadain & Wade, 2002, p. 14) ألاَداف اإلاظؼسة.

 حدود الفكر الفايولي:  .4

 ًمىً جلخُصها في: 

  ًىـس للمىـمت ولللامل كلى ؤجها واثً بُىلىجي، خُث جصدز ألاوامس والخللُماث مً ؤلادازة الللُا بلى ألاحصاء

 اإلاخخلفت في الخىـُم.

  جإزس فاًٌى بىمىذج الخىـُم اللظىسي خاصت فُما ًخص الىـام، الاهظباغ، الاخترام، الخدزج الهسمي

 للظلؼت ووخدة اللُادة. 

 ى كالم اإلاىاحم، بال ؤهه وطم هخاثجه اهؼالكا مً ػب م فاًٌى ججسبخه كلى مُدان شدًد الخىطم ؤال َو

لخبر مً الصلب الاهؼالق مً مصىم صوحر ؤو مُدان وخُد ووطم حلالُم ومبادت  ميشإة الىسبىن،  َو

 وحلمُمها كاإلاُا.

 الاجصال من خالل  هظريت فايول: .5

 فت ؤطاطُت كلى مبدؤ الاجصاٌ وؤن جلظُم اإلاهام وجىشَم اإلاساهص ًدبله بصفت آلُتحلخمد ؤلادازة في حظُحر مهامها بص 

هـام اجصاٌ لهرٍ اإلاهام واإلاساهص، خُث ؤن بزطاٌ اإلاللىماث الخاصت بالدظُحر مً اللمت وبزطاٌ ألاوامس ًاهد ؤن  

ت ًلىم كلى مبدؤ جىشَم اإلاهام واإلاساهص،  مظاز ت ؤلاداٍز فاإلدازة الللُا جخصل مً ؤحل بزطاٌ ألاوامس الاجصاٌ في الىـٍس

اإلاللىماث الخاصت بالدظُحر ، وان اللملُت الاجصالُت جدترم بدكت الترجِب الهسمي لللاملحن فمجاٌ الاجصاٌ  وجلدًم

ز ليل شخص مجاٌ اجصاٌ جمىده له الىصىص اللاهىهُت وجخمثل كىاصس اللملُت الاجصالُت في اإلاصد ؤن مسجبؽ

الري ًيىن ؤما ؤلادازة ؤو اللاكدة خظب مظمىن السطالت، زم َدف السطالت، ووطُلت الاجصاٌ  ثبالصالخُاث خُ

ت مً خالٌ مبادت فاًٌى فمبدؤ وخدة اللُادة ٌلني ؤن  .اإلاىاطبت واإلاخىفسة وجـهس ؤَمُت الاجصاٌ في َرٍ الىـٍس

ى ميشؽ اللملُت الاجصالُت مادام َى اإلادسن ألا  اللاثد، َى مسهص الاجصاٌ طاس ي للدظُحر ومادام َى مصدز اللساز َو

 .ألاٌو في اإلااطظت

ت  مبدؤ وخدة الخىحُه ًصب في هفع الوسض الاجصالُت بدُث ًادي بلى وخدة الهدف ووخدة الخؼت، زم مبدؤ اإلاسهٍص

را لً ًخإحى بال بمسهصة الاجصاٌ ؤًظا الت  رجِب ٌلني ؤًظا اخترام جدزج الظلؼاث واخترام مصدز اللُادة واللساز، َو

مً الظسوزي اخترام الهسمُت في الاجصاٌ بىاءا كلى السجب السثاطُت اإلاىصىص كليها في الهُيل  والخدزج ًجلل

 (10، صفدت 3077) كاطُمي، . الخىـُمي

 :إلابداعالاجصال في دور  .6

ت الجدًدة، في الخىـُماث، ًيخج كىه اللدًد مً  الاجصاٌكىدما ًخم اطدثماز  ؤلاطتراجُجُاث، اللملُاث الخجاٍز

لحن. باإلطافت  جلاطم وجيظُم اإلاللىماث بحن اللدًد مً ألاحصاء في  الاجصاٌظهل ٌالهُاول الخىـُمُت واإلاىؿفحن اإلاَا

فلل الاجصاٌ ألافلي ؤهثر مً الاجصاٌ ً ىالخىـُم وبالخالي جدظً اللالكاث بحن مخخلف الجماكاث الخىـُمُت، فه
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ت. دظمذ بٌبرلً  ى اللمىدي، فه الث البشٍس كادزة كلى بدخاٌ ؤي ؤهه ظهُل ألاوشؼت، جسهحز الجهىد كلى اإلاىازد واإلاَا

زوح اللدًد مً الخوُحراث واإلالازف في الخىـُماث، كلى اكخباز ؤن اإلالسفت هي اللاكدة ألاطاطُت لإلبداق، بذن، فبث 

ب الصبىن مً ماطظخه، هما للملسفت ٌلد الحفص ألاطاس ي في ؤلابدا الاجصاٌ ق للخىـُماث، فهي حظخؼُم هرلً جلٍس

حظخؼُم َرٍ ألاخحرة خصد اللدًد مً اإلاللىماث خٌى الصباثً وبالخالي ملسفت مخخلف خاحاتهم، ومىه ٌلخبر ؤلابداق 

 .بداقظاَم في ؤلا ٌ االجصاٌهىدُجت خخمُت للخفىحر في اإلاخؼلباث اإلاظخلبلُت هحر اإلاصسح بها في الخىـُم. بذن ف

ا فهي جلىم باإلاهام الخالُت:  َلخبر الاجصاٌو    وطُلت للملسفت في حمُم اإلاُادًً طىاء الخللُمُت، الصحُت وهحَر

 ٌ.ظاكد الخىـُم في جدلُم ؤَدافه 

 ٌمً خالٌ حصجُم زوح اإلابادزة. ظاَم في حوُحر شيل كمل اإلاخخصحن 

 خاجمت

مفهىم الاجصاٌ اَخماما هبحرا كبر كصىز مخلددة، فمىر ؤكدم اللصىز بلى اللصس الحالي وؤلاوظان ٌظعى  القى

اث في الخىـُم كدمذ جفظحراث مخخلفت لالجصاٌ منها.   بلى حظهُل كملُت الاجصاٌ، وكد ؿهسث اللدًد مً الىـٍس

اث مبادت ؤلادازة وؤلادازة الللمُت ومً ؤبسش زوادَا كدم فاًٌى  Henry  Fayol  الفسوس ي َجري فاًٌى  وجخمثل في هـٍس

ت الخىـُم مً خالٌ جمُحٍز لىؿُفخحن ؤطاطِخحن، لُخؼسق بلدَا بلى  مبدؤ التي جسجىص كلى الىـام، اطخلساز  71هـٍس

اللماٌ وهرلً الاجصاٌ الصاكد والىاٌش ، وبالخالي فلد زهصث كلى الاجصاٌ في الاججاٍ الىاخد مً ألاكلى بلى ألاطفل 

س التي جددد مدي الخلدم في جدلُم  يىن َىا مىطىق الاجصاٌ مددد بدكت وحلخبر الخلاٍز ؤي خظب الظلم الىؿُفي، ٍو

 . مىً الىـس بلى الاجصاٌ َىا كلى ؤهه كملُت ؤخادًت الاججاٍ بن صح اللٌى حظاَم ألاَداف بمثابت زحم الصدي، ٍو

 ٍم ؤمام اإلابادزة في الخىـُم.بشيل ؤطاس ي في الابداق الري َى هدُجت ومدصلت لفسح الؼس 
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 ملخظ الذراشة: 

غ اإلااؾؿاث الهغيرة واإلاخىؾُت الػضًض مً فغم الػمل ، والتي ًمىً ؤن حؿاغض في زفٌ مػضالث البُالت  ًىفغ جٍُى

غ كُاع اإلااؾؿاث الهغيرة واإلاخىؾُت في  ومىاحهت الخدضًاث الضًمىغغافُت للؿيان اإلاتزاًضة. باإليافت بلى طلً ، ًمىً ؤن ٌؿاغض جٍُى

ؼ اإلاىافؿت وؤلاهخاحُت وبالخا ا بلى صفؼ الخدٌى الهُىلي. في الجؼاثغ ، حػٍؼ ًً ؼ همى الضزل ؤلاحمالي وصزل الفغص. ؾُاصي هظا الخُىع ؤً لي حػٍؼ

ت مً  ا مضغىًما بالؿُاؾاث الػامت الخدفيًز
ً
غ اإلااؾؿاث الهغيرة واإلاخىؾُت همًىا ملحىظ هما هى الحاٌ في البلضان ألازغي ، قهض جٍُى

ت بػُضة غً خُث ؤلاقغاف اإلااؾس ي واإلاػىهت الػام ت واللىاثذ والاعجلاء. لىً ختى آلان ، ال جؼاٌ اإلااؾؿاث الهغيرة واإلاخىؾُت الجؼاثٍغ

 غً ؤن مكاعهتها في الخىمُت هكت وال جلبي اإلاخُلباث اإلاُلىبت. ومؼ طلً، فةن بػٌ اإلاداوالث التي جلىم
ً
 ، فًال

ً
بها  اإلاىافؿت وؤهثر جُىعا

ة واإلاخىؾُت غلى وحه الخهىم للخىُف مؼ البِئت اإلاخغيرة )الاكخهاصًت، والؿُاؾُت، اإلااؾؿاث بكيل غام و اإلااؾؿاث الهغير 

ض مً الىجاح غ واإلاٍؼ ض مً الخٍُى  .والخىىىلىحُت، وما بلى طلً(، حؿخدم الدصجُؼ والدصجُؼ إلاٍؼ

اصة ألاغماٌ ،  الكلمات املفحاحية: ؼاإلااؾؿاث الهغيرة واإلاخىؾُت، الخىمُت اإلادلُت، الىمى، ٍع  .الابخياع ، اإلاكاَع

 

Abstract: 

The development of SMEs offers many job opportunities, which can help lower the unemployment rate and meet 

the demographic challenges of growing populations. In addition, the development of the SME sector can help enhance 

competition and productivity and will therefore boost the growth of overall income and per capita income. This 

development will also drive structural transformation. In Algeria, as in other countries, the development of SMEs has 

experienced remarkable growth favored by incentive public policies in terms of institutional supervision, public aid, 

regulations and upgrading. But to date the Algerian SME remains far from being competitive and more developed as well as 

its participation in development is fragile and does not meet the desired requirements. However, some attempts by 

companies in general and SMEs in particular to adapt to the changing environment (economic, political, technological, etc.), 

deserve encouragement to be further developed and more success.  

Keywords: SME, local development, growth, entrepreneurship, innovation, enterprise. 
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  ملذمة:

ؼ اصة ألاغماٌ ، بما في طلً الجؼاثغ ، مما حػلها خهان  مػظم البلضان الىاقئت لضيها عغبت خلُلُت في حػٍؼ ٍع

 اللاثم غلى غاثضاث الىفِ ، والظي بمغوع الىكذالهُيل الاكخهاصي بػًُضا غً طلً  هىاًتها مً ؤحل بىاء همىطج

اكخهاصًت. في هظا الؿُاق ، ؤنبدذ -الايُغاباث الجُى ؾىىاث ونضماث الىفِ ؤزبدذ غضم مالءمتها للُفغاث و

مً الابخياعاث  مفاجُذ للىمى الاكخهاصي وزلم فغم الػمل ، وغالًبا ما جيىن مدفًؼا, الكغواث الىاقئت كىي صافػت

ت ، و  اؾخجابذ الكغواث اإلابخىغة بؿغغت  والتي COVID19 كض زبذ طلً مً زالٌ ألاػمت الصحُت الػاإلاُت لـالجظٍع

خُىي في مؿاغضة الػضًض مً البلضان غلى الاهخلاٌ بلى الػمل والخػلُم  بؿبب اهدكاع ومغوهت هظا الىباء ولػبذ صوع 

، وهى ما وان غلُه الحاٌ في الجؼاثغ. ومؼ طلً  َبي والصحت الغكمُت باليامل ، وكضمذ ابخياعاث في الؿلؼ والخضماث

اللُىص اإلاخػللت  ًىاحهىن جدضًاث هبيرة ألنهم ؤهثر غغيت للخُغ. وجىاحه ، فةن مػظم الكغواث الىاقئت الحالُت

هظام بُئي لظهىع وجُىع الكغواث الىاقئت، وهى ما ًمُل  بالىظام البُئي الظي جخُىع فُه. ومً هىا جإحي ؤهمُت البىاء

ت لى اللُام بهب  الحيىمت الجؼاثٍغ

 مشكلة الذراشة:

ما  هىع الىظام  بىاًء غلى هظه اإلاالخظت، ًىمً الغغى مً ملالخىا في خلُلت ؤلاحابت غلى الاقيالُت الخالُت:

ؼ ظهىع وجىمُت الكغواث الىاقئت في الجؼاثغ؟ اصة ألاغماٌ الظي ٌؿاغض غلى حػٍؼ َغح  جلىصها هظه اإلاكيلت بلى البُئي لٍغ

 ألاؾئلت الخالُت:

 ما هي زهاثو الكغهت الىاقئت ؟ 

 اصة ألاغماٌ في الجؼاثغ؟  ما هى الىظام البُئي لٍغ

 غ الكغواث الىاقئت في الجؼاثغ؟  ما هي الخضابير وآلافاق اإلاىاجُت لظهىع وجٍُى

ً، باإليافت مً ؤحل جلضًم ؤلاحاباث الالػمت غلى ألاؾئلت اإلاُغوخت، فلضًىا هُيل الضعاؾت في مدىعًٍ مخم يًز

 بلى كؿم مسهو للىخاثج و اإلاىاككت.

 اإلادىع ألاٌو مسهو لالَاع اإلافاهُمي  للىظام البُئي للكغواث الىاقئت في الجؼاثغ 

 الىظام البُئي الجؼاثغي للكغواث الىاقئت ، بضًءا  اإلادىع الثاوي مً اإلالاٌ ، ؾِخمدىع خٌى جدلُل وحصخُو

اع اإلافاهُمي للىظام  البُئي مً زالٌ ألاغماٌ الػلمُت اإلاسخلفت بػض جىاٌو اإلاىيىع ،بػض طلً مً جدضًض ؤلَا

غلى الجهاث الفاغلت الغثِؿُت  ، ونف الىظام البُئي للكغواث الىاقئت في الجؼاثغ ، وطلً مً زالٌ الخلُُم

ؼ الىاقئت ، زم حؿلُِ الًىء غلى كبل بوكاء الىػاعة اإلافىيت اإلاؿاولت غً اكخهاص  اإلاػغفت واإلاكاَع

اإلاؿخجضاث التي ؤصزلتها هظه الىػاعة مً خُث الىظام البُئي. ؤزيًرا ، ؾخيىن هلاٍ اللىة والًػف في 

غ قغهت هاقئت في الجؼاثغ. الدصخُو واإلاىاككت مً ؤحل اكتراح بضاثل مىاجُت لظهىع و الىظام البُئي  جٍُى
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 :
ا

  الاطار املفاهيمي  للشركات الىاشئة في الجزائرأوًل

ىعن  بضؤ الاهخمام ىاث مً اللغن اإلااض ي في هٍُى الجضًض بالكغواث الىاقئت ألٌو مغة في الػالم في الػكٍغ

ؼ جلىُت ؤلاعؾاٌ الالؾليي ) ىُت في مجاالث الاجهاالث. ؤهثر  وحه الخدضًض في مكاَع ( بػض TSFبالىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

ً  TSFالاهدكاف بىاؾُت ماعوىوي مً   ,Aminova, Mareef) . ؤٌو قغهت هاقئت خلُلُت (Diop)ؤواثل اللغن الػكٍغ

& Machado, 2020) -  يُاث وزالزُيُاث اللغن سها بلى الحلبت التي ؤغلبذ الىؿاص اإلاالي الىبير في غكٍغ ٌػىص جاٍع

التي بضؤث  Googleاإلااض ي. عغم ؤن كض ًيىن مً الهػب جدضًض "غهغ الكغواث الىاقئت" بضكت ، غلى ؾبُل اإلاثاٌ ، 

 ئتهخجغبت وهمذ لخهبذ عاثضة في الؿىق: بالًبِ ما ًإمله ول ماؾـ قغهت هاق

 الشركات الىاشئة: الحعريفات والخطائظ.

 هي ولمت مؿخػاعة مً اللغت start up "(Hernández & González, 2017)مً هاخُت ؤنل اليلمت ، فةن ولمت "

ت ألاهجلُياهُت ، وجخيىن مً حؼؤًً:  حؿمى اللغت ؤلاهجليًز

Start: .لبضء غمل ؤو وكاٍ حضًض 

up :.ٌؼ ألاغما  إلاغخلت حؿَغ

 مً الىاضح ؤن الكغهت الىاقئت هي ؤهثر بىثير مً مجغص قغهت، بنها في الىاكؼ صولت خلُلُت

Espritخم ججمُػه إلاخابػت مكغوع مكترن بكيل حُض م ًخلاؾم اللُم ٍو  غالًبا ما جيىن مبخىغة : فٍغ

اصة ألاغماٌ و الكغواث الىاقئت ، وال ؾُما الخػٍغف اإلالضم  بػض الدكاوع مؼ الػضًض مً ألابدار التي جدبجى ٍع

ت,ًبضو لىا ألاوؿب Ries(Ries, 2018)مً  مهممت إلوكاء مىخج ؤو زضمت حضًضة في ظل  غّغفها بإنها "ماؾؿت بكٍغ

 .(Przem ،2016) ظغوف قضًضة غضم الُلين "

م مً زالٌ هفـ اإلاكغوع ، ًدمل  r (Larguier)في هفـ الاججاه   غلى ؤنها "كهت فٍغ
ً
ًغي قغهت هاقئت ، ؤوال

 وكبل ول ش يء. بهه 
ً
هفـ اللُم ، بىفـ اإلاكاغغ ". مً هظا في الىاكؼ ، فةن بوكاء قغهخً الىاقئت هى ؤلاًمان بها ؤوال

ل اإلاكاول  عهان غلى اإلاؿخلبل ، طلً اإلاجخمؼ الظي وػِل فُه مىفخذ غلى الخجضًض ، وهى ججاوػ ؾُاق ألاػمت بلى جدٍى

ض  ُّ بلى فغم. بهه ًُغح ؤفياع اإلاكغوع. بهه حكىُل غالم ًخم فُه جلُُم ؤلابضاع والػمل ، خُث ًخم هؿب اإلااٌ غير مل

ؿإٌ هفؿه ، لىً جغي الىثير مً ألاقُاء.  ، هى ؤن ًغجىب ألازُاء َو

ت ال ٌػجي ببؿاَتstartupلظلً فةن مهُلح " "قغهت هاقئت" ؤو "قغهت  " اإلاؿخػاع مً اللغت ؤلاهجليًز

الخهاثو التي ؾىلخبؿها ؤصهاه جىضح ؤن  ، و.(Weiblen & Chesbrough, 2015) جىىىلىحُا". ًظهب ؤبػض مً طلً  

فت( زالٌ :غً الكغهت مً  الكغهت الىاقئت مخماًؼة  )قٍغ
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ال جىىي الكغهت الىاقئت ؤن جظل هظلً َىاٌ خُاتها. ان جهبذ قغهت هاقئت لِـ غاًت في خض طاجه.  مإكد:

ل ألافياع بلى ؤغماٌ ، اصة ألاغماٌ هي مغخلت مدضصة وهضفها ًىهب الترهيز غلى جدٍى وبًجاص َغق حضًضة لخلضًمها  ٍع

 الخضماث وزلم اللُمت.

غىض البدث غً همىطج غمل: ؤن جهبذ قغهت هاقئت ٌػجي جلضًم كُمت لها الػمالء بمىخج ؤو زضمت لم ٌؿبم 

عئٍتها مً كبل. الخدضي للكغواث الىاقئت هي بًجاص وبىاء همىطج غمل ًخىافم مػها. غمل الىمىطج الظي لم ًخم 

 هُيل مىحىص والظي لِـ بالًغوعة واضًحا غىض بَالق الهُيل. جهمُمه غلى غغاع 

: هظا ٌػجي ؤن قغهت هاقئت جبدث غً همىطج بمجغص طلً ًمىً ؤن ٌػمل )ؤي ؤهه ًضع الغبذ كابل للحكرار

 ومػغفت هُفُت جدلُله( ًخم بحغائها في ميان آزغ غلى هُاق ؤوؾؼ ، ؤو بىاؾُت حهاث ؤزغي 

للكغهت الىاقئت هي كابلُت الخىؾؼ. ولما ػاص غضص الػمالء ، ػاص الغبذ. الػمُل : زانُت ؤزغي  كابلة للحطوير

ألاٌو ًيلف ؤهثر مً الػمالء الالخلين ، وهىظا. هظا هى كابلُت الخىؾؼ هظه ، بلى حاهب خلُلت ؤن الىمىطج كابل 

ض مً  للخىغاع ، مً بين الاؾباب الظي  ؾمذ للكغواث الىاقئت جىمى بؿغغت هبيرة في وكذ كهير  ملاعهت بما ٌؿمى اإلاٍؼ

 الخللُضًين. الكغواث

، مما ٌؿمذ لـ الخمُيز بين الكغهت الىاقئت والكغهت   جإحي الخهاثو ألازغي لخىؾُؼ جلً اإلاظوىعة ؤغاله

 وكبل (2018 ,الكػىع )البؿُُت مً خُث وىن الكغواث الىاقئت 
ً
ؼ ألاهثر زُىعة: ؤوال ول ش يء ، فةن مكغوع  اإلاكاَع

بوكاء قغهت هاقئت هى ؤهثر مً طلً مساَغة مً مكغوع هالؾُيي. باإليافت بلى اإلاساَغ اإلاخىبضة ، ًجب ؤن جىاحه 

ا لخدضًاث الابخياع. ًً  الكغهت ؤً

: الكغهت الىاقئت هي بيُت عقُلت ، ًجب ؤن جخمخؼ باللضعة غلى طلً جخىُف بؿغغت هبيرة مؼ هياكل رشيلة

ً زم مؼ حغيراتها. بكيل غام ، هىظا جخُىع الكغواث في ألاؾىاق الىاقئت التي ال جىحض كىاغض فيها بػض بِئتها وم

 ُمػغف. الغقاكت غامل هجاح عثِس ي.

: ًمىً ؤن ًفكل اإلاكغوع ، وبالخالي ًسخفي ، ؤو ًىجح زم ًهبذ قغهت هالؾُىُت غىضما ًخم حالة مإكحة

 الػثىع غلى همىطحها  ًخىكف غً الخُىع.

غ ـــى الىثُــــاث الىاقئت بلــــاج الكغهـــــخـت ، فةن غالًبا ما جدـــــ: لبضء الدكغُل والخىمُاححياجات الحمويل الكبيرة

 مً الخمىٍل:

لها ، مثل )الخىظُف ،   مً ألاوكُت ، ؤو ختى الللُل حًضا ، ولىً ًجب جمٍى
ً
 وافُا

ً
 ، ألنهم ال ًضعون صزال

ً
ؤوال

غ اإلا ؼ. لظلً لِـ  الخضمت ، وما بلى طلً( ،ىخج ؤو جٍُى ؼ ؤغمالهم ، ألن هظه الكغواث جبدث غً الىمى ؾَغ زم لخػٍؼ

ل ؤهفؿهم وفي بػٌ ألاخُان ًًُغون بلى حمؼ ألامىاٌ  لخىمى بكيل ؤؾغع ، مما ٌػلض  لضيهم الىكذ اليافي لخمٍى

ل اإلاإلىف في غالم الكغواث اإلابخىغة ًخيىن  مً الترخُ اإلاػاصلت. ً في عؤؽ مالها. في ملابل الخمٍى ب باإلاؿدثمٍغ

غه. اؾدثماعاتهم في ألاؾهم ، ًلىم اإلاؿدثمغون بطخ عؤؽ اإلااٌ بلى  الؿماح للكغهت ببضء وكاَها ؤو ؤلاؾغاع في جٍُى
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ؼ الىاقئت الجضًضةبحث مصحمر عن الربحية الكغهت جسؿغ اإلااٌ  بمياهاث غالُت. ؤوال ، : جمخلً مػظم اإلاكاَع

بؿبب غضم كضعتها غلى حغُُت الخيالُف. زم ، ولما ؤزظث الكغهت ؤهثر مىدجى جهاغضي ، ولما ػاص هامل عبده ليل 

غ. جضوع  زُت الػمل للكغهت الىاقئت )ًجب غضم الخلِ بِىه وبين همىطج ألاغماٌ(: غمُل ألن همىطحه كابل للخٍُى

ت الخُت ، هظا ألازير ٌؿمذ بما ًلي:هُيلت مكغوع بوكاء ألاغماٌ مً كبل قغ  لخو  هت هاقئت خٌى ألاغماٌ الخجاٍع

 اإلاكغوع في بًػت ؤؾُغ ،

 ( ًجدضًض همىطج غملBMC، ) 

 جدضًض غىامل الىجاح الغثِؿُت 

 .م اإلاكغوع  جدضًض اإلاهاعاث ألاؾاؾُت وبىاء فٍغ

 الشركة الىاشئة في الجزائر )الخشريع وئجراءات الحأشيض(.

الكغهت الىاقئت هى مهُلح عسخ هفؿه في اإلاهُلحاث الاكخهاصًت الؿُاؾُت و الاحخماغُت غلى مضي 

الؿىىاث الخمـ اإلاايُت في الجؼاثغ ، وال ؾُما مً زالٌ بوكاء الىػاعة مىضوب لضي عثِـ الىػعاء اإلايلف باكخهاص 

عيهجؼء مً الخدٌى الاكخهاصي الظي يه 2019اإلاػغفت والكغواث الىاقئت في   ضف بلى بزغاج البالص مً الاكخهاص الَغ

ؼ الػمل الخجاعي وزلم الثروة.  ختى آلان ، غلى الغغم مً الىهىم اللاهىهُت التي جدىم  مً زالٌ حػٍؼ

عي ؤن جيىن مدضوصة ، بما في طلً كاهىن اإلاالُت  اإلااعر في  14-19عكم  2020الكغواث الىاقئت غلى اإلاؿخىي الدكَغ

ش  2019صٌؿمبر  11اإلاىافم ٌ 1441عبُؼ ؤلاًثاوي  14  1442حماصي ألاولى  16اإلااعر في  16-20غضص  2021، وجاٍع

، ًخم جلضًم حػٍغف إلاهُلح بضء الدكغُل بػض جىلُف الىهىم اإلالخبؿت ؤغاله ، وهظا  2020صٌؿمبر  31اإلاىافم 

جين الكباب الظًً ج خميز مىخجاتهم ؤو زضماتهم غلى ؤهه "جم الىنٌى بلى ماؾؿت عكمُت نغيرة حًضا مً كبل الخٍغ

 بُابؼ مبخىغ ".

هظا الخػٍغف غامٌ ، ألهه ال ٌؿمذ لإلصاعة الػامت وما لها مً جلُُؼ ؤوناٌ إلغضاص بحغاءاث مؿاغضة 

مىحهت للكغواث الىاقئت. غالوة غلى طلً ، فةن الخػخُم هى ؤهبر ألن الخػٍغف الحالي ًلضم ، مً هاخُت ، مفهىم 

 وغير ماهض وميلف ، و مً هاخُت ؤزغي ، الاعجباٍ اإلاباقغ الابخياع بما فىغة الهى
ً
ال ضؾت اإلاخغيرة التي ًيىن جلُُمها ٍَى

ؤما باليؿبت إلاغاخل بوكاء الكغهت الىاقئت ، الاججاه   8بالػمغ )الكباب( ، مما ًدض مً مجاالث الكغهت الىاقئت 

 خٌى غملُت بوكاء الكغهت  2020م ( الظي ويؼ في غاDGRSDTالػام للبدث الخُىع الػلمي والخىىىلىجي )
ً
صلُال

اصة ألاغماٌ وزلم الكغواث الىاقئت. وفًلا  اصة الىعي بين الكباب الباخثىن والُالب في ٍع الىاقئت ، هجؼء مً ٍػ

 الؿااٌ ، فةن بوكاء الكغهت الىاقئت في الجؼاثغ ًمغ باإلاغاخل الخالُت : للضلُل في

  ت(:الفىغة )البدث ، بزباث اإلافهىم ، خماًت  اإلالىُت الفىٍغ

 :زُت الػمل 

 )مؿاغضاث )مغافلت 
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 ل  الخمٍى

 ازخُاع الىيؼ اللاهىوي 

 بجمام بحغاءاث ؤلاوكاء 

 بوكاء قغهت هاقئت 

 عالمة الشركة الىاشئة: الشروط واملزاًا

ا للكغواث الىاقئت في الجؼاثغ هى  الازخُاع الظي فغى هفؿه بمغوع الىكذ ،   بن بوكاء اَاع مسهو خهغًٍ

اع الخىظُمي ، والؿماح بظلً للىنٌى بلى الدؿهُالث )اإلاؼاًا اإلاالُت وقبه اإلاالُت وغيرها(. الغغى مً ويؼ هظا  ؤلَا

ل والًغاثب والضغم.  الػالماث هى الاؾخفاصة مً الدؿهُالث مً خُث الخمٍى

ش  254-20اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  ضة الغؾمُت لجمهىعٍت  2020ؾبخمبر  15الهاصع بخاٍع  مهغ الػغبُتفي الجٍغ

ىُت لىيؼ الػالماث مؼ الىػٍغ اإلاؿاوٌ غً الكغواث الىاقئت ، مؼ  ت ؤوكإث لجىت َو الجمهىعٍت الجؼاثٍغ

ىُت الىػٍغ اإلاؿاوٌ غً الكغواث الىاقئت ؤو مً ًىىب  ً و غمل هظه الهُئت.  ًترؤؾها اللجىت الَى جدضًض اإلاهام والخيٍى

ض والاجهاالث ، والخػلُم الػالي ، ( ممثلين غً وػاعاث م08ًغافله زماهُت ) غىه. سخلفت )اإلاالُت ، الؼعاغت ، البًر

 والهىاغت ، والهُض ، والغكمُت ، والُاكت كابل للخجضًض(. مهمت هظه اللجىت هي:

 " مىذ غالمتStart-upفي الجؼاثغ للكغواث اإلابخىغة الكابت " 

  ؼ اإلابخىغة" في الجؼاثغ للمبخضثين في ؼ اإلابخىغةمىذ غالمت "اإلاكاَع  اإلاكاَع

 لم جيص ئ قغهت بػض 

 "مىذ غالمت "خايىاث 

 ، "صعاؾت الُلباث اإلالضمت بػض عفٌ مىذ غالماث "بضء الدكغُل 

 "ؼ اإلابخىغة" و "الحايىاث  "اإلاكاَع

مغة. وفًلا للىاثذ اإلاػمٌى بها ،  " للكغهت إلاضة ؤعبؼ ؾىىاث كابلت للخجضًضstart upًخم مىذ غالمت ": مىح العالمة

 اإلاغشحىن للدؿمُت: ًير التي ًجب ؤن جفي بها الكغواثاإلاػا

 .ًجب ؤال ًخجاوػ غمغ الكغهت زماوي ؾىىاث ؛ 

 ىُت؛  ًجب ؤال ًخجاوػ حجم ألاغماٌ الؿىىي اإلابلغ الظي جدضصه اللجىتالَى

  غلى ألاكل مً كبل ؤشخام َبُػُين ،50ًجب ؤن جيىن خهت عؤؽ اإلااٌ مملىهت بيؿبت ٪ 

 ى الكغهت هبيرة بما ًىفي ؛ًجب ؤن جيىن بمياهاث هم 

  ًاع الخىظُمي 250ًجب ؤال ًيىن لضي الكغهت ؤهثر م الكغواث   ال تهم فُه مىظًفا ، ألن هظا ؤلَا

زضمت ؤو مىخج مبخىغ ، ؤخض الازخالفاث ألاؾاؾُت التي جفهل  الغاسخت بالفػل ختى لى واهذ جلضم

 اكخت إلاىظماتهم.بين الكغواث الىاقئت مً الكغواث الخللُضًت هي الُبُػت اإلا
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" في الجؼاثغ مُالبت بخلضًم ملف الخلضًم غبر البىابت Start-upالكغهت التي جغغب في الحهٌى غلى غالمت " 

ىُت للكغواث الىاقئت مصحىبت بالىزاثم الخالُت:  ؤلالىتروهُت الَى

 ( بُت  ( ؛NIS( وؤلاخهاءاث )NIFمؿخسغج مً السجل الخجاعي وبُاكاث الخػٍغف الًٍغ

  مً الىظام اللاهىوي للكغهت.وسخت 

 -( جي للخإمين الاحخماعي ت في الهىضوق الَى  ( مؼ كاثمت بإؾماء اإلاىظفين ؛CNASقهاصة غًٍى

 ( جي للًمان الاحخماعي لغير الػاملين ت في الهىضوق الَى  ( ؛CASNOSقهاصة غًٍى

 ... ،( ؛وسخت مً البُاهاث اإلاالُت للؿىت الحالُت )اإلايزاهُت اإلاداؾبُت و الىخاثج 

 .زُت غمل مفهلت 

 اإلااهالث الػلمُت والفىُت وزبراث الػاملين ؛ 

 .ت وؤي حىاثؼ ؤو حىاثؼ جم الحهٌى غليها  ؤي خم ملىُت فىٍغ

 " ًخم مىذ غالمتstart up( ؾىىاث كابلت للخجضًض4" للكغهت إلاضة ؤعبؼ ) .مغة 

 " مىذ الكغواث التي جدمل غالمت
ُ
بُتstart upج  الخالُت: " مؼاًا يٍغ

 بت غلى اليكاٍ اإلانهي )ؤلاغفا  ( ،TAPء مً الًٍغ

 ( بت الضزل الػاإلاُت بت صزل الكغواثIRGؤلاغفاء مً يٍغ ( 4وطلً إلاضة ؤعبؼ ) (IBSالكغواث ) ( ؤو يٍغ

ش الحهٌى غلى الدؿمُت "  مؼ ؾىت بيافُت في خاٌ الخجضًض.« "Startupؾىىاث ، مً جاٍع

  بت اللُمت اإلاًافت وجسًؼ الضزٌى مباقغة في  ٪ عؾىم حمغهُت للمػضاث اإلالخىاة5بغفاء مً يٍغ

ت. )وفلا للماصة  ػهم الاؾدثماٍع مً  33الظي ٌػضٌ اإلااصة  2021مً كاهىن اإلاالُت  86جدلُم مكاَع

 (2020كاهىن اإلاالُت الخىمُلي 

، ًمىىىا ؤن هغي بىيىح ؤهه مظوىع ؤن هظه  start up dzغلى البىابت ؤلالىتروهُت : جصمية املشاريع املبحكرة

ا للاصة اإلاكغوع الظًً لم ًيكئىا بػض ماؾؿاتهم ، وبالخالي الؿماح ألصحابها بالىنٌى بلى  الدؿمُت مسههت خهغًٍ

لت  اإلاؼاًا اإلاسخلفت بىفـ الٍُغ

ُعي ؤو مجمىغت مً وطلً إلاضة غامين كابلت للخجضًض مغجين. وبالخالي ًمىً ألي شخو َب start upحؿمُت 

ؼ  اإلابخىغة ألي مكغوع ًخػلم باالبخياع في الجؼاثغ.  ألاشخام الُبُػُين اإلاُالبت بػالمت اإلاكاَع

ؼ اإلابخىغة" مضغى للخلضًم َلب غبر البىابت ؤلالىتروهُت  الصخو الظي ًغغب في الحهٌى غلى غالمت "اإلاكاَع

ىُت للكغواث الىاقئت مصحىًبا بالىزاثم الخالُت:  الَى

 غى جلضًمي للمكغوع وحىاهبه اإلابخىغة.غ 

 ت للىمى الاكخهاصي )ألاغماٌ ا  لىمىطج وزُت الػمل وما بلى طلً( الػىانغ التي جثبذ ؤلامياهاث اللٍى

 م اإلاؿاوٌ غً اإلاكغوع  اإلااهالث الػلمُت و / ؤو الفىُت وزبرة الفٍغ
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 ت وحىاثؼ ؤو حىاثؼ جم الحهٌى غليها  ؤي ملىُت فىٍغ

ا:  هظرة عامة على الىظام البيئي للشركات الىاشئة في الجزائر ثاهيا

اصة ألاغماٌ ، لظا فةن صعاؾاث مسخلفت ؤظهغث ؤن الىظام البُئي  ًتزاًض الاهخمام بضعاؾت الىظام البُئي لٍغ

اصة ألاغماٌ ًخيىن مً حمُؼ الجهاث الفاغلت والػىامل اإلاترابُت التي جمىً وجدض  اصة ألاغماٌ في لٍغ  .بكلُم مػينمً ٍع

 (EEمفاهيم الىظام البيئي لريادة ألاعمال )

اصة ألاغماٌ وفًلا لـإغماٌ بدثُت مسخلفت مىحهت هدى هظا اإلافهىم الظي  فاث إلاهُلح بِئت ٍع هىان غضة حػٍغ

ىُت و غلى الغغم مً طلً ،  قهض اهخماًما مخجضًصا اصة ألاغماٌ في الاكخهاصاث الَى ال مهما ومخىامُا مغجبُا بإهمُت ٍع

 ختى آلان.EEًىحض حػٍغف مىخض إلافهىم 

 مىاهج الىظام البيئي لريادة ألاعمال

اصة ألاغماٌ مىيىًغا للىثير مً ألابدار الػلمُت مثل جم غغيه في ملاٌ بصواعص حُه  للض وان الىظام البُئي لٍغ

خُث ًلىم اإلاالف بجىالث الخػاٍعف اإلاسخلفت   Geography Compassفي مجلت  2018مالُيي اإلايكىع في غام 

فاث  للمفهىم مً زالٌ اإلاًاغفاث الػمل البدثي ، هما هى مىضح في الجضٌو ؤصهاه ، وبالخالي جلخُو الازخالف حػٍغ

 هظا اإلافهىم

 (: جعريفات بيئة ريادة ألاعمال1جذول )

 جعريف املإلف

Cohen ( 2006 )  اصة ف الىظم البُئُت لٍغ مجمىغت  ألاغماٌ غلى ؤنهاًخم حػٍغ

 مجخمؼ ملتزم بالخىمُت اإلاؿخضامت مترابُت مً الفاغلين اإلادلُين في

 ألاغماٌ الجضًضة اإلاؿخضامت. مً زالٌ صغم وحؿهُل

Mason and Brown (2014 ) اصًين اإلاترابُين )اإلادخملت واللاثمت( ،  مجمىغت مً الفاغلين الٍغ

اصة ألاغماٌ )غلى ؾبُل اإلاثا ٌ ، الكغواث ، ؤصحاب مىظماث ٍع

ً اإلاالثىت والبىىن( واإلااؾؿاث  عئوؽ ألامىاٌ واإلاؿدثمٍغ

)الجامػاث وماؾؿاث اللُاع الػام ومىظماث الػملُاث اإلاالُت( 

اصة ألاغماٌ الىاجحت" ، غضص  وعٍاصة ألاغماٌ )غلى ؾبُل اإلاثاٌ "ٍع

اصي( التي اث الُمىح الٍغ اجدضوا بكيل  عواص ألاغماٌ ، مؿخٍى

 للكغهت. جهاٌ والخدىُم في ألاصاء  الضازليلالر عؾمي عؾمي وغي

Audretsch and Belitski (2017) ا و هظامُا ًُ اصة ألاغماٌ ماؾؿ وهظلً الػىامل  ؤن ًيىن هظام ٍع

ت و الخىظُمُت ألازغي  م  التي جخفاغل وجازغ في جدضًض الهٍى حؿٍى

اصة ألاغماٌ  فغم ٍع

غه بىاؾُت اإلاالف بىاًء غلى بصواعص حُه مالُيي )املطذر اصة ألاغماٌ وعٍاصة ألاغماٌ ، الىظم 2018: جم جٍُى ( ،الىظم البُئُت لٍغ

اعة الجغغافُا ،   P6  ،12/09/2022  ،https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/gec3.12359البُئُت. ٍػ

اهض خلُلت غضم وحىص حػٍغف مىخض لـ ال ًمىً للباخثين ويؼ مفهىم وفًلا إلاغاحػت ألاصبُاث هظه ، والتي ج 

اصة ألاغماٌ   Christinaاكخباؽ الخػٍغف الظي كضمخه  ، فلض اغخبرها ؤهه مثير لالهخمام EEالىظام البُئي لٍغ
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Theodoraki  :اصة ألاغماٌ  ، باليؿبت لها ، والظي ًبضو لىا ؤهه ألاهثر مالءمت و قاملت مً خُث الىظام البُئي لٍغ

اصة ألاغماٌ مخيامل مً الجهاث الفاغلت واإلااؾؿاث والػملُاث اإلاترابُت التي جخفاغل مً ؤحل  "الىظام البُئي لٍغ

ؼها اصة ألاغماٌ في البِئت اإلادلُت. هظا اإلافهى   حػٍؼ م ًمثل الازخالف بين مجمىغاث مً الجهاث الفاغلت لضي ٍع

)الػامت ؤو الخانت ، واإلااؾؿاث والكغواث ، والجامػاث( و الػىامل التي جدضص البِئت التي ًخُىع فيها الفاغلىن 

 في جفاغل مؿخمغ  ".

 هيكلة الىظام البيئي لريادة ألاعمال

اصة ألاغماٌ ، ألهه في  ضة مً هىغها. ال ًىحض همىطج مػُاعي لـالىظام البُئي لٍغ اصة ألاغماٌ فٍغ حمُؼ ؤهظمت ٍع

 اإلائاث مً الػىانغ اإلادضصة التي كمىا بخجمُػها في ؾخت غىانغ الىاكؼ ًخيىن مً

ل اإلاىاؾب ، وحىص عؤؽ  : الؿُاؾاث الضاغمت واللُاصة ،املجاًلت العامة اإلااٌ البكغي ، وحىص جىفغ الخمٍى

 ومجمىغت مً الضغم اإلااؾس ي للبيُت الخدخُت .للمىخجاث الهضًلت للماؾؿت   اؾىاق

اصة ألاغماٌ حكمل هفـ اإلاجاالث الؿخت ، ول منها الىظام البُئي  ًاهض بان  غلى الغغم مً ؤن حمُؼ ؤهظمت ٍع

خًمً غضًصا ال ًدص ى مً الػىانغ اإلاخفاغلت اإلاػلضة. ض مً هىغه ٍو هظا غامل خاؾم ًدخاج بلُه اللاصة  فٍغ

 17ومىظماث صغم عواص ألاغماٌ التي وحب بان جإزظ بػين الاغخباع ، حػغف وجغاكب 

( في ملالخه مىكؼ همىطج اإلاىخضي الاكخهاصي الػالمي الظي لضًه غغى مفهىم للىظام ؤلاًيىلىجي 2018كَغل )

اصة ألاغماٌ غلى ؤؾاؽ زماوي عواثؼ:  لٍغ

ل ألاؾىاق التي ًم اع  -هظام صغم  -ىً الىنٌى بليها ، وعؤؽ اإلااٌ البكغي والػمالت ، والاؾدثماعوالخمٍى ؤلَا

ب ، والجامػاث الىبري همدفؼاث ، وصغم زلافي ٌؿمذ  باإلاساَغة والفكل  الخىظُمي والبيُت الخدخُت والخػلُم والخضٍع

، ؤن واخضة مً زهاثو الىظم (Brown & Masson , 2014)جظهغ صعاؾت ؤزغي ، في هظه الحالت صعاؾت 

ؼ. في هظه البِئت "الغىُت باإلاػلىماث" ، ألافغاص  اصة ألاغماٌ هى جضفم اإلاػلىماث ؤزىاء  غملُت جىظُم اإلاكاَع البُئُت لٍغ

م ، ًمىً الىنٌى بلى مػغفت اإلاكتري ، والخلىُاث الجضًضة ، بمياهُاث الدكغُل وجىافغ اإلاػضاث ومفا هُم الدؿٍى

اصة ألاغماٌ هما هى  وبالخالي اإلاالفين مً هظه الضعاؾت ًلترخان اإلاجاالث اإلاسخلفت التي ًخيىن منها الىظام البُئي لٍغ

 :مىضح في الجضٌو الخالي
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اصة ألاغماٌ خؿب (: 2جذول )  Masson et Brown ( 2014)مجاالث بِئت ٍع

 مكوهات املجال املجاًلت

 حؿهُالث لبضء غمل ججاعي  o املجال الصياس ي

o بُت واللىاهين التي ًمىً ؤن  الحىافؼ الًٍغ

 مىاؾبت لألغماٌ. جيىن 

o ، الىنٌى بلى البيُت الخدخُت ألاؾاؾُت 

o لالجهاالث الؿلىُت والالؾلىُت والىلل 

اصة  o مجال الحمويل خايىاث ومؿغغاث هظلً قبياث ٍع

 ألاغماٌ

اصة o املجال الثلافي  ألاغماٌ ، الدؿامذ مؼ اإلاساَغ وفكل ٍع

o جفًُل الػمل اإلاؿخلل والىجاخاث 

o زلافت البدث 

 الاؾخػاهت بمهاصع زاعحُت والىنٌى بلى الػمالت ألاحىبُت. مجال رأس املال البشري 

ج هظه الػىانغ غلى مػضٌ همى ألاغماٌ. غالوة  ًمىً ؤن ًازغ مٍؼ

في مجاٌ عؤؽ اإلااٌ البكغي ، فهى ٌػخبر الخػلُم )حػلُم  غلى طلً ،

عؤؽ اإلااٌ البكغي ًخإلف مً الخػلُم كبل الجامعي و باإليافت بلى 

ب. ب مدضص لغواص ألاغماٌ( والخضٍع  جضٍع

 الؿىق اإلادلُت وألاحىبُت o مجال ألاشواق

o  اإلااؾؿاث الهغيرة واإلاخىؾُت والىبيرة

 هػمالء

o اث الحيىمُت  اإلاكتًر

اصة ألاغماٌ الىظم البُئُت وعٍاصة ألاغماٌ اإلاىحهت للىمى ،  Masson et Brown ( 2014)مً اغضاص اإلاالف بىاًء غلى ر: املطذ ، ٍع

اعة:  ش الٍؼ  12/09/2022جاٍع

http://www.oecd.org/fr/cfe/leed/entrepreneurialecosystemsandgrowtheeringentrepreneurshipworkshop-

netherlands.h 

، فةن الغهيزة الخىظُمُت الحيىمُت هي مسخلفت خؿب صٌو  الػالم ،  (Brown & Masson , 2014)هما ٌكير 

ؼ ؤو ًبُئ اللضعة غلى فخذ وجىمُت ؤغماٌ حضًضة. ؤًًا في مجاٌ الثلافت للض هىكل  مىً ليل ؾُاؾت خيىمُت حؿَغ ٍو

اصة ألاغماٌ  ىُبم الص يء هفؿه غلى ؤن الىظم البُئُت لٍغ اصة ألاغماٌ. ٍو الغثِؿُت جدظى بضغم كىي مً الثلافت بلى ٍع

مجاٌ عؤؽ اإلااٌ البكغي ، وهى ًخمثل في هىغُت وهمُت اللىي الػاملت فيها ، وطلً باالغخماص غلى اإلاهاعاث التي ًمخلىها 

ألاؾىاق ، ًيىن جمثُل الػمالء اإلاىظفىن ، هظا هى هىع بِئت الػمل التي ًمىً بوكائه. غىضما ًيىن في مجاٌ 

اصة ألاغماٌ مؼ ألاؾىاق التي ًمىً  اإلاؿخػضًً للضفؼ ملابل طلً مىخجاث وزضماث الكغهت و الىظم البُئُت لٍغ

 الىنٌى بليها مهمت إلاؿاغضة الكغواث غلى الخُىع صازل اإلاىُلت.
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 ئشلاط على الفاعلين في الىظام البيئي للشركات الىاشئة في الجزائر

اصة ألاغماٌ زام بـ ول بِئت وصولت وهظلً ول مىُلت. في هظا الجؼء  هما ؤقغها ؾابًلا ، فةن الىظام البُئي لٍغ

جي ، الترهيز غلى آلالُاث اللاثمت  مً اإلالاٌ هدً بهضص اؾخىكاف اإلادضصاث اإلاسخلفت لهظا الىظام غلى اإلاؿخىي الَى

غ قغهت هاقئ  ت في الجؼاثغ.و / ؤو اللاثمت اإلاىاجُت إلوكاء و جٍُى

 2020الجهات الفاعلة التي ثم ئوشاؤها كبل عام 

ل والضغم التي ؾىلؿم بليها زالر فئاث. اصة ألاغماٌ ، الجؼاثغ لضيها  ؤهظمت الخمٍى ؼ ٍع  لػضة ؾىىاث وفي بَاع حػٍؼ

)بىعهان و غلي  ، ؾىظهغ الهُاول غلى الىدى الخالي 2020: فُما ًخػلم بألُاث كبل غام هياكل الحمويل

 .(2020نىلي، 

: ؤوكإتها الضولت في الدؿػُيُاث وؤلفي حهاػ جلضم هظه ANGEM / ANSEJ) ANADE) / CNACما ٌؿمى بإهظمت  

بُت مخػضصة وهظلً زضماث الضغم في مغاخل مسخلفت مً  ألاحهؼة زضماث مالُت  وجىُُفها في غضة نُغ و مؼاًا يٍغ

ؼ اإلاؿخجُبت لكغوٍ ألاهلُت الخانت ليل حهاػ. اإلاكغوع لحملت  هظه اإلاكاَع

 (2020)كبل  ANGEM - ANSEJ - CNACؤهظمت (: 3جذول )

 CNAC ANSEJ  (ANADE) ANGEM ألاجهزة

 2004 1996 1994 ثاريخ إلاوشاء

 وػاعة الػمل ثحد رعاًة

 الخىظُف و

 ألامً ؤلاحخماعي

 وػاعة الػمل

 الخىظُف و

 ألامً ؤلاحخماعي

 وػاعة الخًامً

ىُت وألاؾغة  الَى

 

 العحبة اللطوى 

 للحمويل

 ملُىن صج 1 ملُىن صج 10 ملُىن صج 10

اعتها: Ansej / Cnac / Angemاإلاهضع: مً اغضاص اإلاالف بىاًء غلى اإلاىاكؼ الغؾمُت لـ  ،  12/09/2022، جمذ ٍػ

http://ansej.org.dz  ،https://www.cnac.dz  ،https://www.cnac.dz. 

ىُت لدكغُل الكباب ) 2020هالخظ ؤهه مً غام   ( ، الظي وان ٌػخمض ؾابًلا غلى ANSEJبان ووالت الضغم الَى

 جدذ بقغاف وػاعة اإلاكغوغاث الهغيرة والكغواث الىاقئت والاكخهاص 
ً
وػاعة الػمل والخىظُف ، التي ويػذ عؾمُا

غ اإلا ضة الغؾمُت ، هما غيرث اؾمها لخهبذ: الىوالت الىَىُت للضغم و جٍُى ػغفي بمىحب مغؾىم جىفُظي وكغ في الجٍغ

اصة ألاغماٌ ) ( وبالخالي ازخُاع اؾتراجُجُت حضًضة كاثمت مً الىاخُت الاكخهاصًت ومً بين الخغُيراث التي جم ANADEٍع

ا ، هالخظ بلغاء قٍغ الخػُل غً ألاه ًً ل.  جم بحغاء حغُير بحغائها ؤً ؼ لخللي الخمٍى لُت مؼ الؿماح للُالب باإلاكاَع

 2022ًىاًغ  19اإلاىافم  1443حماصي الثاهُت   16مً 46-22آزغ في ألاًام الؿابلت مً زالٌ اإلاغؾىم الخىفُظي عكم 

ش  290-03 حػضًل اإلاغؾىم الخىفُظي عكم. م  2003مبر ؾبخ 6هـ اإلاىافم  1424عحب  9خضصث الكغوٍ واإلاؿخىي بخاٍع

ؼ التي جغغب في  2للؿاغضاث اإلالضمت للكباب ، جىو اإلااصة  مً اإلاغؾىم ؾالف الظهغ  ًجب ؤن جيىن اإلاكاَع

https://www.cnac.dz/
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غاًما.  في الؿابم ، وان غلى كاصة اإلاكغوع الظًً جتراوح  55بلى  18مً  ANADEالاؾخفاصة مً مؿاغضة وصغم مسُِ 

ل ًمغ اإلاكغوع  CNACغاًما الاجهاٌ بـ آلُت  55و  40ؤغماعهم بين  ، بمػجى آزغ ، آلُت بوكاء ألاوكُت والخمٍى

 .ANADEجدذ ؾُُغة  CNACاإلاسهو لـ 

دضر زىعة في كُاع الكغواث   ًُ ل  ل الجماعي": هظا الىمِ الجضًض مً الخمٍى ل الدكاعوي "الخمٍى ؤهظمت الخمٍى

الىاقئت في الجؼاثغ ، بػض ؤن ؤزبذ هفؿه مً زالٌ الػالم مً زالٌ الؿماح للاصة اإلاكغوع الظًً ًدخاحىن بلى 

ؼ ب اصة ألاغماٌ مً زالٌ جىفُظ مكاَع ل الجساط زُىة هدى ٍع ل الجماعي ًخم جمٍى وكاء ألاغماٌ الخانت بهم. الخمٍى

ل  م هظام ؤؾاس ي غلى ؤلاهترهذ ًغبِ بين اإلاؿاهمين وكاصة اإلاكغوع. حػىص ؤولى مباصعاث الخمٍى جىظُمه غً ٍَغ

 CHRIKYومىهت  TWIZA، والظي قهض ظهىع بوكاء مىهخين ، وال ؾُما مىهت  2013الجماعي في الجؼاثغ بلى غام 

ت  2019في غام  NINVESTIثت هي مىهت واإلاباصعة الثال ؼ الجؼاثٍغ ، الهضف منها اإلاىهت هي اللضعة غلى جىفُظ اإلاكاَع

ل  20التي ال ججض مىاعص الخضماث اإلاالُت مً زالٌ اللىىاث الخللُضًت  غلى الغغم مً الاؾخجابت اإلاتزاًضة للخمٍى

للجؼاثغ ، مً حهت بؿبب غضم الخػمُم الضفؼ الجماعي في بلضان مسخلفت مثل فغوؿا ، لِـ هظا هى الحاٌ باليؿبت 

ل الجضًضؤلالىترووي ، ومً هاخُت ؤزغي ، غضم وحىص بَاع كاهىو  ي ًىظم طلً اججاه الخمٍى

صغم عواص ألاغماٌ الظًً ًغغبىن في بوكاء قغهت ؤو قغهت هاقئت. : هياكل الحضاهة والخصريع: الحاضىات 

م ويؼ قبىت الضغم الًغوعي لغواص  ؼ. ًىحض في الجؼاثغ غضص مً غً ٍَغ الق اإلاكاَع ألاغماٌ في اإلاغاخل الغثِؿُت إَل

 الحايىاث ؾىاء واهذ غامت ؤو زانت

غىضما جمثل لهم الهُاول التي جخىلى الحايىاث وجدبػها  (2016)بلػُضي و غبض اهللا ملالحي،  اإلاؿغغاث

ؼ باالؾخمغاع صغم الكغواث الىاقئت اإلا ههم بكيل مىثف ، مً ؤحل حؿَغ هُيلت في مغخلت ؤهثر جلضًما ، مً زالٌ جضٍع

ؼ آزغ  ؤقهغ في اإلاخىؾِ. ؾىف وؿدكهض غلى ؾبُل اإلاثاٌ ببػٌ الحايىاث و مً  6بلى  3ؤغمالهم. بغامج الدؿَغ

اصة ألاغماٌ الجؼاثغي مثل  ANVREDE  ،HABAInstitute  ،ANPT  ،DarTech  ،CDTA اإلاؿغغاث الحاهمت في مجاٌ ٍع

 ،Incub Me  خايىاث ألاغماٌ بكيل عثِس ي مكغلي الهىاجف اإلادمىلت وخايىاث الجامػاث ومؿغغاثSylabs  وThe 

اإلادىع الظي ًإحي هالهما مً اإلاباصعاث الخانت. مً اإلاهم مالخظت ؤن غضص اإلاؿّغغاث والحايىاث في اػصًاص مؿخمغ في 

اصة ألاغماٌ وزلم الكغواث الىاقئت غلى وحه الخهىم..الجؼاثغ ، مما ٌكهض غلى الاهخمام اإلات  زاًض بٍغ

غها.  :مالئكة ألاعمال باإليافت بلى زبرتهم وقبياتهم ، فهم ًلضمىن ألامىاٌ التي حؿمذ للكغهت بمىانلت جٍُى

بلى آزغ  الخظاهغ ًسخلف مً قغهت هاقئت بلى ؤزغي ، ومً هظام بُئي بلى آزغ ، ومً بلضاإلابالغ اإلاؿدثمغة و مخىؾِ 

 Casbah Businessآزغ. في الجؼاثغ  هىان فلِ قبىت واخضة مً مالثىت ألاغماٌ اليكُت في الجؼاثغ ، وهي قغهت 

Angels CBA  ت هدى ً. جم جدضًض زالزت هُاول ؤزغي  وجىحُه حهىصهم الاؾدثماٍع التي ًجمؼ بين غكغاث اإلاؿدثمٍغ

ين اإلالُمين ؤو اإلاغتربين ،  ببال ؤنهم ال ًلضمىن ؾىي الللُل مً الغئٍت غنهم ألاوكُت اإلاخػللت  عواص ألاغماٌ الجؼاثٍغ

Markitor Business  ٌونىاع اإلاؿخلبل ، ومالثىت ألاغما ،-baaldi diaspora algérie 
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مً بين الخضابير الغثِؿُت التي جدضص لهجت الاؾتراجُجُت   جُىعاث حضًضة في بِئت الكغواث الىاقئت في الجؼاثغ

اصة ألاغماٌ وبوكاء الكغواث الىاقئت ، هالخظ بوكاء وػاعة مفىيت مؿاولت غً الجضًضة مً خُث الاكخهاص   ٍع

 25اإلاىافم  1441ؤٌو عحب  54-20مً زالٌ اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  2020اإلاػغفي والكغواث الىاقئت في ؤواثل غام 

ىُت  1، وفًلا للفهل  2020راًغ فب مً اإلاغؾىم ، ًلترح وػٍغ الكغواث الىاقئت واكخهاص اإلاػغفت غىانغ الؿُاؾت الَى

في مجاٌ اإلاكغوغاث مخىاهُت الهغغ والكغواث الىاقئت و اكخهاص اإلاػغفت. حكغف غلى جىفُظها ، وفًلا لللىاهين 

ت.  واللىاثذ الؿاٍع

طي  22اإلااعر في  303-21: نضوع اإلاغؾىم غضص لشركات الىاشئةضىذوق دعم وثطوير الىظام البيئي لـ

. ؤغؿُـ  1442الحجت  بػىىان "نىضوق  150-302عكم   60ت غضص ـــضة الغؾمُـــفي الجٍغ 2021اإلاىافم ألاٌو

غ  صغم وجٍُى

ممثل  -الىظام البُئي للكغواث الىاقئت "الظي جم فخده في ؤعقُفاث وػاعة اإلاالُت ، بدىم الىهُل الغثِس ي 

غ الىظام البُئي  عثِـ الىػعاء اإلايلف باكخهاص اإلاػغفت الكغواث الىاقئت. مً ؤحل يمان مهام نىضوق صغم وجٍُى

. ًظهغ ؤن 2ىفؿه اإلاغؾىم الؿابم طهغه في اإلااصة للكغواث الىاقئت ، جم جدضًض بًغاصاث ومهغوفاث هظا الهىضوق ب

بُت ، والخبرغاث وؤلاعر ، وهظلً حمُؼ اإلاىاعص  ؤلاًغاصاث الضولت ، جخمثل في الًغاثب اإلاالُت والًغاثب قبه الًٍغ

 وق:اإلاؿاهماث . وؤما الىفلاث  جم جفهُلها في اإلاغؾىم الؿابم ، لظا فهظه هفلاث لها غالكت مؼ مهام الهىض ألازغي و

 :ل صعاؾاث الجضوي  جمٍى

 .الخيالُف اإلاخػللت بضعاؾاث الجضوي الخىىىلىحُت 

 .جيالُف صعاؾاث الجضوي الاكخهاصًت 

 :غ زُت الػمل ل جٍُى  جمٍى

 .غ زُت الػمل  الخيالُف اإلاخػللت بخٍُى

 ( الخيالُف اإلاخػللت باغخماص مغاهؼ الىماطج ألاولُتFablab؛ ) 

  البُاهاث(.الخيالُف اإلاخػللت باغخماص )مغهؼ 

 .الخػاون مؼ الفاغلين الاكخهاصًين 

 :ؼ الىظام البُئي للكغواث الىاقئت  حػٍؼ

 الخيالُف اإلاخػللت بخضزالث الخبراء للجىت اإلايلفت بىيؼ الػالماث ؛ 

 ل الكغواث اإلابخضثت اإلاهىفت ؛  الخيالُف اإلاخػللت بدصجُؼ وجمٍى

  ، جي والضولي ين الَى ت وغالماتهاعؾىم ؤلاًضاع ، غلى اإلاؿخٍى  لبراءاث الازتراع والػالماث الخجاٍع

 الهُاهت زالٌ فترة نالخُت ويؼ الػالماث غلى اإلاكغوع اإلابخضت واإلابخىغ ؛ 

  )جيالُف بغاءاث الازتراع في بَاع اجفاكُت حػاون للممخلياث )مػاهضة الخػاون بكإن البراءاث

ؼ اإلاب  خىغة اإلاؿمى؛وجمضًضاث بغاءاث الازتراع للكغواث الىاقئت واإلاكاَع
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 ؼ الىاقئت ، وفلا لالخخُاحاث الخىىىلىحُت ـــجىفُظ بغام الق وصغم اإلاكاَع ج مدضصة إَل

 للماؾؿاث الىَىُت

جي للكغواث الىاقئت  : الطىذوق الجزائري لحمويل الشركات الىاشئة الهىضوق  2020زالٌ اإلااجمغ الَى

 ، وحمؼ الهىضوق  Startup Fundingجم بَالق بغهامج  الجؼاثغي 
ً
ملُىن صوالع في غامها ألاٌو ، ؾترهؼ غلى  7.2عؾمُا

م الضزٌى في عؤؽ ماٌ الكغواث الىاقئت  الكغواث الىاقئت ألاهثر ابخياًعا في ل غً ٍَغ البلض  ًلضم الهىضوق الخمٍى

ل لً ٌؿخ Fondsالىاغضة ، غلى غىـ آلالُاث اللضًمت اإلاؿاولت غً صغم الكغواث اإلابخىغة ، فةن  سضم الخمٍى

م الضزٌى في عؤؽ ماٌ  الكغواث الاثخماوي ، الظي ؤزبذ خضوصه. ؾىف جيىن اإلاؿاغضة اإلاالُت آلان مباقغة غً ٍَغ

ل الكغواث الىاقئت هى هدُجت للخػاون بين مىضوب الىػاعة لالكخهاص اإلاػغفي  مؼ  الىاغضة جي لخمٍى الهىضوق الَى

ؼ الىاقئت ، ؾىهاَغان ، بىً الخىمُت اإلادلُت ) ( ، البىً الخاعجي CPA( ، الاثخمان الكػبي الجؼاثغي )BDLواإلاكاَع

جي الجؼاثغي )BEAالجؼاثغ ) ،  ASF(. فُما ًخػلم بؿلف الاؾدثماع في Cnep-Bank)( و بىً الاصزاع BNA( ، والبىً الَى

ل  اث ، وهي جمٍى ملُىن صًىاع. هظا ؾُػخمض غلى َبُػت  20مالًين و بدض ؤكص ى  5ملُىن و  2جم جدضًض زالزت مؿخٍى

ا لـ 
ً
ل هفؿها وؾُيىن ألامغ متروو جضع لخلُُم الالتزام وجلُُم مساَغة. وج ASFاإلاكغوع وكُاع اليكاٍ و جدخاج بلى جمٍى

ا فُه الكغهت )اإلاؿاهم( التي ؾُلدؿم مػها ألاعباح 
ً
ي ل ؾُهبذ قٍغ ؤلاقاعة بلى ؤهه غىضما ًطخ الهىضوق الخمٍى

 25وهظلً الخؿاثغ 

 30اإلاىافم  1442عبُؼ الثاوي  14مً  356-20اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  (:A-VENTUREمشروع الجزائر )

ؼ وبصاعة الهُاول الضاغمت لل 2020هىفمبر  ؼ م حػٍؼ كغواث الىاقئت وجدضًض مهامها. جم بوكائه جدذ اؾم "بوكاء حػٍؼ

الجؼاثغ  "، ماؾؿت غامت طاث َبُػت نىاغُت Venture وبصاعة الهُاول الضاغمت للكغواث الىاقئت "، بازخهاع"

ػخبر جاحغً  كاع بليها فُما ًلي باؾم"ماؾؿت". جسًؼ اإلايكإة لللىاغض اإلاُبلت غلى ؤلاصاعة ، َو ت ، َو ا في غالكاتها وججاٍع

مؼ الغير. جىيؼ جدذ بقغاف الىػٍغ اإلاؿاوٌ غً الكغواث الىاقئت ، ًغؤؾها ألازير )ؤو مً ًىىب غىه( مجلـ بصاعة 

ت بضء  11اإلااؾؿت ، والظي ًًم   مً مسخلف الىػاعاث ممثل قغهت ؾىهاَغان ممثل الكغهت الجؼاثٍغ
ً
ممثال

ت بهظه  4ٍدضص اإلاغؾىم اإلاظوىع ؤغاله في اإلااصة الهىضوق ، وهظلً عثِـ اإلاجلـ الػلمي للماؾؿت. و  اإلاهام اإلاىَى

ؼ وبصاعة الهُاول  A-Ventureاإلااؾؿت ، وبالخالي فةن  ىُت لخػٍؼ هي ؤصاة الؿلُاث الػامت لخىفُظ الؿُاؾت الهُئت الَى

الضاغمت للكغواث الىاقئت ، غلى وحه الخهىم مً زالٌ بوكاء الحايىاث واإلاؿغغاث والابخياع غلى هظا الىدى ، 

 مؿاوٌ ، غلى وحه الخهىم:

 ىُت للتروٍج وبصاعة ال هُاول الضاغمت للكغواث الىاقئت ، خؿب اإلاكاعهت في جىفُظ الاؾتراجُجُت الَى

 كُاع اليكاٍ

 اإلاؿاهمت في مغاكبت الخىىىلىحُا ويمان اليكغ والخىػَؼ غلى الجمُؼ 

 ًضغم اإلاػلىماث اإلاخػللت باالبخياع الخىىىلىجي وعٍاصة ألاغماٌ ؛ 
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 ًمان ويؼ ومخابػت غلىص ألاصاء اإلاخػللت بالخضماث التي جلضمها هُاول الضغم اإلاؿاولت غنها ، ل

ؼ الخأػع بُنهً.  اخترامها وحػٍؼ

  مً ؤحل بهجاػ اإلاهام وجدلُم ألاهضاف التي جلؼ غلى غاجم قغهتAVENTURE  مً  5، وفًلا للماصة

ٌ اإلااؾؿت بما ًلي:  اإلاغؾىم الخىفُظي ، ًخم جفٍى

 ىُت و / ؤو ؤحىبُت جخػلم بها مجاٌ اليكاٍ ؛  ببغام ؤي ؾىق ؤو اجفاكُت مؼ ماؾؿاث َو

  مهاعة ؤو مىظمت الخخُاحاث الخبرة وؤلاقغاف و مخابػت الكغواث الىاقئت.مىاقضة ؤي 

 ليكاَه 
ً
 غلض ؤي كغى ًغاه مفُضا

 :  الىحائج واملىاكشة

اصة ألاغماٌ الخام بالكغهت الىاقئت في الجؼاثغ في مداوع صعاؾدىا الؿابلت  بػض بحغاء حغص للىظام البُئي لٍغ

هإصاة  BCG البُئي للكغواث الىاقئت في الجؼاثغ باؾخسضام همىطج مهفىفتؾىلىم فُما ًلي بخدلُل ميىهاث الىظام 

 لدؿلُِ الًىء غلى مجمىغاث هلاٍ اللىة والًػف ، الفغم / التهضًضاث.

اصة ألاغماٌ في الكغواث الىاقئت في الجؼاثغBCGجدلُل مجمىغت ) (:1شكل )  ( للىظام البُئي لٍغ

 هلاط الضعف

o  ت هظلً ؤن عكمىت البيروكغاَُت والخإزيراث ؤلاصاٍع

 ؤلاصاعة يػُفت

o الىظام اإلاالي الخللُضي زانت في الضفؼ ؤلالىترووي 

o  البيُت الخدخُت اإلادضوصة لخىىىلىحُا اإلاػلىماث

ت ، الؿغغت  بهترهذ ( والاجهاالث )ألالُاف البهٍغ

o غُاب ملضمي الخضمت اإلادلُين 

o غ  غضم وحىص مػمل بدثي و جٍُى

o ًىع مىسفٌ للهُيل الضغم في اإلاىاَم الضازلُتخ 

 ومً الجىىب

o عي  اكخهاص كاثم غلى همىطج َع

o غُاب عؤؽ اإلااٌ اإلاساَغ 

o اصة ألاغماٌ الُالبُت  اهسفاى جلُُم ألاوكُت ٍع

o ل مػين ألؾباب زلافُت وصًيُت  ؤلاحجام غً جمٍى

 هلاط اللوة

o قباب الؿيان واإلاؿخىي الخػلُم الػالي بكيل متزاًض 

o  بَاع جىظُميبوكاء 

o بوكاء نىضوق صغم مً كبل الحيىمت 

o  جىظُم غضة فػالُاث لهالح الكغواث الىاقئت وعٍاصة

 ألاغماٌ

o ٌاصة ألاغما  ؤلاعاصة الؿُاؾُت والالتزام للتروٍج لـٍغ

 اتالتهذًذ

o  صزٌى الكغواث ألاحىبُت بلى الؿىق 

o ؾىء فهم مدضوص إلافهىم الكغواث الىاقئت 

 فرص

o  غلى مؿخىي قغواثاهسفاى الدكغُل آلالي 

o ًَه مً الحُاة الُىمُت للمىا  البدث غً خلٌى جِؿيًر

 مً اغضاص اإلاالف بىاًء غلى جدلُل وؾاثل ؤلاغالم اإلاسخلفت اإلاخػللت بمىيىع اإلالاٌ املطذر:
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ت ، في ألاؾاؽ فُما  اصة ألاغماٌ الجؼاثٍغ ٌؿلِ جدلُل اإلاهفىفت الًىء غلى هلاٍ اللىة في الىظام البُئي لٍغ

ىُت ) ًخػلم ( لخدلُم الىجاح الخدىالث 2024-2020بةعاصة والتزام الؿلُاث الػامت التي هخج غنها ويؼ بؾتراجُجُت َو

عي بلى عخمت جللباث ؤؾػاع الىفِ ، بلى اكخهاص ؤهثر اؾخضامت ، مما ًجػل الكغواث  والاهخلاٌ مً الاكخهاص الَغ

ا للخىمُت الاكخهاصًت. وكض ؤصث هظه الغئٍت
ً
ؼ الابخياع وعٍاصة  الىاقئت مدغو الجضًضة بلى جىفُظ ؾُاؾاث وؤصواث حػٍؼ

ؼ الىاقئت مىظ  ألاغماٌ وهمى الكغواث الىاقئت ، بهظا اإلاػجى الىػاعة اإلاىضوب اإلاؿاوٌ غً الاكخهاص اإلاػغفي واإلاكاَع

اصة ألاغماٌ للكغواث الىاقئت مً ؤحل البضء ب للخباصٌ  بضاًتها ًىظم الػضًض مً ألاخضار اإلاخػللت بالىظام البُئي لٍغ

ػهم وغغويهم باإليافت بلى    وكبل ول ش يء ان حؿخفؿغ غً ملترخاتهم ومكاَع
ً
بين حمُؼ الجهاث الفاغلت خاٌو ؤوال

 اللُىص اإلاخػللت ببِئتهم مً ؤحل مداولت اًجاص جضابير تهضف بلى مػالجت مساوفهم

ت اإلاظوىعة ؤغاله ، ال ًؼاٌ هىان   الىثير الظي ًخػين اللُام به فُما ًخػلم باإلوكاء.غلى الغغم مً الىلاٍ اللٍى

غ الكغواث الىاقئت  ا ًىاحه جٍُى ًُ الىظام البُئي اإلاالثم لخىمُت الكغواث الىاقئت في الجؼاثغ ، ألهه خال

جدضًاث مسخلفت ، ؾىاء في وكذ مبىغ مً خُث جىافغ وؾاثِ جىىىلىحُا اإلاػلىماث والاجهاالث ، وال ؾُما اهدكاع 

اإلاىسفٌ وؾغغخه اإلادضوصة فلِ غضم وحىص ؾُاؾت الضفؼ ؤلالىترووي بؿبب الىظام اإلاالي واإلاهغفي الظي  ؤلاهترهذ

ل ، البرامج اإلاىحىصة ؾابًلا ال جلبي اخخُاحاث  ًيافدىن مً ؤحل الخُىع مً خُث الغكمىت. ؤًًا مً خُث الخمٍى

ل التي ؤوكإتها الكغواث الىاقئت ، فمً الًغوعي بوكاء بَاع  جىظُمي ٌؿمذ لخيكُِ نىاغت عؤؽ اإلااٌ  الخمٍى

ض مً آلُاث  الاؾدثماعي مثل الخمىٍل الجماعي مً زالٌ مالثىت ألاغماٌ ، مما ؾُجػل مً اإلامىً جلضًم اإلاٍؼ

ل جخىُف مؼ الاخخُاحاث اإلاتزاًضة للكغواث الىاقئت. ؤًًا ، مً الًغوعي الخغلب غلى بحجام هبير واحه  الخمٍى

ا طلً عاحؼ لػضة   ؤؾباب زلافُت وصًيُت ، وطلً باللجىء بلى غالبُت مغوجي اإلاكغوع ج ًُ  مػًُىا ملترًخا خال
ً

ال مٍى

ل ؤلاؾالمي والاؾخفاصة مىه  .الخمٍى

هلُت ؤزغي هي جمغهؼ الحايىاث واإلاؿغغاث خٌى الػانمت غىـ اإلاىاَم اإلاىحىصة في الضازلُت والجىىبُت 

اإلاهم للغاًت ؤزظ هظه الىلُت في الاغخباع والدصجُؼ غلى بوكاء  بالىظغ بلى اإلاؿاخت الكاؾػت للبالص ، هىظا هي مً

اإلاجالـ الاكخهاصًت ؤلاكلُمُت )بكيل مثالي في ول والًت( والتي مً قإنها ؤن ججمؼ حمُؼ الجهاث الفاغلت في الىظام 

هم لهُاول الحًاهت البُئي للكغواث الىاقئت مً ؤحل جؼوٍض كاصة اإلاكغوع باللغب و بمياهُت الىنٌى ، هظًغا للضوع اإلا

غ اكخهاص كىي وهاش ئ ٌػخمض ، بىاًء غلى  ؼ في صغم ومغاكبت الكغواث الىاقئت. مً الىاضح الُىم ؤن جٍُى والدؿَغ

غ الكغواث  ت ، وال ؾُما جٍُى ت ومؿخلغة بمغوع الىكذ ، وبكيل بحمالي اكخهاصاث كٍى ماقغاث اكخهاصًت كٍى

 فياع والػملُاث ،الىاقئت ، والتي حػؼػ الابخياع و ججؿُض ألا 

اصة ألاغماٌ لهالح الكغهت الىاقئت ، هجض  وطلً في يىء ججاعب الضٌو التي هجحذ في جدضي جإؾِـ بِئت ٍع

مجمىغت مً الػىانغ ، البضء بضغم الؿلُاث الػامت وبكامت الخػاون بين اللُاغين الػام والخام مً ؤحل 

البدث بالخػاون مؼ مغاهؼ البدىر و الكغواث الخانت. جبؿُِ الػملُاث الاكخهاصًت ، وبقغان الجامػت في مجاٌ 
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ً مً اللُاع الخام )مالثىت ألاغماٌ( وجغهؼ هبير للحايىاث ؾىاء واهذ  ا الحًىع اللىي للمؿدثمٍغ ًً هالخظ ؤً

 غامت ؤوزانت.

 خاثمة

ا ؤن الىظام البُئي للكغواث الىاقئت في الجؼاثغ ًبضؤ بالياص جدبلىع مىظ بوكاء  ًُ وؿخيخج اؾخيخاًحا مىيىغ

الحيىمت للىػاعة اإلافىيت اإلاؿاوٌ غً اكخهاص اإلاػغفت والكغواث الىاقئت ، خُث جخمثل اإلاهمت الغثِؿُت في جىفُظ 

ؼ الىاقئت و اكخه ىُت في مجاٌ اإلاكاَع اص اإلاػغفت في الجؼاثغ وفم ألاهظمت الىافظة .ومؼ طلً ، غىانغ الؿُاؾت الَى

غ الكغواث  وبالغغم مً الجهىص التي بظلذ زالٌ الػامين اإلاايُين ، ال ؾُما في نالح بوكاء هظام بُئي ًفط ي بلى جٍُى

ب ؤن جخجه الىاقئت ، وحب اخضار حغُير  ، للخغلب غلى الهػىباث التي ًىاحهها البضء الجؼاثغي ، والخُىة ألاولى ًج

هدى الغكمىت والخدضًث ألاهظمت اإلاالُت واإلاهغفُت ، وال ؾُما بيفاء الُابؼ الضًملغاَي غلى الضفؼ ؤلالىترووي مً 

زالٌ جىفُظ حمُؼ الخضماث اللىحؿدُت الالػمت. ليىن الجؼاثغ صولت هاقئت مً خُث اإلاػغفت والاكخهاص الغكمي ، 

بضؤث في ؤلاكالع في هظا اإلاجاٌ  للهىي مً الخجاعب ؤلاًجابُت للبلضان التيفلضيها ول ش يء الفىػ مً زالٌ الاؾخفاصة ا

. 
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والخىميت املسخدامتمرافلت املؤسساث الىاشئت في املجال البيئي  الدعم فيجهسة أدور   

الجسائر - دراست حالت واليت كسىطيىت  

The role of support structures in accompanying startups in the environmental field 

and sustainable development, 

 a case study of Constantine Algeria 
 الجسائر /- 2كسىطيىت  –عبد الحميد مهري جامعت  /عفيفت عروف د.

Dr. AFIFA Arrouf / Université Abdel Hamid Mehri -Constantine 2/ Algérie 

 الجسائر /- 2كسىطيىت  –جامعت عبد الحميد مهري  /أحمد عمان  د.

Dr. AHMED Omane/ Université Abdel Hamid Mehri -Constantine 2/ Algérie 

 ملخص الدراست: 

اإلاؤؾؿاث الىاقئت في اإلاجا٘  والؼاُاث اإلاخجضصة في مغاًِتهضًذ الضعاؾت الى جىطُذ صوع اظهؼة الضكم الخابلت لىػاعة البئُت  

ت قملذ صعاؾدىا  ُؿىؼُىت، خُضوالًت  والخىمُت اإلاؿخضامت فيالبُئي  للبِئت واإلاغصض الىػني للخىمُت  البِئت واإلالهض الىػنيمضًٍغ

ٔالت الىػىُتاإلاؿخضامت     للىٌاًاث. والى

ىُا  ولًٕ و وجىصلذ الضعاؾت الى ان   ا ًو ولت  مً ُبل كلى الغهم مً الجهىص اإلابظاظهؼة الضكم جغاًّ اإلاؤؾؿاث الىاقئت اصاٍع

الاؾدشماع في البِئت ووطم الاػاعالِاهىوي لها ٓمصضع لخدُِّ الاًغاصاث واإلاؿاهمت في الحٖىمت واظهؼتها لدصجُم اإلاؤؾؿاث الىائكت كلى 

  الا ان هظه اإلاؤؾؿاث  حلاوي مً كضة كغاُُل جدُِّ  الخىمُت الاُخصاصًت واإلاؿخضامت ملا  وجىظه ظضًض الُخدام الاؾىاَ الخاعظُت 

غ مجخمم وجىصلذ الضعاؾت اًظا الى طغوعة  جىمُت الشِاًت البُئُت في الىالًت الن  البِئت هي زِاًت ُبل ان جٖىن مماعؾت خُض ان جؼٍى

 .بُئي ٌصجم كلى زلّ اإلاؤؾؿاث الىاقئت وصكمها في هظا اإلاجا٘  

 الخىمُت اإلاؿخضامت، والًت ُؿىؼُىت. ؛مغاًِت اإلاؤؾؿاث ؛هُأل الضكم ؛مؤؾؿاث هاقئت ؛بِئت :املفخاحيتالكلماث 

  JEL : G3  ;O3  ;Q5جصييف 

Abstract: 

           The study aimed to clarify the role of the support agencies of the Ministry of Environment in accompanying Startups in 

the environmental field and sustainable development in Constantine. Our study included the Directorate of Environment, 

the National Institute for the Environment and the National Observatory for Sustainable Development and the National 

Waste Agency .The study found that the support agencies accompany startups administratively and technically, but despite 

the efforts made by the government and its agencies to encourage 

 Startups to invest in the environment and to set the legal framework for them as a source of revenue generation and 

contribute to achieving economic and sustainable development together and a new approach to break into foreign markets, 

but that these institutions suffer from several obstacles. 

 The study also concluded that it is necessary to develop environmental culture in Constantine, because the environment is 

a culture before it is a practice, as the development of an environmental community encourages the creation of emerging 

institutions and their support in this field.    

.Keywords: Environment, Startups; Support Structures; Supporting Institutions; Sustainable Development; Constantine. 
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 ملدمـت:

٘ اهم الخدضًاث  أخضالُىم  مىطىق البِئتٌكٖل  ب  كلىالحٌاؾ ؾِبل  وللمؤؾؿاث في اإلالاصغة للضو ٔٓى

أو  حلخبر اإلاؤؾؿاثو  .الاعض وخماًخه مً الازؼاع البُئُت وجسٌُع الخلىر، واإلاؿاهمت في جدُِّ الخىمُت اإلاؿخضامت

ٔاث حزة اؾاؾُت في الاُخصاص حل٘ى كليها الجؼائغ مً  الكغ الاؾدشماع والابخٖاع واإلاؿاهمت في  اظل حصجُمالىاقئت ٓع

ؿغوي البِئت، والحض مً  الحٌاؾ وجدؿحنوزلّ ًغص اللمل بالخصىص في مجا٘  الخىمُت الاُخصاصًت واإلاؿخضامت،

غ كضة، مً زال٘ وكاػاث  آلازاع الؿلبُت للصىاكت غػ الىٌاًاثٓئكاصة الخضٍو والؼاُاث وجِلُل الاهبلازاث،  ًو

 . الخظغاء وجغقُض الاؾتهالْ وهحرها اإلاخجضصة واإلاؿاخاث

في اإلاجا٘ البُئي مشل  اإلاؤؾؿاث التي جيكؽ هُأل لضكمالبِئت  اؾخدضزذ وػاعة في الجؼائغ وكلى هغاع باقي ص٘و اللالم

ت  ٔالت الىػىُتللبِئت واإلاغصض الىػني للخىمُت اإلاؿخضامت  البِئت واإلالهض الىػنيصاع البِئت ومضًٍغ     للىٌاًاث. والى

ؿاث الىاقئت في اإلاجا٘ البُئي مغاًِت اإلاؤؾ الضكم فيهُأل ومً هىا ظاءث هظه الضعاؾت لدؿلؽ الظىء كلى صوع 

   . في والًت ُؿىؼُىت والخىمُت اإلاؿخضامت

 مشكلت الدراست:

 بىاء كلى ما جِضم ًمًٕ صُاهت مكٖلت الضعاؾت في الؿؤا٘ الغئِـ الخالي:

 كسىطيىت؟في واليت  والخىميت املسخدامتمرافلت املؤسساث الىاشئت في املجال البيئي  الدعم فيماهو دور هياكل 

 أهداف الدراست:

ٔل ظهاػ ومضي مؿاهمخه في  ُؿىؼُىت وجدضًض صوع الخلغي كلى هُأل الضكم الخاصت بالبِئت في والًت  .1

 الىاقئت؛مغاًِت اإلاؤؾؿاث 

ت التي وطلتها  هُٖل ومسخلٍ الاظغاءاثػَغ واؾالُب اإلاغاًِت اإلاخبلت لٖل ظهاػ او  الخلغي كلى .2 الخدٌحًز

 ؛الحٖىمت

 ؛ؿاث الىاقئت اللاملت في مجا٘ البِئتحؿلُؽ الظىء كلى اإلاؤؾ .3

في التي مً قانها ان حؿهم في خل الٕشحر مً اإلاكأل البُئُت  والحل٘ى البُئُتالخلغي كلى الابخٖاعاث البُئُت  .4

 ؛ُؿىؼُىت والًت

ها اإلاؤؾؿاث الىاقئت في هظا اإلاجا٘ وجِضًم الحل٘ى  .5 خصغ الىِائص واللغاُُل واإلاكأل التي حلًغ

اصة وجدؿحن واإلاِترخاث الت  اصائها.ي مً قانها ٍػ
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 أهميت الدراست:

ت زاصتالبُئُت والؼبُلُت  البِئت واإلاىاعصجٕمً اهمُت الضعاؾت في اهمُت الحٌاؾ كلى  .1 في ؿل  والؼاٍُى

اإلاؿاهمت في الخىمُت  والخظغاء و  اإلاماعؾاث البُئُتالخوحراث اإلاىازُت وجٖازٍ الصىاكاث و حصجُم 

 ؛اإلاؿخضامت 

ٔاثالضعاؾت مً  اهمُتجٕمً ٓما  .2  لالُخصاص.الىاقئت ِٓاػغة  اهمُت الكغ

 الدراست:مصطلحاث 

 الىاشئت: أو الشركاث مفهوم املؤسساث

ت: ٔاث و   (startup company )اإلاصؼلح باللوت ؤلاهجلحًز وطاث ًترة  والب ما جٖىن خضًشت ؤلاوكاءفي الهي قغ

ض أصبذ. وازتراُها الىمى والبدض كً ألاؾىاَو غ ٍؼى الخ وهاًتها مً ػغي عواص ألاكما٘ ، وجٖىن ُصحرة هظا  ُو

 
ا

ٔاتها، وكلُه  كلى هؼاَ كالمّي بلض ًِاكت الضوث ٔىم كىضما جّم جأؾِـ كضص ٓبحر مًبٕثرة و اإلاصؼلح مخضاوال قغ

ٔاي، ،عائضة أًٖاع عائض ألاكما٘ أن ًٖىن لضًه  كلى ًخىظب ل  ّ صُُِت، كمل زؼت مصضع جمٍى ميسجم   كمل ًٍغ

ِت إلى الاهدباه هى ألاهم واللىصغ الخجؿُض والخؼبُّ لخلٗ ألاًٖاع، كلى ٌؿاكضهومخٖامل،  ابت الخؼت جىٌُظ ػٍغ  والُغ

ذ واإلاىاعص اإلاخاخت بٌٕاءة الاؾخوال٘ ألامشل لظمان ألاصاء ملاًحر كلى ومً أهم  .(Robehmed ،Natalie ،2022) الُى

لها لىاُم مكٖلت مصاصع  إلوكاء والاؾدشماع ؤلاقٖالُاث التي جىاظه الكباب الؼامذ  ٔاث الىاقئت وجدٍى في هظه الكغ

ل الضائمت والٖاًُت مشل هظه ألاًٖاع إلاؿاكضة  وجغاًّ ، مً هىا ظاءث خاطىاث ألاكما٘ لخِضم الضكم وجغعىالخمٍى

ومً زال٘ الخلٍغٍ الؿابّ ًمًٕ الخؼَغ بازخصاع ألهم زصائص  كما٘.في ؾَى ألا  الىلىط والخؼىع أصحابها كلى 

 (160، صٌدت 2022)بً كُاص،  اإلاؤؾؿت الىاقئت في الىِاغ الخالُت:

 ٔاث خضًشت اللهض واليكأة ًخم جأؾِؿها مً ػغي عائض أكما٘ أو مجمىكت؛  قغ

 غ زضمت أو مىخج؛  تهضي لخؼٍى

  ٔاث قابت اًلت؛قغ  ٍو

  ٍُجي واإلاتزاًض مً زال٘ جىلُضها الًغاص أؾغق بٕشحر مً جٖال ٔاث ػمىخت وأمامها ًغصت الخؼىع الخضٍع قغ

 اللمل اإلاؼلىبت؛

 ٔاث مخللِت باؾخلما٘ الخٕىىلىظُا وحلخمض كليها بكٖل عئِس ي في أصائها؛  قغ

  .جخؼلب جٖالٍُ مىسٌظت باإلاِاعهت مم ألاعباح اإلاغظىة 

ضة الغؾمُت  11خؿب اإلااصة و   ش  2020لؿىت  55الجٍغ م  21والصاصعة بخاٍع -20ؾبخمبر صضع اإلاغؾىم الخىٌُظي ُع

ت هاقئت “واإلاخظمً إوكاء اللجىت الىػىُت إلاىذ كالمت  256 وظاء ًُه ٔل ” خاطىت أكما٘ “و ” مكغوق إبخٖاعي ” “قٓغ
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ضة الغؾمُت : وهي” مؤؾؿت هاقئت“غ مىذ كالمت وقغو  الكغوغ الخاصت باللملُت / اإلاغؾىم الخىٌُظي 55)الجٍغ

 (13-10، الصٌداث 2020، 20/256

  ؛ؾىىاث 08كمغ اإلاؤؾؿت أُل أو ٌؿاوي 

 ؛ػابم الابخٖاع 

 م ألاكما٘ أُل مً اإلابلى الظي جدضصه اللجىت الىػىُت  ؛ُع

 50 أو صىاصًّ اؾدشماع ملخمضة أو مؤؾؿاث % مً عأؽ ما٘ اإلاؤؾؿت كلى ألاُل مملْى ألشخاص صبُلُحن

 ؛أزغي خاصلت كلى كالمت مؤؾؿت هاقئت

 ؛إمٖاهُاث همى كالُت 

  ىكامل ٓدض أُص  250ال جخجاوػ. 

 مفهوم  البيئت و الخىميت املسخدامت :

  ًلِض كغي اإلاكغق الجؼائغي البِئت في ُاهىن خماًت البِئت في إػاع الخىمُت اإلاؿخضامت كلى أنها: " جخٖىن م

ٔالهىاء والجى واإلااء والاعض وباػً  الاعض والىباث والحُىان  بما في  ت   ت و الحٍُى اإلاىاعص الؼبُلُت الالحٍُى

ظا  الامآً و اإلاىاؿغ و اإلالالم الؼبُلُت )بً ًًٕ  .طلٗ الترار الىعاسي  واقٖا٘ الخٌاكل بحن هظه اإلاىاعص  ٓو

 (481دت ، ص2021ٌو بىخالت، 

  غ " اإلالغوي باؾم "جٍِغ غ "مؿخِبلىا اإلاكتْر ؿهغ مصؼلح "الخىمُت اإلاؿخضامت" أل٘و مغة في جٍِغ

كً اللجىت اللاإلاُت للبِئت والخىمُت الخابلت إلاىـمت ألامم اإلاخدضة، جدذ  1987بغوهخالهض"، والظي صضع 

غو ٍغ باؾمها إقغاي عئِؿت وػعاء .الجروٍج التي جغاؾذ اللجىت والظي ؾمي الخِغ  بغوهخالهض  َلغي  جٍِغ

الخىمُت اإلاؿخضامت انها جلبُت خاظاث الاظُا٘ الحالُت صون اإلاؿاؽ بامٖاهُت جلبُت خاظاث الاظُا٘ الِاصمت 

اوي،  .  (70، صٌدت 2015)الكُغ

 للمؤسست البعد البيئي كاحد أبعاد املسؤوليت الاجخماعيت: 

اإلاؤؾؿاث اإلاؿؤولت اظخماكُا هدى الاهخمام باإلاجخمم مً زال٘ الجمم بحن الاهخماماث الاُخصاصًت، حؿعى 

 (2016) ًغواهت و الضًب،  .و البُئُت والِاهىهُت، والازالُُت، والاوؿاهُت

 البعد الاكخصادي:

لبي الحاظاث الاؾتهالُٓت ٌكحر البلض الاُخصاصي الى ان ُؼاق الاكما٘ كلُه  الالتزام بأن ًٖىن مىخجا، ومغبدا، ٍو

 َلخمض همؽ اإلاؿؤولُت الاُخصاصًت للمجخمم، و 



    

 – حبلت المؤسسبث النبشئت –المببدراتيت لألعمبل المعبصرة بين المرافقت ومتطلببث االستدامت           

 137  برلين –ألمبنيبالسيبسيت واالقتصبديت / ، اإلستراتيجيتإصداراث المركس الديمقراطي العربي للدراسبث  

 

 املؤجمر الدولي

 العلمي

2023 

 

 البعد الاجخماعي:

ّ اخترام اللاصاث   ِخض ي هظا البلض مغاكاة اإلالاًحر ألازالُُت والُِم الاظخماكُت الؿائضة في اإلاجخمم كً ػٍغ ٍو

حز كلى اإلاىخجاث والخضماث اإلاِضمت بما ًخىاًّ  والخِالُض ومغاكاة الجىاهب ألازالُُت في الاؾتهالْ، لهظا ًخم التٓر

حز كل  ى جِضًم الحاظاث ألاؾاؾُت في اإلاجخمموهىكُت الحُاة في اإلاجخمم، ٓما ًخم التٓر

 البعد اللاهووي:

لاث، والاهـمت التي حؿنها الضولت التي حلض بمشابت حصجُم،  ًالبلض الِاهىوي ًمشل التزام اإلاىـمت بالِىاهحن، والدكَغ

ج كنها أي والتزام اإلاىـماث بأن جيخهج ؾلْى مؿؤو٘، ومِب٘ى في اوكؼتها، ومسغظاتها اإلاِضمت للمجخمم، وان ال ًيخ

طغع، وال ًىلٕـ هظا الؿلْى كلى خضوص كالُت اإلاىـمت مم اإلاجخمم ًِؽ، بل ٌلمل كلى خماًت اإلاىـماث بلظها 

 مً بلع مً ظغاء أؾالُب اإلاىاًؿت هحر اللاصلت التي ُض جدصل

 البعد البيئي:

لازاث الؿامت والىٌاًاث، وجدُِّ كلى كملُاتها ومىخجاتها والِظاء كلى الاهب آلازاع اإلاترجبتالبض للمؤؾؿت أن جغاعي 

أُص ى ُضع مً الٌٕاءة وؤلاهخاظُت مً اإلاىاعص اإلاخاخت وجِلُل اإلاماعؾاث التي ُض جؤزغ ؾلبا كلى جمخم البالص وألاظُا٘ 

الِاصمت، وكلى اإلاؤؾؿت أن حعي ظمُم الجىاهب البُئُت اإلاباقغة وهحر اإلاباقغة طاث الصلت في جأصًت وكاػاتها، وجِضًم 

ت جلٗ الجىاهب البُئُت طاث ألازغ اإلاخمحز، لخخمًٕ زضماته ا وجصيُم مىخجاتها، ٓما وكليها اؾخسضام ملاًحر ملُىت إلالًغ

بالخالي مً الخدؿحن الٌلا٘ ألصائها البُئي. ومً الىاظب كلى جلٗ اإلالاًحر اإلادضصة مً ُبل اإلاؤؾؿت هٌؿها أن جٖىن 

 قاملت، مشبخت ومىزِت وملم٘ى بها

 والطاكاث املخجددة: خابعت لوزارة البئيتاجهسة الدعم ال

 وهي:الىػني    كلى اإلاؿخىي مسخلٌت لخضكُم ُؼاق البِئت اوكاث هُئاث  

 ٔالت الىػىُت للىٌاًاث  ؛   ANDالى

  الآثر هِاء  للخٕىلىظُاث الاهخاطاإلالهض الىػنيCNTPP؛ 

 ؼ الىػني لخىمُت اإلاىاعص البُىلىظُت   ؛CNDRB    اإلآغ

  للبِئت والخىمُت اإلاؿخضامتاإلاغصض الىػنيONEDD  ؛ 

  اإلالهض الىػني ً     ؛CNFEالبِئت  فيللخٍٖى

 اإلإخب الىػني لحماًت الؿاخلCNL ؛ 

  ٔالت الىػىُت لخُوحر اإلاىار  . ANCCالى

 .ُؿىؼُىت  في والًتؾىِىم بالخلغي كلى هُئاث الضكم الخابلت لىػاعة البِئت اإلاخىاظضة ًُما ًلي و 
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 الخعريف بمديريت البيئت لواليت كسىطيىت  .1

 والخىـُماث اإلاخللِت وجؼبُّ الِىاهحنالغئِس ي في مجا٘ مغاُبت  وهي الجهاػ هي مصلحت زاعظُت جابلت لىػاعة البِئت 

م  ّ اإلاغؾىم الخىٌُظي ُع  2003صٌؿمبر  17اإلاىعر في    494_03بدماًت البِئت اوكاث ًو

اث البِئت للىالًاث جم وطم خحز الخىٌُظ الهُٖل الخىـُمي  2007ػبِا  للِغاع الىػاعي اإلاكتْر اإلاؤعر في  ًخظمً مضًٍغ

ت البِئت لىالًت ُؿىؼُىت و اإلاخمشل  في ؾخت مصالح هي ت البِئت( الخاص بمضًٍغ  :)مضًٍغ

  واإلاداؾبت واإلاحزاهُتمصلحت الاصاعة والىؾائل حؿُحر اإلاؿخسضمحن.  

 ُُـــــغاع الصىاكُــــاًت مً الخلىر والاطــــت الُىـــمصلحت البِئت الصىاك غظاق ــــاث اؾخــــاػــــت وكـــــت وجُغ

 الخاصت.الىٌاًاث 

 ا ًيها 1مصلحت الخىـُم والترازُص  حؿلُم الغزص  .و صعاؾت ومخابلت اإلاىاػكاث التي ًٖىن الِؼاق ػًغ

  ت مخابلت وجُُِم ميكاث اإلالالجت واػالت الخلىر في اإلاجا٘  الضعاؾاث ومغاُبتمصلحت البِئت الحظٍغ

ُت وكاػاث اؾترظاق الىٌاًاث اإلاجزلُت وجشمُنها  .الحظغي وجُغ

  ظغص وجشمحن مسخلٍ الاهـمت البُئُت واإلاىاُم  والاوكؼت البُئُتمصلحت اإلاداًـت كلى الخىىق البُىلىجي

 .الؼبُلُت التي ًجب خماًتها ومخابلت جىٌُظ وؾائل الخضزل وجشمحن الؿاخل

 مصلحت الخدؿِـ والاكالم والتربُت البُئُت 

 حعريف املعهد الوطني للخكويىاث البيئيت .2

ت ًسظ م الى الِىاكض اإلاؼبِت كلى الاصاعة في هى مؤؾؿت كمىمُت طاث ػابم صىاعي  وججاعي ًخمخم بالصخصُت اإلالىٍى

ُت  التربُت البِئت و  الخدؿِـ  ً و جُغ كالُخه مم الضولت  جدذ وصاًت وػاعة البِئت مً اهم مهامه طمان الخٍٖى

غ والتربُت  ىاث ومىاهج و اظغاءاث جُُِم بغامج الخؼٍى ً و الخٍٖى للملهض مجلـ جىظُه ًِضم عاًه في بغامج الخٍٖى

 . 2ِـالبُئُت والخدؿ

 الخعريف بدار البيئت

ىاث البُئُت وجِىم بخؼبُّ بغامج اإلالهض التربىي الخدؿِس ي  ملحِت جابلت للملهضهي   اإلاؿؼغ مًالىػني للخٍٖى

ه كلى اإلاؿخىي الىالئي اوكاء هىاصي و  اإلادُؽ والحٌاؾ كلىمً مهامها حؿعى الى هغؽ الشِاًت البُئُت  ،ػًغ

حن  وخمالث حصجحر جدؿِؿُت  إػالَ خمالثو  ،زظغاء في مسخلٍ اإلاؤؾؿاث التربىٍت ملاعض  اإلادُؽ جىـُموجٍؼ

ىاث البُئُت في مسخلٍ اإلاجاالث جىـُم ملاعض .الخدؿِـ و التربُت البُئُت و  ،وعقاث وابىاب مٌخىخت الخٍٖى

ظا ،ووعقاث بُضاهىظُت وابىاب مٌخىخت جٖىٍىاث في ظمُم اإلاجاالث البُئُت م مم   ٓو مغاًِت اصحاب اإلاكاَع

ٔالت حكوُل الكبابال  .3بىْى وو

 

 
1
 مديريت  البيئت تسلم الرخص بعد حصول المىسسبث  على االعتمبد من وزارة البيئت 

2
 وثبئق تعريفيت مقدمت من المؤسست 

3
 وثبئق دار البيئت قسنطينت 
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 والافكار البيئيت وحاملي املشاريعالخكويىاث ملخخلف املؤسساث الىاشئت  (:01جدول ركم )

 هوع الخكويً اإلاضة

م  5  اصاعة اإلاكاَع

 14001هـم اصاعة البِئت خؿب ملاًحر اًؼو  5

اح  3  الؼاُاث اإلاخجضصة الؼاُت  الكمؿُت ػاُت الٍغ

غػالىٌاًاث اإلاجزلُتظمم  4  ًو

 عؾٖلت الىٌاًاث اإلاجزلُت 5

 الخٕىلىظُاث الىـٌُت 2

 حؿُحر اإلاؿاخاث الخظغاء 3

 ت زظغاءئمغاًِت الوكاء مؤؾؿاث هاق 5

 حؿُحر هٌاًاث اإلاؤؾؿاث  3

 الاػاع الِاهىوي لدؿُحر الىٌاًاث  2

 حؿُحر الىٌاًاث الؼبُت  3

 حؿُحر الىٌاًاث الخاصت والخؼحرة  3

 صاع البِئت لىالًت ُؿىؼُىت: املصدر

 املرصد الوطني للبيئت والخىميت املسخدامت .3

ؼ ف ى صي ظاهحرو، واجٌاُُت بغقلىهت، ولخلٍؼ تها في ُمت ٍع ي ؾُاَ الخىصُاث التي جِضمذ بها الجؼائغ زال٘ مكآع

م  الؿُاؾاث البُئُت جم إوكاء اإلاغصض الىػني للبِئت والخىمُت اإلاؿخضامت مىظب اإلاغؾىم اإلاؤعر  115-02الخىٌُظي ُع

ل  3اإلاىاًّ  1423مدغم  20في  . جدذ وصاًت وػاعة البِئت, اإلاغصض كباعة كً هُئت كمىمُت طاث ػابم 2002أبٍغ

ؿاكضه لجىت كلمُت ضاع مً ُبل مجلـ ؤلاصاعة، بغئاؾت مضًغ جىٌُظي َو  .صىاعي و ججاعي ٍو

 :(onedd ،2022)ــــ  ًٖلٍ اإلاغصض فى إػاع مهامه ب

 ُاؽ الخلىر وخغاؾت ألاوؾاغ الؼبُلُت و حؿُحر طلٗ؛  وطم قبٖاث الغصض ُو

ؤؾؿاث الىػىُت ت لضي اإلاــت اإلاؿخضامـــــت والخىمُــــت بالبِئـــاث اإلاخصلـــاث و اإلاللىمــــظمم اإلالؼُ

 ؛والهُئاث اإلاخسصصت

 ؤلاكالم؛ أصواث إكضاص ُصض البُئُت واإلاللىماث اإلالؼُاث ملالجت 

  ٗت البُئُت لألوؾاغ والظوىغ اإلاماعؾت كلى جل  ألاوؾاغ،اإلاباصعة بالضعاؾاث الغامُت إلى جدؿحن اإلالًغ

ت في إهجاػها  ؛واهجاػ هضه الضعاؾاث أو اإلاكآع
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 وكغ اإلاللىمت البُئُت وجىػَلها. 

ُاؽ صعظاث الخلىر للمؤؾؿاث  ت  ًخمًٕ اإلاغصض مً مغاُبت الاهبلازاث ُو  بٌظل مسابغه الجهٍى

 الوكالت الوطىيت للىفاياث ملحلت الشرق  .4

جـم ملحِت الكَغ والًت وهي ُؿىؼُىت ام البىاقي ُاإلات ؾُٕٕضة باجىت ظُجل بؿٕغة زيكلت الؼاعي ؾَى اهغاؽ 

 .جبؿت كىابت مُلت 

م الخاصت بدؿُحر  الىٌاًاث  وجِضًم اإلاغاًِت الخِىُت للجماكاث اإلادلُت و صكم وؿٌُتها اهجاػ  ومخابلت مسخلٍ اإلاكاَع

غ جشمحن الىٌاًاث ؼ اإلاؤؾؿاث و الٌاكلحن في مجا٘ حؿُحر الىٌاًاث مً اظل صكم وجؼٍى  .  1و حلٍؼ

ٔالت  جظم م مجمىكت مً ألاصواث الى ت،  في مخىا٘و خاملي اإلاكاَع   (2022)وػاعة البِئت الجؼائٍغ

بىعصت الىٌاًاث الصىاكُت هــي مىصــت إلٕتروهُــت جللــب صوع همــؼة وصــل بُــً مىخجــي الىٌاًــاث اإلاغظــذ جشمُنهــا ًــي  . أ

 ٘ ــً كليهــا مــً ظهــت، ومؿــترظليها مــً ظهــت ازــغي، ًمٕىٕــم الىصــى ــم الخــاص بهــا الجؼائــغ والحائٍؼ  إليهــا كبــغ اإلاُى

bourse.and.dz 

ٌُت الىـام الىػني اإلاللىماحي خ٘ى الىٌاًاث ا ًِــضم مؤقــغاث  . ب ٔالت وزائّ حلٍغ ٌُت مِضمت مً الى الا وزائّ حلٍغ

ٔالت  ٔاهــذ هٌاًــاث مجزلُــت وممِضمت مً الى ظلـٗـ صاء الخاصــت بمسخلــٍ ًــغوق حؿــُحر الىٌاًــاث ؾــىاء  كــابهها ٓو

م مـًـ زــا٘ اإلاؿــاهمت ًــي إهجــاػ مسخلـ ٍـ الىٌاًــاث الخاصــت الخؼــغة، وهــظا مــا ٌلــىص بالٌائــضة كلــى خاملــي اإلاكــاَع

 .الضعاؾــاث اإلاخللِــت بؿــَى الىٌاًــاث ًــي الجؼائــغ

ض اإللٕتروويا . ث ٔالت جظم ٓظلٗ البًر م وهى مسصص  and.ddev@and.dz لى لٌائضة الكباب خاملي اإلاكاَع

 .ؾخِبا٘ اوكوالتهم اإلاخللِت بمجا٘ حؿُحر اإلاضمج للىٌاًاثال 

ل بؼاُـت جِىُـت جدـضص لىـا صىـٍ الىٌاًـت واإلؼـاع الِاهىهـي الخـي جسظـم لـه  . ر اكــضاص البؼاُــاث الخِىُــت للىٌاًــاث ٔو

ـ ٌُُـت االؿـترظاق وؿـغوي الخسٍؼ   ،كحرها  الاإلاىُىم و ً والخشمُـً لـٖل هٌاًـت مشال هٌاًت الخكب هٌاًت ٔل هٌاًـت ٓو

البؼاُاث  .شـل للىٌاًـاث وحكـجُم االِخصـاص الضائـغي الاموهـظا لخِضًـم مللىمـاث جِىُـت وهـظا ًىـضعط ًـي الؿـحر 

 .الخِىُت للىٌاًاث

ُــ (اإلاهً الخظغاء ) البؼاُاث اإلاهىُت . ط م واإلاؤؾؿــاث الهــضي مــً هــظه البؼا اث هــى مؿــاكضة خاملــي اإلاكــاَع

ــغ وكــاػها ًــي ُؼــاق اؾــترظاق وجشمُــً الىٌاًــاث.  اث  مشال اؾترظاقاإلاصوــغة كلــى جؼٍى  اإلاؿخلملت اؾترظاقالبؼاٍع

كــاػه ًــي ؿــل حؿــمذ للكــاب اإلاباقــغة بخأؾــِـ مؤؾؿــخه ومماعؾــت و الؿُاعاث اطالبالؾدُٗ اؾترظاق عجالث 

 .اخخــغام الِىاهُــً الخــي ؾــنها اإلاكــغق الجؼائــغي 

ىجي جِــضم مللىمــاث خــ٘ى أخــضر الخٕىىلىظُــاث اإلاؿــخسضمت ًــي مجــا٘ حؿــُحر الىٌاًــاث ـــت الغصضالخٕىلـــمجل . ح

  .ًــي اللالــم

 

 
1
 وثبئق تعريفيت مقدمت من الوكبلت  
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 2020لسىت    في الشرق  مؤشراث حول الىفاياث املنزليت (:02جدول ركم )

ٔالت  70 كضص اإلاخلاملحن الاُخصاصًً اإلاسجلحن كلى مؿخىي الى

 18 كضص مغآؼ الغصم الخِني 

 27 كضص اإلاٌاعن اإلاغاُبت

 ػ2352381ً ٓمُت الىٌاًاث اإلالالجت 

 %52 وؿبت اإلالالجت

 9951938 كضص الؿٖان 

 ػً  8213592 ٓمُت الىٌاًاث اإلاجزلُت اإلاىخج

 %74 الؿٖاهُت اإلاؿخٌُضة مً مغآؼ اإلالالجتوؿبت الٕشاًت 

ٔالت املصدر: َ  ملحِت للىٌاًاث الىػىُت الى  الكغ

 2020لسىت    الىفاياث املنزليت اللابلت للخثمين(: 03جدول ركم )

 طالُِمت اإلااصًت ملُىن ص هىق الىٌاًاث الٕمُت الِابلت للخشمحن  ػً 

ت 241968  968 اإلاىاص اللظٍى

 927 الٖاعجىن  115842

 523 الىعَ 43604

 11995 البالؾدُٗ 286571

 171 الؼظاط  24483

 640 اإلالاصن الحضًضًت  29090

 1383 اإلالاصن هحر خضًضًت  11526

َ املصدر:  ٔالت الىػىُت للىٌاًاث ملحِت الكغ  الى

جليها  اإلالاصن  والُِمتالحجم خُض  اإلاجزلُت مً آثر الىٌاًاثبالؾدُٗ ال  هالخف ان  الجض٘و اكالهمً زال٘ جدلُل 

ت  غ الاالث و     الوحر  خضًضًت و اإلاىاص اللظٍى غا  ولؿهىلت كملُت اكاصة عؾٖلخه مِاعهت  بباقي اإلاىاص وجًى الهه آثر جًى

ًدخل  اإلاغجبت الاولى مً خُض الؼلب مً ُبل الخاصت باكاصة عؾٖلت البالؾدُٗ وػىُا صوهاللجىء الى اؾتراصها  

 .بسصىصهاما باقي الىٌاًاث ًخلغي اُباال مددكما لظلٗ وظب حصجُلها وجِضًم الدؿهُالث ااإلاؤؾؿاث الىاقئت 
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 :املجال البييئخطواث اوشاء مؤسست هائشئت في 

ًجهل الٕشحر مً الكباب و  اصحاب الاًٖاع زؼىاث اوكاء مؤؾؿت هاقئت في اإلاجا٘  البُئي لظلٗ اعجئِىا جىطُذ هظه 

ٔالخالي ت،  الخؼىاث وهي   :(2022)وػاعة البِئت الجؼائٍغ

اإلاغخلـت الاولـى الوكـاء مكـغوق مـا وأؾـاؽ إوكـاء أي كمــل ججــاعي.  خُــض هىــاْ اللضًــض مــً أًــٖاع  هـياوال الفكرة 

م ًمٕــً أن جٕــىن مىظــىصة أو مبخٕــغة. ًٕــغة اوكــاء مؤؾؿــت ًمٕـً أن جبـضأ مـً هِـاف، مـً زبـغة مهىُـت، ًٕـغة  اإلاكــاَع

  حُــان جٕــىن بضيهُــتمبخٕـغة، خخــى ًــي بلــع أل

ــغ مكـغوكه بكـٖل مىطىكـي وبىـاء زؼـت صُُِـت ُـضع الامـٖان،  يجب كلــى خامــل اإلاكــغوق الجضًــض الُِــام بضعاؾــت وجؼٍى

 زـم ظمــم اإلالــٍ اإلاؼلــىب لبضاًــت واهؼــاَ اإلاكــغوق

كلُه الخأٓض مً أن الؿَى لبضئه، ؾِخىظب  ٘و ًٕغة كً مكغوقبمجغص ان ًٖىن لضي اإلاِاثاهيا دراست السوق 

. ًمًٕ جىٌُظ هظه الخؼىة  لاجه لهظا ؾُٖىن مً الظغوعي الُِام بضعاؾت الؿَى الظي ًغهب الضز٘ى ًُه ًلبي جُى

 .أًظا أن ًخم مؿاكضجه ٔلُا أو ظؼئُا مً ُبل مخسصص مً اإلامًٕبالٖامل مً ُبل صاخب اإلاكغوق هٌؿه، ولًٕ 

خاظُاث الؿَى الظي ؾخضزله واُىاق  هاقئت حؿمذ بخدضًضحلض صعاؾت الؿَى مغخلت أؾاؾُت الوكاء مؤؾؿت  

لٕـي جٕـىن صعاؾـت الؿـَى الخاصـت ب ًلالـت، كلُـٗ بئجبـاق اظـغاء مضُـّ ومىــم، الهـضي مىـه  .اإلامىلحن اإلادخملحن

مً زال٘ صعاؾت  .ق اليكـاغ اإلالىـي وجدلُـل اللـغض والؼلـبالحصـ٘ى كلـى أٓبـغ ُـضع ممًٕـ مـً اإلاللىمـاث كـً ُؼـا

، ًجب جِضًم إظابت، كلى الاؾئلت الغئِؿُت الخالُت ؟ ماهــي الاهـمــت اإلاؼبِــت كلــى  :الؿَى ما الٌائضة مً صعاؾت الؿَى

بُــت مدــضصة؟ ماهي خالت الؿَى  وما هي آًاُه اإلاؿخِبلُت؟ ما هي هــظا الِؼــاق مــً اليكــاػاث؟ هــل هىــاْ أخــٖام طٍغ

لت؟  أخضر الابخٖاعاث في هظا الِؼاق؟ هل الؿَى مىظىص مً ُبل؟ هل هى ظضًضأم ُائم مىظ ًترة ػٍى

ت  ثالثا خطـت العمـل والىؾـائل    هـي وزُِـت مٕخىبـت ًجـب أن جِـضم ظمُـم الاظـغاءاث الخـي ؾـخِىم بهـا الكـٓغ

ـل مًـ ا  ُٓـٍ اإلاؿـخسضمت لخدُِـّ طلـٗ ( حؿـحر) والٌخـغة اإلاِـضعة لخدُِـّ الاهـضاي. وهـي حؿـخسضم أؾاؾـا لجمـم الخمٍى

ـغ وصكـم ػلـب الِـغض  ـ لخبًر ً. ًمٕـً أًظـا جِضًـم زؼـت اللمـل إلـى اإلاصًغ  .اإلاؿـدشمٍغ

 ىاشئت في املجال  البييئاث المؤسس التي يواجهها اصحاب  لعراكيلا

ىا كً ُغب كلى  مً زال٘  صعاؾدىا إلاسخلٍ اظهؼه الضكم  و جِغبىا مً اإلاصالح والهُئاث الخابلت لىػاعة البِئت  حلًغ

ٔالخاليى  ىاقئت في اإلاجا٘  البُيئاث الؤؾؿاإلا ابغػ اللغاُُل التي ًىاظهها اصحاب   :في والًت  ُؿىؼُىت وهي 

  ؛الجؼائغي  شِاًت البِئت والؿلْى البُئي  في اإلاجخمم الهُاب  

   صلىبت امخالْ او ٓغاء الىكاء اللِاعي  في اإلاىاػّ الصىاكُت خُض  ًخؼلب هظا اليكاغ كِض ملُٕت او ٓغاء

 ؛اًخِاع والًت ُؿىؼُىت  إلاىاػّ صىاكُت و ِت صىاكُت  ؼاو امخُاػ  في مى

 ُلاث والِىاهحن الخاصت باؾخوال٘ و جأػحر اإلاؤؾؿاث اللاملت في اإلاجا٘ الب   ؛ئيهِص الدكَغ
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 عؾٖلت الىٌاًاث و  حلاوي الىالًت مً هِص في الخأػحر في مجا٘ البِئت زاصت  مجا٘ الؼاُت الكمؿُت

 ؛الخظغاء خُض ًخم اللجىء الى   مٖىهحن و زبراء في هظا اإلاجا٘ مً زاعط الىالًت 

 حر عاؽ اإلاا٘ الخاص جسٌُع  خُض ًؼلب اصحاب اإلاؤؾؿاث  الىاقئت  مكٖل اإلاؿاهمت الصخصُت وجًى

 ؛بلى اإلاؿاهمت اإلاالُت الصخصُتم

  اإلاىؼِت   وهحرهاو  ظهل اصحاب اإلاؤؾؿاث الىاقئت  باإلاغاؾُم البُئُت مشال   ػبُلت الاوكؼت. 

  الحىاظؼ البحروُغاػُت  في الاصاعاث اإلاسخلٌت. 

 الاكتراحاث والخوصياث:

 هِترح ظملت مً الحل٘ى  اإلاخمشلت ًُما ًلي:

 م ىػاعة التي  ال ػاإلاا اكخبرث مخضهُت مِاعهت بالىػاعاث الازغ ي محزاهُت الفي  جضكُم الِؼاق مً  زال٘ الًغ

ض   2022زاصت بلض ان طمذ الىػاعة وػاعة ازغي هي  وػاعة الؼاُاث  اإلاخجضصة  ابخضاءا مً ؾبخمبر  ُو

اي     2021في       2.426. .351.000مِاعهت ب 2022صًىاع  في   2.752.149.000ُضعث محزاهُت وػاعة البِئت   

ض قهضث هظه اإلاحزاهُت اعجٌاكا في ظمُم الىػاعاث صون  2023 باإلاائت  ًِؽ ،  اما في  13 باعجٌاق  ُضعه   ُو

ٓمحزاهُت لىػاعة البِئت والؼاُاث اإلاخجضصة  زصص  مىه ًِؽ  6.695.212.000اؾخصىاء زصص مبلى 

 والباقي لالصاعة اللامت. ُاث اإلاخجضصة للؼا 3.055.000.000للبِئت والخىمُت اإلاؿخضامت و   425.008.490

  مىت ُؼاق البِئت الالٕتروهُت   وجسصُص مىاػّ صىاكُت لليكاػاث البئُت والخظغاء  وجٌلُل الاصاعةُع

ت ًِؽ كلى ئالىاق زاصت باإلاؤؾؿاث زال٘ جسصُص مٖاجبالىائكت مً  واكؼاء الاولىلُت للمؤؾؿاث

 لدؿهُل زضماتهم.مؿخىي الاصاعاث 

 ٔاث  الاؾدشماع البُئيجُم الجاملُحن كلى ًجب حص ٓما الىاقئت اإلاؤؾؿاث  واجٌاُُاث ممواُامت قغا

 اإلاجا٘.مً زبراث الض٘و اإلاخِضمت في هظا  والاؾخٌاصة

 املخوصل لها:  الىخائجأهم 

   حلمل هُئاث الضكم الخابلت لىػاعة البِئت  كلى مغاًِت الكباب  مً زال٘ الخلٍغٍ باألوكؼت البُئُت

ً في مجا٘ البِئت و اإلاِاوالجُت الخظغاء  و جدؿِـ اإلاجخمم  ٓما جللب هظه الاصاعاث   ومجاالتها  و الخٍٖى

ل اإلاسخلٌت  الىػاعة  ألازغي؛ومسخلٍ اإلاؤؾؿاث  صوع وؾُؽ بحن اإلاِا٘و و  البىْى وصىاصًّ الخمٍى

  حر مللىماث و  صعاؾاث خ٘ى  اإلاىخجاث ّ جًى حؿمذ هظه الهُئاث  بخىظُه اإلاؤؾؿاث  الىاقئت كً ػٍغ

 ؛وألاؾىاَ اإلادلُت  واإلاؿاكضة في صعاؾت اإلاكغوق التي حلخبر اهم مغخلت مً مغاخل اوكاء اإلاؤؾؿت الىائكت 
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 كمىما و  والًت ُؿىؼُىت  زصىصا ًان الاصاعاث الخابلت  غي ئهـغا لىِص  زِاًت البِئت في اإلاجخمم الجؼا

لىعاعة البِئت جللب صوعا اؾاؾُا في  التربُت البُئُت والخدؿِؿُت زصىصا و اهلب  وكاػاث هظه الاظهؼة 

 ؛حرهاكجدؿِؿُت مىظهت لالػٌا٘ والجملُاث و 

 اث هى كلى ماصة البالؾدُٗ ًلىٌاكلى الغهم مً جىىق اقٖا٘ الىٌاًاث الا ان اُبا٘ الكباب  في مجا٘ عؾٖلت ا

 ؛بِىما  حلغي باقي اقٖا٘  الىٌاًاث اُباال  مددكما

  ت م الخىمٍى في مجا٘ الؼاُاث اإلاخجضصة واإلاؿاخاث  البُئُت زاصتحلاوي والًت ُؿىؼُىت مً هِص في اإلاكاَع

 الخظغاء؛

 في اإلاجاالث البُئُت ً وآدؿاب اإلاهاعاث  والِاهىهُتالجىاهب الٌىُت مً اظل الاإلاام ب  طغوعي ومهم  الخٍٖى

 ؛والخٕىلىظُاث الحضًشت

   ٔاًُت  لخأػحر كلى الغهم مً ظهىص الحٖىمت وجسصُص هُأل  صكم  جبِى زضماث هظه الهُأل  هحر  

 . ومغاًِت جلٗ اإلاؤؾؿاث  و هحر مخىىكت  وال جىآب اخخُاظاث اإلاؤؾؿاث الىاقئت و الخؼىع الخٕىلىجي
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 ملخص الدراضة: 

هضفذ الضعاؾت ئلى الخعغف على اإلاغجىؼاث الاؾتراجُجُت التي حعمل مً زاللها الجؼائغ على بعض اإلاإؾؿاث الىاقئت، والتي 

ل هظا الىىع مً اإلاإؾؿاث، وكض جم الاعخماص على اإلاىهج  جغجىؼ على مجمىعت مً اإلاإؾؿاث والهُاول التي حؿهغ صعم ومغافلت وجمٍى

ت حعمل على زلم مىظىمت ئؾتراجُجُت مالُت  الىنفي الخدلُلي في عغى مًمىن  هظه الىعكت، وكض زلهىا ئلى أن الخيىمت الجؼائٍغ

ت وعكابُت ميىهت مً مجمىعت مً الهُئاث والىواالث التي جسىى مً زالٌ ججغبت كُاصة اإلاىظىمت اإلاإؾؿاجُت لتركُت وصعم  وئصاٍع

 اإلاإؾؿاث الىاقئت.

 .إلاغجىؼاث ؤلاؾتراجُجُت، اإلالاولت، الجؼائغ: اإلاإؾؿاث الىاقئت، االيلمات املفحاحية

 

 

Abstract: 

 The study aimed to identify the strategic pillars through which Algeria is working to resurrect emerging 

institutions, which are based on a group of institutions and structures that support, accompany and finance this type of 

institutions. The Algerian government is working to create a strategic financial, administrative and control system consisting 

of a group of bodies and agencies that run through the experience of leading the institutional system to upgrade and 

support emerging enterprises. 

Keywords: startups, strategic foundations, entrepreneurship, Algeria 
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I. ثمهيد: 

ظعلذ اللُمت اإلاًافت التي جلضمها اإلاإؾؿاث الىاقئت لالكخهاصًاث عامت ؾىاء اإلاخلضمت أو الىاقئت أهمُتها   

ؼ آلالت الاهخاظُت اإلادلُت ويمان همى الىاجج اإلادلي  جتزاًض ًىما بعض ًىم، بل وأنبدذ جمشل الخل الاؾتراجُجي لخعٍؼ

ني مً هاخُت، ومً هاخُت أزغي ئًجاص  وظائف ظضًضة الؾخسضاماث عىانغ ؤلاهخاط، عالوة على جىفير ؤلاظمالي الَى

 .  -زانت للكباب–مىانب عمل 

هما أن اإلاخدبع للخُىعاث الخانلت زالٌ الؿىىاث ألازيرة في الجؼائغ ًضعن جماما عغبتها وئعاصتها في الخدٌى مً   

رة الدجم، وجبني ئؾتراجُجُت بعض الىمىطط الاكخهاصي الظي وان مغجىؼ على الهىاعاث الشلُلت أو اإلاإؾؿاث هبي

ع ئلى اكخهاص زلم الثروة،  اإلاإؾؿاث الىاقئت، التي باجذ حعض مضزال اؾتراجُجُا مهما للخغوط مً اكخهاص الَغ

ت كض ظىضث مسخلف الؿلُاث الغؾمُت والهُئاث ألاواصًمُت لإلقغاف على بعض الغغبت في  فالخيىمت الجؼائٍغ

ؾؿاث، هما اعخمضث على مجمىعت مً الغوائؼ والضعاماث الاؾتراجُجُت هخأؾِـ وػاعة الاؾدشماع في هظا الىىع مً اإلاإ 

لها، وخايىاث أعماٌ وصًاع ملاوالجُت حعمل على مغافلت هظه اإلاإؾؿاث.  زانت بها، ووواالث مهمتها جمٍى

 وعلُه جدبلىع لىا الاقيالُت التي جخجؿض في الدؿاٌؤ الخالي: 

 التي اعحمدتها الجشائز في مجاٌ النهوض بلطاع املؤضطات الىاشئة؟ ماهي املزثىشات إلاضتراثيجية 

 :وفي هظا اإلاىخى، وعلى يىء ما جلضم، جدبلىع لىا معالم ئقيالُت الضعاؾت التي جخمدىع خٌى الدؿاؤالث الفغعُت الخالُت

 ماهي اإلاميزاث التي جميز اإلاإؾؿاث الىاقئت عً اإلاإؾؿاث الازغي؟ -

 اعخمضتها الجؼائغ في مغافلت اإلاإؾؿاث الىاقئت؟ماهي الهُاول التي  -

ل اإلاإؾؿاث الىاقئت؟ -  ماهي مإؾؿاث التي ؾىتها الجؼائغ لخمٍى

:  . فزطيات الدراضة2  : جلىم فغيُاث الضعاؾت خٌى

 جىفغص اإلاإؾؿاث الىاقئت بسهائو جميزها عً اإلاإؾؿاث ألازغي. -

 الىاقئت.حعخمض الجؼائغ على هُاول صعم وظُفتها مغافلت اإلاإؾؿاث  -

ل اإلاإؾؿاث الىاقئت. -  حعخمض الجؼائغ على مجمىعت مً الىواالث حعمل مً زاللها على جمٍى

جيبع ألاهمُت ألاواصًمُت للبدض مً اإلاياهت التي باجذ جدخلها اإلاإؾؿاث الىاقئت في الؿاخت  . أهمية الدراضة:3

ت، خُض حعض خضًض الؿاعت في اإلادافل الخيىمُت  والبدىر العلمُت واإلالخلُاث الاواصًمُت، الاعالمُت الجؼائٍغ

فاإلاإؾؿاث الىاقئت أنبذ جمشل جىظه خيىمي أواصًمي ًجب الخىى فُه والخدؿِـ بأهمُتها في زلم الخىىع 

 الاكخهاصي.

 :ئلى الضعاؾت هظه :  تهضفالدراضة . أهداف4

ت اإلاخعللت بمىيىع اإلاإؾؿاث الىاقئت؛ -  وكغ مسخلف اإلافاهُم الىظٍغ

 غف على مسخلف هُاول صعم ومغافلت اإلاإؾؿاث الىاقئت في الجؼائغ؛مداولت الخع -

ل اإلاإؾؿاث الىاقئت في الجؼائغ. - لت جمٍى ٍغ  مداولت الخعغف على مإؾؿاث َو
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II.  :ماهية املؤضطات الىاشئة 

وهي ولمت حكير ئلى فىغة   Startمً ظؼئين Startupجخيىن ولمت اإلاإؾؿت الىاقئت . جعزيف املؤضطات الىاشئة: 1

ؿخسضم هظا  Upالاهُالق، و  حعني الهعىص أو الىمى اللىي، فاليلمت هيل حعني الاهُالق اللىي، أو الهعىص اللىي، َو

اإلاهُلح لترظمت فىغة "بضء العمل" وججغبت وكاٍ ظضًض، وحعُين مإؾؿت مبخىغة ظضًضة طاث ئمياهُاث همى عالُت 

إلاهُلح اؾخسضم للخعٍغف بيل اإلاإؾؿاث خضًشت اليكأة والتي حعخمض على الخىىىلىظُا وجلضًغ كُمتها اإلاؿخلبلُت، وا

اصًت ئبضاعُت وأمامها  الخضًشت، هما ٌؿخسضم بالًبِ في جدضًض اإلاإؾؿاث خضًشت اليكأة والتي وكأث مً فىغة ٍع

 اخخماالث هبيرة للىمى والاػصهاع".

ها "جلً اإلاإؾؿاث الكابت اإلابخىغة في كُاع الخىىىلىظُا ٌعغف اللامىؽ الفغوس ي العوؽ اإلاإؾؿاث الىاقئت بأن

الخضًشت"، هما حعغف على أنها "مإؾؿت نممذ لخىمى بؿغعت"، وهي اإلاإؾؿاث خضًشت اليكأة في عالم الاعماٌ 

 .(04ؾامُت، نفدت )الخمُض و  نغيرة عأؽ اإلااٌ والتي لم جىً مىظىصة مً كبل مهما واهذ َبُعت وكاَها"

وخؿب بٌى غغاهم في اإلاإؾؿت الىاقئت هي "مإؾؿت مهممت لخىمى بؿغعت، وأن جيىن خضًشت الخأؾِـ ال ًجعلها   

ل  هاقئت، هما أهه لِـ مً الًغوعي أن حعمل اإلاإؾؿاث الىاقئت في مجاٌ الخىىىلىظُا، وأن جدهل على جمٍى

 (graham, 2012) لىمى"مساَغ، وأن جيىن لها هىع مً اإلاسغظاث، والص يء ألاؾاس ي الىخُض هى ا

ع الجؼائغي، فلض ظهغث أٌو مداولت لخعٍغف اإلاإؾؿاث    أما باليؿبت للخعٍغف اللاهىوي للمإؾؿت الىاقئت في الدكَغ

ىُت  2020ؾبخمبر  15اإلاإعر في  20/2545الىاقئت في الجؼائغ في اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  اإلاخعلم باوكاء اللجىت الَى

جم ويع مجمىعت مً الكغوٍ التي ًجب ان  11اٌ، فاإلااصة إلاىذ عالمت مإؾؿت هاقئت ومكغوع مبخىغ وخايىت أعم

جخىافغ عليها اإلاإؾؿت ختى جدهل على عالمت "مإؾؿت هاقئت" والتي جىو على: أهه حعخبر مإؾؿت هاقئت ول مإؾؿت 

 : (2020ؾبخمبر  15، اإلاإعر في 20/254) زايعت لللاهىن الجؼائغي وجدترم اإلاعاًير الخالُت

 ؾىىاث؛ 8ال ًجب ان ًخجاوػ عمغ اإلاإؾؿت  -

 ًجب ان ًخعمض همىطط أعماٌ اإلاإؾؿت على مىخجاث أو زضماث أو همىطط أعماٌ أو فىغة مبخىغة؛ -

ىُت؛ -  ًجب ان ال ًخجاوػ عكم ألاعماٌ الؿىىي اإلابلغ الظي جدضصه اللجىت الَى

على ألاكل مً كبل أشخام َبُعُين او نىاصًم اؾدشماع معخمضة  ℅50أن ًيىن عأؾماٌ الكغهت ممٌى بيؿبت  -

 و مً َغف مإؾؿاث أزغي خانلت على عالمت مإؾؿت هاقئت؛أ

 ًجب أن جيىن ئمياهُاث همى اإلاإؾؿت هبيرة بما فُه الىفاًت؛ -

 عامل. 250ًجب أن ال ًخجاوػ عضص العماٌ  -

ل ضخم، حؿعى الى اهخاط مىخىط ومً مىظىع عام فاإلاإؾؿاث الىاقئت هي ول مإؾؿت مبخضئت ال  جدخاط ئلى جمٍى

ت  لها لخخماش ى مع مخُلباث الؿىق وجيىن وفم الاظغاءاث اللاهىهُت اإلاعخمضة والؿاٍع ظضًض أو زضمت مبخىغة وحؿٍى

ع وهبير، مما ًيخج عىه  اإلاعمٌى بها، هما جيىن صعظت اإلاساَغة وعضم الخأهض فيها عالُت، وهظا ملابل جدلُم همى ؾَغ

 ضخمت في خالت هجاح اإلاكغوع، وطلً بغٌ الىظغ عً حجم اإلاإؾؿت أو اليكاٍ أو اللُاع والعمغ.أعباح 
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 : . دصائص املؤضطات الىاشئة2

 جسخو اإلاإؾؿاث الىاقئت بمجمىعت مً الخهائو، والتي ًمىً خهغها في الىلاٍ الخالُت:

ً ئما : أي أنها خضًشت اليكأة وهي الخانُت التي حؿخمض . مبحدئة اليشأة1.2 منها حؿمُتها، فهي مإؾؿاث أمامها زُاٍع

 الىمى والخىؾع لخهبذ مإؾؿت هاجخت، أو الخؿاعة والاوسخاب مً الؿىق؛

، فهظا الىىع مً اإلاإؾؿاث startup: وهي اخضي اإلاميزاث التي ًمىً مً زاللها جدضًض معنى . فزصة الىمو املتزاًد2.2

ضا أهثر مً الخيالُف اإلاُلىبت، فهي لها اللضعة على مماعؾت العمل باميانها جدلُم اًغاصاث عالُت في وكذ كهير ظ

 الخجاعي بؿغعت وػٍاصة ئًغاصاتها وهامل عبدها، فهغغها ال ٌعنى بالًغوعة عجؼها عً جدلُم الغبذ؛

ت جلىم على الافياع الغائضة التي  . الاعحماد على الحىىولوحيا:3.2 ًسخو هظا الىىع مً اإلاإؾؿاث بأن افياعه الخجاٍع

م مىخجاتها وزضماتها، والعشىع  حعخمض على الخىىىلىظُا في اقباع الؿىق، فهي حعخمض بكيل هبير على اإلاىهاث لدؿٍى

ل الالػم مً زالٌ الاهترهذ والفىػ بضعم خايىاث ألاعماٌ؛  على الخمٍى

ًلىم اإلابضأ اإلابخىغ للمإؾؿاث الىاقئت على مبضأ الخيالُف اإلاىسفًت، فخُبُم الفىغة  ال  الحياليف املىذفظة:. 4.2

ًخُلب عؤوؽ أمىاٌ ضخمت وجيالُف مغجفعت، فالخيالُف اإلاُلىبت جيىن نغيرة ظضا ملاعهخا باإلًغاصاث اإلاسُِ 

 جدلُلها في خالت هجاخها.

 . دورة حياة املؤضطات الىاشئة: 3

ان اهم ميزة جسخو بها اإلاإؾؿت الىاقئت هي كضعتها على الىمى، الا انها اإلاماعؾت الىاكعُت لها جسخلف، فهظا الىىع   

لها هدى الاعجياػ والخمىكع في  مً اإلاإؾؿاث معغى أهثر مً غيره الخعثر، فاإلاإؾؿت الىاقئت جمغ بمغاخل نعبت في ٍَغ

مىً ابغاػ مغاخل صوعة خُاتها في  :(49، نفدت 2020مدمض و فاَمت، ) الؿىق، ٍو

: فهظه اإلاغخلت حعخبر أؾاؽ اوكاء هظا الىىع مً اإلاإؾؿاث، فالفىغة اإلابخىغة . مزحلة الفىزة أو ما كبل الاهطالق1.3

جب أو الجضًضة حعخبر أهم مغخلت خُض ًلىم شخو او مجمىعت مً الاشخام في َغح فىغة ابضاعُت  ظضًضة، ٍو

 الخعمم فيها والبدض عً ول اإلاخغيراث اإلادُُت بها؛

: وفيها ججؿض الفىغة وجبضأ اإلاإؾؿت باَالق أٌو قغاعة إلاىخجاث او زضماث في الؿىق، وجمخاػ . مزحلة الاهطالق2.3

 هظه اإلاغخلت بيىن اإلاىخجاث والخضماث هىا غير معغوفت اي ظضًضة على الؿىق؛

بضأ الًغِ الؿلبي والعىائم الع. مزحلة الىمو والاك3.3 : وفيها جبلغ مسغظاث اإلاإؾؿت الظعوة أًً ًغجفع الخماؽ ٍو

 خُض ًؼصاص عضص العاعيين للمىخج وجبضأ بىاصع الفكل والتراظع؛

: وهي اإلاغخلت التي مً اإلامىً ان حكهض فيها مسغظاث اإلاإؾؿت التراظع والاهؼالق، وهظا ما ًضفع . مزحلة الاهشالق4.3

 الخعثر والخغوط مً الؿىق في خالت عضم الخضاعن، زانت أن معضالث الىمى في هظه اإلاغخلت جيىن مىسفًت؛ بها الى

: في هظه اإلاغخلت جبضأ اإلاإؾؿت بالنهىى مً ظضًض بفًل الاؾتراجُجُاث اإلاخبعت . مزحلة الىمو وجطلم املىحدر5.3

خم هىا اَالق الجُ م العمل بمخغيراث الؿىق، ٍو له على هُاق واؾع؛وجىامي زبرة فٍغ  ل الشاوي مً اإلاىخجاث وحؿٍى

سغط مً مغخلت الخجغبت والازخباع لُُغح في  . مزحلة الىمو املزثفع:6.3 غ اإلاىخج أو الخضمت بكيل نهائي ٍو هىا ًخم جٍُى

دلم اإلاياهت واإلايزة الخىافؿُت التي حؿمذ له بخدلُم ألاعباح اإلاغاصة.  الؿىق اإلاىاؾبت، ٍو
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 : ت الىاشئة. أهمية املؤضطا4

اهدؿبذ اإلاإؾؿاث الىاقئت في آلاوهت الخيرة أهمُت هبيرة، وهظا باعخباعها البضًل اإلاىاؾب في ظل يعف اللضعة   

لُت، وللضعتها على اؾخسضام اإلاضازل الخضًشت للخىىىلىظُا، وجبرػ أهمُت هظه اإلاإؾؿاث مً زالٌ )مضاحي و  الخمٍى

 :(149، نفدت 2021 آزغون،

: حؿاهم اإلاإؾؿاث الىاقئت بكيل هبير في جىفير فغم العمل ألفغاص ححواء البطالةإدلم الوظائف واملطاهمة في  -

اإلاجخمع، فهي فغنت لخجعل الضولت كاصعة على جىلُض فغم للدكغُل، فالعضًض مً الضعاؾاث أزبدذ أن هظا الىىع مً 

ا وهظا زالٌ الفترة  10اإلاإؾؿاث كضع زللذ أهثر مً  بمؿخىي أعلى مً أي فئت  2020-2010ملُىن مىهب ؾىٍى

 مإؾؿُت أزغي؛

: جيبع هظه الاهمُت مً وىن اإلاإؾؿاث الىاقئت حعمل مً زالٌ الاؾخسضام سيادة اهحاج وثىوع الطلع والخدمات -

اجُت مخىىعت، وبالغغم مً الاعظم للخىىىلىظُا وهظه الخانُت جإلها الى لعب صوع هبير في زلم حكىُلت ؾلعُت وزضم

 وىنها قابت فهي حؿاهم في همى الؿلع والخضماث بكيل هبير اهثر مً حجمها.

:ٌعخبر اكخدام ألاؾىاق واخض مً أهم الاهضاف التي حعمل عليها اإلاإؾؿاث الىاقئت، فهي فحح اضواق حدًدة -

اعخماصها على الخىىىلىظُا الخضًشت حؿعى ئلى زلم أؾىاق ظضًضة إلاىخجاث كضًمت أو مؿخدضزت، وهما طهغها ؾابلا ف

 بكيل أؾاس ي ٌؿمذ لها بخلضًم مىخجاث ًمىً أن حغير مً جغهُبت ألاؾىاق والىنٌى ئلى ألاؾىاق العاإلاُت.

: ان اؾخسضام اإلاإؾؿاث الىاقئت للخضماث اللائمت على اإلاعغفت واإلابيُت على ثىمية مطحويات البحث العلمي -

العلمي وعلى عأؾها الجامعاث على مىاهبت الخغير الخانل في بِئتها، فالعجلاء الخىىىلىظُا جضفع بمإؾؿاث البدض 

بمؿخىي الجامعت ؾُمىً الُلبت والباخشين واإلاإؾؿاث الخعلُمُت ألازغي مً جىفُظ أفياعهم بالعمل مً زالٌ 

 اإلاإؾؿاث الىاقئت.

الىمى الاكخهاصي والاظخماعي : حعمل هظه اإلاإؾؿاث على عفع معضالث املطاهمة في الحىمية الاكحصادًة -

للمجخمعاث، وزانت الىامُت، فهي حعخبر مدُت اَالق إلاسخلف الافياع الخضًشت التي ال جخُلب عؤوؽ أمىاٌ هبيرة مً 

ني وبالخالي اإلاؿاهمت في عفع اللضعة الكغائُت والصخُت  هاخُت، ومً هاخُت أزغي جدلم مؿاهمت هبيرة في الىاجج الَى

 والخعلُمُت لألفغاص.

III. هياول دعم املؤضطات الىاشئة في الجشائز : 

اصة ألاعماٌ مإزغا، وزهىنا في خغهت جأؾِـ اإلاإؾؿاث الىاقئت  حكهض الجؼائغ في آلاوهت الازيرة نعىصا مهما في ٍع

الظي ؾمذ للجؼائغ باخخالٌ مياهت اؾتراجُجُت يمً الضٌو التي حعمل على الخدٌى ئلى اكخهاص  2020بعض كاهىن 

اقئت، فالجؼائغ حعمل على هظه الاؾتراجُجُت مً زالٌ جىفير هُاول صعم إلاغافلت هظا الىىع مً اإلاإؾؿاث الى

 اإلاإؾؿاث.

 : . حاطىات ألاعماٌ الجشائزية1

ىُت حعخبرها "هُئاث تهضف ئلى  هىان عضة حعاٍعف ًمىً مً زاللها الخعغف على خايىاث ألاعماٌ، فالجمعُت ألامٍغ

مؿاعضة اإلاإؾؿاث اإلابضعت الىاقئت وعظاٌ ألاعماٌ الجضص، وجىفغ لهم الىؾائل والضعم الالػمين لخسُى أعباء 



 

 – حبلت المؤسسبث النبشئت –المببدراتيت لألعمبل المعبصرة بين المرافقت ومتطلببث االستدامت          

 151  برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 الدولي املؤثمز 

 العلمي

2023 

 

م ووكغ مى ، وحعغفها الهُئت (135، نفدت 2011خؿً، ) خجاتهم"ومغاخل الاهُالق والخأؾِـ، هما جلىم بعملُاث حؿٍى

ألاوعوبُت لألعماٌ ومغاهؼ الابخياع بأنها "مىظماث عؾمُت معغوفت لضعم الابخياع في اإلاإؾؿاث الهغيرة واإلاخىؾُت 

 ,European commission etreprise directorale) وظاٌ الاعماٌ، وحعمل مً أظل جدلُم اإلاهلخت واإلاىفعت العامت"

2002, p. 05) 

ع اوكاء    فالخعاٍعف حعضصث وجىىعذ، ئال أن ولها جضوع خٌى فىغة "مؿغع بضأ الدكغُل"، فهي بيُت صعم إلاكاَع

ا وعبِ عالكاث مع قبياث ألاعماٌ ألازغي. ا واؾدشماٍع  ألاعماٌ والتي حعمل على جلضًم خؼمت مً الخضماث، اصاٍع

ظظوعها ئلى اوكاء أٌو خايىت أعماٌ في الىالًاث وبالغغم مً أن فىغة خايىاث ألاعماٌ لِؿذ خضًشت بل حعىص    

ىُت في  غن، ئال أن الجؼائغ لم ججؿض أو خايىت أعماٌ ئال في  1959اإلاخدضة ألامٍغ باإلاغهؼ الهىاعي لباجافُا بمضًىت هٍُى

في الجؼائغ العانمت،  14خايىت أعماٌ منها  18، وجىانل جأؾِـ خايىاث ألاعماٌ لخهل الُىم ئلى 1998ؾىت 

ت.وؾىد  اٌو الخعغف على أهم خايىاث ألاعماٌ الجؼائٍغ

لُت جم اَالكها في الجؼائغ العانمت بهضف صعم الكباب بأفياع  :incubme. أهىوب مي 1.1 وهي أٌو خايىت افٍغ

لُت" وفلا إلاإؾؿيها اإلاكاعهين، وؾُإصي طلً ئلى  لُت لالخخُاظاث الافٍغ مؿخللت عً ظيؿُتهم وجلضًم "الخلٌى الافٍغ

ؼ كضعاجه كبل  الخىظهاث والخىنُاث عالوة على اؾخًافت ملف الدكغُل الظي ؾُيىن لضًه الىكذ اليافي لبىاء وحعٍؼ

 مغاصعة الخايىت.

ت الىاقئت على الهعُض الضولي مً زالٌ قبىت الاهترهذ وجىىىلىظُا  غ الكغواث الجؼائٍغ وتهضف هظه الخايىت ئلى جٍُى

.اإلاعلىماث والاجهاٌ بما في طلً جُبُلاث اله  اجف اإلادمٌى

غها  .حاطىة ضاًبر بارن ضيدي عبد هللا2.1 ىُت لتركُت الخًائغ الخىىىلىظُا وجٍُى : حعغف أًًا باؾم الىوالت الَى

ض والاجهاالث والخىىىلىظُا الغكمُت  ضط" فهي خايىت أعماٌ جابعت لللُاع العام جدذ اقغاف وػاعة البًر "جىىى بٍغ

لع ملغها في الجؼائغ  2004أؾؿذ ؾىت  ىُت مً زالٌ حصجُع ٍو اصًت َو العانمت، وتهضف ئلى اوكاء هظام بِئت ٍع

ع اإلابخىغة لًمان اإلاكاعهت الفعالت في الاكخهاص الجؼائغي.  اإلاإؾؿاث الىاقئت واإلاكاَع

ع ملغها الجؼائغ العانمت  2015: جأؾؿذ ؾُالبـ في . حاطىة ضيالبظ3.1 وهي خايىت أعماٌ ومؿغعت مكاَع

ض  خم طلً باللغب مً البًر اصي الجؼائغي، ٍو ب وصمج اإلاإؾؿاث الىاقئت في الىظام البُئي الٍغ اإلاغهؼي، حعمل على جلٍغ

ت للىجاح في الؿىق الجؼائغي، وهظلً  اصًت الًغوٍع مً زالٌ صعم عواص الاعماٌ باالؾدكاعة وجىفير الاصواث الٍغ

غ الىظام البُئي اصة الاعماٌ مً زالٌ الخىانل والخلغب  مؿاعضتهم في جىؾُع قبىت عالكاتهم، هما تهضف ئلى جٍُى لٍغ

 مع نىاع اللغاع في اللُاعين العام والخام مدلُا وعاإلاُا.

ؼ  2016: أؾـ ؾىت . املزهش الجشائزي لزيادة الاعماٌ الاححماعية4.1 وملغه في الجؼائغ العانمت، خُض يهضف ئلى حعٍؼ

اصة ألاعماٌ الاظخماعُت في الجؼائغ مً زالٌ صعم وجضٍعب  اصة الاعماٌ ٍع الجهاث الفاعلت في الىظام البُئي الاظخماعي لٍغ

ع في هظا اإلاجاٌ.  وطلً مً زالٌ جلضًم الخىظُه والاؾدكاعة للمكاَع

: وحعغف هظلً بمغهؼ جىمُت الخىىىلىظُا اإلاخُىعة التي ًلع ملغها في بابا خؿين بالجؼائغ CDTA. فزهة ثان 5.1

لُاع العام وهي مخسههت في العلىم والخىىىلىظُا، وجخمشل زضماتها في العانمت، وحعض مً الخايىاث الخابعت لل
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ع اإلابخىغة في قتى مجاالث العلىم والخىىىلىظُا وفي مجاٌ البدض العلمي والابخياع الخىىىلىجي، واإلاؿاعضة  صعم اإلاكاَع

ب. اصة اللُمت وهظلً الخضٍع  في ٍػ

ماث واؾدكاعاث وجىظيهاث، باإليافت أنها جلىم : جلع في الجؼائغ العانمت وهي مإؾؿت زضBCOS. بيىوص6.1

ع والضعم والخىظُه  ع اإلاكاَع اصة ألاعماٌ، وحكمل زضماتها حؿَغ ت في مجاٌ ٍع باث الخانت بالكغواث الجؼائٍغ بالخضٍع

اصة الاعماٌ والبزوـ.  وعلض فعالُاث ومإجمغاث خٌى ٍع

ع مHABA. معهد 7.1 عمل على حؿَغ غ الابخياع وعٍاصة ألاعماٌ في : ًلع ملغ اإلاعهض في بلىػصاص َو ع حؿاعض على جٍُى كاَع

ع همى اإلاإؾؿاث الىاقئت باؾخعماٌ أصواث مسخلفت مشل  هما أنها  Fablabsو Think-Thankالجؼائغ مً زالٌ حؿَغ

ع ومغاكبتها.  جملً مجلـ علمي لخلُُم اإلاكاَع

 : . مشاثل ألاعماٌ الجشائزية2

وهي عباعة عً هُيل عام للضعم أوكأتها وػاعة اإلاإؾؿاث الهغيرة واإلاخىؾُت في ول مً وهغان، عىابت غغصاًت وبغط 

 : ع، وجضوع مهامها خٌى ج، مً أظل اؾخًافت ومغافلت كاصة اإلاكاَع ٍغ  بىعٍغ

ت والفىُت؛ - بُت والخجاٍع  جلضًم اإلاكىعة الصخهُت واإلاالُت واللاهىهُت والًٍغ

باث اإلادضصة ومخابعت كاصة اإلاكغوع ختى هًىط واوكاء قغهتهم.جىظُم ظمُع  -  أقياٌ اليكاَاث، اإلاؿاعضاث والخضٍع

 هم جلضم زضماث ازغي مشل:  -

 مياجب أو مباوي زابخت اإلاضة؛ 

 جىفير أزار اإلاياجب واظهؼة الىمبُىجغ؛ 

  غي، قبىت الاهترهذ الفاهـ والهاجف؛  الخىزُم ووؾائل الاجهاٌ واليسخ الخهٍى

 اإلاؿدىضاث والُباعت؛ وسخ 

  مغافلت اإلاباصعاث في ظمُع الخُىاث: العالكت مع اإلاإؾؿاث اإلاالُت، الىالًت البلضًتوول اإلاإؾؿاث طاث

 الهلت باإلاكغوع.

 : . دار امللاوالثية بالجشائز3

ًسخف مهُلح صاع عً ول اإلاهُلخاث ألازغي، فمهُلح مغهؼ أو معهض ٌكير أهثر ئلى الهُاول الاواصًمُت للخعلُم 

الخللُضي، أما صاع اإلالاوالجُت حعخبر الاصاعة اإلاىاؾبت التي جلىم عليها الهُاول وجغؾُش كُم اإلالاوالجُت وعٍاصة الاعماٌ 

غ أ ع طاث كُمت وجمهُض الُالب عليها مً أظل جدلُم وجٍُى فياعهم على أعى الىاكع، واإلاؿاهمت في ظهىع مكاَع

مىً خهغ مهامها في الىلاٍ الخالُت:  ني، ٍو  مًافت عالُت حؿاهم في جىمُت الاكخهاص الَى

اصة ألاعماٌ مً زالٌ الخىعُت؛ -  وكغ زلافت ٍع

ب الُالب في مجاٌ اإلالاوالجُت؛ -  جضٍع

ع؛ -  الضعم اإلاؿبم للُالب خاملي اإلاكاَع

 عؽ صاع اإلالاوالجُت العضًض مً الاوكُت، وعلى عأؾها:هما جما

ت طاث الُابع العام؛ -  اكامت اًام اعالمُت وجىعٍى
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اصة الاعماٌ؛ -  اكامت هضواث واًام صعاؾُت خٌى مجاٌ ٍع

 اكامت الجامعاث الهُفُت، والضوعاث اإلاخعللت بىُفُت اوكاء مإؾؿت بمكاعهت قغواء فاعلين؛ -

اصة  - بت خٌى ٍع لت اكامت صوعاث جضٍع  .TRIE-CREEالضولُت واوكاء الاعماٌ بىمىطط  BMGالاعماٌ بٍُغ

صاع  75والجؼائغ حعمل مً زالٌ مسُِ ٌؿمى بمسُِ صًاع اإلالاوالجُت، خُض جمىً الجؼائغ ختى الُىم مً جأؾِـ   

ً مهاصق عليهم مً  للملاوالجُت ً اإلانهي جدذ اقغاف مضٍع في مسخلف الجامعاث واإلاضاعؽ العلُا وختى مغاهؼ الخمٍى

مىً طهغ أهم  َغف اإلاىخب الضولي للعمل، مً أظل يمان مهام وأوكُت صًاع اإلالاوالجُت والتروٍج لغوح اإلاباصعة، ٍو

 صًاع اإلالاوالجُت في الجامعاث على ؾبُل اإلاشاٌ ال الخهغ:

ىُت لضعم وجىمُت اإلالاوالجُت؛صاع ا -  إلالاوالجُت الخابعت للىوالت الَى

 صاع اإلالاوالجُت لجامع اإلاؿُلت؛ -

 بً ًىؾف بً زضة؛ 1صاع اإلالاوالجُت لجامعت الجؼائغ  -

 صاع اإلالاوالجُت لجامعت ؾىق أهغاؽ؛ -

 عباؽ فغخاث. 1صاع اإلالاوالجُت لجامعت ؾُُف  -

IV. هياول ثمويل املؤضطات الىاشئة في الجشائز: 

نها اؾخدضر الُاث وهُاول وظُفتها مغافلت هظه أفي اَاع مؿيرة الجؼائغ هدى الاعجلاء باإلاإؾؿاث الىاقئت هجض 

 اإلاإؾؿاث مالُا، ومنها ًمىً حؿلُِ الًىء على بعٌ منها:

 : . الووالة الوطىية لدعم وثىمية امللاوالثية1

وهي هُئت عمىمُت طاث َابع زام جدذ وناًت مهالح الىػٍغ اإلاىخضب لضي الىػٍغ الاٌو اإلايلف باإلاإؾؿاث 

ع إلوكاء وجىؾُع  اإلاهغغة، جخىفل الىوالت بدؿُير ظهاػ طو ملاعبت اكخهاصًت يهضف ئلى مغافلت الكباب طوي اإلاكاَع

ُت ووكغ الفىغ اإلالاوالحي وجمىذ ئعاهاث مالُت مإؾؿاث مهغغة في مجاٌ اهخاط الؿع والخضماث، هما حؿعى الى جغك

 وامخُاػاث ظبائُت زالٌ ول مغاخل اإلاغافلت.

غ اإلالاوالجُت   ىُت لتركُت وجٍُى ني وهظا العضًض مً الفغوع  51وجم الىوالت الَى ووالت والئُت حغُي وامل التراب الَى

ني مخىاظضة في الضوائغ الىبري.  اإلاىػعت عبر وامل التراب الَى

 :مهام الووالة الوطىية لدعم وثىمية امللاوالثية .1.1

ىُت لخدلُم اإلاهام الخالُت  :( 0202نوفمبر 00، 02/903)المرسوم التنفيذي رقم  حعمل الىوالت الَى

 جدؿين ووكغ زلافت اإلالاوالجُت؛ -

ع؛ -  جلضًم الىصح والضعم اإلاالي ألصخاب اإلاكاَع

عهم؛ مغافلت -  الكباب خاملي فىغة مإؾؿت ختى ججؿُضهم الفعلي إلاكاَع

ً لضي مؿيري اإلاإؾؿاث اإلاهغغة؛ - غ اإلاهاعاث الخلىُت ومهاعاث الخيٍى  جٍُى

 يمان اإلاغافلت وإلاخابعت الضوعٍت للمإؾؿاث اإلاهغغة مً أظل صًمىمتها؛ -

ع وجدُُنها صوعٍا باالقتران مع مسخل - ت اليكاَاث واإلاكاَع  ف اللُاعاث اإلاعىُت؛اعضاص زاَع



 

 – حبلت المؤسسبث النبشئت –المببدراتيت لألعمبل المعبصرة بين المرافقت ومتطلببث االستدامت          

 154  برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 الدولي املؤثمز 

 العلمي

2023 

 

اعاث؛ - ً الَا  عهغهت وعكمىت آلُاث ئصاعة وحؿُير الىوالت وظهاػ اؾخدضار اإلاإؾؿاث اإلاهغغة وجيٍى

 جًمً حؿُير مىاَم وكاَاث مهغغة مخسههت مجهؼة لفائضة اإلاإؾؿاث اإلاهغغة؛ -

غ الاهظمت البُئُت بىاء على فغم الاؾدشماع اإلاخاخت مً َغ  -  ف الكغواء.حصجُع واؾخدضار وجٍُى

 : . الشزوط ألاضاضية للحأهيل2.1

ل ناخب اإلاكغوع ًجب ان جخىفغ فُه مجمىعت مً اإلاإهالث والتي جسخهغ في:  لخمٍى

 ؾىت؛ 40-19أن ًيىن ؾً خامل اإلاكغوع بين  -

 أن ًيىن خامل اإلاكغوع طو قهاصة أو جأهُل منهي أو له مهاعاث معغفُت بكهاصة أو وزُلت أزغي؛ -

ل اإلاسخاعة؛أن ًلضم ناخب اإلاك -  غوع مؿاهمت شخهُت ملابل ألخض نُغ الخمٍى

 أن ال ًيىن ناخب اإلاكغوع كض اؾخفاص مً اعاهت الؾخدضار وكاٍ ما مً مسخلف ظهاث الضعم. -

 : . مزاحل املزافلةمً طزف الووالة3.1

ً ناخب اإلا كغوع، فىغة اإلاكغوع، الدسجُل عبر اإلاىكع الالىترووي، اؾخلباٌ وجىظُه، اعضاص اإلاكغوع، جيٍى

ع، مىافلت البىً، الاوكاء اللاهىوي للمإؾؿت،  ل اإلاكاَع اإلاهاصكت على اإلاكغوع مً كبل لجىت اهخلاء واعخماص وجمٍى

ل اإلاكغوع، الاهُالق في اليكاٍ، مخابعت اليكاٍ.  جمٍى

 : املعحمدة . صيغ الحمويل4.1

لُت جخم مً زالٌ هظه الىوالت، والتي جخجؿض   في:هىان زالشت جغهُباث جمٍى

ع والتي جيىن بيؿبت . الحمويل الذاجي1.4.1 للُمت  100: ًخمشل في اإلاؿاهمت الصخهُت ألصخاب اإلاكاَع

 صط.10.000.000

لي هىا مً َغفين: فخيىن اإلاؿاهمت الصخهُت لُالب اإلاكغوع . الحمويل الثىائي2.4.1 ، 50: ًخيىن الهُيل الخمٍى

ىُت بىفـ  صط.10.000.000علما أن كُمت اللغى ال جخجاوػ  50اليؿبت  وكغى بضون فىائض مً كبل الىوالت الَى

غ . الحمويل الثالثي3.4.1 ىُت لضعم وجٍُى : ًخيىن الهُيل اإلاالي هىا مً زالزت أَغاف: َالب اإلاكغوع، الىوالت الَى

مىً جىيُدها مً زالٌ الجضٌو الخالي: ل البىً ٍو  اإلالاوالجُت، باإليافت الى جمٍى

 طزيلة الحمويل الثالثي(: 1الجدٌو ركم )

كيمة 

 الاضخثمار

املطاهمة  املىطلة الفئة

 الشخصية

 البىً ANADEكزض بدون فائدة 

 70 25 05 وافت اإلاىاَم البُالين والُلبت 

 70 20 10 مىاَم الجىىب  ختى

مىاَم الهًاب واإلاىاَم  غير البُالين 10.000.000

 الخانت

12 18 70 

 70 15 15 باقي اإلاىاَم  
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 : . امحياسات املزافلة والحىوي5.1ً

ع صون ملابل مً اإلاؿاعضاث الخلىُت للىوالت ومً اؾدكاعاتهم وهظا مخابعت جُىع  ٌؿخفُض الكباب طوي اإلاكاَع

عهم، باإليافت ئلى امخُاػاث أزغي ًمىً جىيُدها مً زالٌ:  مكاَع

ع الاؾخفاصة مً كغى ايافي غير : عىض الًغوعة ًمىً . اللزض غير امليافئ الاطافي ملحل الىزاء1.5.1 لخاملي اإلاكاَع

مىذ هظا اللغى في 500.000ميافئ بلُمت  صط للخىفل باًجاع اإلادل أو ميان العمل، باؾخصىاء الاوكُت الغير ملُمت ٍو

ل البىيي إلخضار اليكاٍ. ع الكباب الى الخمٍى  خالت لجىء اصخاب اإلاكاَع

ع الاؾخفاصة مً كغى ايافي غير ميافئ . اللزض الغير ميافئ الاطافي لالضحغال2.5.1ٌ : ًمىً لخاملي اإلاكاَع

 صط بهفت اؾخصىائُت وفم الكغوٍ والىمُاث اإلادضصة خؿب الخىظُم.1.000.000لالؾخغالٌ ًهل ئلى 

ل على علىص جأؾِـ اإلاإؾؿاث اإلاهغغة، وجخم مً ــــ: الاعفاء مً خلىق الدسجُ. الامحياسات الجبائية3.5.1

 :زالٌ مغخلخين

 : وفُه ًخم:. مزحلة الاهجاس1.3.5.1

 جسفٌُ الغؾىم الجمغهُت للخجهيزاث اإلاؿخىعصة؛ -

 الاعفاء مً اللُمت اإلاًافت على العخاص باليؿبت للمإؾؿاث اإلاهغغة الخايعت للىظام الخلُلي؛ -

ت التي جخم في اَاع اوكاء اليكاٍ؛ -  الاعفاء مً صفع الغؾىم هلل اإلالىُت على الاهخخاباث العلاٍع

 الاعلاء مً خلىق الدسجُل على علىص جأؾِـ اإلاإؾؿاث اإلاهغغة. -

خم فيها:. مزحلة الاضحغال2.3.5.1ٌ  : ٍو

الاعفاء مً مبلغ الىفالت اإلاخعللت بدؿً الخىفُظ باليؿبت لليكاَاث الخغفُت واإلاإؾؿاث اإلاخعللت بترمُم  -

 اإلامخلياث الشلافُت؛

ؾىىاث للمىاَم الخانت ومىاَم  06ؾىىاث أو  03وايافت البىاًاث إلاضة الاعفاء مً الغؾم العلاعي على البُاهاث  -

 ؾىىاث إلاىاَم الجىىب؛ 10الهًاب، و

ش الاؾخغالٌ إلاضة  - بت الجؼافُت الىخُضة، ابخضاء مً جاٍع ؾىىاث للمىاَم الخانت،  06أو  03الاعفاء الىلي مً الًٍغ

 ؾىىاث إلاىاَم الجىىب. 10و

بت الجؼافُت الىخُضة  إلاضة ؾيخين عىض الخعهض بخىظُف جمضًض فترة الاعفاء مً الً -  عماٌ على ألاكل. 03ٍغ

ني وألاؾغة . الووالة الوطىية لخطيير اللزض املصغز2 : هي مىظمت مدضصة جدذ اقغاف وػاعة الخًامً الَى

مؿاعضة وصعم  ومغهؼ اإلاغأة، ًًمً مغافلت اإلاباصع َىاٌ عملُت اوكاء وحكغُل اإلاكغوع ومغاكبخه الهضف الغئِس ي هى 

 اإلاباصع في ظمُع زُىاجه.

 :. مهام الووالة الوطىية لخطيير اللزض املصغز1.2

ىُت لخدلُم اإلاهام الخالُت  ( 22/01/2004، اإلاإعر في 14/4مً اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  5)اإلااصة  ’حعمل الىوالت الَى

 الاولُت؛جلضًم كغوى بضون فائضة لكغاء اإلااصة  -

 باإلائت؛ 100كغوى إلوكاء اوكُت مضعىمت بيؿبت  -

ب؛ -  الخضٍع
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 الضعم واإلاكىعة والضعم في جىفُظ اليكاٍ؛ -

بُت؛ -  اإلاؼاًا الًٍغ

بت الشابخت الىخُضة إلاضة زالزت ؾىىاث؛ -  اعفاء وامل مً الًٍغ

بت الامالن على اإلاباوي اإلاؿخسضمت في الاوكُت اإلاىفظة إلاضة زالزت ؾىىاث؛ -  اعفاء مً يٍغ

 اعفائه مً واظب الىلل، وعملُاث الاؾخدىاط العلاعي التي كام بها اإلاباصعون بهضف اوكاء اوكُت نىاعُت؛ -

 حعفى اعماٌ جأؾِـ الكغواث التي أوكأها اإلاباصعون مً ظمُع عؾىم الدسجُل؛ -

بي على مبلغ ائخماوي، مؿخدم في نهاًت فترة الاعفاء زالٌ الؿىىاث الشالر الاولى. -  زهم يٍغ

ل مً زالٌ: غ الحمويل املعحمدة. صي2.2  : جخم نُغ الخمٍى

: وهى ًخألف مً الغوى غير اإلاضفىعت التي ًمىدها الجهاػ . الحمويل املذحلط الجهاس لشزاء املواحد الخام1.2.2

خم حغُُتها في  مىً أن جهل ئلى 100.000لكغاء اإلاىاص الخام ٍو  صط في والًاث الجىىب.250.000صط ٍو

ٌ -البىً-الثي: الجهاس. الحمويل الث2.2.2 : هظاء وكه اللغوى ممىىخت مً كبل البىً والجهاػ إلوكاء وكاٍ ال امللاو

ل الشالسي الخالي:1.000.000ًخجاوػ مبلغ  خيىن مً الخمٍى  صط ٍو

 ؛70كغى بىيي  -

 ؛29كغى الجهاػ غير مضفىع  -

 .01مؿاهمت شخهُت  -

 : . الووالة الوطىية لحطويز الاضخثمار3

ؼ الاؾدشماعاث، ولها نالخُت انها  ت، ويعذ جدذ وناًت الىػٍغ اإلاؿإوٌ عً حعٍؼ مإؾؿت عامت طاث َبُعُت اصاٍع

ع الاؾدشماعاث التي جخم في مسخلف اللُاعاث الاكخهاصًت، باؾخصىاء كُاعاث اإلاىبع للمدغوكاث التي  الؾخلباٌ مكاَع

 جضًغ هفؿها بىاؾُت ظهاػ معين.

ع الخالُت الاؾخفاصة مً الخمىٍل اإلااليالحمويل . املشاريع التي جطحفيد م1.3ً ، 2006)حجغي،  : ًمىً للمكاَع

 :(455نفدت 

 اوكاء وكاٍ ظضًض؛ -

م خلً الاؾدشماعاث الخىمُلُت؛ -  جمضًض اللضعاث الاهخاظُت عً ٍَغ

 ئعاصة الخأهُل. -

 : جمٌى هظه الىوالت ول مً: ألاهلية . شزط2.3

أي شخو َبُعي أو اعخباعي ملُم أو غير ملُم، ًغغب في اوكاء قغهت بمىظب اللاهىن الجؼائغي، في وكاٍ  -

 اكخهاصي ًيخج بًائع أو زضماث غير مؿدبعضة؛

بُت بمىظب مسخلف بغامج اإلاؿاعضة في الخىظُف م - إهلين كض ًيىن الاشخام الظًً اؾخفاصوا مً الاعاهاث الًٍغ

للخهٌى على زُت صعم الاؾدشماع في اَاع بغهامج الجهاػ وهظا بعض الاهتهاء مً فترة الاعفاء إلاغخلت الاؾخغالٌ، والخىاٌػ 

 عً فىائض زُت مؿاعضة الخىظُف.
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بُت و/أو الكبه املشاًا املمىوحة مً الووالة. 3.3 ت مً الاعفاءاث الخسفًُاث الًٍغ ع الاؾدشماٍع : حؿخفُض اإلاكاَع

ب خم جىفير زالزت يٍغ ع على الخىمُت الاكخهاصًت والاظخماعُت، ٍو ُت اعخماصا على اإلاىكع واليكاٍ وجأزير اإلاكاَع

اث مً الفىائض:   مؿخٍى

 الفىائض اإلاكترهت لجمُع الاؾدشماعاث اإلاإهلت؛ -

 فىائض ايافُت لألوكُت اإلاميزة أو اإلاهمت؛ -

ني. فىائض اؾخصىائُت لالؾدشماعاث طاث الاهمُت الخانت -  لالكخهاص الَى

 : . الصىدوق الوطني للحأمين على البطالة4

وهي مإؾؿت عامت جدذ اقغاف وػاعة العمل والًمان الاظخماعي، وهي مؿإولت عً اصاعة هظام صعم ئوكاء وجىؾُع 

 اوكُت اإلاباصعون العاَلىن عً العمل الظي جتراوح اعماعهم بين الشالزين والخمؿين ؾىت.

ل مً كبل الهىضوق في: . شزوط ألاهلية1.4  : جخمشل قغوٍ لخهٌى على الخمٍى

 ؾىت؛ 50-30أن جتراوح أعماع اإلاؿخفُض بين  -

ت؛ -  ًيىن طو ظيؿُت ظؼائٍغ

ىُت -  ؛ANEMالدسجُل في زضماث ووالت الخىظُف الَى

 ال ٌكغل وظُفت مضفىعت ألاظغ وكذ جلضًم َلب؛ -

 لم ٌؿخفُض مً صعم الضولت إلوكاء الاعماٌ؛ -

 ٌى على مإهل منهي فُما ًخعلم باليكاٍ اإلاسُِ له؛الخه -

ل اإلاكغوع.  -  اللضعة على حعبئت مؿاهمت شخهُت للمؿاعضة في جمٍى

ل: . طزيلة الحمويل مً الصىدوق 2.4 ني للخامين على البُالت َغكُخين في الخمٍى  : ٌعخمض الهىضوق الَى

ً العاَلين عً العمل . الحمويل الذاجي1.2.4 ال وامال مً مهاصعهم : ًمىً للمباصٍع اوكاء مإؾؿت نغيرة ممىلت جمٍى

بُت.  الظاجُت وأمىالهم الخانت مع الاؾخفاصة بيل اإلاؼاًا الازغي الغير مالُت التي ًلضمها الهىضوق واإلاؼاًا الًٍغ

 : وجخيىن هظه الهُغت مً: . الحمويل الثالثي2.2.4

 مؿاهمت شخهُت؛ -

 كغى غير مضفىع مً الجهاػ؛ -

 .100كغى بىيي مضعىم بمعضٌ فائضة  -

 : ًلضم الهىضوق هىعين مً اإلاؼاًا خؿب ول مغخلت: . املشاًا املمىوحة مً الصىدوق 3.4

خم فيها: . املشاًا الظزيبية في مزحلة الحىفيذ1.3.4  : ٍو

ت في اَاع الاوكُت؛ -  الاعفاء مً عؾىم الىلل لعملُاث الاؾخدىاط العلاٍع

 دسجُل للىزائم اإلايىهت للمإؾؿاث الهغيرة؛الاعفاء مً عؾىم ال -

 مً خُض الغؾىم الجمغهُت إلاعضاث الاؾدشماع. 50جُبُم اإلاعضٌ اإلاسفٌ بيؿبت  -

 : وحكمل: . املشاًا الظزيبية في مزحلة الاضحغال2.3.4ٌ

بت على الامالن على الاوكاءاث إلاضة  -  اث للجىىب؛ؾىى  10ؾىىاث إلاىاَم مدضصة و 6ؾىىاث أو  3الاعفاء مً الًٍغ
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بت  10ؾىىاث إلاىاَم مدضصة و 6ؾىىاث أو  3الاعفاء الىلي إلاضة  - ؾىىاث للجىىب خؿب مىكع اإلاكغوع للًٍغ

 الشابخت الىخُضة؛

 مىظفين غير مدضصًً على ألاكل؛ 03جمضًض عامين مً فترة الاعفاء في خالت الخعهض بخىظُف  -

بت الكغواث خؿب الخال - بت الضزل أو يٍغ بت على اليكاٍ اإلانهي في نهاًت زهم عام لًٍغ ت باإليافت ئلى الًٍغ

بُت.  الفترة الًٍغ

 : . الصىدوق الوطني لحمويل املؤضطات الىاشئة5

مدغم  27اإلاإعر في  254-20الهىضوق الجؼائغي للكغواث الىاقئت الظي جم اوكاءه بمىظب اإلاغؾىم الخىفُظي عكم 

ع اإلابخىغة  2020ؾبخمبر  15اإلاىافم ٌ  1442 ىُت لعالماث الكغواث الىاقئت واإلاكاَع اإلاخعلم باوكاء اللجىت الَى

ع اإلابخىغة وبىاء وؿُش اكخهاصي عىـ هظا الهىضوق اعاصة الضولت في صعم اإلاكاَع والخايىاث وجدضًض مهامها، َو

ل أهثر مً   مإؾؿت هاقئت باؾخسضام هظا الهىضوق. 390مخيامل، وجمىىذ الجؼائغ مً جمٍى

 : (44-43)عغاب و نضًلي، الهفداث  مً أهمُت اوكاء هظا الهىضوق فيوجى  

ل أهم عائم لها؛ - ل للمإؾؿاث الىاقئت باعخباع أن الخمٍى  جىفير الخمٍى

ع للجىء الى البىىن وما ًىجم عىه مً زلل بيروكغاَي؛ -  ججىِب اصخاب اإلاكاَع

ل التي جىفغها البلضان اإلاخلضمت؛ - ع مً مُياهيزماث الخمٍى  اؾخفاصة خاملي اإلاكاَع

ت بالخاعط للعىصة والاؾدشماع في مجاٌ اإلاإؾؿاث الىاقئت. -  حصجُع الجالُت الجؼائٍغ

V. الىحائج والحوصيات: 

 جىنلىا مً زالٌ الضعاؾت الى مجمىعت مً الىخائج والخىنُاث ًمىً اصعاظها مً زالٌ:

 : جخمشل أهم هخائج الضعاؾت في: الىحائج. 1

حعض اإلاإؾؿاث الىاقئت مإؾؿاث مبخىغة، جيكأ مً فىغة ابضاعُت وامامها فغنت هبيرة للىمى والخُىع بؿغعت، وحعض -

 الخىىىلىظُا اهم عىهغ اهخاجي فيها؛

الاؾتراجُجي في اإلاغخلت هىان مجمىعت مً الخهائو التي جىفغص بها اإلاإؾؿاث الىاقئت والتي جإهلها للعب الضوع  -

 اللاصة وزانت في الجؼائغ؛

ىُت إلاىذ عالمت قغهت هاقئت؛ -  اهخمام الجؼائغ باإلاإؾؿاث الىاقئت مً زالٌ اؾخدضار اللجىت الَى

 بضاًت جُىع كُاع اإلاإؾؿاث الىاقئت بالغغم مً خضازخه، واعخباعه الخىظه الجضًض لالكخهاص الجؼائغي؛  -

 يىاث الاعماٌ واإلاكاجل وصًاع اإلالاوالجُت في صعم ومغافلت اإلاإؾؿاث الىاقئت؛اعخماص الجؼائغ على خا -

ل اإلاإؾؿاث الىاقئت مً زالٌ اًجاص حكىُلت مً آلُاث الضعم اإلاالي لهظه اإلاإؾؿاث. -  عملذ الجؼائغ على جمٍى

 : وهخىنُاث للضعاؾت ًمىً اكتراح:. الحوصيات2

 اهجح وؾُلت في صعم ومغافلت وجغكُت اإلاإؾؿاث الىاقئت؛صعم اوكاء خايىاث الاعماٌ ألنها حعخبر  -

ت بعُضا عً البيروكغاَُت والخعلُض جىفير الخماًت اللاهىهُت للمإؾؿاث الىاقئت؛ -  جبؿُِ الاظغاءاث الاصاٍع
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جي الجامعاث باألزو بغير عفع عوح  - العمل على جغؾُش زلافت الاؾدشماع لضي اإلاجخمع عامت والكباب زانت وزٍغ

 والجُت وحصجُع الافياع الابضاعُت؛اإلالا

لها وزانت فُما   - يغوعة الاؾخفاصة مً الخجاعب الضولُت الىاجخت في مجاٌ مىافلت هظه اإلاإؾؿاث وهُفُت جمٍى

ل الاؾالمي؛  ًسو الخمٍى

VI. :الاحاالت واملزاحع 

املحظمً اوشاء الووالة الوطىية لللزض املصغز وثحدًد  .( 22/01/2004املؤرخ في ) .4 ,14/4مً املزضوم الحىفيذي ركم  5املادة 

 .كاهونها الاضاس ي

ىُت إلاىذ عالمت "مإؾؿت هاقئت" و "مكغوع 2020ؾبخمبر  15. )اإلاإعر في 20/254اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  (. اإلاخعلم باوكاء اللجىت الَى

 مبخىغ" و "خايىت أعماٌ".

ىُت لضعم حكغُل الكباب وجدضًض كاهىنها الاؾاس ي. . 2020هىفمبر 22. )20/329اإلاغؾىم الخىفُظي عكم   (. إلاخًمً اوكاء الىوالت الَى

 .صًىان اإلاُبىعاث الجامعُت :الجؼائغ .كاهىن الاؾدشماعاث .(2006) .ف ,حجغي 

 :مهغ .والفلغصعم وجىمُت اإلاكغوعاث الهغيرة لخل مكاول البُالت  :جُىعاث ومخغيراث البِئت الاكخهاصًت الضولُت .(2011) .م ,خؿً

 .صاع الىخاب الخضًض

ل اإلاإؾؿاث  :صوع الضولت في صعم اإلاإؾؿاث الىاقئت بالجؼائغ الجضًضة .ر ,نضًلي & ,.ا .ف ,عغاب صعاؾت في كغاع اوكاء نىضوق جمٍى

 .(01) 08 , مجلت خىلُاث في العلىم الاكخهاصًت .الىاقئت

ظلت خىلُاث ظامعت (. مضي مؿاهمت خايىاث الاعماٌ في صعم اإلاإؾؿاث الىاقئت في الجؼائغ. 2020عِؿاوي مدمض، و الهؼام فاَمت. )

 .49(، 03) 07،  بكاع في العلىم الاكخهاصًت

. 20/254غؾىم الخىفُظي عكم إلاين عبض الخمُض، و خؿاًً ؾامُت. جضابير صعم اإلاإؾؿاث الىاقئت والابخياع في الجؼائغ: كغاءة في اخيام اإلا

 .04(، 02) 05،  مجلت البدىر في العلىص وكاهىن الاعماٌ

ٌ  .نغهت الخضمت اإلاهغفُت مُلب الؾخضامت اإلاإؾؿاث الىاقئت في الجؼائغ .(2021) .آزغون & ,.م ,مضاحي  :مجمع أعماٌ هخاب ظامعي خى

 .143 , اإلاإؾؿاث الىاقئت وصوعها في الاوعاف الاكخهاصي في الجؼائغ

 European commission etreprise directorale. (2002). general benchmarking of business incubators brussels. belgium. 

graham, P. (2012, september). Startup=Growth. Retrieved 12 25, 2022, from http://www.paulgraham.com/growth.html 
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 هدى اطخدامت اإلاؤطظاث                                                                   

 "اإلاؤطظاث الىاشئت الخظساء مدزل مفاَُمي" 

towards corporate sustainability 

"Green start-ups : entrance conceptual " 

/ الجسائر  (الجلفة)ط.د سليمة جلفاوي /جامعة زيان عاشىر   

 / الجسائر (الجلفة)جامعة زيان عاشىر ط.د ريمة عفاف حريسي /

 ملخص: 

لت َدف مىـماث ألاكماٌ َى جدلُم أكلى إهخاحُت وزبدُت واغفاٌ الجىاهب ألازسي، ولىً مم بسوش اإلاظؤولُت  الاحخماكُت ؿل لفترة ػٍى

ً، فأصبدذ مىـماث ألاكماٌ الُىم جبدث كلى  ت كلب اإلاىاٍش ودكىة اإلاىـماث الدولُت الى الحفاؾ كلى البِئت واإلاىازد الؼبُلُت والبشٍس

الاطخدامت زاصت البُئُت، وجلدم مىخجاث وزدماث وجلىُاث صدًلت للبِئت جلبي خاحاث اإلاجخمم وجدافف كلى البِئت والاكخصاد هما 

 بعجلت الخىمُت والىمى الاكخصادي اإلاظخدام.وجدفم 

تهدف َرٍ الدزاطت الى الخلسف كلى هىق حدًد مً اإلاؤطظاث الىاشئت في ؿل الخدٌى هدى الاكخصاد ألازظس، فاإلاؤطظاث الىاشئت 

أكمالها أػٌى مدة  الخظساء هي الظبُل للخىحه هدى اطخدامت اإلاؤطظاث الىاشئت، والدافم للسفم مً كدزتها الخىافظُت وطمان اطخمساز 

 ممىىت.

حلد اإلاؤطظاث الىاشئت الخظساء بدًال بُئُا بامخُاش خُث جلدم مىخجاث أو زدماث أو جلىُاث صدًلت للبِئت، وبىاطؼتها حظخؼُم الدٌو 

خمثل َدفها ألاطاطُفي الحفاؾ كلى البِئت والاكخصاد واإلاجخمم ملا.    الخدٌى هدى اكخصاداث مظخدامت، ٍو

 اإلاؤطظاث الىاشئت، اإلاؤطظاث الىاشئت الخظساء، الاطخدامت، الاكخصاد،الاكخصاد ألازظس.حية: الكلمات املفحا

Abstract: 

For a long time, the goal of business organizations was to achieve the highest productivity and profitability, ignoring other 

aspects.But with the emergence of social responsibility and the call of international organizations to preserve the 

environment and natural and human resources, the balance has changed.Today, business organizations are looking for 

sustainability, especially environmental.It provides environmentally friendly products, services and technologies that meet 

the needs of society, preserve the environment and the economy, and drive sustainable economic growth and development. 

This study aims to identify a new type of emerging enterprises in light of the shift towards the green economy,Green start-

ups are the way to go towards the sustainability of start-ups, and the motive to raise their competitiveness and ensure the 

continuation of their business for the longest possible period. 

Green startups are considered an environmental alternative par excellence, as they provide environmentally friendly 

products, services, or technologies, through which countries can move towards sustainable economies, whose primary goal 

is to preserve the environment, the economy, and society together. 

Keywords: startups, green startups, sustainability, economy, green economy  
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 مقدمـة:

لد اإلاجاٌ  فسطذ بِئت ألاكماٌ حغُحراث مدظازكت جؤزسفي ول اإلاجاالث ال ًمىً ججاَلها واللمل بملٌص كنها َو

لها لخدمت  البُئي ألاَم في ذلً، لرلً مً الظسوزي إًجاد مىاهج وجىحهاث حدًدة للخىُف ملهاومداولت حشَس

ل.  البِئتوحظاَم في زلم اللُمت كلى اإلادي الؼٍى

لحفاؾ كلى البِئت والاَخمام اإلاتزاًد باللظاًا خُث دكذ اإلاىـماث اللاإلاُت ذاث اإلاظؤولُت الاحخماكُت الى ا

بدث كلى خلٌى وبدابل  ظخدًم اإلاىازد الؼبُلُت ٍو البُئُت وميافدت حغحر اإلاىار والاهخلاٌ الى اكخصاد يهخم بالبِئت َو

 لللظاًا البُئُت، ومً بحن أَم الخددًاث التي جىاحه اإلاجخملاث البدث كً زواد أكماٌ ذاث جىحه بُئي وجىىىلىجي

خُث ًيشؤون مؤطظاث مظخدامت اَخمامه ألاطاس ي َى زفع الىسبىن واإلادافـت كلى ول اإلاىازد وجدلُم الخىاشن 

 البُئي واإلادافـت كلى الخىىق البُىلىجي.

في الظابم وان َدف اإلاؤطظاث َى جدلُم السبدُت، أما الُىم فالهدف ألاطمى للمؤطظت َى جدلُم 

ا كمالئها والري بدوزٍ جدٌى وجؼىز الى مىخجاث وزدماث ذاث حىدة كالُت الاطخدامت زاصت البُئُت، وجدلُم زط

ص الاكخصاد ألازظس.  وأكل جأزحر كلى البِئت، فىجد اإلاؤطظاث الىاشئت الخظساء بازشة في مجاٌ الاطخدامت البُئُت وحلٍص

 ومً زالٌ ما طبم ًخم بلىزة ؤلاشيالُت الخالُت: 

 التي ثحقق اسحدامة املؤسسات الىاشئة؟  ما العىامل

 وجدذ َرٍ ؤلاشيالُت جىدزج بلع ألاطئلت الفسكُت كلى الىدى الخالي: 

 ما مفهىم اإلاؤطظاث الىاشئت؟ 

 ما هي اإلاؤطظاث الىاشئت الخظساء وما أَم ممحزاتها؟ 

 ما الصلىباث والخددًاث التي جىاحه اإلاؤطظاث الىاشئت الخظساء؟ 

 : أهداف الدراسة

 تهدف َرٍ الدزاطت الى ما ًلي: 

 .الخلسف كلى مفهىم اإلاؤطظاث الىاشئت مم ذهس أَمُتها وأَم زصابصها 

 .الخؼسق الى حلٍسف اإلاؤطظاث الىاشئت الخظساء، وأَم ممحزاتها، وإبساش أَمُتها 

 .جىطُذ أَم الصلىباث والخددًاث التي جىاحه اإلاؤطظاث الىاشئت الخظساء 

 مىهج الدراسة: 

حابت كلى ؤلاشيالُت اإلاؼسوخت، جم الاكخماد في َرٍ الدزاطت كلى اإلاى ج الىصفي الخدلُلي مً احل مً احل ؤلا 

وصف اإلاؤطظاث الىاشئت، وماَُت اإلاؤطظاث الىاشئت الخظساء، مم ابساش زصابصها واَم الخددًاث والصلىباث 

 التي جىاحهها. 
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 وجم جلظُم َرٍ الدزاطت الى مداوز هي:

 اإلاؤطظاث الىاشئت. أوال: مفهىم 

 .زاهُا: ماَُت اإلاؤطظاث الىاشئت الخظساء 

 .زالثا: أهىاق وأشياٌ اإلاؤطظاث الىاشئت الخظساء 

 .زابلا: الصلىباث والخددًاث التي جىاحه اإلاؤطظاث الىاشئت الخظساء 

 أوال: مفهىم املؤسسات الىاشئة 

لري ًدٌ كلى والدة هىق حدًد مً ا 1976ؿهس مصؼلح اإلاؤطظاث الىاشئت أٌو مسة في مجلت فىزبع كام 

اإلاؤطظاث، وشاد الاَخمام بهرا الىىق مً اإلاؤطظاث هـسا الزجباػه ؤلاًجابي بحن مبادزاث ألاكماٌ الجدًدة وملدٌ 

 (Serio, Dickson, Giuliani, & Espa 2020)الابخياز والىمى الاكخصادي.

 املؤسسات الىاشئة جعريف -1

 والظىق  لخىىىلىحُا ا في الخغُحراث الطخغالٌ الخىىىلىحُا،جأطظذ كابمتكلىالىاشئت هي مؤطظاث  اإلاؤطظاث

ادًت  هما حلسف بأنها(Freeman & Engel, 2007)بىجحرة مدظازكت. جددر لتيا م ٍز مؤطظاث جأطظذ خدًثا أو مشاَز

م الخىىىلىحُا اإلاخلدمت .. س. جسجبؽ بشيل شاةم بمشاَز  ,Andaleeb & Singh)مىحىدة في اإلاسخلت ألاولى مً الخؼٍى

ل ألافياز إلى أكماٌ وهي هلؼت مهمت في دزاط و حلخبر (2016 ا جدٍى ادة ألاكماٌ مثل إوشاء  تمؤطظاث مصدَز ٍز

م الجدًدة ، زلم اللُمت، والاكتراف بالفسص وجلُُمها واطخغاللها.  ,Salamzadeh & Kawamorita Kesim)اإلاشاَز

س و َىا(2015 ن مً ًسي أنها مؤطظت مؤكخت جبدث كً كمل ججازي مسبذ وكابل للخىساز وكابل للخؼٍى

 (Montani, Gervasio, & Pulcini, 2020)مىدًل.

هما كسفذ بأنها اإلاؤطظت اإلاصممت إلوشاء مىخجاث أو زدماث حدًدة، والتي مً زاللها ًخم اللثىز كلى هماذج 

سي بأنها مؤطظت كابمت كلى مشسوق في  (Sadma, 2021)أكماٌ مىخـمت وكابلت لللُاض في ؿسوف كدم الُلحن. ، ٍو

اإلابخىسة أو الخلىُاث اإلاخلدمت للخلامل مم  مسخلف مجاالث ألاكماٌ خُث حظىق همىذج كمل مً زالٌ حمم ألافياز 

دفه زلم الثروة. ادي في مساخل (Cherroun & Cherroun, 2022)البِئاث اإلاسخلفت َو ى مشسوق ٍز ه ألاولى مً ، َو

اللملُاث َدفه خل مشيلت واكلُت مً زالٌ مىخج أو زدمت مبخىسة كادة ًيىن صغحر وحدًد وممٌى مً كبل زابد 

ادة ألاكماٌ.  ؤمىىن بٍس دون ٍو ً الرًً ًٍؤ  (Cherroun & Cherroun, 2022)أكماٌ أو مجمىكت مً اإلاظدثمٍس

مما طبم فاإلاؤطظاث الىاشئت هي هىق حدًد مً اإلاؤطظاث ًلىم كلى الابخياز ويهدف الى جدلُم الخىمُت 

 . سفم اكخصادًاث الدٌو  والىمى الاكخصادي مً زالٌ جلدًم مىخجاث أو زدماث حدًدة، فُىفس مىاصب كمل ٍو
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 والشيل الخالي ًىضح زؼىاث اإلاخبلت إلوشاء مؤطظت هاشئت:

 : خطىات اوشاء مؤسسة هاشئة01الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Cherroun & Cherroun, 2022, p. 655)املصدر:

ًدبحن أهه ًىحد طبم زؼىاث ًجب اجباكها مً أحل إوشاء مؤطظت هاشئت جبدأ بالبدث كً  01مً الشيل 

لها، زم ازخُاز الىطم اللاهىوي فىسة وخماًت َرٍ الفىسة، زم  اللُام بئكداد زؼت كمل والبدث كً مصادز جمٍى

لها إلاؤطظت  اإلاىاطب لها، ومداولت اهماٌ إحساءاث الاوشاء وفي ألازحر ججظُد َرٍ الفىسة كلى أزض الىاكم وجدٍى

 هاشئت.

فلت جصبذ مؤطظت بؼسح فىسة واللمل كلى دزاطتها و هم زالٌ الدكم واإلاسافاإلاؤطظاث الىاشئت جىؼلم 

ٍس   مىً الخيبؤ به مً زالٌ اللملُاث التي أزبدذ حدواَا لخؼٍى هاضجت ، خُث اإلاىخج ًخؼىز بشيل نهاةي  ٍو

.(Paternoster, Giardino, Unterkalmsteiner, Gorschek, & Abrahamsson, 2014) 

 أهمية املؤسسات الىاشئة .2

س همىذج كمل مجدي مً أحل جلبُت اخخُاحاث  ا خدًثا ًىىي جؼٍى جمثل اإلاؤطظت الىاشئت مشسوكا ججاٍز

 :اإلاجخمم مً مً زالٌ زلم خللت مً الحلٌى اإلابخىسة واللمل كلى جدظُنها وجخمثل أَدافها في

  جىبثم أَمُتها وىنها مؤطظاث ذاث ػابم مسخلف كلى اإلاؤطظاث اللادًت، خُث جبدأ بفىسة إبداكُت وججظد

ص اإلاىافظت وجدفحز كلى الابخياز، وجدكم ؿهىز  كلى ازض الىاكم لخصبذ مؤطظت هاشئت، ولها دوز َاما في حلٍص

ص اللدزة كؼاكاث حدًدة، وجؤزس بشيل مباشس كلى الاكخصاد بسلم فسص كمل حدًدة وش  ٍادة ؤلاهخاحُت وحلٍص

 فىسة

 كم بئوشاء اإلاؤطظت
 ازباث اإلافهىم ًبدث

ت  خماًت اإلالىُت الفىٍس

 أهمل إحساءاث الاوشاء

 كم بئكداد زؼت كمل

 اػلب اإلاىذ

 ازتر وطلا كاهىهُا

ل  الخمٍى



 

 – حبلت المؤسسبث النبشئت –المببدراتيت لألعمبل المعبصرة بين المرافقت ومتطلببث االستدامت           

 164  برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 املؤثمر الدولي

 العلمي

2023 

 

ت  م الخغُحر الهُىلي وجلدًم ابخيازاث حرٍز الخىافظُت والىمى وشيل غحر مباشس   بخأمحن الىفاءة وحظَس

 (Cherroun & Cherroun, 2022)وزلم الخىىق في اإلاىخجاث وخل اإلاشىالث، وجؤزس في الجىاهب البُئُت.

،وجدفص الاكخصاداث مً زالٌ حشجُم الابخياز، وولما واهذ أهثر ابداكا كدمذ أداء أفظل، وحظهم 

س كؼاكاث حدًدة، هما وحظاَم في الابخياز والخىمُت  بشيل إًجابي في زلم فسص كمل حدًدة وجؼٍى

 (Serio et al., 2020)الاكخصادي

 س اإلاىخج في اإلاساخل اإلابىسة وجبظُؽ كملُت الخللم، ًجب أن  الىاشئت كلى حلمل اإلاؤطظاث م جؼٍى حظَس

م  لت الخغحر. جلىم اإلاؤطظاث الىاشئت كادة برلً كً ػٍس حظخجُب الخخُاحاث وػلباث اللمالء طَس

ٍس للىماذج ألاولُت ، مما ٌلني أنها جلىم بشيل مخىسز بخدظحن الىمىذج أولي إلى الخدلم اطخسدام جؼى 

 . (Berg, Birkeland, Pappas, & Jaccheri, 2018)بظسكت مً مالءمت اإلاىخج / الظىق 

  حلمل كلى جىلُد زسوة مظخدامت زاصت في الدٌو الىامُت مً زالٌ الحلٌى اإلابخىسة اللادزة كلى خل

 اإلاشىالث كلى مظخىي الصىاكت 

 . م م الىاشئت و حشجُم إمياهُت ججظُد أفياَز  (Sopjani, 2019)جدكم أصحاب اإلاشاَز

 

 خصائص املؤسسات الىاشئة: .3

ا في هلاغ هي:   & Cherroun)جخمحز اإلاؤطظاث الىاشئت كً اإلاؤطظاث ألازسي بلدة ممحزاث هرهَس

Cherroun, 2022) 

 مؤطظاث حدًدة جخمخم بئمياهُاث همى كالُت. -

ا مؤطظاث هاشئت إذا واهذ أكل مً  -  طىىاث. 10ًمىً اكخباَز

 اإلابخىسة. حظخسدم الخلىُاث -

 حظخسدم الابخياز. -

 ال ًمىً جللُدَا بظهىلت. -

م. -  لديها اللدزة كلى الىمى الظَس

 جمٌى بشيل مسخلف كلى اإلاؤطظاث ألازسي وحلخمد كلى مصادز مسخلفت ومخلددة.  -

ُاولها ، مثل كملُت صىم اللسازالتي   - إطافت إلىأن اإلاؤطظاث الىاشئت لها زصابص ججللها جمحز جىـُمها َو

جيىن في اإلاؤطظت الىاشئت بديهُت ، وبالخالي جىفس اإلاسوهت في اجساذ اللساز والخىُف الهادا. ملـم  كادة ما

اإلاؤطظاث الىاشئت لديها جىـُمهُىلي بظُؽ ًخمحز باللدًد مً الخصابص، مثل الخلظُم اإلاىسفع لإلدازة، 

ت، وإطفاء الؼابم السطمي اإلاىسفع.   & ,Nurcahyo, Akbar)واحظاق هؼاق الظُؼسة، والظلؼت اإلاسهٍص

Gabriel, 2018) 
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 الىاشئة: مقىمات املؤسسات .4

س  اإلاؤطظاث بداًت ادًت ومؤطظت صغحرة جىفس مظاخت لخدلُم الراث، وفسصت لخؼٍى الىاشئتهي ججسبت ٍز

ال مثُل له لالخخُاحاث الحالُت واهدشاف اخخُاحاث حدًدة.  ءباإلاساػس، وإزطاوجىفُر أفياز غحر كادًت ومدفىفت 

جدخىي كلى إمياهُت جدلُم همى اطخثىاةي ولىً أًظا خاالث فشل غحر مخىكلت ومخىسزة. جلدم اإلاؤطظاث الىاشئت 

 (Slávik, 2019):ٌلخمد كادةكلىاإلاؤطظاث الىاشئت وهجاح واطخمساز 

 ادًت والخدلم منها وجىفُرَا. همىذج العمل س فىسة ٍز  َى أداة لـ جؼٍى

  كبازة كً مجمىكت احخماكُت صغحرة ًسلم زلفُت شخصُت لبدء الدشغُل. العملفريق 

 مـهسا مً مـاَس الخفىحر اإلاخلمد كمل شسهت هاشئت في بِئت جىافظُت. استراثيجية العمل 

 :اللىامل الخالُت (Sevilla-Bernardo, Sanchez-Robles, & Herrador-Alcaide, 2022)هما ذهس في دزاطت،

 الظىق )اللسض( أوالخدمت. في اإلاىخج ػسح هفُىكذ : التزامالحىقيد 

 :الخىفُراإلاشترن.  واللدزةكلى ًالخماط الفريق 

 بُت : اللُمتأواللدزةالفكرة  أومالءمتالظىق. الخسٍس

 ادة اإلاسخاز أوالىمىذج : ألاطلىبهمىذجالعمل  أواللمالء.  اإلاظخسدمحن كدد لٍص

 الحمىيل ٌ س. مساخل مً مسخلت ول فيي أوالظسوز  اإلاىاطب إلابلغ ا كلى : الحصى  الخؼٍى

س إطافت الى ان   (Dalmarco, Maehler, Trevisan, & Schiavini, 2017):الىاشئت جخمثل في اإلاؤطظاثكىامل جؼٍى

 الفسصت. كلى الخلسف 

 .ادي  الالتزامالٍس

 .اإلاصداكُت 

 .الاطخدامت 

لد همىذج ألاكماٌ اإلاددد ألاَم في اإلاؤطظاث الىاشئت ًدخىي   الىمىذج كلى حمُم اإلايىهاث والشسوغ  َو

دفلها   الالشمت لدشغُل اإلاؤطظت. ًىفس همىذج ألاكماٌ الفلاٌ كُمت ًلبلها اللمُل ٍو

 الىاشئة: آليات دعم املؤسسات .5

الىاشئت حصء مهم مً حمُم الاكخصادًاث و جللب طُاطاتها دوزا زبِظُا في اإلاجاٌ الاكخصادي  اإلاؤطظاث

للدٌو ، لرلً حلمل الدٌو  لدكم الشسواث الىاشئت اإلابخىسة و مظاكدتها كلى الىمى في الاججاٍ والخىمُت الاحخماكُت 

 (Vekic & Borocki, 2017)الصحُذ مً زالٌ.

  مسخلف البرامج الدكم خُث ًخم حشىُل شبىت مً اإلاؤطظاث مهمتهاهي مظاكدة اإلاؤطظاث الىاشئت في

ت لهرا الغسض.حمُم مساخل كملها. وجدكمها بىاطؼت اللىاهحن والظُاطاث واللى   ابذ الظسوٍز
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 س وإوشاء هـام ٌلمل كلى اطخدامتها  اللمل كلى اًجاد فسص لخؼٍى

  .إوشاء مساهص إلاسافلت خاملي ألافياز ومظاهدتهم وجلدًم مسخلف الاطدشازاث والخىحيهاث لظمان هجاخهم

 زاصت خىلها الدزٌى ووطم مىخجاتهم وزدماتهم كلى الظىق.

  ل الشسواث  .الىاشئت ودكم الىمى اإلاظخمس لها حظهُل إحساءاث جمٍى

 (Reypens, Rückert, & Delanote, 2020)جخمثل إحساءاث و طُاطاث لدكم اإلاؤطظاث ألاوزوبُت الىاشئت في: .

 .ص الاطدثمازاث الخاصت  حشجُم الخلاون بحن الشسواث الىاشئت لخلٍص

  جىطُم مجمىكت أدواث الحيىماث للخلامل مم الشسواث الىاشئت مً زالٌ كملُاث الشساء اإلابخىسة والخىمُت

 اإلاشترهت.

  للمؤطظاث لخدظحن جىافس اإلاىؿفحن اإلاىاطبحن. حشجُم الخللُم اإلابىس 

 ثاهيا: ماهية املؤسسات الىاشئة الخضراء

س/جسصُص اإلاىازد  إوشاء مؤطظت هاشئت ًخؼلب الاطدثماز في اللدًد مً الجىاهب أَمها: البدث والخؼٍى

غحر مؤهدة وغحر آمىت. لرلً ًخم والىماذج الجدًدة واللملُاث واإلالداث. واللىابد اإلاظخلبلُت لـ َرٍ الاطدثمازاث دابما 

 & ,Yankov, Ruskov)ألكماٌ اإلابخىسة هبدًل أو مىمل إلى مىخجاث أو زدماث مىحىدة. الخىحه هدى هماذحا

Haralampiev, 2014) ًالخىحهاث الحدًثت اإلاؤطظاث الىاشئت الخظساء. وم 

 جعريف املؤسسات الىاشئة الخضراء .1

كسفذ اإلاؤطظاث الىاشئت الخظساء بأنها اإلاؤطظاث التي لها جأزحر بُئي إًجابي وحظعى الى اإلاظاَمت في جدلُم 

مثل الحد مً اهبلازاث غاشاث الاخخباض الحسازي،  (Bergset & Fichter, 2015)ألاَداف البُئُت لالكخصاد ألازظس.

ا.  م مبخىسة حدًدة حظعى الى (Sadma, 2021)وشٍادة هفاءة الؼاكت واكخماد ه ج الاكخصاد الدابسي وغحَر وأنها مشاَز

 جدلُم السبدُت وجللُل الخأزحر الظاز بالبِئت وحلد آلُت مً زاللها ًخم جلبُت الحاحت الى أوشؼت أكماٌ صدًلت للبِئت

 Bendig, Kleine-Stegemann, Schulz, & Eckardt)وأهثر اَخمام بالبِئت وجخىُف بظسكت وجلخىص الفسص الجدًدة 

ت فخىفس خلٌى مبخىسة (2022 ادًت التي جدبم الى ج البُئي في أكمالها الخجاٍز م الٍس وكملُت في  ، وذهسث بأنها اإلاشاَز

 ,Ramirez)مً أحل مىاءمت الاكخصاد مم البِئت.(Karampini & Sabbi, 2019)خفاؿها كلى البِئت وجسظحر الاكخصاد. 

Portillo, & Casero, 2019)  التي جلدم مىخجاث أو زدماث جلبي الحاحاث الحالُت دون اإلاظاض  وكسفذ بأنهااإلاؤطظت

بأي  بمىازد ألاحُاٌ اللادمت، هما وحظاكد في زلم بِئت مظخدامت ال جظس بالبِئت وال باالكخصاد وال باإلاجخمم اإلادلي

  (Bhatnagar, Taneja, & Özen, 2022)شيل مً ألاشياٌ.

َدفها جدلُم الىمى الاكخصادي وشٍادة اللىي اللاملت واللظاء كلى َدز اإلاىازد أو اطدبداٌ اإلاىازد بمصادز 

وحادٌ بأنها اإلاؤطظاث التي جلدم مىخجاث أو  (Caballero, 2020)مخجددة، وجدمج الاكخصاد والبِئت واإلاجخمم ملا.

 (Cherroun & Cherroun, 2022).زدماث أهثر اطخدامت وتهدف لخلم كُمت زظساء 
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طبم فاإلاؤطظاث الىاشئت الخظساء مىـماث جلدم مىخجاث أو زدماث أو جلىُاث صدًلت  مً زالٌ ما

 للبِئت، َدفها ألاطاس ي جدلُم الاطخدامت البُئُت. 

 أهمية املؤسسات الىاشئة الخضراء: .2

أصبذ الابخياز ألازظس أخد اإلاىطىكاث ألاهثر أَمُت في الخىمُت اإلاظخدامت للمؤطظاث، وجلىم حمُم البلدان 

خٌى اللالم بصُاغت لىابذ بُئُت إلاىدهم دافم أهثر كىة هدى الابخياز ألازظس. اطخجابت لخغحر اإلاىار اللالمي 

ص اللُمت في مىخجاتها والتروٍج لها، مما ًجلل الاكخصاد ألازظس  والاكخصادي جخسر اإلاؤطظاث الابخياز ألازظس لخلٍص

اججاَا حدًدا للخىمُت الاكخصادًت اللاإلاُت. مً هاخُت ًدزن اإلادزاء أن َىان جىاشها بحن اإلاظاعي الاكخصادًت 

إلاؤطظاتهم والحماًتالبُئُت مً زالٌ مداولت حلل مىخجاتهم مخىافلت مم البِئت، ومً هاخُت أزسي ًتزاًد وعي 

 (Huang, Chau, Chien, & Shen, 2020)ء باإلاىخجاث الخظساء والاطتهالن ألازالقي.اللمال

حصء أطاس ي مً مظبباث اإلاساػس البُئُت،ًجب ؤطظاث هي ومم اجفاق ملـم الدٌو كلى أن ممازطاث اإلا

دامت اللمل كلى إًجاد ػسق أهثر فلالُت للخسفُف مً آلازاز البُئُت لخلً اإلاؤطظاث. في ؿل جصاًد الؼلب كلى الاطخ

لديها اللدزة كلى الحد مً الخأزحر البُئي مم الحفاؾ كلى الجدوي اإلاؤطظاث الىاشئت الخظساءًلترح الباخثىن إن 

 (Speckemeier & Tsivrikos, 2022)الاكخصادًت والاهخلاٌ هدى مجخمم أهثر ازظسازا.  

 مً زالٌ ما طبم ًمىً خصس أَمُت اإلاؤطظاث الىاشئت الخظساء في مجمىكت هلاغ هرهس منها:

د مً خماًت البِئت.  -  (Bouarar, Mouloudj, Makhlouf , & Mouloudj, 2022)جدافف كلى الىـام البُئي وجٍص

 جدلم أَداف الخىمُت اإلاظخدامت. -

 (Bendig et al., 2022)جلُُم أطالُب أكمالها بىاء كلى ملاًحر مظخدامت. -

 اح كصحرة ألاحل.َدفها جدلُم مياطب اكخصادًت واحخماكُت وبُئُت للمجخمم أهثر مً جدلُم ألازب -

 (Serio , Dickson, Giuliani, & Espa, 2020)حلخمد اإلاؤطظاث الىاشئت الخظساء كلى الابداق والابخياز -

 جىفس فسص كمل حدًدة. -

س كؼاكاث حدًدة. -  حظاَم في جؼٍى

 ت.جدمل كلى كاجلها اإلاظؤولُت الاحخماكُ -

 (Karampini & Sabbi, 2019)حظاَم اإلاؤطظاث الىاشئت الخظساء في الخىمُت اإلاظخدامت.  -

 حلالج اللظاًا البُئُت.  -

 جللل اهبلازاث الغاشاث. -

 جدظً هفاءة الؼاكت. -

 حظاَم في جىفُر الاكخصاد الدابسي. -

 حظخسدم اإلاىازد اإلاخجددة. ومىخجاتها كالُت الجىدة. -

 (Chapman & Hottenrott, 2022)حظاكد كلى وشس الخلىُاث البُئُت الجدًدة. -
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 (Caballero, 2020)جدلُم السفاَُت والحفاؾ كلى البِئت. -

 خصائص املؤسسات الىاشئة الخضراء: .3

لت ألامد: الحفاؾ كلى اإلاؤطظاث الىاشئت الىلؼت اإلاشترهت بحن  والاطخدامت هي طمان الظلم أو الخدماث ػٍى

ادة ألاكماٌ(. ومم  ل )ٍز دة كلى اإلادي الؼٍى س خلٌى فٍس اإلاىازد الحالُت مً أحل ألاحُاٌ اللادمت )الاطخدامت( وجؼٍى

ادة الاكماٌ إخدار جأزحر إًجابي ذلً مم  اخخُاحاث اإلاجخملاث اإلاتزاًدة واإلاخغحرة باطخمساز ًصبذ الهدف ألاطاس ي لٍس

ملحن واللمل بممازطاث جسدم البِئت إلخدار جأزحر إًجابي ملحن والحد مً الازاز الظلبُت للمؤطظاث الخللُدًت كلى 

 (Greco & de Jong, 2017)البِئت .

تهخم اإلاؤطظاث الىاشئت الخظساء بالبِئت واإلامازطاث الصدًلت للبِئت، وجخللم بثالر حىاهب في أكمالها 

 (Bergset & Fichter, 2015)هي:

  :الخصائص املحعلقة باملىحج 

 هؼسح الظؤاٌ الخالي َل مىخجاث اإلاؤطظاث الىاشئت صدًلت للبِئت أم ال؟في َرا الجاهب 

ان الهدف ألاطاس ي للمؤطظاث الىاشئت الخظساء جلدًم مىخجاث بُئُت بالدزحت ألاولى فخيىن حمُم مىازدَا 

ت وحظعى لخدلُم طبلت أَداف بُئُتهي )الؼاكت اإلاخجددة، وهفاءة  زظساء ختى أوشؼتها ومىازدَا البشٍس

اكت، واإلاىازد اإلاخجددة، والاكخصاد الدابسي، وإدازة الىفاًاث، وزفع الاهبلازاث وخماًت اإلاىار(، هما الؼ

 وحلخبر مؤشساث كلى أطاض جدلُم َرٍ ألاَداف جلُم مدي هجاكت َرٍ اإلاؤطظاث الىاشئت.

  :الخصائص املحعلقة برواد ألاعمال 

 ىاشئت؟ هُف ٌظاَم زواد ألاكماٌ في جسظحر أوشؼت مؤطظاتهم ال

ادة ألاكماٌ اإلاظخدامت تهخم في هُفُت جأزحر دافم وكُم ومىاكف زواد ألاكماٌ اججاٍ اللظاًا اإلاخلللت  ان ٍز

الث واإلالسفت الفىُت التي ًمخلىها زابد ألاكماٌ واإلاخلللت أطاطا باألكماٌ  باالطخدامت في اإلاؤطظت مً زالٌ اإلاَؤ

ا بمسوز الىكذ. والاطخدامت، أي هُفُت إدازة اإلاؤطظت الىاشئت َس  وجؼٍى

  :الخصائص املحعلقة باالستراثيجية 

ص اطخدامت اإلاؤطظت أو اطلافها؟  هُف ًمىً لالطتراجُجُت حلٍص

ان وطم اإلاؤطظت الىاشئت اطتراجُجُاتها طمً أػس الاطخدامت له فىابد وملُلاث كلى اإلاؤطظت في خد ذاتها، 

ا مً زالٌ الخلاون اإلاظخمس بحن أصحاب فاالطتراجُجُت جدددَا كدة كىامل دازلُت وزازحُت ل َس خم جؼٍى لمؤطظت ٍو

 اإلاصلحت الدازلُحن والخازحُحن، 

ً أزبم طماث للمؤطظاث الىاشئت الخظساء جسلم كُمت بُئُت هي:  (Ramirez et al., 2019)واطخسلص باخثحن أزٍس

 جلدم اإلاؤطظاث الخظساء فسصا إلهخاج فىابد اكخصادًت وبُئُت  املساهمة في الاسخثمار ألاخضر املحىازن: -



 

 – حبلت المؤسسبث النبشئت –المببدراتيت لألعمبل المعبصرة بين المرافقت ومتطلببث االستدامت           

 169  برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 املؤثمر الدولي

 العلمي

2023 

 

سفم في أدائها ــت للبِئـــــاث الصدًلـــــاث والخدمـــــت مً زالٌ اإلاىخجــــواحخماكُ ت التي جلدمها للمجخمم ٍو

 البُئي واإلاالي.

اإلاىافم الاكخصادًت والبُئُت : جؤزس بشيل إًجابي باليظبت للبِئت فخلصش ألاثر البيئي لرواد ألاعمال الخضراء -

لخحن مسخلفخحن إما الخسفُف مً فشل الظىق  للمجخمم بسلم فسص في الظىق ومىم الخدَىز البُئي بؼٍس

واطخسدام الخلىُاث الخظساء لخللُل اطتهالن اإلاُاٍ أو الىهسباء أو الفدم أو الىفؽ، أو جللُل الظسز غحر 

ام اإلاىاد الظامت وخماًت الؼبُلت بخؼبُم الحىافص الصحي للمىؿفحن في ميان اللمل بخللُل اطخسد

بُت للمؤطظاث كلى اإلاؤطظاث الخظساء.  الظٍس

ت حدًدة فخجمم اإلاىازد التي جسلم مىخجاث  ثحفيز الابحكار والقدرة الحىافسية: - ًخم جلدًم أفياز ابخياٍز

وكملُاث حدًدة صدًلت للبِئت مما ًىظبها محزة جىافظُت مظخدامت حلصش اللدزة الاطدُلابُت للمؤطظت 

وجؼىز كدزتها كلى مداواة الخلىُاث الخظساء اإلاخلدمت، وحلصش الاطدباكُت للمؤطظت أي حشحر الى اللدزة كلى 

طخجابت الخخُاحاث اللمالء بخلدًم اإلاىخجاث او الخدماث أو الخىىىلىحُا الخظساء، باإلطافت الى اإلاساػسة الا 

م.     كىد الاطدثماز في اإلاشاَز

جؼىز اإلاهازاث الخظساء للمىؿفحن وحظهل اوشاء كملُاث مىخج حدًد بدبني  جعسيس الفرص الخضراء: -

 اكت اإلاخجددة واطخسدام اإلاىازد الؼبُلُت الخظساء.الخلىُاث الصدًلت للبِئت والاطخفادة مً الؼ

 (Chapman & Hottenrott, 2022)ذهس الباخثحن زمع طماث اإلاهمت للمؤطظحن والتي جيىن ذاث مٌُى للبِئت هي:

 الاهفخاح كلى الخجسبت - أ

 اإلاىافلت كلى اللدزة - ب

 الظمحر - ث

 الاهبظاغ - ر

ٌ  - ج  اللبى

 ثالثا: أهىاع وأشكال املؤسسات الىاشئة الخضراءومصادر ثمىيلها

 أهىاع املؤسسات الىاشئة الخضراء:  .1

جسخلف اإلاؤطظاث الىاشئت الخظساء بازخالف جىحهها البُئي، وكد صىف الباخثحن اإلاؤطظاث الىاشئت 

 (Karampini & Sabbi, 2019)الخظساء الى هماذج هي: 

 ( همىذجIsaak,1998 الىمىذج ًسهص كلى ملازهت بحن اإلاؤطظاث الىاشئت واإلاؤطظاث اللابمت :)

 والري محز بحن: 

 جبدأ في جىفُر اإلامازطاث البُئُت خُث جدبنى اإلامازطاث البُئُت بلد مسخلت بدئها. مؤطظاث هاشئت - أ

 مؤطظت هاشئت التي أوشأث مً أحل الحفاؾ كلى البِئت فخخظمً كُما بُئُت أي ولدث زظساء. - ب
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 ( همىذجFreimann et al,2010 اث (: صىف زالزت أهىاق للمؤطظاجالىاشئت، والتي جسخلف خظب مظخٍى

 بُئي فيها، وهي:الالتزام ال

 .اإلاؤطظاث الىاشئت ذاث الخىحه البُئي 

 .اإلاؤطظاث الىاشئت جللُدًت وبدون جىحه بُئي 

  .اإلاؤطظاث الىاشئت اللابمت والتي بدأث بالخىحه هدى البِئت 

 أشكال املؤسسات الىاشئة الخضراء:  .2

 (Cherroun & Cherroun, 2022)جصىف اإلاؤطظاث الىاشئت مً زالٌ اطخسدامها للخلىُاث الخظساء، منها: 

  الصزاكت: حشمل جلىُاث الصزاكت اإلابخىسة والفلالت والصدًلت للبِئت خُث جللل مً اإلاىازد إلهخاج الغراء

 الخىزٍد وجىفس ألامً الغراةي اإلاظخدام.وجدظً طلظلت 

 .وجىشَم واطخسدام الؼاكت ً  هفاءة الؼاكت: جدُذ جلىُاث الؼاكت بخىفحر وجسٍص

  ٍإدازة اإلاُاٍ والىفاًاث: حظخسدم الخلىُاث الصدًلت للبِئت في حمم وجىلُت وخفف وإكادة اطخسدام اإلاُا

س الىفاًاث.  وإكادة جدٍو

 ث اطخسدام الؼاكت اإلاخجددة واإلاصادز البدًلت للؼاكت والحسازة اإلاهدزة.الؼاكت اإلاخجددة: حظخغل جلىُا 

 .ثا للبِئت  الىلل: حظخسدم مسهباث هلل مىفسة للؼاكت واكل جلٍى

  اإلاباوي الخظساء: جصمم مباوي وجبىيها بمىاد مبخىسة وفلالت في اطخسدام الؼاكت ومىاد البىاء التي جللل

 الظسز البُئي.

 البُئُت: حلخمد جلىُاث الظفس الصدًلت للبِئت. الظُاخت 

 .الجىدة والظالمت البُئُت: حلخمد الخلىُاث التي جساكب اإلاساػس والاطساز البُئُت وجدللها وجخدىم فيها 

 مصادر ثمىيل املؤسسات الىاشئة الخضراء .3

اليافُت زاصت اإلاالُت تهدف اإلاؤطظاث الىاشئت الخظساء مثل أي مؤطظت هاشئت أزسي في البدث كلى اإلاىازد 

لد طبب هجاح أو فشل أغلب اإلاؤطظاث  ادة ألاكماٌ َو ل َى حاهب أطاس ي مً حىاهب هجاح ٍز واهدظابها والخمٍى

م صىفذ الى: ل اإلاشاَز  (Bergset & Fichter, 2015)الىاشئت، وجىحد مجمىكت زُازاث الاطدثماز التي حلخمد في جمٍى

ل غحر السطمُت)الدازلُت( واللابلت وألاصدكاء الرًً ٌظدثمسون في اإلاساخل اإلابىسة بمبالغ  مصادز  - أ الخمٍى

 صغحرة أو مخىطؼت أو هبحرة، 

اإلاصادز السطمُت)الخازحُت(: حلخبر البىىن واإلاؤطظاث اإلاالُت هي اإلامٌى السطمي الري ًىفس الظُىلت  - ب

واإلاؤطظاث كلى ازخالف ػبُلت وشاػها  الىلدًت للمؤطظاث مً زالٌ مىذ كسوض الى الافساد

م البُئُت الدازلُت مثل: الصىدوق الىػني للتهُئت  وممىلها، باإلطافت الى الهُئاث اإلاالُت الداكمت للمشاَز

والخىمُت اإلاظخدامت لإلكلُم، وصىدوق البِئت وميافدت الخلىر، والهُئاث اإلاالُت الدولُت مثل: بىىن 

ا. الخىمُت الدولُت، والصىادًم ا  (2020خمُدة, )لدولُت للخىمُت وغحَر
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مصادز أزسي مثل زحاٌ ألاكماٌ دكاة الاطخدامت الرًً يهخمىن بالخىىىلىحُا الىـُفت والابخياز الاحخماعي،  - ث

م ال ل الجماعي.وأصحاب اإلاشاَز ت والبىىن الاحخماكُت، والخمٍى  (Bergset & Fichter, 2015)خحًر

 رابعا: الصعىبات والححديات التي ثىاجه املؤسسات الىاشئة الخضراء.

جىاحه اإلاؤطظاث الىاشئت الخظساء جددًاث وصلىباث وختى مشاول ملازهت باإلاؤطظاث الىاشئت الخللُدًت كىد  

ا لظلم او زدماث زظساء، منها:  َس  جؼٍى

اٌ مما ٌظخجزف ــــم واإلاــها فخبدث كً الدكــت التي حلترطـــاول البُئُـــت للظىق واإلاشـــجدزض دزاطت ململ -

 Bergset)ادًت.ــــاكُت والاكخصــــت والاحخمــــدامت البُئُـــاث بحن أَداف الاطخــــه ملاًظــوجىاححهدَا ووكتها، هما 

& Fichter, 2015). 

ل، وهدزة اإلاىازد التي جدخاحها مم  - وجىاحه اإلاؤطظاث الىاشئت الخظساء صلىبت البلاء في الظىق لىكذ ػٍى

 .(Serio  et al., 2020)صلىبت الحصٌى كليها.

جخلسض إلاظخىي كاٌ مً اإلاساػسة فهي ججمم بحن جيالُف الدشغُل اإلاسجفلت وؿسوف كدم الُلحن مما ًصلب  -

 .(2022كفُف & خاشم )كليها الحصٌى كلى اإلاىازد اإلاالُت إلامازطت وشاػها. 

اإلاؤطظاث الىاشئت الخظساء كساكُل مسجبؼت بمحزتها الخىافظُت الخظساء التي ال جؤزر بلحن الاكخباز مً  حلترض -

 .(2021ماض ي & بىزدًمت, )ػسف أصحاب اإلاصلحت فُما ًسص اإلادفىكاث ؤلاطافُت للمىاد اإلاظخلملت الخظساء.

ل زالٌ في اإلاساخل ألاولى للمشسوق، واللسا - كُل الحيىمُت والللباث جددي الحصٌى كلى الدكم والخمٍى

 (2021بً فاطل, )البحروكساػُت وختى صلىبت إًجاد ألاطىاق اإلاىاطبت إلاىخجاتهم أو زدماتهم.  

 واللساكُل التي جىاحه اإلاؤطظاث الىاشئت الخظساء:  والشيل الخالي ًبحن اإلاشاول

 : اإلاشاول واللساكُل التي جىاحه اإلاؤطظاث الىاشئت الخظساء02الشيل

 

 (p. 273, 2021ماض ي & بىزدًمت, )اإلاصدز: 
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مجمىكت اإلاشاول واللساكُل التي حلترض اإلاؤطظاث الىاشئت الخظساء مً اكلى وظبت الى  02ًىضح لىا الشيل 

أكل وظبت بداًت باإلاشاول او الظُىلت اإلاالُت فىجاح او فشل الشسواث الىاشئت كمىما والخظساء زصىصا في مسخلت 

ألو الظُىلت اإلاال ما أكلى وظبت زم جليها مشاول اهؼالكها َى هُفُت الحصٌى كلى مصادز الخمٍى ُت زم البحروكساػُت َو

م  الظىق وهُفُت إًجاد أطىاق جالبم مىخجاتهم أو زدماتهم، فىماذج ألاكماٌ زم مشاول  واللىاهحن الحيىمُت والدظٍى

رٍ هخابج الاطخلصاء ألخد الدزاطاث ألاوزوبُت.   فالخللُم وفسق اللمل ومشاول أزسي كلى الخىالي، َو

 خاثمة:

دذ الاطخدامت َدف جصبىا الُه مؤطظاث أكماٌ الُىم مً أحل الخىحه هدى الاكخصاد ألازظس، زاصت أصب

اإلاؤطظاث الىاشئت التي حلمل كلى جلدًم مىخجاث أو زدماث أو جلىُاث ذاث حىدة كالُت أكل طسز للبِئت، مما ًىفس 

ث أو جلىُاث زظساء أو بُئُت جسدم بِئت مىاطبت وزصبت للمؤطظاث الىاشئت الخظساء مسسحاتها مىخجاث أو زدما

 مصالح البِئت واإلاجخمم والاكخصاد ملا.

 مما طبم جىصلىا الى مجمىكت هخابج أَمها: 

ًجب كلى الدٌو الخىحه الى الاكخصاد ألازظس مً أحل اإلادافـت كلى الىـام البُئي والخىىق البُىلىجي  -

 والاطخدامت.

 ر الـسوف اإلاالبمت إلوشائها.طسوزة حشجُم اإلاؤطظاث الىاشئت الخظساء وجىفح -

 جدفص اإلاؤطظاث الىاشئت الخظساء الابداق فهى الدكامت السبِظُت لها. -

 حلترض اإلاؤطظاث الىاشئت الخظساء صلىباث وكساكُل زاصت اإلاىازد اإلاالُت واإلاادًت. -

 جدخم البِئت الُىم كلى طسوزة الاكخماد كلى اإلاؤطظاث الىاشئت الخظساء -

 جدىىق اإلاؤطظاث الىاشئت الخظساء خظب اطخسداماتها وجىحهاتها البُئُت. -

ل اإلاؤطظاث الىاشئت الخظساء. -  جسخلف وجخلدد مصادز جمٍى

 وفي ألازحر هلترح بلع الخىصُاث واإلاخمثلت في:

 طسوزة الاَخمام وحشجُم اإلاؤطظاث الىاشئت الخظساء. -

ها اإلاؤطظاث الىاشئت الخظساء واإلاحزة الخىافظُت طسوزة إكؼاء أَمُت للمىخجاث او الخدماث التي جلدم -

 اإلاظخدامت التي جلدمها.

 جىفحر اللىاهحن اإلاىاطبت والبِئت اإلاالبمت إلوشاء اإلاؤطظاث الخظساء في اللالم كامت والجصابس زاصت. -

ل اإلاىاطب والخاص للمؤطظاث الىاشئت الخظساء. -  جىفحر الخمٍى

 هدواث ومؤجمساث وملخلُاث خٌى اإلاؤطظاث الىاشئت الخظساء ومسوحت لها. إكامت -

ت للمؤطظاث الىاشئت الخظساء وأخظً فىسة بداكُت في َرا اإلاجاٌ.  -  وطم مظابلاث وحىابص طىٍى

 الاطخفادة مً ججازب الدٌو السابدة في مجاٌ اإلاؤطظت الىاشئت الخظساء والاكخداء بها. -
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 دوز الدظىيم السكمي في جطىيس اإلاؤطظاث الىاشئت 

 في مجاٌ الدجىشاث   Airbnb.com دزاطت خالت الشسهت العاإلايت الىاشئت 

The role of digital marketing in the development of emerging enterprises Case study 

of the emerging global company Airbnb.com in the field of reservations 
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 ملخص الدزاطت: 

مي  صوع هضًذ هظه الضعاؾت لخىطُذ             ّ الُغ غ الدؿٍى اإلااؾؿاث الىاقئت،  وإلبغاػ طلٗ اكخمضها كلى و ألاكما٘ اإلاباصعاجُت  في جؼٍى

ت اللاإلاُت الىاقئت  اإلااؾؿاث الىاقئت  كمىما  ألاكما٘ اإلاباصعاجُت و  حصخُص واُم يز كلى صعاؾت خالت الكٓغ في   Airbnb.comوالتٓر

مىا بةبغاػ وجدلُل  مجا٘ حجىػاث الؿًٕ والٌىضُت، ميُو ّ الُغ ت اللاإلاُتكلى  صوع الدؿٍى غ هظه الكٓغ اكخماصا كلى بلع  جؼٍى

غة لضًىا.  ؤلاخصاثُاث اإلاخًى

ت لخمض كلى جدلُل ملؼُاث جم جدصُلها مً جم الاكخماص كلى اإلاىهج الىصٌي الخدلُلي الظي ٌ        ،  Airbnb.comاإلاىُم الغؾمي لكٓغ

ٔاهذ ؤهم الىخاثج التي جم الخىصل بليها هي وبلع اإلاىاُم اإلاهخمت بخدلُل ؤكما٘ اإلااؾؿاث الىاقئت وألاكما٘ اإلاباصعاجُت،  الضوع الٕبير و

غ ألاكما٘ اإلاباصعاجُت واإلا مي في جؼٍى ّ الُغ ٔان مىخىحها اإلاِضم للجمهىع الظي ًللبه الدؿٍى ماصًا، لِـ اؾؿاث الىاقئت ختى وبن 

ظا طغوعة الخٌاكل والخىاصل اإلاؿخمغ مم  مي، ٓو ّ الُغ باإلطاًت بلى طغوعة مىآبت ٔل الخويراث والخؼىعاث التي جؼغؤ في مجا٘ الدؿٍى

 Airbnb.comالؼباثً كبر مسخلٍ وؾاثل الخىاصل الاحخماعي، ٓما ًجب كلى اإلااؾؿاث الىاقئت الاؾخلهام مً ججغبت اإلااؾؿت الىاقئت 

ٍُ وصلذ   لللاإلاُت.ٓو

مي، اليلماث اإلافخاخيت: ّ الُغ م الدجىػاث،  ألاكما٘ اإلاباصعاجُت، اإلااؾؿاث الىاقئت ،  الدؿٍى  .Airbnb.comمُى

Abstract: 

This study aimed to clarify the role of digital marketing in the development of entrepreneurial businesses and 

emerging institutions, and to highlight this, we relied on diagnosing the reality of entrepreneurial businesses and emerging 

institutions in general and focusing on a case study of the emerging global company Airbnb.com in the field of housing and 

hotel reservations, and we highlighted and analyzed the role of digital marketing in developing This global company based 

on some of the statistics available to us. 

We relied on the analytical descriptive approach, which is based on the analysis of data collected from the official 

website of Airbnb.com, and from certain sites interested in analyzing the activity of startups and startups, even if their 

product is presented to the public financially in addition to the need to keep abreast of all the changes and developments 

that occur in the field of digital marketing, as well as the need for interaction and continuous communication with 

customers through various social media, and startups should also learn from the experience of the startup Airbnb.com and 

how I reached the world. 

Keywords: Digital Marketing,  Entrepreneurship,  Startups,  Reservations,  Airbnb.com. 
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 ملدمت:

ؤصبذ الاهخمام في آلاوهت ألازيرة بةوكاء اإلااؾؿاث الىاقئت في ٔل ص٘و اللالم ؾىاء اإلاخِضمت منها ؤو الؿاثغة في        

غ الخُاة الاحخماكُت لخلٗ  غ اليكاغ الاُخصاصي، وجؼٍى ّ الىمى، وطلٗ إلصعآها الضوع اإلاهم الظي جِىم به في جؼٍى ػٍغ

م الىاجج اإلادلي، وام ، ومؿاهمتها في ًع خصاص البؼالت، وػٍاصة صزل الاًغص، الًسٌى كلُىا ؤن هظه اإلااؾؿاث الض٘و

غحم طلٗ بلى طلٍ اإلايزاهُت اإلاسصصت للخمالث  ِها، ٍو الىاقئت حلاوي اللضًض مً اللِباث واإلاكأل في حؿٍى

ُِت والتروٍجُت لها، وعهبت  ؤصخابها في جدُِّ ؤعباح آهُت، بؿغكت ٓبيرة، وفي ًترة وحيزة.   الدؿٍى

مي مً ؤبغػ ألاصواث اإلاؿاكضة والخُاعاث اإلاخاخت للماؾؿاث الىاقئت مً ؤحل جدُِّ همىها         ّ الُغ ٌلض الدؿٍى

غ ًغص ٓبيرة  ذ ممًٕ، وطلٗ عاحم لِلت جٖالٌُه، التي جالثم حجم وميزاهُت هظه اإلااؾؿاث، خُث ًًى في ؤؾغق ُو

ٔا غ لضيها مً امٖاهُاث.وهير مدضوصة لِضعة اإلااؾؿاث الىاقئت كلى مىاًؿت ٓبري الكغ  ث اللاإلاُت في ؿل ماهى مخًى

ىي كلى الىخاثج اإلاترجبت كلُه هؼغح الدؿائالث الخالُت:       ومً ؤحل صعاؾت هظا اإلاىطىق والُى

  ؟ الدظىيم السكمي في جطىيس ألاعماٌ اإلابادزاجيت واإلاؤطظاث الىاشئتما هى دوز 

ىضعج جدذ هظا الؿاا٘ ألاؾئلت الٌغكُت آلاجُت:  ٍو

  ؟ؤهم مميزاتها ومغاخل همىها؟ وما هي باإلااؾؿاث الىاقئت وألاكما٘ اإلاباصعاجُتما اإلاِصىص 

  مي؟ وماهي ؤهىاكه ومميزاجه وؤهمُخه في بهجاح اإلااؾؿاث الىاقئت وألاكما٘ اإلاباصعاجُت؟ما اإلاِصىص ّ الُغ  بالدؿٍى

  اؾخٌاصث اإلااؾؿت اللاإلاُت الىاقئت ٍُٓAirbnb.com ؟ الرقمي من تطبيق  التسويق 

 أهميت الدزاطت: 

 جخجلى ؤهمُت الضعاؾت في:

ميفي مجا٘  الؿاكتحؿلُؽ الظىء كلى مىطىق  - ّ الُغ ميصوع ، وهى مىطىق الدؿٍى ّ الُغ غفي  الدؿٍى ألاكما٘  جؼٍى

 اإلاباصعاجُت واإلااؾؿاث الىاقئت.

مي وألاكما٘ اإلاباصعاجُت واإلااؾؿاث ٓما جبرػ ؤهمُت هظه الضعاؾت في جىطُذ بلع اإلاٌاهُم ألاؾاؾُت  - ّ الُغ للدؿٍى

 الىاقئت.

ً وطوي الاهخماماث  كلى خض ؾىاء في ألازظ  ُض جٌُض هظه الضعاؾت ٔل مً اإلاؿاولين بالهُئاث الغؾمُت  - واإلاؿدثمٍغ

مي.بخىصُاتها مً ؤحل  ّ الُغ  الىلىج في مجا٘ الاؾدثماع في هظا الىىق مً اإلااؾؿاث وبخؼُّ الدؿٍى

 لدزاطت:أهداف ا

ميتهضي هظه الضعاؾت بكٖل ؤؾاس ي بلى جىطُذ الضوع الظي ًللبه         ّ الُغ غ في بمسخلٍ جِىُاجه   الدؿٍى جؼٍى

غ ُضعاث اإلاهخمين  بهظا الىىق مً الاؾدثماعاث ، ألاكما٘ اإلاباصعاجُت واإلااؾؿاث الىاقئت ألامغ الظي ًاصي بلى جؼٍى

لهم كلى   ؤعض الىاُم وجدُِّ الخٌَى الخىاًس ي إلااؾؿاتهم الىاقئت.وخاملي ألاًٖاع  مً ججؿُض مكاَع
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 مىهج البدث:

الظي ًِىم ؤؾاؾا  مً ؤحل ملالجت اإلاىطىق بمسخلٍ ؤبلاصه و حىاهبه جم الاكخماص كلى اإلاىهج الىصٌي الخدلُلي،     

ميكلى  اؾخلغاض الجاهب الىـغي إلاسخلٍ اإلاٌاهُم اإلاغجبؼت  ّ الُغ ظا بالدؿٍى اإلاباصعاجُت واإلااؾؿاث كما٘ ألا ، ٓو

لت  للبدث.الىاقئت ِت كلمُت مىطىكُت للىص٘ى بلى الىخاثج اإلاخُى ظا ججمُم البُاهاث واإلاللىماث وجدلُلها، بؼٍغ  ، ٓو

 ولئلحابت كلى ؤلاقٖالُت الغثِؿُت، جم هِؿم هظه الضعاؾت بلى زالزت مداوع:

 ؛ إلااؾؿاث الىاقئتلؤلكما٘ اإلاباصعاجُت وا : ؤلاػاع الىـغي أوال

مي ؛ثاهيا ّ الُغ  : الدؿٍى

ت الىاقئت: ثالثا مي. Airbnb.com  آلازاع اإلاترجبت كً اؾخسضام الكٓغ ّ الُغ  لخِىُاث الدؿٍى

 إلاؤطظاث الىاشئت لألعماٌ اإلابادزاجيت واأوال: ؤلاطاز الىظسي 

ظا مٌهىم ألاكما٘      اإلاباصعاجُت ومميزاتها، ومغاخل ؾيخؼَغ في هظا اإلادىع إلاٌهىم ومميزاث اإلااؾؿاث الىاقئت، ٓو

 همى اإلااؾؿاث الىاقئت.

 مميزاث اإلاؤطظاث الىاشئت:و .مفهىم 1

ٔاث خضًثت اليكإة،   Start-up اإلااؾؿاث الىاقئت: "ًؼلّ كلى اإلااؾؿاث الىاقئت مصؼلح ؿخسضم لخدضًض الكغ َو

اصًت ببضاكُت وؤمامها اخخماالث ٓبيرة للىمى والاػصهاع بؿغكت"   .(Codeglia, 2019)والتي وكإث مً ًٕغة ٍع

، بضؤ الِىي  الىمى لٌٕغة والظي ٌكير up و الاهؼالَ ًٕغة بلى ؤلاقاعة وهى Startحؼؤًً  مً  Start-upوجخٖىن ٔلمت 

ٔاث عؤؽ اإلاا٘ اإلاساػغ لِكاق اؾخسضام هظا  اؾخسضام هظا اإلاصؼلح بلض الخغب اللاإلاُت الثاهُت، بلض ؿهىع قغ

 اإلاصؼلح ًُما بلض.

ت هاقئت ال ًخللّ باللمغ ؤو الدجم ؤو الصىاكت. ًجب Patrick Fridensonوبدؿب   ، ماعر ألاكما٘ ، ًةن ٔىهٗ قٓغ

 :(Gaelle, 2019)لت الخالُت اؾدٌُاء الكغوغ ألاعب

 ت؛  بمٖاهاث همى ٍُى

 اؾخسضام الخٕىىلىحُا الجضًضة؛ 

 ل ضخم ، حامعي الخبركاث اإلاكهىعًٍ؛  جدخاج بلى جمٍى

 .الخىاحض في ؾَى حضًض ًصلب جُُِم مساػغه 

ٌها كلى ؤنها: "  ّ وػغح ٓما ًمًٕ حلٍغ مىخج حضًض ؤو زضمت مبخٕغة حؿتهضي بها جلٗ اإلااؾؿاث التي حؿعى لدؿٍى

، ؤو ُؼاق ؤو مجا٘ وكاػها، ٓما ؤنها جخميز باعجٌاق كضم الخإٓض إلااؾؿتؾَى ٓبير، وبوع الىـغ كً حجم ا

م مم اخخما٘ حىيها ألعباح ضخمت في خالت هجاخها " واإلاساػغة اللالُت في مِابل جدُِِها لىمى  ُىي وؾَغ

 . (2018)بىالكلىع، 
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وفي صعاؾدىا هظه اإلااؾؿاث الىاقئت هي كباعة كً ماؾؿاث ًخُت ) خضًثت اليكإة( جدمل ؤًٖاعا ببضاكُت في مجا٘ 

ّ ؤًٖاعها ؤلابضاكُت بخٕىىلىحُا حضًضة، ٓما تهضي للىمى بكٖل ٓبير. مُت، و تهضي لدؿٍى  الخٕىىلىحُا الُغ

 : (Codeglia ،2019)وجخميز اإلاؤطظاث الىاشئت باإلاميزاث آلاجيت 

 ماؾؿاث خضًثت اللهض؛ 

 جي واإلاتزاًض؛  ماؾؿاث ؤمامها ًغصت للىمى الخضٍع

 ماؾؿاث جخللّ بالخٕىىلىحُا وحلخمض بكٖل عثِس ي كليها؛ 

 ماؾؿاث جخؼلب جٖالٍُ مىسٌظت؛ 

 الىاجح ًُخميز بدؿً اؾخوال٘ الٌغص وزلِها في مجا٘ مهىخه، ٓما ؤهه ًخميز بغوح اإلاباصعة والابخٖاعكما٘ ؤما عاثض ألا  

ذُ. ومً ؤمثلت اإلااؾؿاث الىاقئت: ؤماػون، آبا٘، (2020)مسىر،  ل، مُٕغوؾًى  ...Airbnb ،ُى

 بكٖل. بىٌؿٗ به الباصت ؤهذ جٖىن  وكاغ بضء خُِِت بلى ٌكير ًهظا ، اإلاباصعاجُت  ألاكما٘ كً هخدضر كىضما          

٘  ًمٕىىا ، ملمىؽ غ بوكاء اإلاباصعاجُت حلني ألاكما٘ ؤن الِى  .للمكغوق الخُاة وبكؼاء ججاعي  كمل وجؼٍى

اصة لًٕ هاالء  بين مً اإلاباصعاجُت ألاكما٘ مً جماما مسخلٌت ؤقٖا٘ كضة بالٌلل هىاْ ، كام مصؼلح ألاكما٘ ٍع

(Imbert, 2022): 

 ت كلى الاؾدُالء هظا ًٖىن  ؤن ًمًٕ :ألاعماٌ على الاطديالء  .صلب ججاعي  كمل ؤو مؼصهغة قٓغ

 ت بوكاء ؤي :العدم مً شسهت إوشاء  .بلض مىحىصة هير قٓغ

 م ؤو الخغ اللمل :الخس العمل  بضوام) اللمل بضؤوا الظًً الخاص لخؿابهم لللاملين اإلاثالي الىطم هى الصويرة اإلاكاَع

 (.حؼجي بضوام ؤو ٔامل

  ٔاث بلى هىا وكير :الاحخماعيت ألاعماٌ اإلابادزاجيت ٔاث ؤي احخماكُت، ُُمت لخلّ اإلاصممت الكغ  جِضم التي الكغ

 .الاحخماكُت للِظاًا خلىال ؤو زضماث

 ٔاث ؤي: العامت ألاعماٌ اإلابادزاجيت  .للمىاػىين زضماث جِضم التي اللامت الكغ

 ت صازل ولًٕ ، حضًض اُخصاصي وكاغ بوكاء هى: الداخليت ألاعماٌ اإلابادزاجيت  .بالٌلل ُاثمت قٓغ

 وهىاْ اللضًض مً الصٌاث ألاؾاؾُت التي جميز  الغحل اإلاباصع كً هيره ومنها:

 ت ٌُُٓت ػغح ألاؾئلت  ؛ملًغ

 مت  ؛بؿهاع اللٍؼ

 ؛الخىـُم 

  ؛الاهظباغ 

 ؛جدمل اإلاساػغة 

 ؛ؤلابضاق 
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  ؛بوكاء قبٕت جىاصلُت مم الجمُم 

  )ت ٌُُٓت اؾخجىاب الىٌـ )الاؾخلضاص لخِضًم جىاػالث  ؛ملًغ

 .الصبر 

 .مساخل همى اإلاؤطظاث الىاشئت:2

ُٕىن           ٔالٌُىعهُا وؾاوزغن مُثىصٌؿذ، جىاولذ مغاخل الىمى بدؿب صعاؾت ُام بها باخثىن ؤمٍغ مً حاملت 

ٔاث الىاقئت؛ جىصل الباخثىن  ٔاث الىاقئت وألازغي الٕبيرة ًُما ًسص للكغ ت بين الكغ بلى وحىص ًغوَ حىهٍغ

ت ومً زم الِضعة كلى الىمى  .مغاخل الىمى. خُث ؤعحم الباخثىن هظه الٌغوَ بلى الازخالي في حجم الكٓغ

ت لٖل منهم، ًظال كً مؿاخت الاؾخِاللُت ا         لٕبيرة التي بلى حاهب ازخالي الهُٖل الخىـُمي وألاؾالُب ؤلاصاٍع

ٔاث الىاقئت. وؤقاع الباخثىن في الضعاؾت التي وكغتها  ٌُى،  مجلت جخمخم بها الكغ اعص بؼوـ ٍع بلى ؤن جظُِّ هؼاَ هاًع

اث  ٔاث في جدضًض ؤولٍى ٔاث الىاقئت ًِؽ، مً قإهه ؤن ًٌُض مالٖي هظه الكغ البدث كً مغاخل الىمى لِكمل الكغ

ُما ًلي جىطُذ   لهظه اإلاغاخل:اللمل كلى هدى ؤًظل، ًو

 (2021)ًاعؽ، ، مىصت اإلاظخلبل  (: ًمثل مساخل همى اإلاؤطظاث الىاشئت1الشيل زكم )

ٔاث الىاقئت كلى زالي  ًمثال           ت ُصىي للكغ ال ًمثل الخسؼُؽ الاؾتراجُجي ؤو مغاُبت كملُاث الدكوُل ؤولٍى

ض ؤوعص الباخثىن في صعاؾتهم همىطحا ًمثل اإلاغاخل  ت هامت باليؿبت لها. ُو ما ًمثله الخسؼُؽ اإلاالي والىِضي مً ؤولٍى

ٔاث الىاقئت في عخلت الىمى، وهي:   .الىطج -الاهؼالَ -الىجاح -البِاء -الىحىصغخلتمالخمـ التي جمغ بها الكغ

ت زمؿتصمم الباخثىن همىطج اإلاغاخل الخمـ اؾدىاصا بلى          الهُٖل  -وهي : همؽ ؤلاصاعة ،كىامل بصاٍع

ت -وحىص هـم عؾمُت -الخىـُمي ت -اؾتراجُجُت الكٓغ ٔل مغخلت مً اإلاغاخل  بآدكاي ؾىِىم ،صوع اإلاالٗ في الكٓغ

ٔاث الىاقئت، وولغي زاللها كىامل جدُِّ الىجاح في ٔل مغخلت، وما هي اإلاكٕالث الغثِؿُت التي  الخمـ لىمى الكغ

 :ًيبغي خلها لللبىع مً هظه اإلاغخلت بلى اإلاغخلت التي جليها
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 (2021)ًاعؽ، ، مىصت اإلاظخلبل (: خصائص الشسواث الىاشئت في ول مسخلت مً مساخل الىمى2الشيل زكم )

مًٕ جىطُذ اإلاغاخل الؿابِت ًُما ًلي:  ٍو

ت كلى جِضًم . مسخلت الىحىد: 1. 2 ً ؤؾاؾُين، وهما ُضعة الكٓغ ٔاث الىاقئت في هظه اإلاغخلت بإمٍغ ًخللّ هجاح الكغ

ضعتها كلى حظب  لكغاثه. مً الظغوعي ؤلاحابت كً ؤؾئلت ؤؾاؾُت في هظه اإلاغخلت؛ وهي  ػباثًاإلاىخج اإلاؼلىب، ُو

 :(2021)ًاعؽ، 

  ٔاي مً اللمالء؟ وهل ًمًٕ بزغاج اإلاىخجاث بلى الىىع؟ وهل ًمًٕ للمىخجاث ؤن جٖىن هل ًمًٕ الخص٘ى كلى كضص 

ت اليكاغ؟ ت اؾخمغاٍع  كلى مؿخىي حىصة ًظمً للكٓغ

  ض مً حجم اإلابُلاث؟هل اكضة اللمالء بما ًٍؼ  في ؤلامٖان جدُِّ الخىؾم في ٔل مً ؤلاهخاج ُو

 هل هىاْ ما ًٌٕي مً عؤؽ اإلاا٘ اإلاؼلىب إلاغخلت البضء هظه؟ 

ت التي ؾبّ ؤلاقاعة بليهجٖىن اللىامل ؤلا   :في مغخلت الىحىص كلى الىدى الخاليا صاٍع

  بقغاي مباقغ مً اإلاالٗ :الىمط ؤلادازي. 

 في الخضوص الضهُا :هييل الخىظيميال. 

 في الخضوص الضهُا ؤو هير مىحىصة :وحىد هظم زطميت. 

 البِاء كلى ُُض الخُاة :اطتراجيجيت الشسهت. 

 ِىم بٖل مهام ؤلاصاعة :دوز اإلاالً في الشسهت كغي ٍو ت، ًهى ًم٘ى َو  .ببؿاػت اإلاالٗ هى الكٓغ
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ت هجاخا  . مسخلت البلاء:2. 2 كملُا كلى ؤعض الىاُم، ًيبغي كليها في هظه اإلاغخلت بصاعة ٔل مً بلضما ؤزبدذ الكٓغ

 :وجِضًم بحاباث كلى الؿاالين الخالُين  اث واإلاصغوًاث كلى ؤًظل هدى ممًٕؤلاًغاص

 ت ؤزىاء جأٔلها زال٘ كملُاث الدكوُل؟ ٔاي الؾدبضا٘ ؤو بصالح ؤص٘ى الكٓغ ل   هل ًمًٕ الخص٘ى كلى جمٍى

  ل ت مً ػىع ؤلاهخاج صون زؿاثغ بلى ػىع هل ًمًٕ الخص٘ى كلى جمٍى ٔاي للخىؾم في ؤلاهخاج، بما ًىِل الكٓغ

 جدُِّ ؤعباح؟

ت الخمـ باآلحي  :جدؿم مغخلت البِاء مً خُث اللىامل ؤلاصاٍع

  بقغاي هير مباقغ :الىمط ؤلادازي. 

 ب خُث ًىحض مضًغ مبُلاث ؤو مضًغ كام :الهييل الخىظيمي  .مٓغ

 للخيبا باإلًغاصاث واإلاصغوًاثًىحض هـام  :وحىد هظم زطميت. 

 البِاء كلى ُُض الخُاة :اطتراجيجيت الشسهت. 

 ت ُٓاها واخضا :دوز اإلاالً في الشسهت  .ال ًؼا٘ اإلاالٗ والكٓغ

ت للمؤطظاث الىاشئت(:3. 2 ٔاث الىاقئت  . مسخلت الىجاح )اإلاسخلت اإلاصيًر في هظه اإلاغخلت ًِم كلى كاجّ بصاعة الكغ

ت باهٌصالها كً اإلاالٗ )الىجاح ً اؾتراجُجُين، بما جدُِّ الاؾخِاللُت للكٓغ الاهٌصا٘(، ؤو جىحُه  -الازخُاع بين ُغاٍع

 الىمى(. -اإلاىاعص لصالح جدُِّ همى بطافي والخص٘ى كلى خصت ؤٓبر مً الؿَى )الىجاح

ت الخمـ باآلحيوجدؿم مغخلت الاهٌص  :ا٘ مً خُث اللىامل ؤلاصاٍع

  ع وؿٌُي :الىمط ؤلادازي  .جٌٍى

 آزظ في الىمى :الهييل الخىظيمي. 

 وبهخاج ؤؾاؾُت :وحىد هظم زطميت ّ  .هـم مالُت وحؿٍى

 الخٌاؾ كلى الىطم الغاهً :اطتراجيجيت الشسهت. 

 ت :دوز اإلاالً في الشسهت  .اهٌصا٘ اإلاالٗ كً الكٓغ

ت الخمـ باآلحيبِىما جدؿم مغخلت   :الىمى مً خُث اللىامل ؤلاصاٍع

  ع وؿٌُي :الىمط ؤلادازي  .جٌٍى

 آزظ في الىمى :الهييل الخىظيمي. 

 آزظه في الىمى :وحىد هظم زطميت. 

 جىحُه اإلاىاعص للىمى :اطتراجيجيت الشسهت. 
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 ت :دوز اإلاالً في الشسهت  .اإلاالٗ هى الىاقؽ ألآبر في مماعؾت ؤكما٘ الكٓغ

ت، ًىصب الاهخمام في هظه اإلاغخلت كلى. مسخلت الاهطالق: 4. 2 م همى الكٓغ ل  حؿَغ ير مصاصع جمٍى وؤًظا كلى جًى

 :لخلبُت مخؼلباجه. وجٖىن ألاؾئلت اإلاؼغوخت بِىة هي

  ت، مم الالتزام بىطم م واإلالِض التي جدِِه الكٓغ ً بىجاح في ؿل الىمى الؿَغ ع اإلاهام لآلزٍغ هل ًمًٕ للمالٗ جٌٍى

ضعة كلى آدكاي ألازؼاء؟  طىابؽ لؤلصاء ُو

  ٔاًُت لخلبُت اإلاخؼلباث اإلاتزاًضة للىمى، وألحل طلٗ هل ًىحض لضي اإلاالٗ اؾخلضاص لالؾخضاهت ل  هل جىحض مصاصع جمٍى

ت؟  بيؿبت ؤكلى مً وؿبت ؤؾهمه بالكٓغ

ت الخمـ باآلحي  :جدؿم مغخلت الاهؼالَ مً خُث اللىامل ؤلاصاٍع

  جِؿُم اللمل :الىمط ؤلادازي. 

 آزظ في الىمى :الهييل الخىظيمي. 

 صُُِت وقمىلُت هاضجت :وحىد هظم زطميت. 

 الىمى :اطتراجيجيت الشسهت. 

 ت :دوز اإلاالً في الشسهت  .ُضع ملِ٘ى مً الاهٌصا٘ بين اإلاالٗ والكٓغ

ت الغثِس ي في هظه اإلاغخلت ًىصب كلى جىخُض ألاعباح  . مسخلت الىضج:5. 2 الىاحمت كً الىمى والخدٕم اهخمام الكٓغ

ٔاث الىاقئت مثل مغوهت الاؾخجابت ألي مخويراث ُض جدضر، والخٌاؾ كلى  ًيها، باإلطاًت بلى الخٌاؾ كلى مؼاًا الكغ

 .عوح اإلاباصعة

ظلٗ اؾخسضام  غ الىـام ؤلاصاعي بما ًىآب الىمى الظي خضر، ٓو وكلى صىاق الِغاع في هظه اإلاغخلت ؤلاؾغاق بخؼٍى

ت الخمـ في ؤؾالُب بصا ٔاإلايزاهُاث والخسؼُؽ الاؾتراجُجي وؤلاصاعة باألهضاي. وجٖىن اللىامل ؤلاصاٍع ت ؤٓثر اختراًُت  ٍع

 :مغخلت الىطج كلى الىدى الخالي

  جىٌُظي واؾدكاعي  :الىمط ؤلادازي. 

 آزظ في الىمى :الهييل الخىظيمي. 

 قاملت ومخؼىعة :وحىد هظم زطميت. 

 الاؾدثماعبكاصة  :اطتراجيجيت الشسهت. 

 ت :دوز اإلاالً في الشسهت  .اهٌصا٘ جام بين اإلاالٗ والكٓغ

 ثاهيا: الدظىيم السكمي 

مي في  ؾيخلغض      ّ الُغ ظا ؤهىكه، وؤهمُت الدؿٍى مي  ومميزاجه، ٓو ّ الُغ مً زال٘ هظا اإلادىع بلى مٌهىم الدؿٍى

 اهجاح اإلااؾؿاث الىاقئت.
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 . مفهىم الدظىيم السكمي ومميزاجه: 1

ِي ُاثم كلى الخىاصل مم الؼباثً الخالُين واإلادخملين بىؾاػت ُىىاث اإلادخىي  الدظىيم السكمي: هى ؤؾلىب حؿٍى

ٔاث البدث، الىؾاثؽ  مي والاهترهذ، مثل مدغ ض الالٕترووي، واإلاىاُم الالٕتروهُت الاحخماكُتالُغ  Harverd)، البًر

Busniss Review, 2022) . 

مي ًخظمً كغض الؿلم واإلاىخجاث والخضماث اًتراطُا وبُلها مً زال٘ ُىىاث          ّ الُغ وببؿاػت، ًةن الدؿٍى

ٔاث البدث مي اإلاخىىكت، مثل قبٖاث الخىاصل الاحخماعي وجدؿين هخاثج مدغ ّ الُغ ض ؤلالٕترووي  (SEO) الدؿٍى والبًر

ٔاث البدث ّ كبر مدغ ّ باإلادخىي  (PPC) بالىِغةوبكالهاث الضًم  (SEM) والدؿٍى  .(2022)كبض اللؼٍُ، والدؿٍى

ٔاث حؿخسضم هظًً الىىكين بوُت         ّ الخِلُضي ٓثيرا. ألن الكغ مي كً الدؿٍى ّ الُغ وال جسخلٍ ؤهضاي الدؿٍى

غ اللالُاث اإلاخباصلت   بلى جؼٍى
ً
ت ؤو مىخجاتها وزضماتها وكغطها كلى الجمهىع اإلاؿتهضي، بطاًت التروٍج لللالماث الخجاٍع

ت واإلاؿتهلٕين، وج تبين مالٖي اللالمت الخجاٍع  .ىؾُم ُاكضة اللمالء وػٍاصة والئهم وزِتهم في اللالمت الخجاٍع

مي بالخصاثص ألاجُت ّ الُغ خميز الدؿٍى  :(2022)كبض اللؼٍُ،  ٍو

 مىسٌع الخٖلٌت؛ ّ  حؿٍى

 يزا؛  ؤٓثر اؾتهضاًا وجٓغ

 التروٍج للمىخجاث والخضماث ًٖىن كاإلاُا ؛ 

 ًتها؛ بىاء اللالُاث مم الؼباث  وجٍِى

 الؼبىن ًبدث كىٗ؛ 

  هضاي وكاثض الاؾدثماع. جُُِم ألا 

مي خ٘ى زمؿت كىاصغ ؤؾاؾُت وهي: ألا  :. أطاطياث الدظىيلي السكمي2 ّ الُغ مُت ًخمدىع الدؿٍى حهؼة الُغ

ض الالٕترووي(،  مُت مثل:) البًر (، الىؾاثؽ الُغ مُت مثل:) ًاٌؿبْى البُاهاث مثل:)الهىاجٍ الظُٓت(، واإلاىصاث الُغ

مُت مثل: مُت مثل:) ملٌاث حلٍغٍ الجمهىع وجٌاكلهم مم ألا  الُغ ّ التي  كما٘(، والخٕىىلىحُا الُغ ) جٕىىلىحُا الدؿٍى

ٔاث إل  وكاء ججاعب جٌاكلُت(.حؿخسضمها الكغ

مي ًُماًلي ّ الُغ مًٕ جلخُص ؤؾاؾُاث الدؿٍى  : (Harverd Busniss Review ،2022) ٍو

مًٕ اؾخسضام    . حرب الجمهىز اإلاظتهدف:1. 2 ّ باإلادخىي، ؤٍو مي مثل الدؿٍى ّ الُغ هىاق مسخلٌت مً الدؿٍى

ٔاث البدث لجظب الؼباثً. ّ وؾاثل الخىاصل الاحخماعي، وجدؿين مدغ  حؿٍى

كامل الاهخمام، بِاء ػالَ خمالث مخلضصة كبر ُىىاث مسخلٌت إل بوطلٗ مً زال٘ . إشسان الجمهىز وجىميخه: 2. 2

 وبقغآه كبر الخىاصل الصخُذ والضاثم مله.
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ض  . جدىيل الصبائً اإلادخملين إلى مشترهين:3. 2 كبر ججغبت كضة ؤؾالُب مثا٘ ٓخابت ؾؼىع مسخلٌت إلاىطىق البًر

ت ؤي منها ًدصل كلى ملضالث ًخذ وهِغ    كلى.ؤالالٕترووي إلالًغ

كبر الاؾخمغاع في بكاصة الاؾتهضاي والخجؼثت واإلاخابلت في ٔل  ل ألاحل:. الاخخفاظ بالصبائً بهدف جدليم همى طىي4. 2

لض الاخخٌاؾ باللمالء الخالُين ؤمغ بالى ألاهمُت لخدُِّ الىمى اإلاؿخضام، زاصت وؤن الخص٘ى كلى ػباثً  مغخلت، َو

  حضص ٌلض ؤٓثر جٖلٌت بٕثير مً الاخخٌاؾ بالؼباثً الخالُين.  

مي ألآثر قُىكا هجض ماًليالمً بين ؤٓثر ؤهىاق  . أهىاع الدظىيم السكمي:3 ّ الُغ  :(2022)كبض اللؼٍُ،  دؿٍى

ُِت، جصمُم  . الدظىيم باإلادخىي:1. 3 ّ اإلادخىي بكضاص وجىػَم اإلاِاالث، ؾغص الِصص الدؿٍى ٌؿخسضم حؿٍى

اث ألازغي والهضي منها هى صًم الِاعت الجساط بحغاء لُصبذ ػبىها  مِاػم الٌُضًى والصىع، وهيرها مً اإلادخٍى

ض مً اإلاللىماث، ؤلا  ض الالٕترووي، للماؾؿت، مثل ػلب اإلاٍؼ  كملُت قغاء.و بحغاء ؤقتراْ في ُاثمت البًر

ين كضة ػَغ للىص٘ى بلى  . الدظىيم عبر مىاكع الخىاصل الاحخماعي:2. 3 هضاًهم ، خُث ًمًٕ ؤبدُث جدُذ للمؿُى

ّ اؾخسضام هظه الِىىاث لخىػَم الاكالهاث اإلاضًىكت واإلادخىي اإلاضكىم وجِؿُم اإلاؿخسضمين، بدُث  لٌَغ الدؿٍى

ّ الاه خماماث ؤو اللمغ ؤو هيرها، ٓما حلض هظه اإلاىصاث وؾُلت لظمان جـهغ هظه الاكالهاث للجمهىع اإلاؿتهضي ًو

ت ووالء الؼباثً.  اؾخمغاع الخٌاكل مم اللالمت الخجاٍع

د الالىترووي:3. 3 ىه بالِضعة كلى ًهم  . الدظىيم بالبًر مخاػ مدتًر بدُث ٌؿاهم في بوكاء خمالث بكالهُت مِىلت، ٍو

اعاث جدلُل جٌاكالث الؼباثً وبُاهاتهم، واجساط ُغاعاث اؾتراجُجُت بىاء مثل مم الجمهىع، وامخالْ مههىق الخىاصل ألا 

 كلى جلٗ البُاهاث.

ل، ما ًاصي في  . حظىيم مدسواث البدث:4. 3 يهضي بلى حلل اليكاغ الخجاعي ًدخل مغجبت ؤكلى في هخاثج بدث ُُى

ت، و  ب الخاص بالكٓغ م الٍى ت مغوع مدْغ البدث بلى مُى اصة خٓغ ى جدؿين النهاًت بلى ٍػ لخدُِّ طلٗ ًبدث مؿُى

ٔاث البدث كً الٖلماث واللباعاث التي ٌؿخسضمها اإلاؿتهلٖىن للبدث كً اإلاللىماث كبر الاهترهذ، واؾخسضام  مدغ

 هظه اإلاصؼلخاث في اإلادخىي الخاص بهم.

خم التروٍج لها، وهى ٌكير الضًم لٖل هِغة بلى الاكالهاث اإلاضًىكت وهخاثج مدْغ البدث التي ً . الدظىيم بالىلساث:5. 3

مي. ّ الُغ  قٖل ُصير اإلاضي للدؿٍى

ّ خُث ًمًٕ حظب الؼباثً وبقغآهم وبؾلاصهم في ٔل مغخلت . الدظىيم الجاذب: 6. 3 هي كباعة كً مىهجُت حؿٍى

  مً مغاخل عخلت اإلاكتري.

ً اإلاخىاحضًً . بسهامج اإلاشازهت الدظىيلي: 7. 3 ّ باللمىلت الكلبُت اإلاتزاًضة لخبراء الصىاكت واإلاازٍغ ٌؿخسضم الدؿٍى

ىن حمهىعهم في اإلايكىعاث  ً الخاعحين، الظًً ٌكٔغ كبر وؾاثل الخىاصل الاحخماعي، بط ؤهه في اللمل مم هاالء اإلاازٍغ

ض مً ألا ؤو اإلاضوهاث ؤ ت وبوكاء كمالء و مِاػم ًُضًى لجظب اإلاٍؼ ع ملين. كما٘ للكٓغ  مدخملين حضص مِابل حلٍى
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جغي كغطها كلى هـام . الاعالهاث اإلادمجت داخل اإلادخىي: 8. 3 الاكالهاث التي ًِىصها اإلادخىي كلى هدى ؤؾاس ي ٍو

  ؤؾاس ي حىبا بلى حىب مم مدخىي آزغ هير مضًىق ألاحغ.

ّ ألاؾاؾُت. أجمخت الدظىيم: 9. 3 واإلاهام اإلاخٕغعة التي ًجغي الُِام  البرهامج الظي ٌلمل كلى ؤجمخت كملُاث الدؿٍى

ض الآترووي، واليكغ كلى وؾاثل الخىاصل الاحخماعي . ت كبر البًر  بها كلى هدى مخٕغع مثل الغؾاثل ؤلازباٍع

مُت . العالكاث العامت عبر الاهترهذ: 10. 3 مماعؾت لخإمين الخوؼُت اإلإدؿبت كبر الاهترهذ مً زال٘ اإلايكىعاث الُغ

ب ألازغي الِاثمت كلى اإلادخىي.    واإلاضوهاث ومىاُم الٍى

جخميز ٔل ماؾؿت هاقئت بسصاثص جميزها كً هيرها   . أهميت الدظىيم السكمي في إهجاح اإلاؤطظاث الىاشئت:4

هضاي ؤمً اإلااؾؿاث الىاقئت ألازغي، وهظه الخصاثص حلخمض كلى الىطم الغاهً، والىطم بين اإلاىاًؿين، 

مي كامل مهم حضا لىجاح اإلااؾؿاث الىاقئت،  ّ الُغ لخبر الدؿٍى تها، والؼباثً اإلاؿتهضًين للماؾؿت، َو اإلااؾؿت وعٍئ

غه مً ً  ىاثض ومؼاًا مهمت لها.إلاا ًًى

مي ًىاثض ٓبيرة للماؾؿاث الىاقئت هظٓغ منها . فىائد الدظىيم السكمي للمؤطظاث الىاشئت:1. 4 ّ الُغ غ الدؿٍى  ًًى

(cuvano ،2022): 

  غ كالُت لتؾهىلت الىص٘ى بلى الؼباثً وجؼٍى  ألاحل ملهم؛ ػٍى

  الؼبىن صون ُُىص مٖاهُت؛بمٖاهُت بًصا٘ اإلاىخج بلى 

 ت للماؾؿاث الىاقئت مِاعهت باإلااؾؿاث الغاثضة في الؿَى مً خُث بؿهاع مؼاًاها؛ ير ًغص مدؿاٍو  جًى

 الخِلُضًت؛ ّ  الخٖلٌت اإلاىسٌظت مِاعهت بإؾالُب الدؿٍى

 .ؾهىلت الخص٘ى كلى الخُُِماث 

ىىوي،  ولخدُِّ هظه الٌىاثض البض للماؾؿت الىاقئت مً  : (2021)ُو

 مي ؛ ّ الُغ  جىؿٍُ مؿاو٘ ٍٓء للدؿٍى

  مي ّ ُع ٔالت حؿٍى ٔاملؤلِـ بالظغوعة الخلاون مم و  ّ ين، بط ًمًٕ جىؿٍُ شخص واخض  و جىؿٍُ ًٍغ مً اإلاؿُى

مي مدتري بلمله،  ّ الُغ ت للماؾؿت الىاقئت؛ ًمٕىهٓمؿاو٘ كً الدؿٍى ُِت الظغوٍع ٔاًت ألاوكؼت الدؿٍى  جىٌُظ 

 مي وحظب ؤًظل اإلاخسصصين في هظا اإلاجا٘؛ ّ الُغ ٔاًُت للدؿٍى  جسصُص ميزاهُاث 

  ُِت التي جدخاحها ٔاملت جمًٕ مً جىٌُظ ألاوكؼت الدؿٍى مي  ّ ُع الخلاون مم مسخصين في وطم اؾتراجُجُت حؿٍى

 اإلااؾؿت الىاقئت؛

 مي اإلاخاخت ألنها مٖلٌت؛ ّ الُغ  كضم اؾخسضام ٔل وؾاثل الدؿٍى

 يز كلى ا ُِت التي ًخىاحض ًيها الجمهىع اإلاؿتهضي؛التٓر  لىؾاثل وألاصواث التي جٌُض اإلااؾؿت،  وكلى الِىىاث الدؿٍى

  مي الظي ؾُِضم للجمهىع أل ُِت؛الاهخمام باإلادخىي الُغ  هه ؤؾاؽ اللملُت الدؿٍى

 .مي اإلاالثمت لليكاغ الخجاعي الخاص باإلااؾؿت الىاقئت ّ الُغ ّ اؾتراجُجُت الدؿٍى  اللمل ًو
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ًجب كلى اإلااؾؿاث الىاقئت وفي بػاع ميزاهُاتها . الىلاط اإلاهمت التي ًجب على اإلاؤطظت الىاشئت مساعاتها:  2. 4

ّ اللمل مغاكاة ماًلي لت زبرة ًٍغ  :(Creations:, 2020) اإلادضوصة ُو

 ُِت وؤلاكالهُت؛  جدضًض ؤهضاي واضخت للخمالث الدؿٍى

  ،م الجوغافي، اللوت جدضًض ػبُلت الجمهىع اإلاؿتهضي مً الؼباثً اإلادخملين مً خُث الخصاثص الضًموغاًُت )اإلاُى

ت( الاهخماماث والؿلْى الكغاجي؛  الٌئت اللمٍغ

 ذ ممًٕ؛ ُِت للىص٘ى بلى الجمهىع اإلاؿتهضي بكٖل مدضص وفي ؤُل ُو  جدضًض ؤًظل اإلاىصاث الدؿٍى

  وكاغ ججاعي؛الاؾخِغاع كلى الخل٘ى الدؿى ّ  ٍُِت وؤلاكالهُت اإلاىاؾبت لٖل مغخلت مً مغاخل حؿٍى

  ُِت وؤلاكالهُت ) وؿبت حظب اللمالء اإلادخملين، وؿبت الخٌاكل مم جدضًض ملاًير جُُِم ألاصاء وهخاثج الخمالث الدؿٍى

 (. الاؾدثماعاثاليكاغ الخجاعي، وؿبت اللاثض اإلادِّ كلى 

 لخلىياث الدظىيم السكمي Airbnb.com ام الشسهت الىاشئت آلاثاز اإلاترجبت عً اطخخد ثالثا: 

مي          ّ الُغ هىاْ اللضًض مً اإلااؾؿاث الىاقئت كلى اإلاؿخىي اللالمي والتي اؾخٌاصاث مً مميزاث الدؿٍى

ذ ُصير  واُخدمذ  مجا٘ الاؾدثماعاث في قتى ؤهىاق ألاكما٘ ؾىاء اهخاحُت ؤو زضاماجُت وخِِذ ػٌغة هىكُت في ُو

 .Airbnb.comحضا ومً بين هظه اإلااؾؿاث اإلااؾؿت اللاإلاُت الىاقئت 

م الٕترووي ًدُذ لؤلشخاص جإحير واؾدئجاع ؤمآً  :. هبرة عً الشسهت1 ت كمىمُت مدضوصة، ومُى هي كباعة كً قٓغ

م كلى ؤٓثر مً  كلى   2008صولت، جإؾؿذ ؾىت  192ؤلٍ مضًىت في 33ؤلٍ بكالن مىػكت كلى 800ؾًٕ، ًدخىي اإلاُى

ماؾـ مؿّغكت  "Paul Graham" بٌى غساهام"" وبلض اخخظان  غيبياحى " و " بساًً حشيظييًض الصضًِين " 

ٔاث  "Y Combinator" ألاكما٘ الكهيرة  لها بلى قغ الظاجم صُتها في اخخظان اإلاكغوكاث الىاقئت الصويرة وجدٍى

ٔاث بكٖل هـامي وممىهج غ الكغ اصًت وبصاعة وجؼٍى بهما مً ُبل اإلاؿغكت في مجا٘ الٍغ ، جم مىدهم ٓبري، وبلض جضٍع

ت ؤلٍ صوالع مِابل وؿبت طئُلت مً ملُٕت اإلاكغوق،  20مبلى  ت هاقئت هاجخت في   Airbnb.comوحلخبر قٓغ قٓغ

ٔالٌُىعهُا  مُضان الدجؼ الالٕترووي للكِّ والٌىاصَ والؿُاعاث وألاعاض ي وهيرها، جِم في ؾان ًغاوؿِؿٖى، 

ُٕت  ُٕبُضًا، بالىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ  .(2021)ٍو

ت  مًٕ بحما٘ جؼىع قٓغ م ) Airbnb.comٍو  ( 01بدؿب الجض٘و آلاحي ُع
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 (2019)ؤبى الٌخىح، ، بدظب اإلاىكع: Airbnb.comًمثل جطىز شسهت (: 1)الجدٌو زكم

 أهم ما ًميزها الظىت

2007 

لخظـىع ماجمغ الخصمُم الضولي الظي " بغخلت بلى ؾان ًغاوؿِؿٖى  هُبُا" و " حى ُُام الصضًِين " بغاًً حكِؿٖي-

 ُكِض في اإلاضًىت في جلٗ الٌترة .

تهما مِابل مبلى مالي.   -  جىلض الٌٕغة لضي الصضًِين وهي طُاًت اإلاصممين ؤزىاء اإلااجمغ في هًغ

م بؿُؽ بلىىان:" -  إلاغقض الؿُاحي في اإلاىؼِت." وللب صوع اairbedandbreakfast.comبوكاء مُى

2008 

ل وكضم اهخمام الؼباثً باإلاكغوق. -  هِص الخمٍى

 وطم الخصىع النهاجي للخضمت اإلاِضمت. -

ً التي كغطذ كليهم، وجغآم الضًىن كلى الصضًِين.- ع الٌٕغة مً ُبل ٔل اإلاؿدثمٍغ  ًع

ي الؿابّ "باعاْ اإلااجمغ التروٍجي الظي ُكِض بكاصة بػالَ الٌٕغة مجضصا مً زال٘  - ضي الغثِـ ألامئر لخكض ماٍّ

ل الظاحي.  ؤوباما" في اإلاضًىت، مداولت الخمٍى

" ماؾـ مؿّغكت ألاكما٘ Paul Grahamُضوم الٌغج ؤزيرا كلى هُئت اإلاؿدثمـغ اإلاوامغ ألاقهـغ في واصي الؿُلُٖىن "  -

ٔاث ٓبري. " الظاجم صُتها في اخخظان اإلاكغوكاث الىاقئتY Combinatorالكهيرة "  لها بلى قغ  الصويرة وجدٍى

ت.-  جإؾِـ الكٓغ

2009 

ٔاهذ باهخت.- ت زؼغ ؤلاًالؽ ألن الصىع اإلالغوطت   مىاحهت الكٓغ

ت مً"  - ل اؾم الكٓغ  . Airbnb.comبلى "Airbed and breakfast"جدٍى

ت - ذ قٓغ ِّ ل ٓبُـغ لها بُِمت  "airbnb "جل ت  ؤلٍ صوالع ٓخمىٍل ؤولي 600ؤ٘و جمٍى  ".  Capital Sequoia" مً قٓغ

2010 

 مىؿٌا. 15وصل بلى  الظي "Airbnb "كضص مىؿٌيبلىن  -

ال ٓبيرا بُِمت  - ت جمٍى  ملُىن صوالع. 7.2خصضث الكٓغ

ت ٔىؾُؽ 700جؼاًض ملضالث الدجؼ بكٖل ٓبير وصل بلى  -  .ؤلٍ لُلت جّم حجؼها بلٕتروهُا كبر الكٓغ

2011- 2012 

 صولت. 89جىؾُم اللمل بلى -

 وججاوػ كضص الدجىػاث بها ؤٓثر مً ملُىن لُلت. -

 .  "SXSWًىػ الخؼبُّ بجاثؼة مهغحان " -

2013 
ت لخضمت ؤٓثر مً  -  مالًً طٍُ مىظ جإؾِؿها.9جسؼي الكٓغ

 ؤلٍ كِاع لخضمتها. 250بطاًت -

ت بلى - 2014-2015 ٖي. 25وص٘ى ُُمت الكٓغ  ملُاع صوالع ؤمٍغ

2016 

ت - ٖي. 555حملذ الكٓغ  ملُاع صوالع ؤمٍغ

 ملُىن شخص. 60بلىن كضص مؿخسضمي الخؼبُّ ؤٓثر مً  -

ت في ؤٓثر مً -  صولت. 190جىؾم الكٓغ

2017- 2018 
ت هلى - ٖي. 31وص٘ى جُُِم الكٓغ  ملُاع صوالع ؤمٍغ

ً في ؤٓثر مً -  ؤلٍ مضًىت . 34بلىن كضص اإلااحٍغ

2019 
ت بؿبب حاثدت ٔىعها واهسٌاض وؿبت الدجىػاث مابين  -  .%96بلى  %41ملاهاة الكٓغ

ت مً  -  ملُاع صوالع.  26ملُاع صوالع هلى  31اهسٌاض جُُِم الكٓغ

2020 
ذ -  مىؿٍ. 1900حؿٍغ

ُٕت. -  ػغح ؤوعاُها لالٓخخاب اللام في ألاؾىاَ ألامٍغ
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 الىاُم في Airbnb جمخلٗ ال: 2021السائدة في العالم لظىت الليمت الظىكيت لشسواث الظفس عبر الاهسجيذ.2

م كلى لئلًجاع حلغطها التي اللِاعاث ب مُى  للمظٌُين الخضمت عؾىم زال٘ مً بًغاصاتها جىلض ولٕنها بها، الخاص الٍى

ت Airbnb ُُمت بلوذ ، 2021 كام في. والظُىي با  للكٓغ ٖي صوالع ملُاع 105جٍِغ والكٖل اإلاىالي ًبين الُِمت  ؤمٍغ

ٔاث الؿٌغ كبر الاهغجيذ في اللالم لؿىت  اث قغ ُت لٕبًر  :2021الؿُى

اعخمادا على اإلاىكع:  2021(: الليمت الظىكيت لشسواث الظفس عبر الاهسجيذ السائدة في العالم لظىت3الشيل زكم)

(statista, 2022) 

 

ت  الكٖلبمالخـت             ملُاع صوالع، جاحي بلضها  104.254اخخلذ الصضاعة بُِمت  Airbnb ؤكاله هالخف ؤن قٓغ

ت  بُِمت  Bookingفي اإلاغجبت الثاهُت  ت 98.521قٓغ بُِمت   Expediaملُاع صوالع، ؤما في اإلاغجبت الثالثت جإحي قٓغ

ت 27.964 ملُاع صوالع، وهظا ًض٘ كلى الىهج الؿلُم  0.470بُِمت   Last minute .comملُاع صوالع، وفي ألازير قٓغ

ت الىاقئت  ير الثِت وألامان بُنها وبين ػباثنها. Airbnbاإلاخبم مً ُبل  الكٓغ  واإلاثمل في جًى

اصة Airbnb قهضث: Airbnbعائداث شسهت . 3 ٪ 31 بيؿبت اهسٌاض بلض ، 2021 كام في٪ 73 بيؿبت بًغاصاتها في ٍػ

، والكٖل اإلاىالي ًبين كاثضاث الؿٌغ بهالَ بلى ؤصي الظي ٔىعوها ًيروؽ حاثدت بؿبب 2020 كام في ؤلاًغاصاث في

ت مً   :2022بلى هاًت  2019الكٓغ

Airbn
b

Booki
ng

Expe
dia

Trip,c
om

Make
my
trip

Webj
et

Edre
ams

odige
o

Trivg
o

On
the

beac
h

Desp
egar,
com

Last
minu
te,co

m

104,2598,52127,96415,964 ماليين الدوالرات)القيمة السويقية  2,902 1,43 1,298 0,781 0,64 0,637 0,47

0

20

40

60

80

100

120

مت
لي

ال
 

يت
ىك

ظ
ال

 (
ث

ا از
ملي

ب
 

ث
سا

ولل
لد

ا
) 

   2021جسجيب اخظً الشسواث الظفس السائدة في مجاٌ الاهترهذ 
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 (statista, 2022)اعخمادا على اإلاىكع:  Airbnb(: عائداث شسهت 4الشيل زكم)

 

تن مً زال٘ الغؾم اكاله هالخف ؤ        ذ اهسٌاطا بلى ؤصوى  2020زال٘ ؾىت  Airbnb  كاثضاث قٓغ كًغ

اتها في الغبم الثاوي مً هٌـ الؿىت بلى  ُض ملُىن صوالع،  335مؿخٍى ومىظ طلٗ ، 19-بؿبب جضاكُاث حاثدت ًٔى

ملُىن صوالع  2884بلى  2022الخين بضؤث جخلافى وحسجل كاثضاث مِبىلت خُث وصلذ في الغبم الثالث مً ؾىت 

م الُِىص الىمم كى  ُضصة الخُاة بلى ػبُلتها وكىصة الىاؽ ليكاػاتهم بلض ًع ، وكىصتهم 19-اججت كً حاثدت ًٔى

 .للؿٌغ والؿُاخت

ت: Airbnb إًساداث شسهت  .4 مً وكاػها وؤكمالها وجٖىن هدُجت بُم  Airbnb ًخمثل في الضزل الظي جدِِه قٓغ

ت للؼباثً ، وؾيخؼَغ الًغصاث ت مً  زضماث الكٓغ  مً زال٘ الجض٘و اإلاىالي: 2021بلى  2014الكٓغ

 (statista, 2022)اعخمادا على اإلاىكع: Airbnb (: ًمثل إًساداث شسهت 2الجدٌو زكم)

 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 الظىت

 5.9 3.3 4.8 3.6 2.6 1.7 0.9 0.4 )ملُاع صوالع( ؤلاًغاص

 %78.78 %68.75- %33.33 %38.46 %52.94 %88.88 %125 - ملض٘ الىمى

ت كالههالخف مً زال٘ الجض٘و ؤ           ُضAirbnb هالخف ؤن بًغاصاث قٓغ ًٌي  19 ٔاهذ ٓبيرة حضا ُبل حاثدت ًٔى

، %68.75ملُاع صوالع  وجتراحم بملض٘  3.3بلى  2020ملُاع صوالع، لخىسٌع ؾىت  4.8ُضعث الاًغاصاث ب 2019ؾىت 

ُض  %78.78ملُاع صوالع وبملل همى ُضعه  5.9وجصل بلى  2021، لخلاوص الاهخلاف بدل٘ى ؾىت 19-بؿبب بحغاءاث ًٔى

 ٓبير اهسٌاض وهى ، 2021 كام في صوالع ملُىن  352 ُضعها صاًُت زؿاعة Airbnb سجلذ:  Airbnbأزباح شسهت .5

ت 2020 كام في زؿغتها صوالع ملُاع 4.5 كلى  .Airbnb، والجض٘و اإلاىالي ًىضح صافي الضزل لكٓغ

 

 

Q1 2019Q2 2019Q3 2019Q4 2019Q1 2020Q2 2020Q3 2020Q4 2020Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4 2021Q1 2022Q2 2022Q3 2022

Série1 839 1214 1646 1106 842 335 1342 859 887 1335 2237 1532 1509 2104 2884
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اعخمادا على  )مليىن دوالز( 2017/2021مً  Airbnb(: صافي الدخل / الخظازة الظىىيت لشسهت 3الجدٌو زكم)

 (statista, 2022)اإلاىكع: 

 2021 2020 2019 2018 2017 الظىىاث

الدخل الصافي/ 

 الخظازة الظىىيت
- 70 - 17 - 674 - 4525 - 352 

 

ت            ٔاهذ  2021ختى  2017مً  جلِذ زؿاعة Airbnbمً زال٘ ملؼُاث الجض٘و ؤكاله هالخف ؤن  قٓغ خُث 

ملُىن صوالع، وؾبب هظه  674بُِمت  2019ملُىن صوالع ، زم ؾىت  4252بُِمت   2020ٓبر زؿاعة لها في ؾىت ؤ

الخؿاعة هي ؤلاحغاءاث اإلاؼبِت مً ُبل الض٘و بؿبب حاثدت ًيروؽ ٔىعوها، وحكضًض بحغاءاث الؿٌغ والترخا٘، ٓما 

جُت ، وهظا بؿبب اللى 2019ملُىن صوالع وهي ؤُل مً زؿاعة  352زؿاعة صاًُت بُِمت  2021سجلذ ؾىت  صة الخضٍع

م ُُىص واحغاءاث الؿٌغ ت للخُاة اللاصًت بلض ًع لٌترة حاثدت ٔىعوها، باإلطاًت  airbnb، وهظا ًض٘ كلى ججاوػ قٓغ

لت ألاحل، والخد٘ى بلى  مي، واهخِا٘ الؼباثً لئلُاماث ػٍى ّ الُغ بلى اللمل كً بلض باؾخلما٘ مسخلٍ ؤصواث الدؿٍى

ن طاث الٕثاًت وكبر الخضوص، باإلطاًت لدكوُل اإلاظٌُين الجضص إلاىصت الخدظغ، كىصة الؿٌغ بٖل ُىجه في اإلاض

airbnb  .كلى بىاء مدخىي ً  ، وجد٘ى اللضًض منهم لغواص ؤكما٘ ُاصٍع

ت  : Airbnbالدجص مً خالٌ شسهت   .6 في مضازُلها كلى الدجؼ باؾخسضام مسخلٍ جِىُاث  Airbnbحلخمض قٓغ

مي ّ الُغ ذ ُصير مً حسجُل ملضالث همى مغجٌلت  بٌظل الدؿٍى ت هاقئت اؾخؼاكذ في ُو ، ًباكخباعها قٓغ

ؿبها زِت الؼباثئن،   :حجىػاث الؼباثً اإلاسخلٌتوالجض٘و اإلاىالي ًىضح اؾتراجُجُاتها وزؼؼها الخٕخُُٕت ٓو

 ,statista)اعخمادا على اإلاىكع:  )مليىن( 2021إلى  2016الظىىيت مً  Airbnb(: حجىشاث شسهت  4الجدٌو زكم )

2022) 

 2021 2020 2019 2018 2017 2016 الظىىاث

 300 193 272 140 115 52 الدجىشاث

 %55.44 %70.95 - %94.28 %21.73 %121.15 - معدٌ الىمى

 

ت         ض مؿخمغ ُبل كٔان في جصا  Airbnbمً زال٘ ملؼُاث الجض٘و ؤكاله هالخف ؤن كضص الدجىػاث في قٓغ

زال٘ ؾىت  %70.95 –، لُىسٌع بلى 2019زال٘ ؾىت  %94.28ؤًً وصل بلى ملض٘ همى ًِضع ب 19-حاثدت ٌُٓض 

م الاحغ  ملُىن،  193ملُىن بلى  272ؤي مً  ،2020 لاوص الاعجٌاق بلض ًع بملض٘ والؿُاخت اءاث والُِىص كً الؿٌغ َو

صل بلى 55.44%  ملُىن حجؼ. 300، ٍو
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اصة ، اللالم ؤهداء حمُم في ُاثمت مالًين ؾخت Airbnb لضي:   Airbnbكىائم شسهت . 7 ام كً٪ 7 ُضعها بٍؼ  كام ؤُع

اإلاىالي ًىضح كضص ُىاثم ، والجض٘و 2019 كام في Airbnb كنها ؤكلىذ ُاثمت مالًين ؾبلت مً ؤُل ولٕنها ، 2020

ت مً   :2021بلى  2013الكٓغ

 (statista, 2022)اعخمادا على اإلاىكع:  )باإلاالًين( 2021إلى  2013مً  Airbnb(: ًمثل كىائم شسهت  5الجدٌو زكم)

 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 الظىىاث

 6 5.6 7 6 4 2.1 1.2 0.8 0.3 اللىائم

معدٌ 

 الىمى
- 166.66% 50% 75% 90.47% 50% 16.66% - 80% 7.14% 

 

ت             بلوذ  في حمُم ؤهداء اللالم Airbnbًالخف مً زال٘ ملؼُاث الجض٘و ؤكاله ؤن كضص الِىاثم في قٓغ

ٔاهذ في 7ب  2016ؤكلى مؿخىي لها ؾىت  مالًين ُاثمت وبيؿبت همى جِضع  06جِضع  2018مالًين ُاثمت بِىما 

ُض 5.6وجصل بلى  %80-ب  2020، ولٕنها اهسٌظذ بدل٘ى ؾىت %16.66ب -ملُىن ُاثمت، بؿبب ألاػمت الصخُت ًٔى

اصةجِضع بمالًين ُاثمت كلى م 06وجصل بلى  2021، لترجٌم مً حضًض ؾىت 19 كً  %07.14ؿخىي اللالم وبٍؼ

 .  2020ؾىت

ت: Airbnbمظخخدمى شسهت . 8  ،هم مً مدبي الؿٌغ والؿُاخت كبر مسخلٍ ص٘و اللالم Airbnb مؿخسضمى قٓغ

. الخين طلٗ مىظ ؤلاخصاء هظا بخدضًث جِم لم لٕنها ،2018 في وكؽ مؿخسضم ملُىن  150 لضيها بن Airbnb ُالذ

ِضع ت مً  مؿخسضم ملُىن  200 خىالي لضيها ؤن ٍو  2012وكؽ، والجض٘و اإلاىالي ًىضح جؼىع كضص مؿخسضي الكٓغ

 :2018بلى 

 ,statista)اعخمادا على اإلاىكع:  ) باإلاليىن مظخخدم( 2018إلى  Airbnb 2012(: مظخخدمى شسهت 6الجدٌو زكم)

2022) 

 2020 2018 2016 2014 2012 الظىىاث

 200 150 100 50 06 اإلاظخخدمين عدد

 %25 %25 %50 %333.33  - معدٌ الىمى

 

ت             في جؼاًض مؿخمغ خُث كغي في  Airbnbمً زال٘ الجض٘و ؤكاله هالخف ؤن كضص اإلاؿخسضمين في قٓغ

اصة ملخبر جِضع ب ت بلى  2016، وفي ؾىت 2014ؾىت  زال٘ %333.33الؿىىاث الاولى ٍػ ملُىن  100وصلذ الكٓغ

اصة جِضع ب 2020و 2018، بِىما في ؾىتي %50مؿخسضم بملض٘ همى ًِضع ب وهظا ًض٘ كلى الثِت  %25ٔاهذ الٍؼ

ت   .Airbnbواإلاصضاُُت التي جخميز بها قٓغ
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ت : Airbnbالخصت الظىكيت لشسهت . 9 ت إلاجمىق اإلابُلاث التي جدصل كليها الكٓغ ُت هي اليؿبت اإلائٍى الخصت الؿُى

ت في الؼمً كلى  مجمىق مبُلاث الؿَى في هٌـ الازخصاص وفي هٌـ  في ػمً ملين، جدؿب بِؿمت مبُلاث الكٓغ

ت  ُت لكٓغ ِا للكٖل اإلاىالي:  Airbnbالؼمً ، والخصت الؿُى  جٖىن ًو

 (statista, 2022)اعخمادا على اإلاىكع:  ملابل مىافظيها Airbnb(: ًمثل الخصت الظىكيت لشسهت 5الشيل زكم)

 

تي مً زال٘ الكٖل الؿابّ هالخف ؤن ؤ         ُت مِؿمت مابين قٓغ ت  وbookingٓثر مً هصّ الخصت الؿُى قٓغ

Airbnb  ت   %61بدىالي ُت لكٓغ ٔاهذ الخصت الؿُى ت  %26جِضع ب Airbnb و وجاحي في اإلاغجبت الثاهُت بلض قٓغ

booking ت %35التي اخخلذ الصضعاة ب ، بِىما في اإلاغجبت ألازيرة خلذ  %08ب hopper، بِىما خلذ زالثت الكٓغ

ت   .%01ب pricelliineقٓغ

  four week MBAالتي وضعتها  VTDFعبر إطاز عمل  Airbnb وصف همىذج أعماٌ شسهت  . 10

ت الىاقئت          بالخىىق والصغامت في الخىٌُظ خُث هجض ؤعبلت هماطج همىطج الُِمت،  Airbnbًخميز همىطج الكٓغ

م)  (:7الىمىطج الخٕىىلىجي، همىطج الخىػَم، والىمىطج اإلاالي ٓما ًبِىه الجض٘و اإلاىالي ُع

 (Kuvano ،2021): اعخمادا على مىصت: Airbnbًمثل همىذج أعماٌ شسهت  (: 7)الجدٌو زكم

 الىصف Airbnb همىذج أعماٌ شسهت

همىذج الليمت: جىطيع صىاعت الضيافت على 

 هطاق واطع

بوكاء كالم ًمًٕ للىاؽ ًُه الاهخماء مً زال٘ الؿٌغ الصخي "هي  Airbnbمهمت

ا ومخىىًكا  ًُ ا وؤصل ًُ  ومؿخضاًماالظي ًٖىن مدل
ً

 ". وقامال

هم واؾدثماعها بؿهىلت في  جدُذ مىصت هـير بلى هـير للمظٌُين ؾغص كِاعاتهم وطًُى

 اللثىع كلى مىاُم بضًلت في حمُم ؤهداء اللالم. 

ًئت حضًضة جماًما للؿٌغ، مما ؤصي بلى جىؾُم الصىاكت وحللها   Airbnbؤوكإث 

 .ُابلت للخؼبُّ كلى هؼاَ واؾم

35% 

26% 8% 

7% 

5% 

6% 

6% 
4% 2% 1% 

   ملابل مىافظيها airbnb الخصت الظىكيت لشسهت

Booking Airbnb hopper Expedia vrbo

hotels,com trivago SKYS CANNER KAYAK Pricelline
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الخىىىلىجي: مىصت الىد للىد، ذو  الىمىذج

 وحهين، آثاز الشبىت

بخإزيراث الكبٕت كلى الىحهين، ًٖلما ػاص كضص   Airbnbمىصت الىض للىض، جخمخم

اإلاظٌُين الظًً اهظمىا بلى اإلاىصت، ػاصث ُُمتها باليؿبت للظُىي، الظًً ًمٕنهم 

م. مً هاخُت ؤزغي، اللثىع كلى مىاُم بضًلت بإؾلاع مسخلٌت ، اكخماًصا كلى ججغبته

ٔلما اػصهغ مجخمم الظُىي، ػاص جدٌيز اإلاظٌُين كلى الاؾدثماع مغة ؤزغي في 

 .مىُم الاهخِا٘ بلى حمُم ؤهداء اللالم  Airbnbمىاُلهم، مما ًجلل

همىذج الخىشيع: العالمت الخجازيت، مدسن 

 الىمى، الخدظين اإلاظخمس، بىاء اإلاجخمع

ت كلى مغ الؿىين، بٌظل هـامها ألاؾاس ي الؿلـ   Airbnbؤوكإث ت ٍُى كالمت ججاٍع

 وصكمها للمظٌُين. 

ت هى مجخمم الظُىي واإلاظٌُين الظًً ًخٌاكلىن، مما  ؤصل الىمى الغثِس ي للكٓغ

ل.   ًجلل الىـام ألاؾاس ي بإٓمله ًؼصهغ كلى اإلاضي الؼٍى

م في بػالَ ميزا ث حضًضة وازخباعها باإلطاًت بلى طلٗ، ًةن الىـام ألاؾاس ي ؾَغ

  Airbnbومداولت آدكاي ػَغ حضًضة للمظٌُين والظُىي للخىاصل )ٓما جـهغ

 زال٘ الىباء(.

 الىمىذج اإلاالي: ضسيبت اإلاىصت

ّ ًغض عؾىم زضمت ؤكلى ٔل حجؼ. وبالخالي ٓؿب  Airbnb ججني ألامىا٘ كً ػٍغ

 اإلاا٘ مم اؾخمغاع الدجىػاث بكٖل مخٕغع. 

 .ملُاع صوالع مً عؾىم الخضمت Airbnb  5.99 ، خِِذ2021في كام 

 

ت : Airbnbهمىذج جىليد الدخل في شسهت . 11 ِخين: Airbnb ججني قٓغ  اإلاا٘ بؼٍغ

٪. في خين ؤنها ججمم كمىلت مً هٌـ 3جدصل كلى كمىلت مً ؤصخاب ألامالْ ، والتي هي بكٖل كام  . 1. 11

 .٪20والتي جٖىن بكٖل كام  اإلاالٕين الظًً ًِضمىن الخبراث ،

 ٪ مً ؤلاحمالي الٌغعي للدجؼ.15٪ و 5بين  ًِىم بخدصُل عؾىم اإلالامالث مً طُىي  .2. 11

ً ــــان ًخلُــــــان عثِؿِخــــاْ مكٖلخـــــهى: اــاكهــــــــع هطــــــــــــوجىطي  Airbnb اح شسهتـــــــت لىجـــــــاث السئيظيــــــــالخددً. 12

 :مىاحهتهما  Airbnb كلى

هم ومىاػلهم، ًةنهم ًثِىن في اإلاىصت لخىاصلهم مم ألاشخاص :  عامل الثلت .1. 12 كىضما ًِىم اإلاظٌُىن بةصعاج هًغ

ذ وؾخٖىن ُُمت الؿَى ٓظلٗ؟  ،الؼُبين ألامغ هٌؿه ًىؼبّ كلى الظُىي  هل ؾدخأٔل هظه الثِت بمغوع الُى

َ مم طلٗ؟ هىاْ ا Airbnb ٍُٓ جخلامل غها كلى مغ الؿىين صازل ؾى  للضًض مً اإلايزاث اإلاضمجت ، التي جم جؼٍى

Airbnb لخمٕين الثِت كلى هؼاَ واؾم. ٓما ؤوضخذ وكغة ؤلاصضاع بلظا منها: 

 :ين  اإلاساحعاث ً الؼًغ
ّ
اإلاغاحلاث التي ًيكئها اإلاؿخسضم لٖل مً اإلاظٌُين والظُىي هي اللامل ألاؾاس ي الظي ًمٕ

  .ما البلعمً الخلامل مم بلظه

 عؾاثل آمىت وخماًت الخؿاب. 
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  ت والخللم آلالي لخُُِم مئاث ؤلاقاعاث لئلبالن كً الخؿاباث الاخخُالُت حسجُل اإلاساػغ مً زال٘ الخدلُالث الخيبٍا

 .والخدُِّ ًيها

 مضًىكاث آمىت. 

  (اإلاخدضةالٌدىصاث اإلاخللِت بِاثمت اإلاغاُبت والخلٌُت )للمظٌُين والظُىي اإلاُِمين في الىالًاث. 

 ًجصبذ مهمت للواًت ؤزىاء الجاثدت لجلل البِئت زالُت م( الىـاًت  COVID.) 

  ٘والخداًلمىم الاخخُا. 

 الخإمين والخماًت. 

 ُُىص الدجؼ. 

 زؽ ؤمان كاحل. 

 24/7 زؽ صكم الجىاع. 

 ٍُؾُاؾت اؾترصاص الظ. 

ذ الخاطغ لضيهم الٕثير مً الخُاعاث. بطا كاصوا بلى الٌىاصَ اإلادافظت على العمالء:  . 2. 12 اإلاؿاًغون في الُى

ػزمها. ؤًًظا ، ُض ًٖىن هىاْ زؼغ آزغ ًخمثل في ًِضان الظُىي الظًً ًّٖىهىن   Airbnb ؤوالخل٘ى ألازغي ، جٌِض

 .صضاُاث مم اإلاظٌُين. في الىاُم ، ُض ًسخاعون جىـُم ملاملتهم الخالُت بكٖل زاص

ت بخىؾُم همىطج ؤكمالها عمالها:ألىمىذج   Airbnbجمدًد شسهت . 13 اإلاكٖا٘ اإلاؼغوخت  وطلٗ إلالالجت ُامذ الكٓغ

 والتي حلترطها والكٖل اإلاىالي ًىضح طلٗ:

ّ : عمالهاألىمىذج   Airbnb(: جمدًد شسهت 6الشيل زكم )  (cuvano ،2022):  لخدلُلًو
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ت ، ًمٕىٗ الخِضًم لىمى  ن همىؤ  FourWeekMBA خؿب مضعؾت        الخالُين مً زال٘ ملالجت  الؼباثًاإلاصًٌى

ّ ملالجت اإلاكأل الخالُت  ،هٌـ اإلاكأل )وطم الٕؿب( الجضص )وطم الخىؾُم(. ؤو مً زال٘  للؼباثًؤو كً ػٍغ

الخالُين )وطم الخىؾُم(. ؤو عبما مً زال٘ ملالجت اإلاكٕالث الجضًضة بالٖامل  للؼباثًملالجت اإلاكأل الجضًضة 

 الجضص )وطم بكاصة الازتراق(. للؼباثً

ٔاهذ مً ُبل، ًهي جدا٘و آلان بكاصة حلٍغٍ خضوص  Airbnb ٓما حللم          ؤن صىاكت الؿٌغ ُض ال جبضو ٓما 

ٔان مهخما همىطج ؤكمالها، مً زال٘ الاؾخٌاصة مً مىصاث  الخٕىىلىحُا الخاصت بها، وهي حمهىع كالمي مىحىص، 

 .بالخجاعب اإلااصًت

 هجض: Airbnb ًمً بين ألاُؿام الجضًضة اإلاخاخت كلى مىصت

 كبر ججغبت  ازخباع مىخج حضًض بؿغكت. Airbnb مً زال٘ الاؾخٌاصة مً حمهىعها، ًمًٕ لـ ججازب عبر الاهترهذ:

غ خُث ؤلاهترهذ مُىن  اإلاظٌُىن " ًًى كاْع الخجغبت جيؿُّ" الُغ مُى  الظُىي" ًيها َو ًمًٕ ؤن جإزظ "،   ن الُغ

مُين" الاهظمام كً  الخجغبت كبر ؤلاهترهذ ؤًظا قٖل مجمىكت زاصت خُث ًمًٕ للضص مدضوص مً "الظُىي الُغ

ّ صًم ؾلغ ؤكلى  .ػٍغ

ت   : جأثيراث الشبىت. 14 مي ومسخلٍ   airbnbحلخمض قٓغ ّ الُغ ٖلما ػاص كضص ً ؤصواجه وجِىُاجهكلى الدؿٍى

ٓما ًىضخه  airbnb ام الكبٕت ٓما ػاصث ُُمت الخضمت التي جِضمها مىصتــــألاشخاص اإلاؿخسضمين للىـ

 الكٖل اإلاىالي:

 (cuvano ،2022):  الشبىت(: ًمثل جأثيراث 7الشيل زكم )

ؿاهغة ٔلما ػاص كضص ألاشخاص ؤو اإلاؿخسضمين اإلاىظمين بلى الىـام ألاؾاس ي، ػاصث ُُمت الخضمت  هيجإزير الكبٕت  

 .ولئٗ الظًً ًىظمىن بلض طلٗاإلاىصت ًدؿً أل  التي جِضمها
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بن مً ؤهم ألاصواث التي حؿخسضمها اإلااؾؿاث الىاقئت مً ؤحل الخلٍغٍ بىٌؿها ومىخىحاتها وزضماتها   خاجمت:

غه مً مؼاًا ٓبيرة لها وؤهمها جسٌُع الخٖالٍُ بمسخلٍ  للجمهىع اإلاؿتهضي مي، وطلٗ إلاا ًًى ّ الُغ هي الدؿٍى

غ  لضي هظه  ت، بدُث ًخًى ؼ خظىع اللالمت الخجاٍع ؿب زِتهم، وحلٍؼ ؤهىاكها، وؾهىلت الىص٘ى للؼباثً اإلادخملين،  ٓو

مُت الٌلالت منها مىا ّ الُغ ٔاث البدث، اإلااؾؿاث الىاقئت اللضًض مً ازخُاعاث الدؿٍى ّ كبر مدغ ب، الدؿٍى ُم الٍى

ض الالٕترووي،  زُاعاث  ّ كبر البًر ّ باإلادخىي، خمالث الدؿٍى ّ كبر قبٖاث الخىاصل الاحخماعي، والدؿٍى الدؿٍى

مُت اإلاضًىكت.   ؤلاكالهاث الُغ

 زلصذ صعاؾدىا إلاجمىكت مً الخىصُاث ؤهمها:  :الخىصياث

 مُت اإلاىاؾبت مً ؤحل الخلٍغٍ والتروٍج للماؾؿت الىاقئت ومىخجاتها وزضماتها. طغوعة ازخُاع  الىؾُلت  الُغ

  مي، مم مىآبت ّ الُغ مُت، وؤلاإلاام بمسخلٍ جِىُاث الدؿٍى غ الخبرة الالػمت إلصاعة مسخلٍ ألاصواث الُغ طغوعة جًى

 الخدضًثاث الُىمُت لٖل ماهى حضًض في مجا٘ جِىُاث الاكالم والاجصا٘.

  مم الؼباثً والخىاصل ملهم كبر مسخلٍ وؾاثل الخىاصل الاحخماعي، والغص كلى اوكوالجنهم واؾخٌؿاعاتهم الخٌاكل

ضا مً الثِتبُنهم  وبين اإلااؾؿت. اإلاسخلٌت مما ًىلض مٍؼ

 .غ كمل اإلااؾؿت الىاقئت  جىؾُم مجا٘ اللمل بِضع ؤلامٖان وطلٗ للىص٘ى  ألٓبر كضص مً الؼباثً وجؼٍى

 ٔان الجمُم طضْ، ًِؽ ُلُل مً ؤلاعاصة الاهخمام بخصمُم هم ىطج كمل ًللي وخُِِي وؤلاًمان بالٌٕغة ختى وان 

 والصبر واإلاثابغة وجدمل اإلاساػغة لخدُِّ الىجاح.

  ؤزظ ججغبت اإلااؾؿت الىاقئت اللاإلاُتAirbnb.com وصلذ ٌؿخلهم مىه اللضًض مً الضعوؽ  ٓىمىطج ٍُ ، ٓو

ِها للىمى والكهغة، ٔاث اللاإلاُت  بةمٖاهُاث مدضوصة   لللاإلاُت وقِذ ػٍغ اث الكغ وعؾمذ اؾما لها مىاًؿا لٕبًر

 ًٌٕي ًِؽ ؤلاًمان بالٌٕغة ؤلابضاكُت.
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 ملخص الدزاطت: 

ما٫ في الجؼائغ  و  اصة ألٖا ، طل٪ مً زال٫ ئجبإ اإلاىهج الىنٟيهضٞذ هظه الىع٢ت البدثُت ئلى صعاؾت صوع الابخ٩اع في جد٤ُ٣ ٍع

ما٫ مً أهمُت الابخ٩اع ٞيها وهظا ألن أن  و٢ض جىنلذ الضعاؾت ئلى اصة ألٖا اصة في أهمُت ٍع الابخ٩اع ٌٗخبر ٖىهغ ٞٗا٫ مً ٖىانغ الٍغ

ما٫ بضاًت مً ال٨ٟغة ألاولُت ئلى ٚاًت الاؾخٗما٫ النهائي للمىخج أو الخضمت. اصة ألٖا ما٫، خُث ًضزل الابخ٩اع في حمُ٘ جٟانُل ٍع  ألٖا

م مً ٧ل اإلاجهىصاث اإلابظولت مً َٝغ الضولت ت وبالٚغ ؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت ئال أهه ًؼا٫ ًخظًل لتر٢ُت مؿخىي الابخ٩اع  واإلاإؾ الجؼائٍغ

ما٫ ٖلى خض ؾىي. اصة ألٖا  الترجِب بحن الضو٫ الٗغبُت وزانت اإلاجاوعة لها ؾىاء حٗل٤ بمغاجب مإقغاث الابخ٩اع أو مإقغاث ٍع

اصة أٖما٫، مإؾؿاث هاقئت، مإؾؿاث نٛحرة ومخىؾُت،  الكلماث اإلافخاخيت: اصة أٖما٫، اؾتراجُجُاث ٍع مإقغاث ابخ٩اع، ٍع

اصة أٖما٫.  ٍع

 

 

Abstract: 

 This research paper aimed to study the role of innovation in achieving entrepreneurship in Algeria, by following 

the descriptive approach. Details of entrepreneurship, from the initial idea to the final use of the product or service. Despite 

all the efforts made by the Algerian state to raise the level of innovation and small and medium enterprises, it still lags 

behind in the ranking among Arab countries, especially its neighboring ones, whether it is related to the ranks of innovation 

indicators or entrepreneurship indicators alike. 

Keywords: Innovation, entrepreneurship, entrepreneurial strategies, emerging enterprises, small and medium enterprises, 

indicators of entrepreneurship. 
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 ملدمت:

اث التي حكهضها اإلاإؾؿاث الهٛحرة  ت، والًَٛى ت التي حكهضها البِئت الخجاٍع في ْل الخُىعاث اإلادؿاٖع

وخضًثت الٓهىع و٦ظا اإلاىاٞؿت الكغؾت التي جخٗغى لها مً َٝغ اإلاإؾؿاث ال٨بحرة والٗمال٢ت التي حؿخدىط ٖلى 

١ حضًضة جم٨نها مً مجابهت اإلاىاٞؿحن خهت ؾى٢ُت ٦بحرة، أيحى لؼاما ٖلى هظه اإلاإؾؿاث الخ٨ٟحر حلُا في َغ 

للحٟاّ ٖلى ٖمالئها و٦ؿب ٖمالء حضص وال ًخأحى هظا ئال بىحىص ٖىهغ الابخ٩اع في اإلاإؾؿت، ٞاالبخ٩اع  في ؤلاهخاج، 

الدؿٗحر أو الخىػَ٘ أو التروٍج ًم٨ً أن ٨ًؿب اإلاإؾؿت محزة جىاٞؿُت ًٖ ٚحرها زانت ئطا حٗل٤ ألامغ باإلاإؾؿاث 

 ىاقئت التي ال جمخل٪ خهت ؾى٢ُت مهمت. الهٛحرة وال

اع أ مإؾؿت نٛحرة  33333مً  أل٦ثر خىلها قب٨ت مؼوصًً  GENERAL MOTORS ؾؿذ قغ٦ت وفي هظا ؤلَا

، هظه نٛحرة ومخىؾُت اإلاٛظًت لها مإؾؿتأل٠  33مً  أ٦ثر م٘  MUTSIBUSHIقغ٦ت ٦ما جخٗامل  ،ومخىؾُت

ُضة  التي جغبُها بالكغ٧اث ال٨بري للحٟاّ ٖلى خهتها الؿى٢ُت منها مً اإلاإؾؿاث حٗمل لإلب٣اء ٖلى الٗال٢ت الَى

 زال٫ الابخ٩اع اإلاؿخمغ.

 مشكلت الدزاطت

ما٫ في الجؼائغ وجدضًض الٗىامل اإلاإزغة ٞيها  اصة ألٖا ـاث ئن حصخُو ْاهغة ٍع هم الىٍٓغ ًخُلب جدلُل ٞو

، ا، ٖلــى أؾــاؽ الٗىامل اإلاإزغة واإلادــضصة لهاهٖن ٌٗبر، مما ٌؿمذ لىا بىي٘ همـىطج ا٢خهــاصي ااإلاٟؿــغة له الا٢خهاصًــت

ما٫ في الجؼائغ، وللخٗم٤  ألاؾاؾُت ٞاإلاك٩لت اصة ألٖا التي ًدىاولها بدثا هظا ج٨مً في صعاؾت أزغ مخٛحر الابخ٩اع ٖلى ٍع

لُه جمثلذ  اصًت لألٖما٫، ٖو أ٦ثر في هظا الُغح جىاولذ هظه الىع٢ت البدثُت صوع ٖىهغ الابخ٩اع في جد٤ُ٣ الٍغ

 ؤلاق٩الُت اإلاغاص مٗالجتها في الخالي : 

 ليم السيادًت لألعمال في الجصائس؟أي دوز لالبخكاز  في جد 

 فسطياث الدزاطت : 

 :للضعاؾت، ٖلى الىدى الخالي الغئِؿُتٟغيُت الجم نُاٚت 

اصًت لألٖما٫ في الجؼائغ. اًجابيًلٗب الابخ٩اع صوع   قي جد٤ُ٣ الٍغ

 أهميت الدزاطت :

اصًت لألٖما٫ ئلى: صوع  ئبغاػ  ئلى تهظه الىع٢ت البدثُت ئياٞأهمُت جخمثل   الابخ٩اع في جد٤ُ٣ الٍغ

  ؛الابخ٩اع اإلاٟاهُم اإلا٣ضمت خى٫  ئبغاػ 

 ما٫؛ اصة ألٖا  الخٗٝغ ٖلى مهُلح ٍع

 ما٫؛ جدضًض اصة ألٖا ت لٍغ  الاؾتراجُجُاث ؤلاصاٍع

 مإقغ الابخ٩اع الٗالمي؛ مً زال٫ؿخىي الابخ٩اع في الجؼائغ جدضًض م 

 ما٫ في الجؼائغ خج٣ُُم م اصة ألٖا ما٫؛ؿخىي ٍع اصة ألٖا  ؿب مإقغاث اإلاغنض الٗالمي لٍغ
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  اصًت لألٖما٫ في الجؼائغ.صوع الابخ٩اع ئبغاػ  في جد٤ُ٣ الٍغ

 أهداف الدزاطت :

اصة ئبغاػ صوع تهضٝ هظه الضعاؾت ئلى  اصًت لألٖما٫ في الجؼائغ اهُال٢ا مً اؾتراجُجُاث ٍع ؤلابخ٩اع في جد٤ُ٣ الٍغ

ما٫. ما٫  ألٖا اصة ألٖا ئياٞت ئلى ج٣ُُم مؿخىي الابخ٩اع في الجؼائغ مً زال٫ مإقغ الابخ٩اع الٗالمي، وجدضًض مؿخىي ٍع

ما٫, اصة ألٖا  في الجؼائغ خؿب مإقغاث اإلاغنض الٗالمي لٍغ

 مىهج الدزاطت :

وهٓغا لُبُٗت اإلاىيٕى ٣ٞض اٖخمضث الىع٢ت ٖلى اهتهاج اإلاىهج الىنٟي الخدلُلي إلاداولت الىنى٫ ئلى 

اع  ؤلاحابت ٖلى ؤلاق٩الُت اإلاُغوخت، خُث ٢ؿمذ هظه الىع٢ت البدثُت ئلى مدىعًٍ، جمثل اإلادىع ألاو٫ في ؤلَا

ما٫، أما اإلادىع الثاوي ٞخى اصة ألٖا اصًت اإلاٟاهُمي لٗىهغي الابخ٩اع و ٍع او٫ ٖال٢ت أو صوع الابخ٩اع في جد٤ُ٣ الٍغ

 لألٖما٫ في الجؼائغ.

 :
ا

  ماهيت الابخكازأوًل

ب٣ىله أن الابخ٩اع هى الخُٛحر اإلايش ئ أو الًغوعي.  1939ٌٗخبر اإلا٨ٟغ قىمبُتر أو٫ مً اؾخٗمل اإلاهُلح ؾىت 

  :و٢ض خضص زمؿت أق٩ا٫ لالبخ٩اع وهي

ئهخاج مىخىج حضًض؛ 

وي٘ جىُٓم حضًض؛ 

٣ت ئهخاج حضًضة؛  جبني ٍَغ

اؾخسضام مهاٍع٠ حضًضة للمىاص ألاولُت؛ 

.(303، نٟدت 4302)نىضعة،  ٞخذ ؾى١ حضًضة  

 حعسيف الابخكاز : 1

ٟاث التي جىاولذ مٟهىم الابخ٩اع، خُث ال وحىص لخٍٗغ٠ مىخض له ٣ٞض ٖٝغ حكحرمحر   وعصث الٗضًض مً الخٍٗغ

 (43، نٟدت 4333)هجم ٖبىص،  هىعن وػمالئه: الابخ٩اع بأهه "ٖملُت ئوكاء ألا٩ٞاع الجضًضة وويٗها في خحز اإلاماعؾت"

الابخ٩اع بأهه "حلب ٨ٞغة وحيهت جُب٤ بىجاح في الؿى١" ما ٌٗني زل٤ ٖمل ججاعي هاجح  ٦Verloopما ٖٝغ 

مً ٨ٞغة وحيهت، وهى مابحن أن الابخ٩اع ًبنى ٖلى أؾاؽ ٨ٞغة ح٨ٗـ الىٓغة الجُضة والٟهم الهائب ل٩ل مخٛحراث 

)قٍغ٠ و ى أعى الىا٢٘. الؿى١، مً أحل بىاء مكغوٕ هاجح مً زال٫ جُب٤ُ ألا٩ٞاع وجغحمتها ئلى ابخ٩اعاث ٖل

   (442قتراوي، نٟدت 
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ٖلى أهه حٗبحر وابخ٩اع ًم٨ً أن ًدضر في حىاهب ج٣ىُت )ج٣ىُاث حضًضة    "Draft et Egi"٧ل مً  هٌٗٞغوأًًا 

غ زٍُى اإلاىخج الجضًض( أو حىاهب  لخل٤ اإلاىخجاث والخضماث( أو حىاهب ئهخاحُت" )حٗضًالث أو ئًجاص مىخجاث أو جٍُى

ت )حٛحر في الهُا٧ل الخىُٓمُت، ألاهضاٝ، ألاهٓمت(، أو حىاهب شخهُت ث، في ال٣ُاصة لألٞغاص، حٛحراث في ال٣ضعا (ئصاٍع

 (03، نٟدت 4340)ؾُازً و ٖهماوي،  الاجها٫، خل اإلاك٨الث، اإلاهاعاث(.

المتها اإلامحزة، وحسجُله ٦براءة  ٦ما ٖٝغ ٖلى اهه الؿعي إلًجاص أو زل٤ ماصة أو مىخج حضًض وخماًت مل٨ُتها ٖو

ٟها ازترإ ومً زم َغخها في ألاؾىا١ اصة ما ًدضر الابخ٩اع ازغ ججاوب اإلابخ٨غ م٘ مخُلباث الؿى١  .وجهٍغ ٖو

ُتها ومىا٦بت الخُىعاث الخ٨ىىلىحُت مً زال٫ ابخ٩اع الخ٣ىُاث الحضًثت التي جضٖم ألاحهؼة وآلاالث  واإلاؿتهل٪ وهٖى

غها وػٍاصة ئهخاحها مً زال٫ َغ١ ه٣ل هظا الابخ٩اع وجىػَٗه وججمُٗه وجه ، 4340)نافي،  يُٗه.وحٗمل ٖلى جٍُى

 (422نٟدت 

 أهميت الابخكاز في عصسهه اإلاؤطظاث : 2

م٨ً ؾغصه في ـــغ ئلــــت وطل٪ بالىٓـــــت بالٛـــاع أهمُــــلالبخ٨ ى ألازغ الظي ًم٨ً أن ًدضزه في اإلاإؾؿاث ٍو

 الى٣اٍ الخالُت: 

اث، وػٍاصة الث٣ت بالىٟـ. - ٘ اإلاٗىٍى  الابخ٩اع ٌٗىص بالىٟ٘ ٖلى الٟغص اإلابخ٨غ مً خُث ٞع

ت، بل ًخٗضاها ئلى  - غ اإلاؿخمغ بما ٌؿاٖض ٖلى مىا٦بت الخُىعاث والخٛحراث الٗهٍغ ٣ًىص الابخ٩اع ئلى الخجضًض والخٍُى

 اإلاؿاهمت في ٢ُاصة جل٪ الخٛحراث والخُىعاث الٗلمُت والخ٨ىىلىحُت؛

ٖلى جضُٖم الخىمُت الا٢خهاصًت والاحخماُٖت، مً زال٫ ئًجاص ألاؾالُب والخ٣ىُاث والخ٨ىىلىحُاث اإلاالئمت  ٌٗمل -

 واإلاضٖمت للخىمُت؛

ٌؿاٖض ٖلى اإلاىاحهت الٟٗالت لخدضًاث الٗىإلات واإلاىاٞؿت، خُث أنبدذ اإلاىاٞؿت الُىم جبنى ٖلى أؾاؽ  -

ث التي لها ال٣ضعة ٖلى جد٤ُ٣ طل٪ هي التي حؿخُُ٘ اإلاىاٞؿت ال٣ضعة ٖلى الابخ٩اع اإلاؿخمغ، ٞالضو٫ أو اإلاىٓما

 والب٣اء في الؿى١؛

 ًم٨ً الابخ٩اع مً جلبُت خاحُاث اإلاؿتهل٨حن والخٟى١ ٖليها، بخد٤ُ٣ عيا الٗمالء؛ -

غ١ ئهخاج أو مىخجاث حضًضة ججٗل اإلاإؾؿت مخمحزة في عح مىخجاتها، وال ج٣خهغ  - ًإصي الابخ٩اع ئلى ئًجاص أؾالُب َو

ل. أه ٤ والخمٍى )زلُٟت و مُت الابخ٩اع ٖلى اإلاؿخىي ؤلاهخاج ٣ِٞ بل جخٗضاه ئلى مجاالث أزغي ٦ُغ١ وأؾالُب الدؿٍى

 (430، نٟدت 4300صعاجي، 

 :هظسياث الابخكاز 3

اث إلصاعة الابخ٩اع وهي :   هىا٥ زالر هٍٓغ

ت التي ج٣ىم ٖلى أؾاؽ أن الابخ٩اع ٌٗخمض ٖلى همِ  الىؼاق اإلاادي الىمىذج الفائم أو ما وزاء 1_3 : وهي الىٍٓغ

زام مً ألاٞغاص هم اإلابخ٨غون الٗبا٢غة، وبالخالي ٞان ٖلى اإلاإؾؿاث أن جبدث ًٖ ألاٞغاص مً هظا الىمِ الٗب٣غي 

غ  ً ٖلى الخىنل ٖلى الابخ٩اعاث الجضًضة بك٩ل أؾٕغ  وأًٞل مً ٚحرهم، ئطا جٞى ث لهظه الٟئت ألازحرة ْغوٝ ال٣اصٍع
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٣ضمىن  ومىاعص أًٞل، وخؿب هظا الىمىطج ٞان هىا٥ ٖضصا ٢لُال مً ألاٞغاص في اإلاإؾؿت مبخ٨غون ًبدثىن ٍو

ت  .اليؿبت ألا٦بر مً ألا٩ٞاع الجضًضة الابخ٩اٍع

ت ٖلى أؾاؽ أن الحاحت هي أم الابخ٩اع، ٞاالبخ٩اع ًم٨ً أن :  الىمىذج آلالي 2_3 ًٓهغ بِؿغ أ٦بر  ج٣ىم هظه الىٍٓغ

ت ج٣ىم  ٖىضما ج٩ىن هىا٥ مك٩لت جىاحه اإلاإؾؿت أو ألاٞغاص، وجلح ٖليهم مً أحل خلها، وال ق٪ في أن هظه الىٍٓغ

  .ٖلى أؾاؽ وحىص مك٩لت، والتي جضٞ٘ ألاٞغاص ئلى جىحُه حهىصهم الخانت البخ٩اع ما ٌٗالجىن به مً مك٩لت

٩اعاث، مما ًإ٦ض الاٞتراى ال٣ائل بأن هظه الابخ٩اعاث أهخجذ وهظا الىمىطج ًم٨ً أن ًٟؿغ ال٨ثحر مً الابخ

إلاىاحهت اإلاك٨الث التي جىاحه ألاٞغاص واإلاإؾؿاث، ٞالجؿىع مً ال٣ضم لم جبخ٨غ ئال إلاىاحهت مك٩لت الاهخ٣ا٫ مً يٟت 

ها، واإلاهاٖض لم النهغ ئلى ألازغي، وهاَداث السحاب لم جبخ٨غ ئال إلاىاحهت ه٣و ألاعاض ي بمغا٦ؼ اإلاضن واعجٟإ أزمان

 جبخ٨غ ئال إلاجابهت الهٗىص ئلى الُىاب٤ اإلاخٗضصة للبىاًاث الٗالُت أوال، ومً زمت في هاَداث السحاب.

ت ج٣ىم ٖلى وحىص الخ٨ٟحر والخدلُل والترابِ والخد٤٣ مً أحل الخىنل  : همىذج التركيب التراكمي  3_3 هظه الىٍٓغ

اث الجضًضة، وهظه جٟؿغ الخدؿِىاث ال٨ثحرة ٖلى اإلاىخجاث الحالُت مً ئلى ألا٩ٞاع، ومً زم ئلى اإلاىخجاث أو الخضم

حر طل٪ مما ٨ًك٠ ًٖ اؾدىاعة وجبهغ ًىنل  زال٫ الخىلُٟت الجضًضة، أو ئياٞت م٩ىن حضًض أو ؾمت حضًضة، ٚو

 (04، نٟدت 4340)ؾُازً و ٖهماوي،  .ئلى الخىلُٟت الجضًضة

 :  معىكاث الابخكاز في اإلاؤطظاث الىاشئت. 4

ت مً اإلاٗى٢اث التي ج٠٣ ٖائ٣ا أمام اإلاإؾؿاث اإلابخ٨غة  واهم هظه ألاؾباب هجض: .هىا٥ مجمٖى

ت ٢اصعة ٖلى الابخ٩اع وؾى٢ا حُضا لخىُٟظ الابخ٩اع، ومىاعص   : خُث أن الخمىيل 4-1 ًدخاج الابخ٩اع ئلى َا٢ت بكٍغ

وجُب٣ُها ًدخاج ئلى مىاعص مالُت، ئياٞت ئلى الخ٣ُٗضاث  ٞؿت. وجىُٟظ ألا٩ٞاعمالُت ٦بحرة وبِئت مىاؾبت للمىا

اإلاىحىصة في البِئت الخاعحُت، وصعحت اإلاىاٞؿت، ٧لها ٖىامل حك٩ل زُغا ٖلى هظه اإلاإؾؿاث، وجدخاج ئلى 

 .اإلاإؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت مىاعص مالُت ٦بحرة جٟى١ في الٛالب ٢ضعاث اإلاإؾؿاث الىاقئت وختى

: ًغح٘ الؿبب ئلى ئصزا٫ ابخ٩اعاث حضًضة ئلى  هلص اإلاعلىماث عً مظخىي اإلاساػس اإلااليت والاكخصادًت 4-2

 .ألاؾىا١ ًهٗب ٖلى اإلاإؾؿاث أن جلم بها أو ج٩ىن ٖلى اَإل قامل بها

ُٟت وال حُٗي لها أهمُت  عدم الاهخمام بالبدث والخؼىيس 4-3 : ٚالبا ال تهخم اإلاإؾؿاث الىاقئت بهظه الْى

   والٗىاًت ال٩اُٞت، ئما لُٛاب ز٣اٞت الابخ٩اع أو لخ٩لٟتها الٗالُت؛

إصي ئلى  غياب الاجصال 4-4 اث ٍو ت بحن ٧ل اإلاؿخٍى ُٟت مهمت ألهه ٌؿهل اهخ٣ا٫ اإلاٗلىماث الابخ٩اٍع : ٌٗض ْو

ت جىُٟظها  (490، نٟدت 4340)نافي،  .ؾٖغ

 الابخكاز في الجصائس : جأػير إحساءاث . 5

ت لٗضة ئحغاءاث هضٞذ مً وعاءها   وحصجُ٘ وخماًت الابخ٩اع وطل٪ مً زال٫ ؾً  جأَحر ٖمضث الضولت الجؼائٍغ

ت )اإلال٨ُت الهىاُٖت وخ٣ى١ اإلاإل٠( ومً بحن  اع وجدمي اإلامخل٩اث ال٨ٍٟغ ٗاث التي جىٓم هظا ؤلَا ال٣ىاهحن والدكَغ

 هظه ال٣ىاهحن هظ٦غ :

ت؛ 0900_02_00_ألامغ ع٢م   اإلاخٗل٤ بٗالماث اإلاهى٘ والٗالماث الخجاٍع
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حن وئهجاػاث  0900_42_00_ألامغ ع٢م   ؛الازترإبكأن قهاصاث اإلاستٖر

حن وئحاػاث  0900_03_00_اإلاغؾىم ع٢م   ؛الازترإاإلاخٗل٤ بخُب٤ُ ألامغ اإلاخٗل٤ بكهاصاث اإلاستٖر

ت؛بكأن جُب٤ُ ألامغ اإلاخٗل٤ ب 0900_03_00_اإلاغؾىم ع٢م   ٗالماث اإلاهى٘ والٗالماث الخجاٍع

ني للمل٨ُت الهىاُٖت؛ 0902_449_02_ألامغ ع٢م   اإلاخٗل٤ بكأن اإلا٨خب الَى

؛ 0922_432_22_اإلاغؾىم ع٢م   اإلاخٗل٤ بالغؾىم اإلاُاب٣ت ٖلى قهاصة اإلاستٕر وئحاػاث اإلاستٕر

تاإلاخٗل٤ بالغؾىم اإلاُاب٣ت ٖلى ٖالماث اإلاهى٘ والٗال  0922_434_22_اإلاغؾىم  )زلُٟت و صعاجي،  .ماث الخجاٍع

  (430، نٟدت 4300

ت والهىاُٖت مً  ً وخماًت اإلامخل٩اث ال٨ٍٟغ هظه ألاوامغ واإلاغاؾُم تهضٝ ئلى جىُٓم ئَاع الابخ٩اع واإلابخ٨ٍغ

ت للمى غ الٗالماث الخجاٍع ت للمبخ٨غاث، ٦ما جَإ خجاث واإلاإؾؿاث ٖلى خض ؾىي وجدميها مً الخ٣لُض والؿغ٢ت ال٨ٍٟغ

 الؿغ٢ت وج٩ىن بظل٪ يمان ٖلى مل٨ُتها.

ٗاث ٣ٞض أوكأث الضولت هُئاث مغا٣ٞت وصاٖمت لخجؿُض الابخ٩اعاث وئهجاح  ئياٞت ئلى هظه ال٣ىاهحن والدكَغ

ىُت لضٖم حكُٛل الكباب  اصًت  منها الى٧الت الَى ٘ الٍغ ني للخأمحنANSEJاإلاكاَع ،  CNACًٖ البُالت ، الهىضو١ الَى

غ الاؾدثماع  ىُت لخٍُى ىُت لدؿُحر ال٣غى اإلاهٛغ ANDIالى٧الت الَى ، حٗمل هظه الهُئاث ٖلى ANGEM، الى٧الت الَى

اصًت وحٗلها ٢ابلت للخجؿُض مً زال٫  ٗهم وتهظًب ألا٩ٞاع الٍغ اؾخ٣ُاب ألا٩ٞاع وأصحاب الابخ٩اعاث لضعاؾت مكاَع

٣ُت والٟىُت واإلاالُ  ت، الخ٣ىُت، البُئُت وال٣اهىهُت. الجضوي الدؿٍى

 . جصييف الجصائس طمً مؤشس الابخكاز العاإلاي :6

طمً مؤشس الابخكاز العاإلاي ومؤشساجه  العسبيتمع بعع الدول  ملازهت( جصييف الجصائس 01الجدول زكم )

  2022لظىت  الفسعيت

 الاكخصاد

مؤشس  الظىت

الابخكاز 

العاإلاي 

 بشكل عام

 اإلاؤطظاث

زأض 

اإلاال 

البشسي 

 والبدث

البييت 

 الخدخيت

جؼىز 

 الظىق 

جؼىز 

بيئت 

 ألاعمال

اإلاسسحاث 

اإلاعسفيت 

 والخكىىلىحيت

اإلاسسحاث 

 ؤلابداعيت

 الجصائس
4344 004 99 24 034 044 043 002 039 

4340 043 032 22 90 034 042 044 002 

 مصس
4344 29 000 92 93 20 033 29 22 

4340 92 002 93 94 90 030 23 032 

 جىوع
4344 23 94 24 24 92 000 43 00 

4340 20 24 34 29 92 002 44 23 

 اإلاغسب
4344 02 24 23 29 22 92 02 22 

4340 22 22 24 22 90 034 02 23 

ت  غ الؿىىي ملخص عملي 2022مؤشس الابخكاز العاإلاي ، ""WIPO"اإلاهضع : اإلاىٓمت الٗاإلاُت للمل٨ُت ال٨ٍٟغ  09، م 4344" الخ٣ٍغ

 www.wipo.int/about-wipo/ar/officesمخاح ٖلى الغابِ : 
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في خحن أن  004مً زال٫ الجضو٫ أٖاله هالخٔ جظًل الجؼائغ  يمً اإلاإقغ الٗام لالبخ٩اع الٗالمي الظي بلٜ 

ُت لالبخ٩اع باؾخثىاء ٢ُمت 29ومهغ  23وجىوـ  02مإقغ صولت اإلاٛغب بلٜ  ، ٦ما جخظًل يمً ٢ُمت اإلاإقغاث الٟٖغ

في  24مإقغ عأؽ اإلاا٫ البكغي والبدث الظي بلٜ  إلاهغ , و٦ظا ٢ُمت 000في خحن بلٜ  99مإقغ اإلاإؾؿاث الظي بلٜ 

لضولت مهغ, وهظا ما ًض٫ ٖلى وحىص َا٢ت ٧امىت مً ألاصمٛت التي ًم٨ً أن جدضر  92لضولت اإلاٛغب و 23خحن بلٜ 

 الخُٛحر في خالت ما ئطا اؾخٛلذ الاؾخٛال٫ ألامثل وئُٖاءها الاهخمام وؤلام٩اهاث الالػمت.

ُت والخ٨ىىلىحُت واإلاسغحاث ؤلابضاُٖت مما ًض٫ ٦ما هالخٔ ال٣ُمت اإلاخضهُت  ل٣ُمت مإقغي اإلاسغحاث اإلاٗٞغ

ٖلى مؿخىي الغ٦حزة ألاؾاؾُت لالبخ٩اع ، وهظا هٓغا لهجغة ألاصمٛت هدى الخاعج بدثا ًٖ اإلاىار اإلاىاؾب الظي ًم٨ً أن 

غ ؤلام٩اهاث اإلااصًت والبيُت الخدخُت مً حهت أزغي.  ضم جٞى  جبضٕ ُٞه مً حهت، ٖو

ا: ث  في الجصائس ماهيت زيادة ألاعمالاهيا

 حعسيف زيادة ألاعمال :  1

اصة  مهُلح  ما٫  ٍع الصخو  ئلى  حكحر  وهي  Entreprendreالٟغوؿُت  ال٩لمت  مً  مكخ٤ Entrepreneurship ألٖا

ً الٟٗل الاهجلحزي ) (40، نٟدت 4343)الهحرفي،  ججاعي  مكغوٕ  ٖمل  في  ٌكٕغ  الظي   ( الظي ٌٗني Undertakeٖو

ب،  ئوكاء. ً ئَاع مٟاهُمي إلاجا٫  (00، نٟدت 4340)الٍٛغ ما٫ مً أ٦بر ال٣ٗباث التي جىاحه ج٩ٍى اصة ألٖا ئن حٍٗغ٠ ٍع

إ٦ض مىؾاوي ٖضم اجٟا١ الباخثحن والضاعؾحن في هظا  ما٫، ٍو اصة ألٖا اإلاجا٫ ٖلى حٍٗغ٠ مدضص له، بل ختى أهه ال ٍع

ما٫ -أؾاؾا  -ًىحض اجٟا١  اصة ألٖا  (2، نٟدت 4343)مِؿاوي،  .ٖلى الجىاهب واإلاخٛحراث اإلا٩ىهت إلاجا٫ ٍع

غ َغ١ وأؾالُب حضًضة الؾخ ما٫ بأنها" ٖملُت ابخ٩اع وجٍُى اصة ألٖا ٛال٫ الٟغم و٢ض ٖٝغ حىػ٠ٍ قىمبُتر ٍع

ت".  ما٫. (032، نٟدت 4340)خمىصة،  الخجاٍع اصة ألٖا ٟه لٍغ  ٞىجض أن قىمبُتر ع٦ؼ ٖلى ٖىهغ ؤلابضإ في حٍٗغ

ما٫ بأنها "اليكاٍ الضًىام٩ُي الظي  OECDأما مىٓمت الخٗاون الا٢خهاصي والخىمُت  اصة ألٖا ذ ٍع ٣ٞض ٖٞغ

٤ جدضًض واؾخٛال٫ مىخجاث حضًضة، َغ١  ٌؿعى لخل٤ ال٣ُمت مً زال٫ ئوكاء وكاٍ ا٢خهاصي أو جىؾُٗه ًٖ ٍَغ

 (32، نٟدت 4302)ؾاًذ و هاملي،  "حضًضة، أو أؾىا١ حضًضة

ها  ما٫ ٖلى أنها  في خحن ٖٞغ اصة ألٖا أي مداولت إلوشاء وشاغ ججازي حدًد أو إوشاء "اإلاغنض الٗالمي لٍغ

مشسوع حدًد، مثل العمل الحس، أو مؤطظت ججازيت حدًدة، أو جىطيع وشاغ ججازي كائم، بىاطؼت فسد أو 

٠"فسيم مً ألافساد أو شسكت كائمت اإلاىٓىع اإلانهي  الي ًدبنىوبالخ ٖلى الكغ٧اث اإلاسجلت خضًثا GEM ، ال ٣ًخهغ حٍٗغ

م مً أهه ًبضو أبٗض مً ألاٞغاص اإلاسجلحن عؾمُا ٦ٗاملحن لحؿابهم الخام ًم٨ً أًًا  ما٫، ٖلى الٚغ اصة ألٖا لٍغ

ٟحن صازل اإلاىٓماث الظًً  ما٫ مً مىٓىع ؾلى٧ي، ٖلى ؾبُل اإلاثا٫ مً زال٫ جدضًض اإلاْى اصة ألٖا عؤٍت ٍع

اصي )اإلاٗغوٝ أًًا باؾ ىن بك٩ل ٍع ما٫ اإلاإؾؿُت( لؿىىاث، ع٦ؼثًخهٞغ اصة ألٖا ما٫ الضازلُت أو ٍع اصة ألٖا  م ٍع

GEM  ما٫ الىاقئت( واإلاغخلت التي جلي اصة ألٖا ٖلى اإلاغخلت التي ججم٘ بحن اإلاغخلت التي حؿب٤ بضء قغ٦ت حضًضة )ٍع

اصي في ئصاعة قغ٦ت حضًضة(. حٗٝغ هظه اإلاغخلت مجخمٗت، ٖلى أنها " -بضء قغ٦ت حضًضة مباقغة )امخال٥  وكاٍ ٍع

 (Monitor)  ".(TEA)مغخلت مب٨غة
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 مكىهاث زيادة ألاعمال : و أهداف  2

ها هظ٦غ منها: ما٫ في حملت مً الٛاًاث حؿعى لبلٚى اصة ألٖا  جخمثل أهضاٝ ٍع

 مً مؿخىي ؤلاهخاج؛ ٘  الٞغ

  اصة الٗائضاث الىاججت ًٖ وكاٍ اإلاإؾؿاث الجضًضة التي جم  ئوكائها؛ٍػ

 اإلاإؾؿاث الٟاقلت وئٖاصة الخىاػن لألؾىا١؛ ٌ  ججضًض اليؿُج الا٢خهاصي مً زال٫ حٍٗى

 ٤ ئوكاء مإؾؿاث مبخ٨غة حضًضة ًمخض جأزحرها لِكمل ختى اإلاإؾؿاث ال٣ائمت  حصجُ٘ الابخ٩اع ًٖ ٍَغ

ؼ ٢ضعاتها  ب٣ائها  الخىاٞؿُت بما ًًمًالتي ججض هٟؿها مًُغة ئلى الخ٠ُ٨ م٘ الخٛحراث الحانلت مً أحل حٍٗؼ

 في ألاؾىا١؛

 بت في اإلاباصعة ووكغ  حصجُ٘ اإلاباصعة الٟغصًت واػصهاعها في أي مجخم٘ ًخُلب الٗمل ٖلى ٚغؽ الٚغ

 عوح اإلا٣اوالجُت بحن أٞغاصه؛

  اصة الاهضماج الاحخماعي للٗما٫ الظًً ٣ٞضوا مىانب ٖملهم هدُجت أؾباب ا٢خهاصًت زاعحت وؾُلت إٖل

 ه٣اَهم؛ ًٖ

 لت  حك٩ل مخىٟؿا ٌؿمذ للم٣اولحن بالخغوج مً همىطج الٗمل اإلاأحىع الظي ؾُُغ ٖلى ألاطهان لٟترة ٍَى

 (Fayolle, 2004, p. 29) .مً الؼمً واللجىء ئلى الٗمل الحغ

ما٫ مً ٖضة ٖىانغ هىحؼها في الخالي :و  اصة ألٖا  جخ٩ىن ٍع

 الٟغنت؛ 

  اإلاساَغة؛ 

 الابخ٩اع الظي ًسل٤ الٟغنت؛ 

 اصي الظي ًضع٥ الٟغنت؛  الٍغ

 .4340)ٖاللي و ٖاللي،  اإلاىاعص التي حؿدثمغ الٟغنت وجيكأ اإلاىٓمت الجضًضة أو جُىع ال٣ائمت ،

  (203نٟدت 

 زيادة ألاعمال :وزصائص أهىاع .  3

 ً ما٫ مً ٢بل اإلا٨ٍٟغ اصة ألٖا مً ٖضة حىاهب مسخلٟت ومً بُنها الجاهب الابخ٩اع ئطا ًم٨ً مً زالله نىٟذ ٍع

ما٫ ئلى زالزت أهىإ وهي : اصة ألٖا  جهي٠ُ ٍع

اصي بى٣ أعمال ابخكازيه بدخت 3-1 بني وكاَا حضًضا في ــغة الجضًضة ئلـــل ال٨ٟــــ: ٣ًىم الٍغ ى مىخج حضًضة ٍو

ما٫.  ٖالم ألٖا

اصًت بىاء  أعمال ابخكازيه مؼىزة مً أفكاز ومعلىماث وجكىىلىحيا مخىفسة 3-2 اصي بخأؾِـ أٖما٫ ٍع  : ٣ًىم الٍغ
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غاى جسهُهه في  ٠ُ الخ٨ىىلىحُا اإلاُىعة أٚل غة، بدُث ٣ًىم اإلاباصع بخْى ٖلى أ٩ٞاع ومٗلىماث وج٨ىىلىحُا مخٞى

 أٖما٫ ومجالث أزغي مسخلٟت.

اصة، خُث أن الصخو اإلاباصع ٌكتري مإؾؿت أو : ٌٗخ اإلالكيت لألعمال الابخكازيت 3-3 بر هظا الىي٘ أ٢ل أهىإ الٍغ

٣خىو  ًمخل٪ ٖما٫، ٞالحاحت لإلبضإ والابخ٩اع أ٢ل في هظا الىي٘، ل٨ىه ؾٝى ًخدمل اإلاساَغ اإلاالُت ٍو

 (200، نٟدت 4340)ٖاللي و ٖاللي،  الٟغم.

اصًت هظ٦غ منها : ٘ ٚحر الٍغ ما٫ واإلاكاَع ت مً الخهائو جمحزها ًٖ باقي ألٖا ما٫ مجمٖى اصة ألٖا  لٍغ

ً، خُث أنها جغج٨ؼ ٖلى الٟغم، ولِـ ٖلى  - ٘ اإلادخملت بك٩ل أًٞل مً آلازٍغ ال٣ضعة ٖلى جدضًض ٞغم اإلاكاَع

اصًحن هم مىحهحن هدى هضٞهم وله جأ زحر ٢ىي ٖلى ز٣اٞت الىاقئت للمىٓمت. اإلاكا٧ل ومداولت الخٗلم مً الٟكل. الٍغ

حر قٗىع ٢ىي في الخىحه الاؾتراجُجي.  وهم ٢اصعون ٖلى جهىع أًً حؿحر اإلاىٓمت، وبالخالي ٞهم ٢اصعون ٖلى جٞى

الكٗىع بالحاحت اإلالحت الظي ًجلها طاث مىحه ٖلمي. ئط لضيهم خاحت ٖالُت لإلهجاػ، الظي ًدٟؼهم لىي٘  -

خ٣اص بأن ًخم٨ىىا مً أ٩ٞاعهم مىي٘ الخىُٟظ. ئنها  جمُل ئلى أن ج٩ىن ٖلى مىي٘ الضازلي للغ٢ابت ًإصي بهم ئلى الٖا

جدضًض مهحرهم مً زال٫ ؾلى٦هم الخام. لضيهم أًًا ٢ضعة أ٦بر ب٨ثحر ٖلى جدمل الٛمىى والخىجغ مً ال٣ُام 

 باوكاء الٗضًض مً اإلاىٓماث.

ت اإلاٟهلت مً مٟاجُذ هجاح الهىاٖت التي ججٗل ٖملهم -  خُاتهم. اإلاٗٞغ

الحهى٫ ٖلى مؿاٖضة زاعحُت لضٖم مهاعتهم، و٢ضعاتهم م٘ مغوع الى٢ذ، ٞانها جً٘ قب٨ت مً أشخام  -

ما٫ للحهى٫ ٖلى الضٖم. )مهُٟى،  لضيهم اإلاهاعاث ألاؾاؾُت واإلاٗاٝع الظًً ًم٨ً أن ًضٖى عحا٫ ألٖا

 (03، نٟدت 4300

 :زيادة ألاعمالأبعاد مؤشساث و  -4

ما٫،  اصة ألٖا ازخل٠ اإلاىٓغون والا٢خهاصًىن وختى الهُئاث واإلاىٓماث في جدضًض ٖىانغ أبٗاص ومإقغاث ٍع

ما٫  اصة ألٖا م٨ً ئًجاػ أبٗاص ٍع ٦ال خؿب وحه هٓغه، و٦ال خؿب جسههه، وهظا بازخالٝ ػواًا الغؤٍت ل٩ل منهم. ٍو

وأبٗاص مخٗل٣ت باإلاىٓمت وأبٗاص مخٗل٣ت بالبِئت الخاعحُت اإلادُُت  في زالر ٖىانغ عئِؿُت وهي أبٗاص مخٗل٣ت بالٟغص

٤ الك٩ل ع٢م ) م٨ً خهغ هظه ألابٗاص ٞو  ( اإلاىالي:30بهما، ٍو
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 (: أبعاد إوشاء مشسوع حدًد01الشكل زكم )

 

Source: Marc J. Dollinger "Entrepreneurship Strategies and Resources",4th ed, Kelley School of Business Indiana, university, marsh publications 

Lombard, Illinois U.S.A.,2008,  p26 

غ الؿىىي إلاىخضيو    MIT مً أحل جدضًض مىاًَ ال٠ًٗ الغئِؿُت في ا٢خهاصًاث الضو٫، ًدبنى الخ٣ٍغ

ؿخُٟض مً البُاهاث اإلاخاخت  ما٫ َو اصة ألٖا ما٫ في الٗالم الٗغبي م٣اعبت ٦مُت لىي٘ مإقغ هًىج ٍع اصة ألٖا لٍغ

واإلاىخضي الا٢خهاصي الٗالمي( خى٫ الضو٫، مً أحل ئوكاء مإقغ مسخلِ ًه٠ خالت البِئت  )البى٪ الضولي

ما٫،  ونىٟذ اإلاإقغاث ئلى ؾخت أبٗاص ٦ما هى  اصة ألٖا هال ٞايل " ( الخالي:30مبحن في الجضو٫ ع٢م )الحايىت لٍغ

 .(32، نٟدت 4343)ٞايل، 
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ما02٫)الجدول زكم  اصة ألٖا  (: ون٠ م٣اًِـ أبٗاص ٍع

 اإلالاًيع الىصف  البعد

البيُت 

الخدخُت 

 اإلادلُت

ُت وهُا١ الحاحاث ألاؾاؾُت للكغ٧اث مً  هٖى

في نهاًت اإلاُاٝ ٖلى  جإزغالبيُت الخدخُت التي 

لى خغ٦ت ألاشخام  الخ٩ال٠ُ التي  جخ٨بضها ٖو

 والؿل٘ واإلاٗلىماث

  مإقغ عبِ الُغ١ 

 مإقغ عبِ اإلاُاعاث 

 أ   ٦ٟاءة زضماث اإلاٞغ

  ل الُا٢ت ال٨هغبائُت جدٍى

 وجىػَٗها

 مضي مىزى٢ُت ؤلامضاصاث اإلاُاه 

اإلاىازد 

 البشسيت

في طل٪  مؿخىي مهاعاث ال٣ىي الٗاملت بما

ُت الخٗلُم الظي جل٣خه ئياٞت ئلى اإلاغوهت  هٖى

 وئصاعة اإلاىاهب

  صازل ؾى١ الٗمل

 ؾىىاث الضعاؾت  

 اإلاهاعاث الغ٢مُت  

  ذ ٠ُ  والدؿٍغ  أؾالُب الخْى

  ؾهىلت جى٠ُْ الُض الٗاملت

 ألاحىبُت 

 خ٣ى١ الٗما٫ 

 ٟحن ب اإلاْى  جضٍع

اإلاعسفت 

 العمليت

والاجهاالث، وخالت  جىػَ٘ ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث

غ، ومؿخىي الابخ٩اع بما في طل٪  البدث والخٍُى

 الخٗاون والاجها٫ بالكب٨ت وؤلابضإ حصجُ٘

 اإلادمىلت  اقترا٧اث الهىاج٠

 طاث الىُا١ الٍٗغٌ

  الاقترا٧اث في ئهترهذ 

 خالت جُىع الخجمٗاث 

  حىصة مإؾؿاث البدث 

  غ  ؤلاهٟا١ ٖلى البدث والخٍُى

  َلباث الحهى٫ ٖلى بغاءاث

 ازترإ

غ اإلاىخجاث الائخماهُت الخمىيل واإلاالُت ال٣اصعة  مضي جٞى

ؼ ئهخاحُت الكغ٧اث، وؾهىلت اؾخٗما٫  ٖلى حٍٗؼ

 أهٓمت الضٞ٘

 ل الكغ٧اث الهٛحرة  جمٍى

 واإلاخىؾُت

 غ عأؽ اإلاا٫ اإلاساَغ  جٞى

  ٕالائخمان اإلادلي لل٣ُا

 الخام

  ُت  الؿالمت اإلاهٞغ

  ٢غوى ٖضًمت ألاصاء ٧لٟت

 الخأمحن

جأطيع 

 الشسكت

جأؾِـ قغ٦ت بما في طل٪ الى٢ذ ال٩لٟت  ؾهىلت

للحهى٫ ٖلى الترازُو اإلاُلىبت ئياٞت ئلى 

ت ال٣ُإ  ؼ مغوهت وخٍُى ٢ضعة الؿى١ ٖلى حٍٗؼ

 الخام

 وؤلاحغاءاث   ال٩لٟت والى٢ذ

 لخأؾِـ قغ٦ت الالػمت

  اإلاى٠٢ مً اإلاساَغ

اصي  الٍغ

  مضي جبني الكغ٧اث أل٩ٞاع

 زىعٍت

 حر ال٨هغباء  جٞى

عملياث 

 الشسكت

غها  ت لدكُٛل قغ٦ت وجٍُى الٗىانغ الًغوٍع

وئهٟاط ال٣ٗىص  بما في طل٪ ؾهىلت الخجاعة

ٗاث الٗمل  وحكَغ

 

  و٢ذ وج٩لٟت الاؾخحراص

 والخهضًغ

 مؿخىي اإلال٨ُت والخد٨م 

 مضي قٟاُٞت الكغ٦ت  

 نالبت الح٣ى١ ال٣اهىهُت 

 ؾهىلت صٞ٘ الًغائب 

 جىُٟظ ال٣ٗىص  

غ الؿىىي  للشسكاث العسبيت الىاشئت إػالق مؤشس هظىج زيادة ألاعمال" MIT مىخديمً مظابلت عاما  12" هال ٞايلاإلاصدز:  الخ٣ٍغ

ما٫ في الٗالم الٗغبي،   MIT إلاىخضي اصة ألٖا  .32، م4309لٍغ

ما٫  اصة ألٖا غ اإلاىخضي الٗغبي لٍغ ما٫ وهظا خؿب ج٣ٍغ اصة ألٖا ومً زال٫ الجضو٫ أٖاله هالخٔ ألابٗاص الؿذ لٍغ

ت واإلاخمثلت في البيُت ت الٗملُت  ،الخدخُت اإلادلُت، واإلاىاعص البكٍغ ل، جأؾِـ الكغ٦ت و اإلاٗٞغ  .ٖملُاث الكغ٦تو الخمٍى

اصي للمإؾؿاث  ُت ل٣ُاؾه والخٗٝغ ٖلى اإلاؿخىي الٍغ و٧ل بٗض مً هظه ألابٗاص ٌٗخمض ٖلى ٖضة مإقغاث ٖٞغ

 الهٛحرة واإلاخىؾُت في الضو٫.
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 اطتراجيجياث زيادة ألاعمال :  -6

م٨ً ط٦غها  ل أو اإلاخىؾِ ٍو ت مً الخُاعاث التي جلتزم بها اإلاإؾؿت ٖلى اإلاضي الٍُى الاؾتراجُجُاث هي مجمٖى

لي،  في الخالي :  (004، نٟدت 4302)زغبَى

 إطتراجيجيت اليشاغ : 1_6

 وهي ئؾتراجُجُت ًم٨ً جٟهُلها ئلى :

غه.: إطتراجيجيت الخسصص  1_1_6  خُث حٗخمض اإلاإؾؿت ٖلى مجا٫ واخض مً ألاوكُت لخٍُى

 في هظه الحالت ج٣ىم اإلاإؾؿت في جهيُ٘ الٗضًض مً اإلاىخجاث.إطتراجيجيت الخىىع :  2_1_6

 إطتراجيجيت الىمى : 2_6

 وهي ئؾتراجُجُت ًم٨ً أًًا جٟهُلها ئلى نىٟحن :

ل وطل٪ بسل٤ ٢ضعاث حضًإطتراجيجيت الىمى الدازلي :  1_2_6 ضة بًٟل ألامىا٫ الخانت باإلاإؾؿت، الخمٍى

 الظاحي للمإؾؿت.

 مً زال٫ ججمُ٘ مإؾؿخحن أو أ٦ثر بحن أنىلها.إطتراجيجيت الىمى الخازجي :  2_2_6

 إطتراجيجيت الخصييع : 3_6

ان :  وهي بضوعها ٖلى هٖى

اصًحن نٛاع.وطل٪ مً زال٫ الاؾخٗاهت بكغ٧اء أو إطتراجيجيت الاطخعاهت بمصادز زازحيت :  1_3_6  ٍع

 وهظا مً زال٫ صمج مإؾؿخحن أو أ٦ثر لخ٩ىن أ٦ثر ئهخاحُت.إطتراجيجيت الخكامل :  2_3_6

 إطتراجيجيت الخىافظيت : 4_6

حن :  وهي أًًا ٖلى هٖى

 : مً زال٫ زٌٟ ج٩ال٠ُ ؤلاهخاج ئلى خض أصوى.إطتراجيجيت هجىميت  1_4_6

غ أو حٗضًل مىخجاتها بسالٝ ما ًُغخه اإلاىاٞؿىن في الؿى١. :إطتراجيجيت دفاعيت  1_4_6  مً زال٫ جٍُى

 إطتراجيجيت اإلاىخج : 5_6

 وهي ئؾتراجُجُت لها زالر ٞغوٕ وهي:

: خُث حٗض٫ اإلاإؾؿت بٌٗ ؾماث اإلاىخج مً أحل جلبُت جى٢ٗاث اإلاؿتهل٪  إطتراجيجيت الخكيف 1_5_6

 بك٩ل أًٞل.

 اإلاإؾؿت ئلى َغح مىخج إلاىاٞـ ل٣ي هجاخا في الؿى١. : حٗمض إطتراجيجيت الخلليد 2_5_6

 : خُث جبخ٨غ اإلاإؾؿت مىخج حضًض وجُغخه  في الؿى١ م٘ مداولت اخخ٩اعه. إطتراجيجيت الابخكاز 3_5_6

 :إطتراجيجيت الظعس   6_6

ُت وهي :  وجىضعج يمً هظه ؤلاؾتراجُجُت أعب٘ ئؾتراجُجُاث ٖٞغ

لى بحن إلاىاٞؿحن.: وهظا مً زإطتراجيجيت اللشؽ  1_6_6  ال٫ َغح الؿٗغ ألٖا

 : وهظا مً زال٫ الدؿٗحر خؿب اإلاىاٞـ الغئِس ي.إطتراجيجيت الاهدياش  2_6_6

 : وهظا مً زال٫ َغح الؿٗغ ألاصوى بحن اإلاىاٞؿحن.إطتراجيجيت الازتراق  3_6_6
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لى بحن إلاىاٞؿحن.إطتراجيجيت مسخلفت  4_6_6  : وهظا مً زال٫ حُٛحر الؿٗغ ألٖا

 إطتراجيجيت الخىشيع : 7_6

 جىػَ٘ اإلاىخج في أ٦بر ٖضص مم٨ً مً ه٣اٍ البُ٘.إطتراجيجيت مكثفت :   1_7_6

 اهخ٣اء ه٣اٍ بُ٘ مُٗىت خؿب اإلاى٣ُت الجٛغاُٞت أو الٗالمت...إطتراجيجيت اهخلائيت :   2_7_6

٤ الامخُاػ جىػَ٘ اإلاىخج ٣ِٞ في ه٣اٍ بُ٘ مدضصة خؿب ٣ٖض خهغي ًٖ إطتراجيجيت خصسيت :   3_7_6 ٍَغ

 أو اإلاىػٖحن اإلاٗخمضًً.

 .مً زال٫ اؾتهضاٝ مؿتهل٨حن مدضصًً وحظبهم هدى اإلاىخجإطتراجيجيت الجرب :   4_7_6

 .مً زال٫ اؾتهضاٝ مؿتهل٨حن مدضصًً وصٞٗهم هدى اإلاىخجإطتراجيجيت الدفع :   5_7_6

 ألاعمال :. جصييف زيادة ألاعمال في الجصائس خظب مؤشس اإلاسصد العاإلاي لسيادة 7

ما٫ لؿىت  23اخخلذ الجؼائغ اإلاغجبت الـ  اصة في ئصاعة ألٖا ، خؿب 4302ٖاإلاُا والثالثت مٛاعبُا في مإقغ الٍغ

ما٫ والخىمُت، ُٞما خلذ جىوـ في الهضاعة مٛاعبُا و اصة ألٖا غ الؿىىي للمٗهض الٗالمي لٍغ ت  23الخ٣ٍغ ٖاإلاُا مخبٖى

 030ومىعٍخاهُا في اإلاغجبت  032ٖاإلاُا، م٣ابل جهي٠ُ لُبُا في اإلاغ٦ؼ  04ٗغبي، وباإلاٛغب في اإلاغجبت الثاهُت في اإلاٛغب ال

ت بالدكاص غ ٖلى اإلاؿخىي الٗالمي، مخبٖى  .ٖاإلاُا، لخ٩ىن بظل٪ في اإلاغ٦ؼ ما ٢بل ألازحر في الخ٣ٍغ

ما٫،   032وقمل وحاء في بُان وكغه مى٢٘ اإلاٗهض، والظي ًضعؽ الٗال٢ت بحن الخىمُت الا٢خهاصًت وعٍاصة ألٖا

ت مً الخبراء وعواص  02بلضا خى٫ الٗالم، وأؾدىض في هخائجه ٖلى  مإقغ أصاء جم ٢ُاؾها وج٣ُُمها مً ٢بل مجمٖى

لُت والكغ٧اث ال٨بري خى٫ الٗالم، أن الجؼائغ سجلذ مٗض٫ جُىع  ما٫ مً أعقى اإلاإؾؿاث ألا٧اصًمُت والخمٍى ألٖا

ما٫، باليؿبت لٟغم اإلا٣اوالث ال اصة ألٖا  00باإلاائت باليؿبت للغأؾما٫ البكغي، و 49باإلاائت، و 02ىاقئت بلٜ مإقغ ٍع

ل 09باإلاائت في ؾحروعة الابخ٩اع، و 03باإلاائت في اإلاىاٞؿت، و    .(4302)ابغاهُم،  باإلاائت في الخضٍو

ُت ما٫ الغئِؿُت وبٌٗ ٢ُم اإلاإقغاث الٟٖغ اصة ألٖا ُما ًلي ٢ُم مإقغاث ٍع خؿب اإلاغنض  4303لؿىت  ٞو

ما٫. اصة ألٖا  الٗالمي لٍغ

 2013( كيمت اإلاؤشساث السئيظيت لسيادة ألاعمال في الجصائس لظىت 03الجدول زكم )

ألاعساف 

الثلافيت 

 والاحخماعيت

البييت 

الخدخيت 

 الؼبيعيت

اهفخاح 

 الظىق 

دًىاميكيت 

 الظىق 

البييت 

الخدخيت 

الخجازيت 

 واللاهىهيت

البدث 

 والخؼىيس

حعليم زيادة 

ألاعمال في 

اإلاسخلت ما 

 بعد الثاهىيت

حعليم زيادة 

ألاعمال في 

اإلادزطت 

 ألاطاطيت

برامج ال

الحكىميت 

لسيادة 

 ألاعمال

الظسائب أو 

اللىائذ مداًدة أو 

مشجعت للمشازيع 

 الجدًدة

الدعم 

وألاهميت 

لسيادة 

 ألاعمال 

جمىيل 

 اإلاشازيع

3.2 3.5 3.0 4.0 2.9 2.9 3.2 2.4 2.7 2.6 3.2 3.4 
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ما٫ للجؼائغ خُث أن أ٦بر 33) مً زال٫ الجضو٫ ع٢م اصة ألٖا ( أٖاله هالخٔ اإلاؿخىي اإلاخضوي ل٣ُمت مإقغاث ٍع

ما٫  ٢2,3ُمت ٧اهذ إلاإقغ صًىام٨ُُت الؿى١ خُث بلٛذ  ت الؿى١ و٢ابلُخه إلخخىاء حضًض ألٖا وهظا ما ًض٫ ٖلى خٍُى

٘ الظي بلٜ زم ًلُه ٢ُمت مإقغ ج 3,4واإلاىخىحاث، زم ٢ُمت مإقغ البيُت الخدخُت الظي بلٜ  ل اإلاكاَع وهظا ما   3,2مٍى

ما٫، في خحن أن أ٢ل ٢ُمت ٧اهذ إلاإقغ  اصة ألٖا ٌٗني أن الضولت حؿعى حاهضة لبلٙى ألاهضاٝ اإلاغحىة مً النهّى بالٍغ
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ما٫ الظي بلٜ  اصة ألٖا ما ًض٫ ٖلى أن الح٩ىمت تهمل هظا الجاهب، زم ٢ُمت مإقغ  الًغائب  4,2البرامج الح٩ىمُت لٍغ

٘ الجضًضة الظي بلٜ أو اللىا ٗاث الخىُٓمُت التي  4,0ئذ أو اإلاصجٗت للمكاَع ما ًض٫ ٖلى ٖضم ٦ٟاًت الىهىم والدكَغ

ما٫ في اإلاضعؾت ألاؾاؾُت الظي بلٜ  اصة ألٖا ٘ الهٛحرة واإلاخىؾُت،  وآزغ ٢ُمت ٧اهذ إلاإقغ  حٗلُم ٍع غ اإلاكاَع  4,2جَإ

ما٫.وهى مؿخىي ي٠ُٗ حضا زانت وأن هظا اإلاإقغة ٌٗبر ًٖ ا اصة ألٖا  ل٣اٖضة ألاؾاؾُت لبىاء ٍع

ما٫ ٣ٞض بلٜ  اصة ألٖا غ الظي ًض٫ ٖلى م٩اهت الابخ٩اع في ٍع وهي ٢ُمت وؾُُت  4,9أما ٢ُمت مإقغ البدث والخٍُى

ما٫.   اصة ألٖا حر ٧اُٞت للنهىى بٍغ ما٫ للجؼائغ بهٟت ٖامت ول٨نها ٢ُمت يُٟٗت ٚو اصة ألٖا  باليؿبت إلاإقغ ٍع

 2013و 2012تي كيمت بعع اإلاؤشساث الفسعيت لسيادة ألاعمال للجصائس زالل طى( 04الجدول زكم )

 اإلاإقغاث
ٞغم 

 ملمىؾت

٢ضعاث 

 ملمىؾت
 الخٝى مً الٟكل

لبضء   الىىاًا

اصي  ٖمل ٍع

ما٫  اصة ألٖا ٍع

٦مهىت زُاع 

 حُض

م٩اهت ٖالُت 

ما٫  لغحل ألٖا

 الىاجح

اهخمام وؾائل 

الم لىجاح  ؤلٖا

ما٫  عحا٫ ألٖا

2012 46 54 35 21 79 81 47 

2013 61.9 55.5 32.9 36.0 79.6 84.2 47.4 

 اإلاإقغاث

مٗض٫ 

ئوكاء 

 مكغوٕ

مٗض٫ 

مل٨ُت ٖمل 

 حضًض

اإلاغخلت اإلاب٨غة 

اصًت  ما٫ الٍغ ألٖا

 (TEA) وكاٍ

 ُتمٗض٫ مل٨

 مكغوٕ 

الخى٠٢ ًٖ 

 الٗمل

اصي مضٕٞى  ٍع

٪  (بالًغوعة

 (TEA مً

اصي مضٕٞى  ٍع

 ٪ مً (ٟغنتبال

TEA) 

2012 2 7 9 3 7 30 47 

2013 2.2 2.6 4.9 5.4 3.3 21.3 62.3 
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ما٫ للجؼائغ  ئال  4303و 4304بهٟت ٖامت هالخٔ جُىع ملحّى بحن ؾىتي  اصة ألٖا ُت لٍغ ل٣ُم اإلاإقغاث الٟٖغ

ب٣ى بُٗضا ًٖ مؿخىي اإلاجهىصاث اإلابظولت.   أن هظا الخدؿً ًٓل ٠َُٟ ال ًغقى ئلى اإلاؿخىي اإلاُلىب، ٍو

( نىٟذ الجؼائغ في الترجِب يمً ئنضاعاث اإلاإؾؿت الٗغبُت لًمان الاؾدثماع وئجمان الهاصعاث )يمان

 ( اإلاىالي :30الٗاقغ بحن الضو٫ الٗغبُت وهظا ما ًبِىه الجضو٫ ع٢م )

 2021( جسجيب الجصائس بين الدول العسبيت في مؤشس زيادة ألاعمال ومكىهاجه الفسعيت لظىت 05الجدول زكم )

 الترجيب الدولت
اإلاؤشس 

 اإلاسكب

الاهفخاح على 

 ألاعمال

الىفاذ إلى 

 اإلاالزأض 

البييت 

 الخدخيت

مهازاث 

 العمل
 الابخكاز الخىافظيت

 29 23 29 23 42 42 90 03 الجصائس

 34، م4344، اإلاإؾؿت الٗغبُت لًمان الاؾدثماع وائخمان الهاصعاث )يمان(4344مىار الاؾدثماع في الضو٫ الٗغبُت اإلاصدز: 
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ٗخبر مغ٦ؼ  4340ؾىت بحن الضو٫ الٗغبُت زال٫  03هالخٔ أن الجؼائغ جدخل الترجِب  ما٫ َو اصة ألٖا في مإقغ ٍع

ما٫ باؾخثىاء اإلاإقغ اإلاغ٦ب. اصة ألٖا ُت لٍغ  صون اإلاخىؾِ الٗغبي في ٧ل اإلاإقغاث الٟٖغ

ما٫ في زال٫ ؾىىاث )34والجضو٫  ع٢م )  (4343_4339( ًبحن جغجِب مإقغ مىار ألٖا

( مىار ألاعمال في الجصائس06الجدول زكم )  

 اإلاؤشس 2009 2010 2011 2012 2014 2015 2017 2018 2020

ؾهىلت مماعؾت أوكُت  132 136 143 148 147 154 166 157 157

ما٫  ألٖا

 بضء وكاٍ ججاعي  141 148 150 153 139 141 145 150 152

 حسجُل اإلال٨ُت 162 160 165 167 156 157 163 165 165

 الخجاعة ٖبر الحضوص 118 122 123 127 131 131 181 168 172

 جىُٟظ ال٣ٗىص 126 123 123 122 120 120 103 112 113

أَغوخت لىُل قهاصة الض٦خىعاه، حامٗت مهُٟى ئؾُمبىلي،  - " دزاطت ملازهت–اإلالـاوًلجيت والىمى الاكخصادي  " ؾاس ي مدمض الامحناإلاصدز : 

 043، م 4343مٗؿ٨غ، 

ما٫ زال٫ الؿىىاث اإلابِىت و٦ظا جضوي  ومً زال٫ الجضو٫ هالخٔ جظًل الجؼائغ في ٧اٞت مإقغاث مىار ألٖا

عجبت وهظا عاح٘ لإلنالخاث التي  03باؾخثىاء مإقغ جىُٟظ ال٣ٗىص الظي ج٣ضم  4343و 4339اإلاغاجب م٣اعهت بحن ؾىتي 

 أزغ مغاجب ًٖ ٚحرها.  ججغيها الضو٫ لخدؿحن مىازها الاؾدثماعي، مما حٗل الجؼائغ جخ

ت واإلاإؾؿاث الىاقئت واإلاإؾؿاث اإلاهٛغةووكغ مى٢٘ الكغو١ أوهالًً مإزغا ًٖ   وػاعة ا٢خهاص اإلاٗٞغ

ت ما٫ خهلذ في بُان لها أن الجؼائغ  الجؼائٍغ اصة ألٖا زال٫ ؾىت ٖلى اإلاغجبت ألاولى في جهي٠ُ الكب٨ت الٗاإلاُت لٍغ

ما٫ اإلاسجلت زال٫ ؾىت ٖلى ٖضص اليكاَاث  بىاء هظا ىأحوج 4344 وألاخضار اإلاىٓمت في مجا٫ اإلا٣اوالجُت وعٍاصة ألٖا

ت، بىا٢٘ 4344 مبر مً الؿىت الجاٍع ئن الضًىام٨ُُت التي ٦ما  .وكاٍ 4022، زانت في ألاؾبٕى اإلا٣اوالحي في قهغ هٞى

ها الىٓام البُئي للم٣اوالجُت يُت  ٌٗٞغ والابخ٩اع م٨ىذ الجؼائغ مً جبىء اإلاغجبت ألاولى ٖاإلاُا، زانت بٗض الضوعاث الخ٩ٍى

ا ٞاهخىع في ألاؾابُ٘  ت اإلاإؾؿاث الىاقئت ألجحًر ً 4344ألازحرة لؿىت التي ٢اصتها مؿٖغ ٦ما  .”في حامٗاث الَى

يُت قملذ خىالي أياٞذ أن  هٓمىا ٖضصا مً الضوعاث  َالب حؼائغي، والظًً بضوعهم 003.333الضوعاث الخ٩ٍى

ت بضاعي التروٍج للمٟاهُم  اصيوالبرامج الجهٍى ما٫ الٗمل الٍغ اصة ألٖا غ الُا٢اث ؤلابضاُٖت في ٍع  (4344)أوهالًً،  .وجدٍغ

 عالكت الابخكاز بسيادة ألاعمالثالثا : 

اصي ًغجبِ بك٩ل ٦بحر باالبضإ والابخ٩اع ٖلى اٖخباع أن الصخو اإلا٣او٫ ًىسٍغ في الٗمل  ئن ال٨ٟغ الٍغ

ت ألا٩ٞاع التي جخىلض لضًه هدُجت مالخٓخه للمدُِ الظي ٌِٗل ُٞه وه٣ض اإلاىاٞؿت  اصي ئهُال٢ا مً مجمٖى الٍغ

ؿُض والبدث ًٖ البضائل والحلى٫ للمك٩لت اإلاالخٓت، واهخ٣ائه لل٨ٟغة ألاوؿب وألا٦ثر جمحزا باإلبضإ واإلام٨ىت الخج

غ.  (434)قٍغ٠ و قتراوي، نٟدت  ٖلى أعى الىا٢٘ في ق٩ل مكغوٕ ٢ابل للىمى والخٍُى

ما٫ مً زال٫ الٗىانغ الخالُت : اصة ألٖا م٨ً عبِ مٟهىم الابخ٩اع بٍغ  ٍو

 :  مً خيث اإلافهىم .0

حن لم ٩ًىهىا مال٨حن للما٫  في اصي ومال٪ عأؽ اإلاا٫، ئط أن اإلاستٖر  ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ جم الٟهل بحن الٍغ
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ل ازتراٖاتهم وخهلىا ٖلُه مً مهاصع مسخلٟت ول٨نهم ٢امىا بابخ٩اع ؾل٘ حضًضة، ٞهم ئطن لِؿىا أصحاب  لخمٍى

اصي وؤلاصاعي  اصي أمىا٫ وئهما هم عواص أٖما٫، ٚحر أن الٟهل بحن الٍغ لم ٨ًً مً الؿهل، طل٪ أن مً مهام الٍغ

ئصاعة اإلاكغوٕ أًًا، ٞلم ٨ًً الخمُحز بحن اإلا٣او٫ وؤلاصاعي واضحا ختى أوازغ ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ . وزال٫ ال٣غن 

ما٫ في بضاًت هظا ال٣غن بمٟهىم الاؾخدضار  اصة ألٖا ما٫ نٟت الابخ٩اع وا٢ترن مٟهىم ٍع اصة ألٖا ً ا٦دؿبذ ٍع الٗكٍغ

ت زا٢بت ج٨ك٠ والؿب٤  دخاج ئلى أ٩ٞاع حضًضة وأؾالُب مبخ٨غة وعٍؤ في مكغوٕ ما أو مجا٫ ما ًالقي َلبا وعواحا، ٍو

اصي في مىخه٠ ال٣غن لُٗني ؤلاوؿان اإلابخ٨غ واإلابضٕ في ئَاع  اصي مؿخ٣بل مكغوٖه. لُخم ج٨َغـ مهُلح الٍغ للٍغ

٣خه الخانت.  (4، نٟدت 4340)م٣غي و ٖبض الهمض،  الٗمل أو اإلاىخجاث أو الٟغم وبٍُغ

 :  Schumpeterمً وحهت هظس  .4

ٌؿمذ الابخ٩اع ب٨ؿغ ا٢خهاصًاث الضائغة ئط ًترحم بخىلض ألاعباح مً زال٫ جهيُ٘ مىخجاث حضًضة، باالؾدىاص 

ُت حضًضة أو ا٦دكاٝ مهضع حضًض للمىاص ألاولُت )اؾخسغاج مكخ٣اث حضًضة للىِٟ مثل البالؾدُ٪  ئلى هٖى

ىعاث الحجم، ه٩ُلت  ٣ت حضًضة لإلهخاج، مضازل حؿمذ للمإؾؿت بالحهى٫ ٖلى م٩اؾب ئهخاحُت أو ٞو حرها(، ٍَغ ٚو

  .حضًضة للؿى١، أو ٞخذ مىٟظ حضًض ًم٨ً مً زل٤ أو ْهىع أخض أق٩ا٫ الاخخ٩اع اإلاإ٢ذ

ت ًدؿم بٗضم الا  اصي في اإلا٣اعبت الكىمبُتًر  ؾخ٣غاع، الظي ٣ًىصه وب٩ل جل٣ائُتٞاالبخ٩اع اإلاجؿض بًٟل الٍغ

با ًخدضي وب٩ل حضاعة اإلاُُٗاث والكغوٍ التي ًىاحهها، التي ٢ض جٟغى ٖلُه مً ٢بل  واوؿُابُت ألن ٩ًىن اٖل

 الهىاٖت أو ًًٗها بىٟؿه ٦غهان ٨ًؿبه أعباخا ًهٗب ٖلى الٛحر مدا٧اجه أو ج٣لُضه ٞيها ٞهى بضعحت أٖٓم

لُه ٣ٞض ما٫، ٖو اصي حىهغ، نمُم و٢لب وؿ٤ جُىع الغأؾمالُت Schumpeterاٖخبر  مباقغ لٟغم ألٖا )ؾالٝ،  .الٍغ

ما٫ أمغا مهما لُى٫ ٖمغ اإلاكغوٕ وهجاخه، خُث ئهه ٖامل  ٦ما ًغي قىمبُتر  (022، نٟدت 4302 اصة ألٖا أن ابخ٩اع ٍع

ما٫ حؿاهم في ألاصاء الا٢خهاصي مً زال٫ ؤلاصزا٫ الٟٗا٫ لالبخ٩اع،  اصة ألٖا ٢ىي في قغح أصاء الكغ٦ت، خُث أن ٍع

ىاهغ وز ما٫ والابخ٩اع ٖملُاث مؿخمغة ْو اصة ألٖا ٣ُت الهلت والجم٘ بُنهما ًإصي مما ًسل٤ اإلاىاٞؿت، وبالخالي ٞان ٍع

 (EL KOTBI & ACHOUR, 2022, p. 58) ئلى هخائج ئًجابُت للمكغوٕ.

 مً خيث الخصائص :  .3

با، ٞهى: ناخب ٢غاع، َمىح، م٨ٟغ، ٖامل صؤوب، اهٟٗالي   اصي نىعة أؾُىعٍت ج٣ٍغ ًغؾم قىمبُتر للٍغ

ُٟخه مخدمـ، ًمخاػ بغباَت الج ٘ ًٖ بٌٗ اإلاىا٠٢، ًىٟغص بالح٨مت، ٦ما ًيخضب أٖماال ال جيخمي ئلى ْو أف والتٞر

ؿخ٨مل مالمذ شخهُت اإلا٣او٫ بأهماٍ ؾلى٦ُت مدضصة حضا: الدؿب٤ُ، ال٣غاع، الخصحُذ، وما ئلى  ألانلُت، الخ. َو

لىٓام، وجخُل٘ في نهاًت طل٪، ٞاإلا٣او٫: شخهُت طاث مالمذ زانت حضا وممحزة، حؿهم في جُٟٗل الحغ٦ُت صازل ا

٤ جُُٗم ال٨ُان بغوح اإلاباصعة في ٧ل أحؼائه وم٩ىهاجه. ، نٟدت 4302)ؾالٝ،  اإلاُاٝ ئلى هجاح الابخ٩اع ًٖ ٍَغ

 ....ئلخ.وهي طاث الهٟاث الظي التي ًخدلى بها اإلابخ٨غ ٞهى ناخب ٢غاع م٨ٟغ، َمىح،ئهٟٗالي، مخدمـ ومباصع. (044

 إطتراجيجياث الابخكاز في زيادة ؤلاعمال :  .2

م٨ً جٟهُلها في ؤلاؾتراجُجُاث الخالُت:  ٍو

م٨ً أن حٗخمض ٖلى الخسهو في ئبخ٩اع  إطتراجيجيت الابخكاز في اليشاغ : 0.2 ٣ت واخضة أو  ٍو مىخج واخض أو ٍَغ

 ؾى١ واخض، أو ٖلى ال٨ٗـ خُث جىٕى ابخ٩اعها في الٗضًض مً اإلاىخجاث والُغ١ وألاؾىا١ الجضًضة.  
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ل طاحي مً اإلاإؾؿت، أو باالؾخٗاهت بمإؾؿاث إطتراجيجيت الابخكاز  في الىمى :   4.2 مً زال٫ الابخ٩اع الضازلي بخمٍى

 أو َغ١ حضًضة.أزغي البخ٩اع مىخجاث أو أؾىا١ 

٤ الخ٩امل إطتراجيجيت الابخكاز في الخصييع :   3.4 ً مً زاعج اإلاإؾؿت أو ًٖ ٍَغ وطل٪ مً زال٫ الاؾخٗاهت بمبخ٨ٍغ

 م٘ مإؾؿاث أزغي. 

٤ الابخ٩اع  في أؾالُب ؤلاهخاج لخٌٟ ج٩ال٠ُ إطتراجيجيت الابخكاز في الخىافظيت  4.4 : مً زال٫ الهجىم ًٖ ٍَغ

 ى، أو مً زال٫ الضٞإ ًٖ اإلاىخجاث وطل٪ باالبخ٩اع في ئصزا٫ مىانٟاث حضًضة لها.ؤلاهخاج ئلى خض أصو

وهظا مً زال٫ الابخ٩اع في زهائو اإلاىخج، أو ج٣لُض مىخج آزغ ، أو ابخ٩اع مىخج  إطتراجيجيت الابخكاز في اإلاىخج : 5.4

 حضًض جماما ًٖ الؿى١.

٤ ال٣كِ أو : وهظا مً زال٫ إطتراجيجيت الابخكاز في الظعس   6.4 ابخ٩اع حؿٗحرة مىاؾبت في الؿى١ اإلاؿتهضٝ ًٖ ٍَغ

 الازترا١ أو اإلاؼج بُنهما. 

٣ت مىاؾبت الؾتهضاٝ أؾىا١ مُٗىت أو ٞئت مدضصة، ًٖ إطتراجيجيت الابخكاز في الخىشيع :  7.4 مً زال٫ ابخ٩اع  ٍَغ

٤ الخ٨ث٠ُ أو ؤلاهخ٣اء، الجظب، الضٞ٘.   ٍَغ

  2022ظاث حصائسيت مبخكسة لظىت . عسض مجمىعت ججازب ألهم مؤط5

ٖٝغ ٢ُإ اإلاإؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت في الجؼائغ جُىع ملحّى مىظ ْهىع ال٣ىاهحن التي جىٓمها بضاًت مً 

ئلٛاء مبضأ الخمُحز بحن اإلاإؾؿاث الٗمىمُت والخانت ونضوع اإلاغؾىم اإلاخٗل٤ بتر٢ُت الاؾدثماع، خُث بلٜ ٖضص 

مإؾؿت في خحن ونل ئلى  300220بلٜ خىالي  4334مإؾؿت وفي ؾىت  424300خىالي  4330اإلاإؾؿاث ؾىت 

 . 4343مإؾؿت ؾىت  0402333وبلٜ  4304مإؾؿت زانت ؾىت  932409

م مً خضازتها ئال أنها  ت مبخ٨غة ٖلى الًٟاء ألاػع١ ٖلى الٚغ وفي ما ًلي وٗغى ججاعب هاجحت إلاإؾؿاث حؼائٍغ

)جغجِب أ٢ىي  بها ومحزتها الخىاٞؿُت ًٖ باقي اإلاإؾؿاث ال٨الؾ٨ُُت : ل٣ذ هجاح بًٟل ألا٩ٞاع اإلابخ٨غة التي بغػث

 (4344، 4344 - 4340الكغ٧اث الىاقئت في الجؼائغ لنهاًت لؿىت 

 Siamois QCM  ٘في اإلاُضان. اإلاى٢ ً ٍغ خماص ٖلى اإلاَإ مىهت مسههت لُلبت الُب للخدًحر لالمخداهاث بااٖل

 ٣ًضم زضماجه ٖلى ال٨مبُىجغ و الهاج٠.

    طكىازSekoir  غ و في الجؼائغ  لألٞغاصمى٢٘ ًدل مك٩لت قغاء و جباص٫ الٗمالث في  ألاماناإلاهضا٢ُت و  أصواثٍٞى

  لهم ج٣ُُم حُض. أو الخٗامل ٞهى ٌؿاٖض ٖلى الكغاء مً زال٫ باٖت مٗخمضًً 

 Batolis  مى٢٘ ناٖض للدؿى١ و الكغاء اوهالًً في الجؼائغ ومىاٞـ للمى٢٘ الٟغوس ي حىمُاjumia   ال ػا٫ اإلاى٢٘ و

غ ٧املال   بأؽ بها. الاخخُاحاث ل٨ىه ٣ًضم زضماث ال ًٞى

 yassir  زضماتها  ألاحغةجُب٤ُ ًاؾحر لخضماث الخىنُل ٘ ٚني ًٖ الخٍٗغ٠ ٦ما بضأث مإزغا الكغ٦ت بدىَى

 ٞغوؿا و ٦ىضا .و جىوـ و اإلاٛغب بوالكغاء ٖبر الاهترهِذ والخىؾ٘ زاعج الجؼائغ  ألا٧لبضزى٫ مجا٫ جىنُل 

 zawwali  غ الضٞ٘ ٖبر مً مى٢٘ للدؿى١ في الجؼائغ  ُا٢اث الٟحزا و ٦ظل٪ الخىنُل ٖبر مسخل٠ بممحزاجه اهه ًٞى

https://siamois.co/
https://siamois.co/
https://www.sekoir.com/
https://batolis.com/
https://batolis.com/
https://yassir.com/
https://yassir.com/
https://www.zawwali.com/
https://www.zawwali.com/
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 الكغ٧اث الٗاإلاُت و مدلُت ٦ظل٪.

 bexpayU ت هاقئت عائضة في مجا٫ الضٞ٘ الال٨ترووي والبىى٥ الال٨تروهُت ناخبت اإلاغ٦ؼ   قغ٦ت مالُت حؼائٍغ

غ  ل واؾخ٣با٫  ئم٩اهُتألاو٫ في الجؼائغ ألًٞل قغ٦ت هاقئت جٞى حؿاباث البى٨ُت ٦ما المً زال٫  ألامىا٫جدٍى

غ زضماث مثل بُا٢اث ٞحزا و ماؾتر ٧اعص و البُا٢اث الاٞترايُ  ت.ًٞى

  GlobalOpportunities ي ــت ٞـــــت واإلادلُــــــاإلاُـــاث الٗــــــل مً مسخل٠ اإلاإؾؿــــغ ٞغم الٗمـــــ٘ ًىٞــــمى٢

 مسخل٠ الخسههاث.

 Academiatouna   ًت م غ صعوؽ و حلؿاث اوهالًً مً َٝغ مجمٖى  ألاؾاجظة.مى٢٘ ًٞى

  Lafirist   اصة ما٫مجلت مسخهت في ٍع ً قغ٦ت  أو للُمىخحن ال٢خىام الٟغم وال٣ُام بالخجاعة  ألٖا ال٣ُام بخ٩ٍى

اث مً مجز٫  الالػمت أل٩ٞاعبامهٛغة هظا اإلاى٢٘ ًمض  أو هاقئت   مدُت حٗبئت الٛاػ. ئوكاء أولظل٪ مثل بُ٘ الحلٍى

  Nbatou  غ زضماث اإلابِذ و٦غاء الك٤٣ ٤و مى٢٘ ًٞى  بٗضة َغ١.  ج٣بل الضٞ٘ ًٖ ٍَغ

 dzdoc  ًٖ الحجؼ اوهالًً. ئم٩اهُتم٘  أزهائيَبِب   مى٢٘ ٣ًضم مٗلىماث 

 yalidine وزضماته ً وحٗخبر  الاختراُٞت اقغ٦ت الخىنُل الهاٖضة في الجؼائغ بًٟل ٞغوٖها في ٧ل والًاث الَى

 .الخىنُل ٖبر حمُ٘ الىالًاثت و ج٣ضم زضماث قغ٦ت عائضة في الخىنُل و مٗاملتهم جدؿم باالختراُٞ

ما٫، خیثومما ؾب٤ ًم٨ً ال٣ى٫ أهه  یخم جمىیل وحؿىی٤ الابخ٩اع  جىحض ٖال٢ت وزی٣ت بحن الابخ٩اع وعیاصة ألٖا

ما٫. ٦ما یلٗب ما٫ صوعا أؾاؾیا في زل٤ ٞغم الٗمل للكباب، ٖالوة ٖلى  مً زال٫ عواص ألٖا الابخ٩اع وعیاصة ألٖا

ئن مىا٦بت عجلت الخُىع ، ٦ما اؾخضامت الىمى الا٢خهاصي ؤلاهخاحیت والخىاٞؿیت ويمان م مؿخىیاث صوعھما في صٖ

ال٣ُاٖاث  والخ٣ضم حؿخلؼم الاؾدثماع في اإلاىاعص البكغیت، زهىنا الٟئت الكابت مىھم، وجىٟیظ ألا٩ٞاع ؤلابضاٖیت في

ما٫،  اإلاسخلٟت، مً زال٫ مغا٦ؼ الابخ٩اع وؤلابضإ وعیاصة ی٠ الخ٣ىیاث الحضیثت في قتى اإلاجاالث، مما یؿاٖضألٖا  وجْى

ت. لظل٪ جھخم اإلاإؾؿاث الح٩ىمیت والخانت باوكاء مغا٦ؼ لالبخ٩اع وعیاصة  في الخدى٫ ئلى ا٢خهاص ٢ىي ٢ائم ٖلى اإلاٗٞغ

ما٫ في ما٫، وئٖضاص اإلا والجامٗاث وجىٓیماإلاإؾؿاث الخٗلُمُت  ألٖا ؿاب٣اث مٗاعى ومإجمغاث الابخ٩اع وعیاصة ألٖا

ً. والبرامج اإلادٟؼة للُلبت  لحثھم ٖلى ؤلابضإ والابخ٩اع، بھضٝ الىنى٫ ئلى مؿخ٣بل ػاھغ ومخ٣ضم یسضم الَى

 (2، نٟدت 4344)الكُش، 

 الخاجمت

ما٫ وهظا  هظه الىع٢ت البدثُت صعؾذ اصة ألٖا ٓـــي بـــههٓـــغا لألهمُت الـــتي ٖال٢ت ؤلابخ٩اع بٍغ ىيـــٕى في اإلا اخ

الجؼائـــغ زـــال٫ الؿـىىاث ألازـحرة، ؾـىاء مًـ ٢بـل الؿـلُاث الغؾمُـت أو ألا٧اصًمُـت، خُث أنبدذ اإلاإؾؿـاث الهٛحرة 

واإلاخىؾُت الىمـىطج الا٢خهاصي الىاجح والتي لها ؾماث جمحزها ًٖ اإلاإؾؿاث ال٨الؾ٨ُُت ألازغي خُث حؿـمذ لهـا 

ٗت الخخُاحاث الٟغص واإلاجخم٘ بك٩ل مؿخمغ   .باالؾـخجابت الؿَغ

ـــــاػ بمإؾؿـــــومــا ٌٗــٝغ ٖــنها هــى امخال٦ها إلاىهبت ؤلابـــضإ والابخ٨ــاع، ممــا حٗلهــا جمخـ  غةــــــت ومبخ٨ــــــاث مبضٖـ

 لٗىهغ الابخ٩اع في حُٛـحر َـغ١ ؤلاهخـاج  ٧ىن الابخ٩اع ًمثل ٖىهغ مهم يمً مجمٕى زهائهها، وهٓغا لألهمُت ال٨بحرة

https://ubexpay.com/
https://ubexpay.com/
https://www.go-platform.com/
http://www.academiatouna.com/
http://www.academiatouna.com/
https://lafirist.com/
https://nbatou.com/
https://dzdoc.com/
https://dzdoc.com/
http://yalidine.com/
http://yalidine.com/
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ما٫ اصًت في ألٖا ٣ي والخىػَ٘ والتروٍج، ٣ٞـض أنـبذ أهـم وؾـُلت لخد٣ُـ٤ الٍغ  .والدؿـٍى

 :هخائج الدزاطت 

 مً حملت ما جىنلذ ئلُه هظه الضعاؾت هظ٦غ :

 ما٫ اصة في ألٖا  ؛ٌٗخبر الابخ٩اع ٖىهغ ٞٗا٫ مً ٖىانغ الٍغ

 ًما٫ م اصة ألٖا  أهمُت الابخ٩اع ٞيها؛ أهمُت ٍع

  ما٫ بضاًت مً ال٨ٟغة ألاولُت ئلى ٚاًت الاؾخٗما٫ النهائي اصة ألٖا ًضزل الابخ٩اع في حمُ٘ جٟانُل ٍع

 للمىخج أو الخضمت.

 اػصًاص ٖضص اإلاإؾؿاث الهٛحرة و اإلاخىؾُت في الجؼائغ زال٫ الؿىىاث ألازحرة؛ 

 ًاص  في مإؾؿاتهم؛ خ٩اع الابن )اإلا٣اولحن( بٗىهغ حْهىع بىاصع اهخمام الٍغ

  بغوػ صوع الحايىاث واإلاكاجل ومغا٦ؼ الدؿهُل التي حؿاٖض وجىحه اإلاإؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت

اصة مً زال٫   ؛الابخ٩اعالىاقئت هدى الٍغ

  ت باإلاإؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت الظي ججؿض حلُا في وػاعة ت  ا٢خهاصعبِ ٖىهغ اإلاٗٞغ اإلاٗٞغ

 واإلاإؾؿاث الىاقئت؛

 م مً ٖضصها ؾاهمذ خايىا ما٫ في صٖم اإلاإؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت مالُا وج٣ىُا بالٚغ ث ألٖا

 الًئُل م٣اعهت بٗضص اإلاإؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت؛

 ما٫ لٗضة ؾىىاث؛ اصة ألٖا  ُٚاب بٌٗ ؤلاخهائُاث اإلاخٗل٣ت بٍغ

  ًم م ما٫ الٗاإلاُت بالٚغ اصة ألٖا الجهىص اإلابظولت لم جخدؿً مإقغاث الجؼائغ ُٞما ًسو الابخ٩اع و ٍع

غ  .زانت في ٢ُإ البدث و الخٍُى

 :جىصياث

  والازترإ؛ والابخ٩اعجأؾِـ مىهت ع٢مُت للمإؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت 

 مداولت ٞخذ مىانب زانت طاث أهمُت الؾخ٣ُاب ألاصمٛت اإلاهاحغة؛ 

 والباخثحن خى٫ اإلاإؾؿاث ً غ اإلاٗلىماث وؤلاخهائُاث للمبخ٨ٍغ الهٛحرة  ئوكاء ٢اٖضة بُاهاث جٞى

 واإلاخىؾُت والابخ٩اع؛

 .بضاًت مً اإلاغاخل ألاولى للخٗلُم الابخضائي لخىمُت ال٨ٟغ الابخ٩اعي لضيهم ً اصة ؤلاهخمام باإلابخ٨ٍغ  ٍػ

 .ٟحن في اإلاإؾؿاث الح٩ىمُت والخانت ومؿاٖضتهم ٖلى ججؿُضها  حصجُ٘ الابخ٩اع لضي اإلاْى

 حر الضٖم الخ٣ني واإلاالي للُلبت الجامُٗحن واإلا  ٗاهض إلاؿاٖضتهم في ججؿُض أ٩ٞاعهم وابخ٩اعاتهم.جٞى

 .ت في الحٟاّ ٖلى أ٩ٞاعهم مً الؿغ٢ت الٗلمُت ًمً لهم الؿٍغ ً ٍو  وي٘ حهاػ ًخ٨ٟل باإلابخ٨ٍغ

 لها ت اإلاخٗل٣ت بخأؾِـ اإلاإؾؿاث وجمٍى  .جبؿُِ وج٣لُل ؤلاحغاءاث ؤلاصاٍع
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 .مغا٣ٞت اإلاإؾؿاث الىاقئت زانت في مغاخلها ألاولى مً ؤلاوكاء 

 ٖلى أعى الىا٢٘.ج ٘ لها ئلى مكاَع ً خى٫ ٦ُُٟت ججؿُض أ٩ٞاعهم وجدٍى حر اإلاٗلىماث للمبخ٨ٍغ  ٞى

 .ئٖٟاء اإلاإؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت مً الًغائب الجبائُت زال٫ الؿىىاث ألاولى مً الخأؾِـ 

 .مؿاٖضة اإلاإؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت للىنى٫ لألٖما٫ الضولُت وصزى٫ ألاؾىا١ الخاعحُت 

 لٗغى أ٩ٞاعهم ٖلى أصحاب عؤوؽ ألامىا٫ واإلاهخمحن مً  جىُٓم ً مٗاعى صوعٍت لالبخ٩اعاث واإلابخ٨ٍغ

.ً  صازل وزاعج الَى

  واإلاإؾؿاث الهٛغي وال٨بري بهضٝ ئوكاء وججؿُض الابخ٩اعاث في ً ئوكاء حهاػ وؾُِ بحن اإلابخ٨ٍغ

٘ مهٛغة.  ق٩ل مكاَع

 ت. اؾخدضار  مغا٦ؼ للبدث والخجاعب في اإلاإؾؿاث التربٍى

 

  كائمت اإلاساحع:

 اإلاساحع باللغت العسبيت

ما٫ ججاعب ٖغبُت وأحىبُت. 4340أؾماء ٖاص٫ خمىصة. )ا٦خىبغ, ( 0 اصة ألٖا مجلت الخضمت الاحخماُٖت، (. بغهامج ٍع

 . 34الٗضص  23حامٗت خلىان مهغ اإلاجلض 

ما٫. 4340, 30 33الؼهغاء ٖاللي، و ٞخُدت ٖاللي. )( 4 اصة ألٖا ما٫ وجد٤ُ٣ ٍع  مجلت الخ٩امل الا٢خهاصي(. مسُِ ألٖا

 .222 -249، الهٟداث 

ما٫ زال٫ (. 4344صٌؿمبر,  40الكغو١ أوهالًً. )( 3 اصة ألٖا الجؼائغ ألاولى ٖاإلاُا في جهي٠ُ الكب٨ت الٗاإلاُت لحغ٦ُت ٍع

ش الاؾترصاص  .4344ؾىت   https://www.echoroukonline.com، مً الكغو١ أوهالًً: 4344صٌؿمبر صٌؿمبر,  43جاٍع

ب. )( 2 اصة اليؿائُت وأزغه في صٖم مُُٗاث الخىمُت اإلاؿخضامت في يىء زُت 4340أًمً ٞاعو١ الٍٛغ (. صوع الٍغ

ت والبِئت . 4333الخىمُت اإلاؿخضامت   . الٗضص الثاوي 04اإلاجلض اإلاجلت الٗلمُت للضعاؾاث الخجاٍع

ش الاؾترصاص 4344ماي,  34. )4344 - 4340جغجِب أ٢ىي الكغ٧اث الىاقئت في الجؼائغ لنهاًت لؿىت ( 4 , 04 04(. جاٍع

 https://www.teeqnya.com/2021/12/2021-2022.html?m=1، مً ج٣ىُت: 4344

ش الاؾترصاص 4300خؿحن أخمض مهُٟى. )( 0 ما٫. حامٗت نالح الضًً أعبُل، أعبُل، الٗغا١. جاٍع اصة ألٖا , 33 02(. ٍع

 researchgate: https://www.researchgate.net/publication/311910240، مً 4344

ما٫. )( 2 اصة ألٖا ش الاؾترصاص 4344 ,04خهى٫ الجؼائغ ٖلى اإلاغجبت ألاولى في جهي٠ُ الكب٨ت الٗاإلاُت لٍغ , 04 40(. جاٍع

 https://www.echoroukonline.com، مً الكغو١ أوهالًً: 4344

ما٫.(. 4344عاهُا َه الكُش. )( 2  أبى ْبي الاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة: نىضو١ الى٣ض الٗغبي. الابخ٩اع وعٍاصة الٖا



 

 – حبلت المؤسسبث النبشئت –لألعمبل المعبصرة بين المرافقت ومتطلببث االستدامت  المببدراتيت          

 219  برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 اإلاؤجمس الدولي

 العلمي

2023 

 

ت ؾىهاَغا٥.الابخ٩اع والخىاٞؿُت اإلاؿخضًمت صعؾاة خلت م(. 4302عخا٫ ؾالٝ. )( 9 ٦ــلُت الٗلــىم الا٢خهــاصًت و  جمٖى

ت و ٖلــىم الدؿُِــغ، ٢ؿم ٖلىم الدؿُحر. بؿ٨غة: حامٗت مدمض زًُغ.  الخجــاٍع

ل,  43عػقي زلُٟي، و أخمض ماصوي. )( 03 ٤ ألازًغ: مىب٘ مً مىاب٘ الابضإ والابخ٩اع في اإلاإؾؿت. 4302اٍٞغ (. الدؿٍى

 .030-002الهٟداث 

اث 4340,  33اإلاجلض  34صٌؿمبر الٗضص  39غي، و هجىي ٖبض الهمض. )ػ٦ُت م٣( 00 (. اإلا٣اوالجُت: ٢غاءة في بٌٗ الىٍٓغ

ت.   .40-30، الهٟداث  مجلت اإلا٣اوالجُت والخىمُت اإلاؿخضامتالا٢خهاصًت واإلا٣اعباث ال٨ٍٟغ

(. ؤلابضإ والابخ٩اع في اإلاإؾؿاث الا٢خهاصًت وا٢٘ و جدضًاث 4302مجلض أ,  24ؾاًبي نىضعة. )صٌؿمبر الٗضص ( 04

ت.   .343_334، نٟدت  مجلت الٗلىم الاوؿاهُتاإلاإؾؿاث الجؼائٍغ

لي. )( 03 ما٫ وئصاعة اإلاكغوٖاث الهٛحرة واإلاخىؾُت.(. 4302ٖامغ زغبَى اصة ألٖا ؾىعٍا، ؾىعٍا: الجامٗت  ٍع

 ؤلاٞترايُت الؿىعٍت.

ما٫ في الجؼائغ صعاؾت مُضاهُت مً وحهت هٓغ مؿحري أحهؼة 4343ٖبض الباقي مِؿاوي. )( 02 اصة ألٖا غ ٍع (. ٖىامل جٍُى

ان ٖاقىع.أَغوخت م٣ضمت لىُل قهاصة الض٦خىعاه الضٖم واإلاغا٣ٞت.   . الجلٟت، الجلٟت، الجؼائغ: حامٗت ٍػ

غ وجغ٢ُت اإلاإؾؿاث الىاقئت. 4340, 30ع٢م  32ٖبض ال٣اصع نافي. )مجلض ( 04  مجلت اإلاضبغ(. مؿاهمت ؤلابخ٩اع في جٍُى

 .330-409، الهٟداث 

اإلاإجمغ (. اإلاهاعاث اإلا٣اوالجُت وصوعها في جُٟٗل عوح اإلا٣اوالجُت. 4302ٞاَمت ؾاًذ، و ٖبض ال٣اصع هاملي. )( 00

ل  09،02وخخمُت الابخ٩اع الضولي ألاو٫ خى٫ اإلا٣اوالجُت اإلاؿخضامت بحن ئق٩الُت الب٣اء  مُلت بالجؼاع:  .4302أٍٞغ

 اإلاغ٦ؼ الجامعي.

ما٫ والخىمُت زال٫ (. 4302, 04 34لٗمغي ابغاهُم )اإلادغع(. )(  02 اصة ألٖا غ اإلاٗهض الٗالمي لٍغ ش  ".4302ج٣ٍغ جاٍع

غة الُىم: 4344, 30 33الاؾترصاص   https://www.aljazairalyoum.dz، مً الجٍؼ

ل, ( 02 ما٫ )اإلاٟهىم واليكأة وألاهمُت( صعاؾت جدلُلُت. 4343مدمض الهحرفي. )أٍٞغ اصة ألٖا مجلت ٧لُت التربُت، (. ٍع

 .40، نٟدت  44حامٗت الَٗغل مهغ، الٗضص 

ؼ ال٨ٟغ اإلا٣اوالحي. ( 09 ش(. ؤلابضإ والابخ٩اع مضزل لخٍٗؼ مجلت الح٣ى١ والٗلىم مغاص قٍغ٠، و آما٫ قتراوي. )بال جاٍع

 .430-440، الهٟداث  (0) 34صعاؾاث ا٢خهاصًت  -وؿاهُتؤلا

٣ُت ٖهماوي. )اإلاجلض )( 43 م ؾُازً، و ٞع ؼ الابضإ 4340(, 00( الٗضص )32مٍغ (. صوع الاهخماء الخىُٓمي في حٍٗؼ

ت لال٢خهاص واإلاالُتوالابخ٩اع في اإلاإؾؿاث الا٢خهاصًت.   .22-40، الهٟداث  اإلاجلت الجؼائٍغ

 (. صوع الابضإ الابخ٩اع في ٖهغهت اإلاهاٝع وػٍاصة ٢ضعتها 4300(, 00ِٖس ى صعاجي. )صٌؿمبر )الٗضص  مىُت زلُٟت، و ( 40
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 .403_092، نٟدت  اإلاُٗاعالخىاٞؿُت. 

)اإلاجلض ألاولى(. ٖمان، ألاعصن:  ئصاعة الابخ٩اع: اإلاٟاهُم والخهائو والخجاعب الحضًثت(. 4333هجم هجم ٖبىص. )( 44

 صاع وائل لليكغ.

اصة  MITٖام مً مؿاب٣ت مىخضي  04(. 4343هال ٞايل. )( 43 للكغ٧اث الٗغبُت الىاقئت ئَال١ مإقغ هًىج ٍع

ما٫" . مىخضة  ما٫ في الٗا٫ الٗغبي. MITألٖا اصة ألٖا  لٍغ

 

 اإلاساحع باللغت ألاحىبيت :

24) EL KOTBI, M., & ACHOUR, F. Z. (2022). Les déterminants de la dynamique entrepreneuriale et la 

performance des pôles de compétitivité. INTERNATIONAL JOURNAL OF FINANCIAL STUDIES, 

ECONOMICS AND MANAGEMENT, 2022, Vol.1, No . 

25) Fayolle, A. (2004). entrepreneuriat. paris, France, France: dunod. 

26) Monitor, G. G. (n.d.). "How GEM Defines Entrepreneurship" . Retrieved 07 13, 2022, from GEM Global 

Entrepreneurship Monitor: https://www.gemconsortium.org/wiki/1149 
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  اإلاقدمت اإلاؤسساث الىاشئتاإلاسخدامت  آلالياث ووسائل الدعم

  -مً ألياث الدعم للمؤسساث الىاشئت الجصائسيتهماذج -

MECHANISMS AND SUSTAINABLE SUPPORT PROVIDED TO STARTUPS: ALGERIAN 

STARTUPS. 
 السعيد/جامعة الشيخ العربي التبسي/الجزائر ي. فتنط.د

D.student/fetni said/chikh larbi tebissi university/algeria 

 . برهوم هاجر/ جامعة الشيخ العربي التبسي/الجزائرد

D.barhoum hadjer//chikh larbi tebissi university/algeria 

 

 

 

 ملخص الدزاست: 

اإلااظعاث وطلٌها خاصت مً الىاخُت  وبعبب خعاظُت َزٍ اُخصادًاث اللالم اإلالاصش، دوس مهم الىاؼئت اإلااظعاث جللب

ُِت في ؿل وحىد  لُت والدعٍى ٘  مدُؽ ؼشطالخمٍى ير بلى مً اإلاىاًعت، لجإث الذو  آلالُاث َزٍ ؤبشص  مً وللل الذكم، آلُاث مً كذد جًى

ل وختىالالصمت مً مشاًِت  واإلاعاكذاث هُالثالدع بخِذًم ألاخيرة َزٍ خُث جِىمألاكما٘، مىصاث سواد  ّ وجمٍى  اإلااظعاث إلوؽاء حعٍى

  .الخاسجي اإلادُؽ في واإلاىاًعت الاظخمشاس كلى ُادسة جصبذ ؤن بلى الجذًذة، الخٕىىلىحُت اإلابادساث كلى خصىصا الِائمت الىاؼئت،

ض جىاحذ اإلااظعاث  في ومعاَمتها الذكمآلُاث  جللبه الزي الذوس  لزا جم مً خال٘ َزٍ الىسُت البدثُت ببشاص كلى  الىاؼئت، واللملحلٍض

ا وسًم زا والابخٖاس ؤلابذاق معخىي  هجاخها واظخمشاَس ل خال٘ مً الىاؼئت واإلااظعاث البدث مشآض بين اللالُت جٌلُل ٓو  ألاًٖاس جلٗ جدٍى

م بلى لُت والخمىٍلُت ًُما ًخص اإلااظعاث  ءهاجخت. وحعلُؽ الظى مؽاَس ت مً الىاخُت الِاهىهُت الدؽَش كلى ؤَمُت اإلابادسة الجضائٍش

زل ت ٓو ت َزٍ الالُاث مً خاطىاث اكما٘ ومعشكاث اكما٘ ببشاص ؤَم همارج  ٗالىاؼئت الجضائٍش  .الجضائش فيومعاخاث اللمل اإلاؽتٓر

مي، اهاؼئت، : ماظعاث الهلماث اإلافخاحيت ّ الُش تاكما٘ خاطىاث الاكما٘، معشكاثلدعٍى  .، معاخاث اللمل اإلاؽتٓر

 jel :L26 ;M13 ;O36جصيٍُ 

Abstract: 

Start-ups play an important role in the economies of the contemporary world, and because of the sensitivity and 

weakness of these institutions, especially interms of financing and marketing in the presence of a fierce environment of 

competition, countries have resorted to providing a number of support mechanisms, and perhaps the most prominent of 

these mechanisms are entrepreneurs’s platforms, as the latter provide The necessary facilities and assistance, from 

accompaniment, financing, and even marketing to the establishment of start-up enterprises, especially those based on new 

technological initiatives, until they are able to continue and compete in the 

 External environment. 

Therefore, through this research paper, the role played by support mechanisms nd their contribution to enhancing the 

presence of emerging institutions was highlighted, working on their success and continuity, raising the levelof creativity and 

innovation, as well as activating the relationship between research centers .And emerging institutions by converting these 

ideas into successful projects. and highlighting the importance of the Algerian initiative from a legal, legislative and 

financing point of view with regard to Algerian start-ups, as well as highlighting the most important models of these 

mechanisms, including business incubators, business accelerators, and joint workspaces in Algeria. 

Keywords: Start-ups, digital marketing, business incubators, business accelerators, workspaces 
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  مقدمت:

في بػاس الخىمُت الؽاملت بذؤث اللذًذ مً الذ٘و اللالم   بالبدث كً ؤدواث وآلُاث اُخصادًت خذًثت، 

ا الخل ألامثل للصلىباث التي جىاحهها اإلااظعاث الٕبري، ومً ؤحل  جمثلذ في بوؽاء اإلااظعاث الىاؼئت باكخباَس

مىاحهت ألاوطاق الاُخصادًت في ؿل الخىاًعُت الخاسحُت الظُما مم جضاًذ الخِذم الخٕىىلىجي والزي ؼهذ ػٌشة ٓبيرة 

زا باالكخماد كلى ُؼاكاث اُخصادًت صويرة  م ملذالث الىمى الاُخصادي، َو في ؿل اللىإلات الؽاملت، ومً ؤحل ًس

 ُا الخذًثت. جِىم ؤظاظا كلى الخٕىىلىح

ّ لهزٍ اإلااظعاث الىاؼئت كمذث الذ٘و الى خلّ كذة وظائل وماظعاث حلمل ٓذاكم  ل والدعٍى ومً احل الخمٍى

َىا منها الخاطىاث واإلاعشكاث لهزٍ اإلااظعاث الىاؼئت ومً ؤَمها مىصاث سواد الاكما٘ بٖل ؤهىاكها، وهزٓش 

ت والتي ٔلها حلخبر  الىظائل الىاكذة في جِذًم الذكم إلايؽئي اإلااظعاث الجذد مً ؤهجم ومعاخاث اللمل اإلاؽتٓر

ل.  وجضوٍذَم بٖل آلالُاث الخِىُت واإلاادًت لدعُير اإلاؽشوق خُث جِىم باإلاشاًِت والخمٍى

 إشهاليت الدزاست:

 مً خال٘ ما جم رٍٓش ًمًٕ ػشح بؼٖالُت الذساظت ٓما ًلي:

 اإلاؤسساث الىاشئت؟اإلاقدمت اإلاسخدامت  هي اهم آلالياث ووسائل الدعمما   

 أهميت الدزاست:

ُت اإلااظعاث الىاؼئت في الجضائش  الُاث الذكمجٕمً ؤَمُت الذساظت في ابشاص الذوس الزي جللبه  ل وجُش في جمٍى

ؤَم ألاظالُب  َزٍ الالُاثخاصت في ؿل الاهٌخاح كلى الاُخصاد الىػني كلى اإلااظعاث الخذًثت، خُث حلخبر 

ٔاث ال ُت ؼش م مصادس الذخل ودًم عجلت الخىمُت اإلاعخخذمت لتُر ىاؼئت الىاجخت والتي بذوسَا جادي الى جىَى

 الاُخصادًت في البالد.

 :أهداف الدزاست

 :والُاث دكمها ؤَمهاتهذي الذساظت الى جىطُذ كذة كىاصش مخللِت باإلااظعاث الىاؼئت 

 الىاؼئت؛الخلٍشٍ باإلااظعاث -

- َ مي للماظعاث الىاؼئت؛ جىطُذ ؤَم ػش ّ الُش  وظبل الدعٍى

 الىاؼئت؛ باليعبت اإلااظعاثاإلاعخذامت وظائل وآلُاث الذكم  ببشاص دوس -

ىي كلى همارج - تالُى  .مً ؤلُاث الذكم للماظعاث الىاؼئت الجضائٍش
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 .وال: ماهيت اإلاؤسساث الىاشئت والدسويق السقمي لهاأ

 حعسيف اإلاؤسست الىاشئت:-1

ٌاث اللامت ًِؽ هي  ؤؿهشث ذ بإهه ال ًىحذ حلٍشٍ كالمي للماظعاث الىاؼئت. ًالخلٍش ألابدار التي ؤحٍش

ُما ًلي حلٍشٍ مجمم ًخظمً العماث  ٔادًمُين واإلاماسظين وصاوعي العُاظاث. ًو اإلاخٌّ كليها مً ُبل ملـم ألا

ذة كادة ما جٖىن صويرة، في مشخلتها ألآثر اظخخذامه لخلٍشٍ اإلااظعت الىاؼئت: "اإلااظعت الىاؼئت هي ماظعت حذً

ش ومشبدت جمخلٗ ؤلامٖاهُت لخدُِّ  ابلت للخؼٍى اإلابٕشة مً الدؽوُل، حععى بلى جدُِّ همىرج ؤكما٘ معخذامت ُو

 (2019)الذولي،  م.ملذ٘ همى مشجٌ

 وهي ٓزلٗ: 

ادًت ببذاكُت وؤمامها اخخماالث ٓبير -  بعشكت والاصدَاسة للىمى اإلااظعت الخذًثت اليؽإة، والتي وؽإث مً ًٕشة ٍس

 (2020،م،ق، يصىل(

خماظعت راث - ِىم  جاٍس حؽوُلي ُصير، هالبا ما جٖىن خذًثت ؤلاوؽاء وجٖىن في ػىس الىمى والبدث كً ألاظىاَ. ٍو

ش بؽٖل ًلا٘  ش همىرج ؤكما٘ ُابل للخؼٍى  اإلااظعىن بخصمُم اإلااظعاث الىاؼئت لخؼٍى

 (https://fr.wikipedia.org/wiki/Start-up, 2022) 

ها الِامىط الٌشوس ي "  لًش " بإنها "اإلااظعاث الؽابت اإلابخٕشة، ال ظُما في ُؼاق الخٕىىلىحُاث الخذًثت" la rousseَو

(https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/start-up/93701 ،2022" لمت " جخٖىن مً حضؤًً  Start-up( ٔو

"Start ى ما ٌؽير بلى ًٕشة ى ما ٌؽير لٌٕشة الىمى الِىي upو " ؼالَهؤلا " َو   ." َو

َزٍ الخلاٍسٍ حؽتْر في ؤن اإلااظعت الىاؼئت، هي ماظعت حذًذة، حععى بلى جدُِّ ملذالث همى ٓبيرة مً خال٘ 

ت مبخٕشة وابذاكُت في ؿشي صمني ُصير.  الُِام بإكما٘ ججاٍس

ش العُاظاث ال ٌت واُلُت وكملُت ؤٓثر للماظعاث الىاؼئت مً ؤحل دكمها، وفي بػاس جؼٍى لامت التي جخؼلب حلٍش

 خاولذ اللذًذ مً اإلاىـماث والذ٘و اللشبُت حلٍشٍ َزا الىىق مً اإلااظعاث، هزٓش منها:

-Start: "هي مؽشوق صوير في بذاًت مهذٍ، وجخٖىن ٔلمت Start-upخعب الِامىط ؤلاهجليزي حلشي اإلااظعت ا٘ هاؼئت

up  ًًمً حضؤStart ى ؤلاؼاسة بلى ًٕشة الاهؼالَ و  والزي ٌؽير لٌٕشة الىمى الِىي". upَو

ٔاث سؤط ما٘ اإلاخاػش  Start-upاظخخذام اإلاصؼلح  -capitalمباؼشة بلذ الخشب اللاإلاُت الثاهُت، مم بذاًت ؿهىس ؼش

risque .ٗلُخم اظخخذام َزا اإلاصؼلح بلذ رل 

ه الِامىط الٌشوس ي   اإلابخٕشة، في ُؼاق الخٕىىلىحُاث  jeune entrepriseهي اإلااظعاث الؽابت " :la rousseٌلًش

ٔاث الىاؼئت بؽٖل خاص "الاُخصاد الجذًذ" في الىالًاث اإلاخدذة، الزي ٌعير جؼىسٍ حىًبا بلى  الخذًثت، جمثل الؽش
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ذة، ًةنها  ٔاث ال جضا٘ هير مٓا حعخٌُذ مً مصادس مدذدة حىب مم جؼىس ؤلاهترهذ. وبما ؤن اظخذامت وهمى َزٍ الؽش

ش ألاكما٘؛ ًشجبؼىن بةداستها  ٔاث سؤط اإلاا٘ الاظدثماسي التي ججمم ألامىا٘ الالصمت لخؼٍى ل. َزٍ هي ؼش للخمٍى

خِاطىن ؤحىسَم كىذما ًصلىا بلى مشخلت الىطج. ًمًٕ لألشخاص الؼبُلُين الزًً ًمخلٖىن مىاسد ٓبيرة ؤن  ٍو

ٔاث الصويرة. ًمًٕ بد ٔاث الىاؼئت التي آدعبذ مصذاُُت ملُىت في ألاظىاَ اإلاالُت، وال ًذكمىا َزٍ الؽش ساج الؽش

 .ظَى ألاظهم الجذًذة في ظُما في هاظذاْ ؤو في الخالت الٌشوعُت،

((https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/start-up/93701, 2022)  

ها  ت صممذ للىمى بعشكت، ؤي. )كلى ؤنها growthفي مِاله خ٘ى الىمى  Paul Grahamٓما كًش -growth =startؼٓش

up( ت هاؼئت  ( في خذ راتها.Startup company( ولٖىنها جإظعذ خذًثا ال ًجلل منها ؼٓش

لها مً ُبل مخاػش  ٔاث حلمل في مجا٘ الخٕىىلىحُا، ؤو ؤن ًٖىن جمٍى هير ؤهه لِغ مً الظشوسي ؤن جٖىن َزٍ الؽش

ٔاث الىاؼئت ًدبم الىمى. ( ألامش venture fundingؤوموامش. )  الىخُذ الزي يهم َى الىمى، وؤي ش يء آخش ًشجبؽ بالؽش

(www.paulgraham.com/growth.html, 2022) 

 %.10%، وؤخُاها بؽٖل اظخثىائي 7% و5ؤًظا ًةن الىمى الجُذ ًٖىن بيعب ؤظبىكُت بين  Paul Grahamوبدعب 

ذظً  ٗ ًٍش ت الىاؼئت ال جخللّ باللمش وال بالدجم وال بِؼاق ؤن جٖىن ا Patrick Fridensonوبدعب باجٍش لؽٓش

جب ؤن جخظمً وحعخىفي الؽشوغ ألاسبم   الخالُت:اليؽاغ، ٍو

 همى ُىي مدخمل؛ ●

 اظخخذام جٕىىلىحُا خذًثت؛ ●

ل ضخم؛ ●  جدخاج لخمٍى

 ظَى حذًذ مم صلىبت جُُِم اإلاخاػشة. ●

ِها، ٓما  وكلُه ًمًٕ حلٍشٍ اإلااظعاث الىاؼئت كلى ؤنها ماظعت حععى البخٖاس وػشح مىخج ؤو خذمت حذًذة وحعٍى

ىي مم اخخما٘ جدُِِها ألٓبر كائذ  م ُو ؤنها جخميز باسجٌاق اإلاخاػشة وخالت كذم الخإٓذ، في مِابل جدُِّ همى ظَش

 ممًٕ في خالت هجاخها.

 مصادز جمويل اإلاؤسساث الىاشئت.-2

ش الذولي للعىت مً خ ل اإلااظعاث الىاؼئت كمىما ُذ جىصكذ وبيعب  2020ال ٘ الخٍِش ًةن مصادس جمٍى

ٔاهذ خعب الؽٖل الخالي: لُت، و  مخٌاوجت بين كذة مصادس جمٍى
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 جمويل اإلاؤسساث الىاشئت حسب ز (: مصاد01الشهل )

suo_global_report_2020-finalجقسيس

 

 2020p :06 STARTUP OUTLOOK 2020  للسىت  suo_global_report_2020-finalاإلاصدز: جقسيس 

ل سؤظما٘ اإلاخاػش للماظعاث الىاؼئت خىالي زأسماى اإلاخاطس: -2-1 ض 36بلوذ وعبت جمٍى ىبالخا لي ًدخل اإلآش % َو

لُت.  ألا٘و مً الىاخُت الخمٍى

له للماظعاث الىاؼئت بلوذ الى أمواى خازحيت:  جالخمويل العظوي الري ال ًحخا-2-2 ى ًإحي في  %12وعبت جمٍى َو

لُت باليعبت لها.  اإلاشجبت الثاهُت مً خُث اإلاصادس الخمٍى

ش شسماث الاسدثماز: -2-3 ل خىالي  2020وجإحي في اإلاشجبت الثالثت خعب جٍِش وهي وعبت  %10وبلوذ وعبت الخمٍى

م الىاؼئت الخذًثت. ٔاث الاظدثماس جخدىغ مً اإلاؽاَس  ملخبرة حذا هـشا ألن الؽش

ل الزاحي الخمويل الراحي: -2-4 م الىاؼئت في البذاًت دائما كلى وعبت  %8بلوذ وعبت الخمٍى زا إلكخماد اإلاؽاَس َو

م. ل الزاحي ألصخاب اإلاؽاَس  ملُىت مً الخمٍى

م كائلُت  ن ما جٖى كادة العائلت وألاصدقاء: -2-5 م الىاؼئت مشجبؼت باللائلت وألاصذُاء او جٖىن كباسة كً مؽاَس اإلاؽاَس

ل  لها ملخمذ كلى اللائلت وألاصذُاء بؽٖل سئِس ي وبلوذ وعبت الخمٍى ٖىن جمٍى  .%11مدظت ٍو

م الىاؼئت، وبلوذ وعبت جمى القسوض البىنيت: -2-6 ل اإلاؽاَس ٍلها لها حلخبر الِشوض البىُٕت مً اَم مصادس جمٍى

م الىاؼئت في الوالب ال جمخلٗ طماهاث جِذمها للبىٗ. %4 يخىال  وجشحم َزٍ اليعبت اإلاىخٌظت ٔىن اإلاؽاَس
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زا سهم  جمويل اإلاالئهي:-2-7 ل اإلاخاخت للماظعاث الىاؼئت، َو ل مجمىكت اإلاالئٕت مً مصادس الخمٍى ٌلخبر جمٍى

لُت للماظ عاث الىاؼئت خاصت في بذاًتها وبلوذ وعبت الخمىٍل ُلخه، ًلادة ال هجذ مً ًخدمل اإلاخاػش الخمٍى

 .% 4اإلاالئٖي خىالي

 هم وسائل الدسويق السقمي للمؤسساث الىاشئت:أ-

ّ مىخجاتها مً  ا وحعٍى َش ُِت للخلٍشٍ باإلااظعت الىاؼئت وجؼٍى مُت الدعٍى  ؤَمها:َىاْ اللذًذ مً الخل٘ى الُش

(https://sendiancreations.com/, 2022)  

 الاحترافيت:مواقع الويب -3-1

لا٘ مً خُاساث  الاظدثماس ٌلخبر  ب بلٕترووي" اخترافي للماظعت الىاؼئت خُاس سئِس ي ًو م ٍو ش مُى في جصمُم وجؼٍى

ِي ال ًدخاج بلى اظدثماساث وجٖالٍُ باَـت هير مخاخت، ومً  ّ اإلااظعاث الىاؼئت، خُث ؤن َزا الخُاس الدعٍى حعٍى

ُِت وؤلاكالهُت للماظعت  مًخالله جخمًٕ اإلااظعت  ض دائم مخٖامل ومىاظب لجمُم الخمالث الدعٍى ير مٓش جًى

 (journal of growth and entrepreneurship,2022 .(الىاؼئت

ٍش مً خذماث ؤو مىخجاث. ● ير حمُم اإلاللىماث كً اإلااظعت وما جًى  جًى

 ل الخٖالٍُ.جشوٍج حمُم اإلاىخجاث اإلاؼلِت خذًثا واإلاىخجاث اإلاخاخت بؽٖل ًلا٘ وبإُ ●

ادة الىعي كً اليؽاغ الخجاسي للماظعت الىاؼئت دون الخاحت بلى خمالث وجٖالٍُ بكالهُت هير مدذودة.  ●  ٍص

 الىص٘ى بلى ؤٓبر كذد مً اللمالء اإلادخملين مً خال٘ هخائج البدث كلى الاهترهذ.  ●

 خلّ بهؼباق بًجابي لذي الجمهىس اإلاعتهذي كً مذي اختراًُت اإلااظعت الىاؼئت.  ●

ُِت وؤلاكالهُت ًخم جىحُه اللمالء اإلادخملين له للخٌاكل والخىاصل بؽٖل ؤًظل مم   ● ض للخمالث الدعٍى ير مٓش جًى

 اليؽاغ الخجاسي للماظعت الىاؼئت.

ادة زِت اللمالء اإلادخملين، مً خال٘ وؽش مدخىي مٌُذ مخللّ بمجا٘ خبراث ووؽاغ اإلااظعت كبر ميؽىساث   ● ٍص

ٔاث البدث.اإلاذوهت اإلاخىاًِت مم ملا  ًير مدش

 الدسويق عبر محسماث البحث:-3-2

ّ اإلااظعاث الىاؼئت، خُث خِّ  ٔاث البدث هي اخخُاس مىاظب لخمالث حعٍى ّ كبر مدش خُاساث الدعٍى

ً ىاْ خُاٍس  journal of growth .مً خاللها ؤكلى وعبت جٌاكل مً خال٘ الىص٘ى بلى حمهىس مً اللمالء اإلادخملين َو

and entrepreneurship,2022))  

ٔاث الخُاس اإلاجاوي  م ؤلالٕترووي إلادش ٔاث البدث َى تهُئت اإلاُى ّ اإلااظعاث الىاؼئت كلى مدش مً خُاساث حعٍى

م، ججشبت  SEOالبدث  ٔاث البدث، مً خُث جصمُم اإلاُى م ؤلالٕترووي مم حمُم ملاًير مدش مً خال٘ جىاًّ اإلاُى



 

 –حبلت المؤسسبث النبشئت  –لألعمبل المعبصرة بين المرافقت ومتطلببث االستدامت  المببدراتيت      

 227  برلين –ألمانيا/ السياسية واالقتصادية ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 اإلاؤجمس الدولي

 العلمي

2023 

 

ش اإلادخىي خ٘ى ٔلماث  الخصٌذ مً حمُم ألاحهضة، ًدص جىاًّ م، جؼٍى م وملالجت ؤي مؽأل بؽٖل ظَش اإلاُى

م ؤلالٕترووي مً خال٘ مدخىي الصٌداث “Keywordsالبدث اإلاخخاسة، " باإلطاًت بلى جِذًم ًائذة خُُِِت لضواس اإلاُى

 وميؽىساث اإلاذوهت.

ٔاث البدث هي بك الخُاس اإلاذًىقؤما  ّ اإلااظعاث الىاؼئت كلى مدش الهاث هخائج البدث اإلاذًىكت مً خُاساث حعٍى

"Search Ads وهي خیاس ًلا٘ مً خُث الىخائج والخٖلٌت، خُث جدُذ اظتهذاي حمهىس مدذد مً اللمالء الخالُين "

واإلادخملين مً خال٘ جدذًذ ُائمت مً ٔلماث ومصؼلخاث البدث اإلاعتهذًت وبػالَ بكالهاث هصُت جىحه الجمهىس 

م ؤلالٕترووي الخاص باإلااظعت، وكذم جدمل ؤي جٖالٍُ بكالهُت  اإلاخٌاكل بلى صٌداث مشجبؼت مخصصت كلى اإلاُى

بال في خالت جٌاكل الجمهىس اإلاعتهذي مم ؤلاكالن بالىِش كلُه، ولزلٗ حعمي بكالهاث الذًم بالىِشة مم جدذًذ خذ 

م.  ؤُص ى للذًم مِابل ٔل هِشة مالئم للميزاهُت اإلاخصصت واللائذ اإلاخُى

 الاحخماعي:الدسويق عبر شبهاث الخواصل -3-3

ّ اإلااظعاث  ّ كبر ؼبٖاث الخىاصل الاحخماعي هي الاخخُاس ألآثر ؼُىكا في خمالث حعٍى خل٘ى الدعٍى

الىاؼئت خُث حععى حمُم اإلااظعاث الىاؼئت الظخوال٘ ُاكذة مىاُم الخىاصل الاحخماعي الىاظلت مً اإلاعخخذمين 

ؽمل رلٗاليؽؼاء كبر حمُم ؤهداء اللال ُِت مخخلٌت بإُل الخٖالٍُ َو  journal of growth) :م لخدُِّ ؤَذاي حعٍى

and entrepreneurship,2022) 

ادة الىعي وؼهشة اإلااظعاث الىاؼئت لذي الجمهىس خال٘ ًترة ُصيرة.  ٍص

 اللمالء اإلادخملين والخالُين مم اليؽاغ الخجاسي للماظعت الىاؼئت.“ُاكذة مً الجمهىس اإلاخٌاكل  بىاء ●

 جشوٍج اإلاىخجاث والخذماث بؽٖل ببذاعي جٌاكلي مً خال٘ اإلادخىي اإلايؽىس.  ●

 الخىاصل مم اللمالء بؽٖل ًلا٘ مً خال٘ الشظائل الخاصت والخللُِاث.  ●

ٔاث ّ الؽش ٍ هجاح خمالث حعٍى خُى الىاؼئت كلى ؼبٖاث الخىاصل الاحخماعي بؽٖل سئِس ي كلى اخخُاس مىاُم  ٍو

الخىاصل الاحخماعي اإلاىاظبت لؼبُلت اإلااظعت الىاؼئت وهىق الجمهىس اإلاعتهذي، وجىاًش الِذسة واإلاهاساث الالصمت 

ّ ؤلالٕت ت الدعٍى ّ كمل ؼٓش ِي جٌاكلي وبػالَ خمالث بكالهُت ًلالت لذي ًٍش ش مدخىي حعٍى رووي اإلاخخاسة لخؼٍى

ّ كبر ؼبٖاث الخىاصل الاحخماعي للماظعاث واإلاؽشوكاث الىاؼئت.  لظمان هجاح خمالث الدعٍى

 الدسويق باإلاحخوى:-3-4

مي وهِؼت الاخخالي الشئِعُت مم خمالث  ّ الُش ّ باإلادخىي هي ألاظاط لخمالث الدعٍى خُاساث الدعٍى

صجلهم كلى  ش مدخىي مخصص وجٌاكلي ًجزب الجمهىس اإلاعتهذي َو ّ الخِلُذًت ألاخشي، خُث ًخم جؼٍى الدعٍى

ت اإلادخىي اإلاميز واإلاٌُذ، مما ٌعاَم في الىص٘ى بلى ُاكذة  الخٌاكل مم اليؽاغ الخجاسي للماظعت الىاؼئت، ومؽآس



 

 –حبلت المؤسسبث النبشئت  –لألعمبل المعبصرة بين المرافقت ومتطلببث االستدامت  المببدراتيت      

 228  برلين –ألمانيا/ السياسية واالقتصادية ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 اإلاؤجمس الدولي

 العلمي

2023 

 

ّ باإلادخىي جخمًٕ اإلااظعت الىاؼئت مً  journal of growth and ،ؤٓبر مً اللمالء اإلادخملين، ومً خال٘ الدعٍى

entrepreneurship,2022)) 

ض زِت اللمالء في اإلااظعت مً خال٘ مدخىي مٌُذ ومخصص ًجُب كً حمُم ؤظئلتهم.  حلٍض

ادة الخٌاكل مم اليؽاغ  ● ّ بالٌُذًى مثل مِاػم الٌُذًى ٍص الخجاسي للماظعت الىاؼئت مً خال٘ خُاساث الدعٍى

 التروٍجُت ؤلابذاكُت ؤو مِاػم الٌُذًى الخثٌُُِت كً مجا٘ وؽاغ اإلاؽشوق الىاش ئ.

ُِت وؤلاكالهُت اإلالِذة وعبُا مً خال٘ خُاساث اإلادخىي اإلاشئي. ●  جبعُؽ الشظائل الدعٍى

 ًد ؤلالنترووي:حمالث الدسويق عبر البر -3-5

ّ باإلرن  ذ ؤلالٕترووي هي هىق مً ؤهىاق الدعٍى ًخم مً  التي“Permission Marketingخمالث ووؽشاث البًر

ذ  خاللها اظتهذاي حمهىس رو اَخمام ًللي بما جشوج له اإلااظعت، بعبب ظماخهم للماظعت بةسظا٘ وؽشاث البًر

ذ ؤلالٕترووي الصخص ي، لزلٗ ٌلذ ّ  ؤلالٕترووي بلى البًر ذ ؤلالٕترووي مً ؤًظل خل٘ى الدعٍى ّ كبر البًر الدعٍى

. 1دوالس مِابل ٔل  44ؤلالٕترووي مً خُث وعبت الخٌاكل وجدُِّ اللائذ التي جصل بلى   دوالس جم اظدثماٍس

 اإلادفوعت:خيازاث ؤلاعالهاث السقميت -3-6

ّ اإلااظعاث  ش خل٘ى بكالهُت مميزة ومىاظبت لجمُم ؤَذاي خمالث حعٍى ّ ؤلالٕترووي جًى مىصاث الدعٍى

مُت والتي   journal of growth) حؽمل:الىاؼئت بعبب وحىد اللذًذ مً اإلايزاث الخىاًعُت لجمُم خل٘ى ؤلاكالهاث الُش

and entrepreneurship,2022) 

م الجوشافي، خُاساث  اظتهذاي جٌصُلُت لٌئاث اللمالء بىاء كلى الخصائص الصخصُت مثل اللمش واإلاُى

 الاَخماماث، معخىي الذخل، العلْى الؽشائی. ●

ادة وعبت الخٌاكل والخىاصل مم اليؽاغ الخجاسي   ●  جخصُص الخملت ؤلاكالهُت لخدُِّ ؤَذاي مدذدة مثل ٍص

م ؤلالٕترووي. اسة اإلاُى  للماظعت الىاؼئت ؤو ٍص

 بكالهاث مىاُم الخىاصل الاحخماعي مثل بكالهاث الٌِغ بْى واوعخِشام ولُىٕذ بن(. ●

 خُاساث بكادة اظتهذاي اللمالء اإلادخملين والجمهىس اإلاخٌاكل في خمالث بكالهُت معخِبلُت.  ●

ش الخمالث ؤلاكالهُت اظدىادا بل  ● صى جدلُالث ألاداء والخٌاكل بمٖاهُت جُُِم وجؼٍى كائذ خمالث  لالخٌصُلُت. ٍو

مُت الاختراًُت بلى  %، في خالت بكذاد وبػالَ خمالث بكالهُت حعتهذي الجمهىس اإلاىاظب 800ؤلاكالهاث الُش

 ّ ّ الالٕترووي اإلاىاظبت لخدُِّ ؤًظل الىخائج مً خمالث حعٍى بمدخىي مميز واخترافي كلى مىصاث الدعٍى

 .(https://sendiancreations.com/, 2022) اؼئت اإلاذًىكت.اإلااظعاث الى
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 .اسخدامت آلياث وهيامل الدعم باليسبت للمؤسساث الىاشئت ثاهيا:

 .حاطىت الاعماى اسخدامت-1

ش ٔل العبل  حعسيف حاطىت الاعماى:-1-1 مؽشوق واًذ  الظخظاًتخاطىت ألاكما٘ هي "مىـىمت كمل مخٖاملت جًى

ير بِئت كمل صالخت مخاخت وداكمت، وجخظمً مٖاها  3-1لٌترة مدذودة ) ٍش مً خال٘ جًى ظىىاث(، جىمُخه وجؼٍى

ُِا، لِاء بًجاس سمضي مما ًخٌع اإلاخؼلباث  الخخظان ا وحعٍى ٔاًت الخذماث وبداسة داكمت ًىُا وبداٍس ير  اإلاؽشوق وجًى

ت ً واإلابذكين، وبما ًادي بلى الالصمت لبذء اإلاؽشوق بلى ؤدو الاظدثماٍس ى الخذود وبما ًٖىن في مِذوس صواس اإلاعدثمٍش

م هِل اإلابادسة مً مشخلت الٌٕشة بلى واُم الخؼبُّ الخجاسي   (2019)ؼٍشٍ؛مدمذ،  "حعَش

 اهميت حاطىاث الاعماى باليسبت للمؤسساث الىاشئت.-1-2 

 الىاؼئت خُثالذاكمت للماظعاث  الاُخصادًتواإلااظعاث حلخبر خاطىاث الاكما٘ مً اَم البرامج   

ش الخذًثت التي ؤحشاَا ُؼاق ألاكما٘ واإلاِاوالث باالجداد ألاوسوبي ؤن ججشبت  كؽش دولت ؤوسوبُت في  16ؤوضخذ الخِاٍس

% مً 90كؽش كاما( ُذ ؤًشصث هخائج حُذة خُث ؤن  15الخاطىاث مىز وؽىء بشامج الخاطىاث ًيها مىز ؤٓثر مً 

اث التي جمذ بُامتها داخل الخاطىاث ألاوسوبُت ما صالذ حلمل بىجاح بلذ مط ي ؤٓثر مً زالزت ؤكىام كلى حمُم الؽٔش

ً، ًلي: بُامتها. لزلٗ جٕمً ؤَمُت خاطىاث ألاكما٘ ًُما     (2013)مىصىسي؛الٍض

ش ؤًظا- م مخخصصت ؤو هير مخخصصت وجًى ش الخاطىاث ؤمآً ومعاخاث مخىىكت ومجهضة إلُامت مؽاَس اإلالذاث  جًى

 وألاحهضة الخاصت بالخاظب آلالي والخجهيزاث اإلإخبُت؛

ٔاث سؤط اإلاا٘ اإلاخاػش؛- م الجذًذة مً خال٘ ؼش ل اإلاؽاَس ش الخاطىاث بشامج مخخصصت لخمٍى  جًى

ت بها جذاس َزٍ - ِي للمؽشوكاث اإلاؽتٓر ل خٖىمُت، وحمُم ؤهىاق الذكم، مً دكم ًني وبداسي وحعٍى ؤو بشامج جمٍى

م الصويرة واإلاخىظؼت؛الخاطىاث ك ت مخخصصت في بداسة اإلاؽاَس ٍض ّ بداسة مٓش  ً ػٍش

ت بؽٖل معخمش؛ - م اإلاؽتٓر  وجِىم بلملُاث اإلاخابلت وجُُِم اإلاؽاَس

م اإلالخدِـــاإلاؽ اخخُاس ًخم - ىُت، وبإظلىب كلمي ٌلخمذ كلى "دساظـــــت ػبِا إلالاًير شخصُــــــاَس ت حذوي" ـــــت ًو

 و"خؼت مؽشوق"؛

 جىمُت جِالُذ اللمل الخش، وجىمُت مهاساث بداسة اإلاؽشوكاث الىاؼئت؛ -

 التروٍج للمبادساث الخٕىىلىحُت ظىاء باليعبت للمىخجاث ؤو الخذماث التي جدِّ ُُمت كالُت؛-

م الجذًذة في مشخلت البذاًت والىمى والىجاح وبالخالي خلّ ًشص كمل مباؼشة وهير مباؼشة،-  سكاًت اإلاؽاَس

ّ جِذًم اإلالاو  - م ومعاكذتها كلى جدُِّ ملذالث همى كالُت كً ػٍش ت لبذء اإلاؽاَس اث ؤلاداٍس  هت في الخولب كلى اإلالُى
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ير ؤلاظدؽاساث ت وجًى والذكم في اإلاجاالث اإلاخخلٌت ورلٗ بالخلاون مم الجاملاث  خضمت مخٖاملت مً الخذماث اإلاؽتٓر

 ومشآض البدث الللمي واإلاشآض الصىاكُت اإلادلُت واللاإلاُت.

َ  في َائلت ًجىة وحىد بلى بىطىح َزا ٌؽير ير ًخللّ ًُما العى ٔاث الذكم بخًى ٔان الىاؼئت، للؽش  كلى الذكم َزا ظىاء 

ير ؼـٖل ـل والخـذٍسب الخىحُـه جِـذًم ؤو حُـذة، جدخُـت بيُـت جـًى ت بىـاء وبالخـالي ًـةن .ألاولـي والخمٍى  مدٌـىي ؤمـش هاؼـئت ؼـٓش

 .بأخش ؤو بؽٖل دكم دون  جدُِِه ًمًٕ ال بدُث باإلاخاػش

ت مثـل اللمـل ومعـاخاث ألاكمـا٘ ومعـشكاث خاطـىاث مثـل لُٕاهـاث ًٖـىن  ؤن اإلاٌـاج  مـً لـِغ لـزلٗ  الـذوس  َـزا اإلاؽـتٓر

ادة في الخاظم ٔاث هجاح ًشص ٍص ٘  مـً اإلاعـدثمٍشً ًلالـت جمٕـً ؤدواث بمثابـت ؤنهـا ؤزبدـذ خُـث الىاؼـئت، الؽش  بلـى الىصـى

ٔاث مـً ٓبير كذد ادًـت بِئـت بىـاء فـي ممـا ٌعـاَم ًيهـا، الاظـدثماس ًمٕـنهم التـي الىاؼـئت الؽـش  جـخمًٕ ؤن ؤحـل اومـً.ؤًظـل ٍس

 مً لها البذ بٌٕاءة؛ دوسَا للب مً الجهاث َزٍ

 ؤن ًمٕـً الخدـذًاث التـي ؤٓبـر مـً والاظـخذامت للىمـى الهادًـت للعُاظـاث ًاالًخِـاس الاظخذامت، مً ملين معخىي  جدُِّ

  .ملمىظت هخائج جدُِّ كً ألاكما٘ خاطىاث حلُّ

 ألاعماى: حاطىاث في الاسخدامت مصادز-1-3

ــــذ:  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا٘ هجـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــىاث الاكمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــي خاطـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــخذامت فــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــادس الاظــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــً مصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  مــ

(https://www.forbes.com/sites/kittyknowles/2022/09/28/station-f-is-the-worlds-biggeststartup- ،2022) 

 الحنومي: الدعم-1-3-1

٘  ألاكمـا٘ خاطـىاث مـً اللـمـى الوالبُـت حلخمـذ  كلـى ؤو حضئـي، ٔامـل بؽـٖل الاظـخذامت خِِـذ والتـي اللـالم خـى

ـل  الصـين مثـل البلـذان، مـً فـي اللذًـذ َـزا ًدصـل الخـإحير، همـىرج كلـى الاكخمـاد ًلُـه جإظِعـها، فـي الخٖـىمي الخمٍى

ُٕت اإلاخدذة والىالًاث ا ألامٍش  وؤظترالُا. وماليًز

 الخذٍسب رلٗ في اإلاصادس بما مً مخخلٌت مجمىكت مً بًشاداث وجدِّ مخىىق، كمل همىرج الخاطىاث َزٍ ملـم جمخلٗ

ـل ٔامـل بؽـٖل ملخمـذة الخاطـىاث جٖـىن  ؤخـشي  خـاالث فـي .ألاكمـا٘ وخـذماث ـل الخٖـىمي كلـى الخمٍى ير فـي ألاحـل ػٍى  جـًى

 كبـاسة اإلاخشحـاث َـزٍ ٔاهـذ ظـىاء الاخخظـان بشهـامج بؽـشاء مخشحـاث الخٖىمـاث جِـىم بدُـث بًشاداتهـا، مـً ألآبـر الجـضء

ٔاث ؤو وؿـائٍ كـً  فـي الـذخل جىـىق الـذولي البىـٗ مـً الصـادسة البُاهـاث جىضـح .كامـت مىٌلـت خـذماث راث ؤو هاؼـئت ؼـش

 .حضئي ؤو ٔامل بؽٖل الاظخذامت اخخظان خِِذ بشهامج 259

 اإلاباوي ملنيت-1-3-2

  ألآثـر َـى الىمـىرج َـزا
ً
٘  ؼـُىكا  مـً ٪93لـذي  ٔـان ،2012 كـام ًٌـي ألاكمـا٘، لخاطـىاث باليعـبت اللـالم خـى

ُٕـت اإلاخدـذة الىالًـاث فـي ألاكمـا٘ خاطـىاث   الىمـىرج بهـا، ٌلخمـذ خـاص مبنـى ألامٍش
ً
 مخصصـت اإلابـاوي ٔـىن  كلـى كـادة

  ًٖـىن  ؤو البخـت، بًجـاس ًىحـذ ال بدُـث للخاطـىت،
ً
 بهـا، الخـاص اإلابنـى معـاخاث الخاطـىت جـاحش زـم ٓبيـر، بؽـٖل مـذكىما
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ش ـذ، فـي هٌـغ ألاكمـا٘ دكـم خـذماث وجـًى  الخاصـت الدؽـوُل جٖـالٍُ مـً ٓبيـر حـضء لخوؼُـت الخـإحير سظـىم حعـخخذم الُى

  مـً ؤُـل كـذًدا ؤلاًجـاس سظـىم كلـى ٓبيـر بؽـٖل حلخمـذ التـي الخاطـىاث جىؿـٍ مـا هالًبـا بالخاطـىت
ً
 بخلـٗ ألاشـخاص مِاسهـت

ير ًمٕنها والتي الخٖىمُت، ؤلاكاهاث كلى حلخمذ التي  .اإلاىؿٌين مً ؤٓبر ؤكذاد جًى

 .ألاعماى لحاطىاث الخقليدًت غير الدخل مصادز-1-3-3

 Coworking spaces resources) :يًل مً اَم مصادس هير الخِلُذًت لخاطىاث ألاكما٘ هجذ ما

https://www.coworkingresources.org, 2022) 

 :الىجاح حشازك-

ت ؤظاط كلى اإلابذؤ َزا ًِىم ٔاث اإلاالي الشبذ في الخاطىاث مؽآس  ؤو ؤكلى خِِىا مبُلاث خا٘ في الىاؼئت، للؽش

ل كلى خصلىا   وخذٍ اإلاصذس َزا ًٖىن  ُذ ال مجاوي، بؽٖل الخاطىت خذماث كلى خصىلهم مِابل حذًذ جمٍى
ً
 ٔاًُا

ت بًشاداث لخدُِّ ذ ؤن ًجزب ًمًٕ ؤهه بال الدؽوُل، جٖالٍُ حوؼي ظىٍى  في ًِؽ ظُذًلىن  الزًً اللمالء، مً اإلاٍض

ادة ؤو اإلابُلاث مً) ٪ 10 :رلٗ كلى ألامثلت الىجاح. مً خِِىا خا٘  اإلابُلاث مً مدذدة وعبت- خال٘ اإلابُلاث في الٍض

  جتراوح)
ً
 الاخخظان. مذة خال٘ ؤو) اإلاثا٘ ظبُل كلى ظىىاث 3 (ملُىت مذة 2 بين ما هالبا

 :الخدزيب-

 خـال٘ الخـذٍسب مـً ؤسباخهـا مـً ملخبـرة وعـبت مخىىكـت، دخـل مصـادس جمخلـٗ التـي الخاطـىاث مـً اللذًـذ جدِـّ 

ـادة اإلاـشجبؽ ٌُُـت ألاكمـا٘ بٍش م بداسة ٓو الهـذ فـي َـاوط ا آٌـغ.اإلاؽـاَس ـا، بهـا ملتـري خاطـىت هُىصٍلىـذا، ؤٓو ًُ  لٖلُـت جابلـت كاإلا

ت ألاكمـا٘ ولٕنهـا بداسة الاظـدثماساث  الخاطـىت، بـشامج فـي الخـذٍسب مـً بًشاداتهـا ملــم جدِـّ سبدُـت، هيـر معـخِلت ؼـٓش

 .اللمل معاخاث بلى باإلطاًت اإلاالئُٕت

 :عقد الشساماث-

ٔاث حلذ ت اإلااظعاث مم الؽشا   والجاملاث الخجاٍس
ً
 خُث ؤصبدذ .ألاكما٘ لخاطىاث ؤلاًشاداث لخدُِّ مصذسا

ٔاث مً الىىق َزا مثل كلى حلخمذ الخاطىاث مً اللذًذ  .ملُىت بشامج لخِذًم الؽشا

 :الهجيىت الحاطىاث-

 فـي َـاوط ظـُذوي وآٌـغ فـي لالبخٖـاس ظـُٖادا خاطـىت رلـٗ فـي بمـا آلان، ختـى بهـا الاظدؽـهاد جـم التـي ألامثلـت ملــم

م، بـين مـا ًجمـم الخاطـىاث مـً الىـىق َـزا هجُىـت، خاطـىاث هـي هُىصٍلىـذا  وختـى اللمـل، معـاخاث الاخخظـان، الدعـَش

ـل ـض لؽـبٕت اظـخؼالق ألاولـي، فـي الخمٍى ت، كمـل معـاخت 2016 للـام ألاوسوبـي والابخٖـاس ألاكمـا٘ مٓش  لـذيهم 46 ٪ و مؽـتٓر

م بشهامج ٔاث حعَش شون 91 ٪ و الىاؼئت، للؽش ل الىص٘ى بلى بمٖاهُت ًًى  .الخمٍى

 أخسى: ججازيت وشاطاث-

ـّ كـً بًـشاداث جدِـّ التـي الخاطـىاث مـً كذد َىاْ ـت ألاوؽـؼت بلـع ػٍش  ؤن مثـل مـً بـالشهم ألاخـشي، الخجاٍس

 ألاكما٘ وسٍادة الابخٖاس كلى مٌاَُم الاكخماد ًخم كىذما جدُِِه ًمًٕ ما كلى مثا٘ ؤنها بال ؼائلت لِعذ اليؽاػاث َزٍ

 .الخاطىاث بداسة في
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ُِـا، حىـىب فـي Timbaliجمبـالي خاطـىت رلـٗ كلـى مثـا٘  الٌشوؽـاًض الخجـاسي ؤو بىــام الامخُـاص ًٖـىن  مـا ؤؼـبه بىمـىرج بًٍش

ـىس  بضساكـت ًِمـً بدُـث مدذود، دخل راث ؤظش مً ظُذة 49 باخخظان الخاطىت َزٍ جِىم  كالمـت اظـم جدـذ وبُـم الَض

ت  ؼهيرة. ججاٍس

 -Station Fالاعماى الفسوسيت  حاطىت-اعماىهموذج عً هجاح حاطىت -1-4

ّ ؤلاخصائُاث اإلاِذمت، ًهي جخميز بما ًلي:   حلخبر مً ؤؼهش الخاطىاث في اللالم ًو

(TheSustainabilityandChallengesofBusiness MDPIwww.mdpi.com, 2022) 

  دوالس ملُىن  9.7 الدؽوُل جٖلٌت وبلوذ 2017 في جإظِغ جم-
ً
ا ٘  ٔان (ظىٍى  حوؼي بدُث الخلاد٘ هِؼت بلى َذًهم الىصى

 2018) الدؽوُل جٖالٍُ ؤلاًشاداث

ٔاث الىاؼئت ألاكما٘ سواد مً اللذًذ ججزب الذوالساث بمالًين ُُمتها جِذس ًىُت ؤكما٘ مشاًِها جظم-  .العُاح وختى والؽش

  دوالًسا 235 هدـى ؤلاًجـاس ُُمـت جبلـى-
ً
ا  فـي مخىظـؽ ؤلاًجـاساث الىاخـذ اإلإخـب بًجـاس جٖلٌـت جخجـاوص  ال (مٕخـب لٖـل ؼـهٍش

  ) .ًشوعا في اللمل معاخاث

ٔاث َى ًيها للذخل ألاظاس ي اإلاصذس ؤن بال دوالس ملُىن  300 بُِمت اظدثماس كلى خصىلهم مً الشهم كلى-  الىاؼـئت الؽش

 .ؤلاًجاس سظىم بلى باإلطاًت

ً، ٔـل  - ـض ٌعخظـٍُ ؼـهٍش   اإلآش
ً
  طـٌُا

ً
ل مـً ٔـل اظخظـاًت جـم آلان ختـى .مميـزا  ًـِغ فـي مـذًشة اللملُـاث ظـاهذبشج ؼـيًر

 الباسصًٍ ألاشخاص مً وكذد ٘ العابّ الشئِغ ؤلخمان وظام بْى

 Station Fلفسوسيت (: جطوز حاطىت الاعماى 02)الشهل زقم 
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ادًــت الىاؼــئت  ٔاث الٍش ــادة ألاكمــا٘، حعــتهذي الؽــش بـشامج معــشكاث ألاكمــا٘ ؿــاَشة حذًــذة وخذًثــت فــي كـالم ٍس

ش لذيها همىرج ؤولي مً اإلاىخج ورلٗ لذكمها وجِـذًم مجمىكـت  التي ؤنهذ ًترة الاخخظان في خاطىاث ألاكما٘ والتي ًخًى

ــل اإلابــذئي الــزي ٌعــاكذَا كلــى حوؼُــت م،  مــً الخــذماث مثــل: الخمٍى ت خــال٘ ًتــرة الدعــَش الخٖــالٍُ التــي جدخاحهــا الؽــٓش

م  خـــــذماث الخىحُـــــه وؤلاسؼـــــاد، وخـــــذماث الدؽـــــبُٗ ورلـــــٗ إلاعـــــاكذتها للخدُِـــــّ ؤَـــــذاًها مـــــً الالخدـــــاَ ببرهـــــامج الدعـــــَش

 ودًلها هدى الىجاح. 

 للشركبت برنبمج 30 من أكثر

 فعبلية أو حدث 600 النبشئة

 1000 من أكثر تضم

 من المستفيدين من

 النبشئة والشركبت األعمبل رواد

 من أكثر مع شراكبت

 استثمبر برنبمج 150

 توجيه مكبتب جريء
 وإرشبد
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ي ؤظعـــــها م والتـــــ2005كـــــام  Massachusettsؿهـــــشث ؤ٘و معـــــشكت ؤكمـــــا٘ فـــــي اللـــــالم فـــــي ٔـــــامبردج فـــــي والًـــــت           

Paul Graham  وؤػلــّ كليهــاY-Combinator ُــام  2007. وفــي كــامDavid Cohen and Brad Feld  ــم ازىــين َو

ا  م الىاؼـــــــــئت بةُامـــــــــت معـــــــــشكت ؤكمـــــــــا٘ ؤظـــــــــمَى فـــــــــي والًـــــــــت  Boulderفـــــــــي مذًىـــــــــت  TechStarsمــــــــًـ معـــــــــدثمشي اإلاؽـــــــــاَس

 (cohen, 2014)  ٔىلىسادو

 مسسعاث الاعماى. حعسيف-2-1

بــــشامج معــــشكاث ألاكمــــا٘ هــــي بــــشامج راث مــــذة مدــــذدة جِــــىم كلــــى اإلاجمىكــــاث، حؽــــمل مٖىهــــاث بسؼــــادًت  هــــي

بي  (cohen, 2014) .وحللُمُت، والتي جخىج بدذر كام ٌعمى الُىم الخجٍش

وفي حلٍشٍ آخش هي مجمىكاث مً سحا٘ ألاكما٘ الخبراء الزًً ًِىمىن بخِذًم خذماث، معاخاث مٕخبُت، جىحيهاث، 

ٔاث الىاؼئت كلى خعب الاخخُاج إلاعاكذتهم كلى الىجاح في بسؼادا ت، ملاسي، وخبراث للؽش ث، حؽبُٗ، خذماث بداٍس

لهم  (hoffman, 2012)  .اإلاشاخل ألاولى مً خُاة مؽاَس

ـــٍ بحشائـــي إلاعـــشكاث ألاكمـــا٘ بإنهـــا: بـــشامج راث مـــذة صمىُـــت مدـــذدة، تهـــذي بلـــى معـــاكذة  وكلُـــه ًمٕىىـــا الخىصـــل لخلٍش

ٔاث الش  ــــادة ًــــشص الىجــــاح فــــي اإلاشاخــــل اإلابٕــــشة مــــً خُاتهــــا مــــً خــــال٘ جِــــذًم مجمىكــــت مــــً الؽــــش ٍادًــــت الىاؼــــئت كلــــى ٍص

ت مـــً خــال٘ سبؼهـــم  الخــذماث وؤلاسؼــاداث بىاظـــؼت مجمىكــت مــً الخبـــراء واإلاخخصــين باإلطــاًت بلـــى الٌــشص الاظــدثماٍس

ً ؤصخاب سئوط ألامىا٘ ؤو اإلاعاهذًً.  باإلاعدثمٍش

 : ألاعماىأهواع مسسعاث -2-2

ًمٕــًـ الخمُيــــز بُــــنهم كلــــى ؤظـــاط مصــــذس ؤلاًــــشاداث، وكــــادة مـــا جِــــىم مىـمــــاث هيــــر سبدُـــت باإلهٌــــاَ كلــــى معــــشكاث   

 ألاكما٘ اللامت.

ـــــاق  ــــت ؤو الِؼــ ـــل اإلاىـمـــ ــ ـــئت داخــ ــ ـــا٘ الىاؼــ ــ ـــي لألكمــ ــ ــــام البُئــ ـــز الىــــ ــ ــــى جدٌيــ ـــــت َـــ ـــــا٘ اللامــ ـــــشكاث ألاكمــ ـــــذي مـــــــً معــ بن الهــ

ً مــً الِؼــاق الخــاص،  الخٕىىلــىجي. بِىمــا ت ؤو اإلاعــدثمٍش ٔاث الاظــدثماٍس معــشكاث ألاكمــا٘ الخاصــت حعــخٌُذ مــً الؽــش

.ً ادًت الىاؼئت واإلاعدثمٍش  والهذي منها َى ظذ الٌجىة بين ألاكما٘ الٍش

ومـً خُــث الخصــت فــي سؤط اإلاــا٘ التــي جدصــل كليهــا معــشكاث ألاكمــا٘ مِابــل الخــذماث التــي جِــذمها لألكمــا٘ الىاؼــئت، 

ومعــشكاث ؤكمــا٘  SeedAcceleratorىــا الخمُيــز بــين هــىكين مــً معــشكاث ألاكمــا٘ معــشكاث ألاكمــا٘ الخإظِعــُت ًمٕى

ألاكمــا٘ الخإظِعــُت هــي كبــاسة كـــً  معــشكاث OpenSources Seed Acceleratorsجإظِعــُت راث مصــادس مٌخىخــت 

ال  بشهــامج بسؼــادي مدــذد صمىُــت، ًِــذم لألكمــا٘ الىاؼــئت التــي ًــخم ُبىلهــا كلــى ؼــٖل ِــذم لهــم جمــٍى ًــَش ولــِغ ؤًــشاد، ٍو

ٔاث الىاؼــــئت خصــــت فـــي سؤط اإلاــــا٘ مِابـــل الخــــذماث التــــي جِـــذمها. بِىمــــا معــــشكاث  ؤولُـــت. جإخــــز َـــزٍ البــــرامج مــــً الؽـــش

؛ ًهــــــزٍ  م اإلاخبــــــم فــــــي الىــــــىق ألا٘و ألاكمــــــا٘ الخإظِعــــــُت راث اإلاصــــــادس اإلاٌخىخــــــت كلــــــى خــــــالي الدؽــــــابه فــــــي همــــــىرج الدعــــــَش

ين؛ ًهـي اإلاعشكاث جخخلٍ في حاهـ ب واخـذ سئِسـ ي خُـث ؤن همـىرج اإلاصـادس اإلاٌخىخـت ٌلنـي ؤن البرهـامج مجـاوي للمؽـآس

ال مبذئُت ٓبيرة.  (2015)ابىؼمالت،  ال جإخز خصت في سؤط اإلاا٘ مِابل الخذماث التي جِذمها وبالخالي ًهي ال جِذم جمٍى
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 وكلُه ًمٕىىا الخمُيز بين كذة ؤهىاق مً معشكاث ألاكما٘:

ٔاث الىاؼئت.معشكاث  -   ألاكما٘ الؽاملت؛ التي جِذم خذماتها لجمُم ؤهىاق الؽش

ض كلى مجاالث صىاكُت ؤو جٕىىلىحُت مدذدة. -   معشكاث ألاكما٘ اإلادذدة؛ التي جٓش

 معشكاث ألاكما٘ اللامت؛ التي جِىم مىـماث هير سبدُت باإلهٌاَ كليها. - 

ٔاث الاظد -  ً مً الِؼاق الخاص باإلهٌاَ كليها.معشكاث ألاكما٘ الخاصت التي جِىم الؽش ت ؤو اإلاعدثمٍش  ثماٍس

 معشكاث ألاكما٘ الخإظِعُت؛ التي جإخز خصت في سؤط اإلاا٘ مِابل الذكم الزي ُذمه لألكما٘ الىاؼئت. -

- . ٍش  معشكاث ألاكما٘ الخإظِعُت راث اإلاصادس اإلاٌخىخت؛ التي ال جإخز خصت في سؤط اإلاا٘ مِابل الذكم الزي جًى

 مسسعاث ألاعماى في حياة الشسماث الىاشئت دوز -2-3

ٔاث الىاؼـــئت مــًـ خـــال٘ الخـــذماث التـــي جِـــذمها؛ ًبمجـــشد ؤن  جظـــٍُ معـــشكاث ألاكمـــا٘ ُُمـــت بطـــاًُت للؽـــش

ً اإلااظعـــــــين لخلـــــــٗ ألاكمـــــــا٘ ًـــــــخم  ٔاث الىاؼـــــــئت التـــــــي ظـــــــخإخز سؤط اإلاـــــــا٘ الخإظِســـــــ ي ًـــــــةن اإلاوـــــــامٍش ًــــــخم اخخُـــــــاس الؽـــــــش

بُـــت ك باث، وسػ كمـــل مٕثٌـــت، ًـــشص حؽـــبُٗ، حللـــُم، وبسؼـــاد بدمـــاحهم فـــي بِئـــت جذٍس بي مـــم جـــذٍس لـــى َُئـــت مخـــُم جـــذٍس

ٔاث الىاؼـــــئت للـــــخللم مــــًـ ٓبـــــاس الخبـــــراء  كلـــــى معـــــخىي كـــــالي. جـــــم جإظـــــِغ َـــــزٍ البِئـــــت لخِـــــذًم ًشصـــــت ألصـــــخاب الؽـــــش

بُــــت مــــم خــــذماث ش مخُمــــاث جذٍس بسؼــــاد  واإلاشؼــــذًً فــــي اإلاجــــاالث راث الصــــلت بإكمــــالهم. حمُــــم معــــشكاث ألاكمــــا٘ جــــًى

ين فــي  ب اللملــي ًةنهــا اهخِائُــت للواًــت فــي اخخُــاس اإلاؽــآس مٕثٌــت، وهدُجــت ألن معــشكاث ألاكمــا٘ ُائمــت كلــى هلــج الخــذٍس

ــزلٗ حىبــا بلــى  ـادي هاشــ ئ لــه مىاصــٌاث ًـخم ؤخــزَا بلــين الاكخبــاس بذساظـت مخإهُــت، ٓو بُــت. ًٖــل كمــل ٍس اإلاخُمـاث الخذٍس

ـــين ًــــــخم ببِــــــاء حىــــــب ًــــــخم الخإٓــــــذ مـــــًـ ؤن خــــــذماث ؤلاسؼــــــاد الخ شة لــــــذي اإلاعــــــشكت إلاعــــــاكذتهم. فــــــي خـــ اصــــــت بهــــــم مخــــــًى

ــــــادة ألاكمــــــا٘  ــــــض ٍس ٖــــــىن الهــــــذي ألاظــــــمى مـــــًـ معــــــشكاث ألاكمــــــا٘ َــــــى حلٍض اظــــــدثماساث سؤط اإلاــــــا٘ كىــــــذ الخــــــذ ألادوــــــى، ٍو

 .(hoffman, 2012) والآخٌاءواإلاعاكذة في جىلُذ الٌشص 
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ت الىاؼـــئت فـــي بذاًـــت الخداُهـــا بمعـــشكت ألاكمـــا٘  ـــل اإلابـــذئي َـــى اإلابلـــى الثابـــذ الـــزي جدصـــل كلُـــه الؽـــٓش الخمٍى

ت الىاؼــئت ٓشاجـب ؼـهشي ٌعـمذ لهـم بــالخٌشن  والـزي جخخلـٍ ُُمخـه مـً معـشكت ألخــشي. ٌلخبـر َـزا اإلابلـى إلااظسـ ي الؽـٓش

ٍش والاظخٌادة مً الخذماث التي جِذمها اإلا  عشكت في ؿل مدذودًت الٌترة الضمىُت.إلاخابلت كملهم، جؼٍى

ومـــً وحهــــت هـــــش ماظســــ ي بـــشامج معــــشكاث ألاكمــــا٘؛ بن الهــــذي مــــً وساء جإظِعـــيهم إلاعــــشكاث ألاكمــــا٘ َــــى دكــــم سواد 

ادًــت الىاؼــئت  ٔاتهم الٍش ألاكمــا٘ ومعــاكذتهم فــي ظــذ الٌجــىة ؤو هِــص سؤط اإلاــا٘ خــال٘ العــىىاث ألاولــى مــً حؽــوُل ؼــش

ٔاث الىاؼئت لألظباب بىاء كلى ما ظبّ ًمًٕ الِ ل اإلابذئي مهم للؽش  (hoffman, 2012) الخالُت:٘ى بن الخمٍى

ت الىاؼـــــئت ش الؽـــــٓش ـــز كلـــــى مخابلـــــت وجؼـــــٍى يــ ـــئت ٌعـــــاكذَا فـــــي الخٌـــــشن والتٓر ت الىاؼــ ـــل للؽـــــٓش ش دخــ ـــً  ؤ. ًـــــًى ـــخٌادة مــ والاظــ

 الخذماث التي جِذمها اإلاعشكت.
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ل ت الىاؼئت لٕىه لِغ ألامش الخاظم في اخخُاس ب. ٌلخبر الخمٍى  اإلاعشكت التي ًخِذم بليها. اإلابذئي مهم إلااظس ي الؽٓش

ت الىاؼئت.  ّ الؽٓش ل كلى جىؿٍُ مىؿٌين لللمل مم ًٍش  ج. في بلع ألاخُان ٌعاكذ َزا الخمٍى

ت الىاؼئت كً البدث كً وؿٌُت لللمل بها بجاهب ل اإلابذئي ٌوني ماظس ي الؽٓش ت الىاؼئت. د. الخمٍى ش الؽٓش  جؼٍى

م َـــى دكـــم سواد  م؛ واخـــذ مـــً ألاَـــذاي التـــي دًلـــتهم لخإظـــِغ بـــشامج الدعـــَش ٌ. مـــً وحهـــت هــــش ماظســـ ي بـــشامج الدعـــَش

ٔاث الىاؼئت. ل في العىىاث ألاولى مً حؽوُل الؽش  ألاكما٘ ومعاكذتهم كلى ظذ ًجىة الخمٍى

 :اإلادة الصمىيت داخل اإلاسسعت-2-3-2

ٔاث الىاؼئت لٌترة صمىُت مدذدة، كادة ما جتراوح ما بين  ش بشامج معشكاث ألاكما٘ الذكم للؽش ؼهىس.  6-3جًى

ت الىاؼـئت ًِـؽ، ولٕـً ؤًظـا خـ٘ى  ـذ اإلاعـخوَش لبـذء حؽـوُل الؽـٓش ئـت باهخٌـاض الُى َـزا ؤلاػـاس الضمنـي ال ًـشجبؽ حٍض

ٔاث الىاؼئت والزي مً ؼإ مخلّ بِئت مً الظوؽ اللالي كلى الؽش  (Miller & P, 2011)  .هه ؤن ًذًلها للخِذم العَش

ا إلاىكـــذ نهـــائي، وكـــادة مـــا ًٖـــىن الؽـــٖل النهـــائي  جىصـــلذ دساظـــت بلـــى ؤن اإلاـــذة الضمىُـــت اإلادـــذدة جٖـــىن بمثابـــت بػـــاسا ُعـــٍش

ً لخدُِـــّ ال ٔاث الىاؼـــئت، ألهـــه ًبِـــيهم مخدٌـــٍض ـــزا لـــه جـــإزير بًجابُـــت كلـــى الؽـــش بـــي". َو ىدُجـــت للبرهـــامج َـــى "الُـــىم الخجٍش

ش ؤكمـالهم فـي ًتـرة ُصـيرة مـً الـضمً. كلـّ ؤخـذ ؤكظـاء بداسة معـشكت ؤكمـا٘ كلـى َـزٍ الىدُجـت ُـائال:  الِصىي في جؼٍى

ٔاث الىاؼـــئت جدخـــاج َـــزا الدجـــم مـــً الظـــوؽ كلـــى  بن مــذة البرهـــامج ال ًيب ـــي ؤن جٖـــىن ؤػـــ٘ى مـــً رلـــٗ، ٓمـــا ؤن الؽــش

ـــذ مـــً مـــا جـــم جمذًـــذ  وبرااكخبـــاس ؤهـــه هـــىق مـــً ؤهـــىاق الخدٌيـــز  ٔاث الىاؼـــئت وعـــبُا لـــً جدِـــّ اإلاٍض َـــزٍ الٌتـــرة، ًـــةن الؽـــش

زا ٌلني ؤهه مً الٌٕاءة ؤن جٖىن اإلاذة ما بين   ؼهىس". 6-3الخِذم في ؤكمالهم. َو

ٔاث الىاؼئت لألظباب الخالُت:  بىاء كلى ما ظبّ ًمًٕ الِ٘ى بن اإلاذة الضمىُت اإلادذدة كىصش مهم لىجاح الؽش

ــــذ مـــًـ ًــــشص الاكخمــــاد كلــــى الــــزاث بلــــذ اهتهــــاء   ت الىاؼــــئت واإلاعــــشكت ممــــا ًٍض ؤ. جِلــــل مـــًـ مِــــذاس الاسجبــــاغ بــــين الؽــــٓش

م.  بشهامج الدعَش

ت الىاؼئت خال٘ ًترة ُصيرة مً الضمً.  ش الؽٓش  ب. مدٌض لخدُِّ الىدُجت الِصىي في جؼٍى

م. ج. خلّ  ت الىاؼئت والتي جمثل داًم للخِذم العَش  بِئت مً الظوؽ اللالي كلى ماظس ي الؽٓش

ــادة اإلاــذة   ً، اإلاــىحهين، واإلاشؼــذًً فــي جِــذًم خــذماتهم ػــىا٘ مــذة البرهــامج خُــث ؤن ٍص د. جدــاًف كلــى التــزام اإلاعــدثمٍش

ذ مً ًشص كذم الالتزام.  ًٍض

ت الىاؼئت بىٌ  مت ماظس ي الؽٓش م.ٌ. الخٌاؾ كلى كٍض  غ الِىة ػىا٘ ًترة الدعَش

ادة ًشص الخللم والخٍُٕ مم حمُم الـشوي واإلاعخجذاث.   و. حعاكذ وحصجم كلى ٍص

 :ألاعماى مسسعاث في الاسخدامت-2-4

 ًخم .زالزت ؤؼهش إلاذة ملـمها وحعخمش ؼهًشا؛ 12 ا٘ جخجاوص  ال لٌترة حعخمش اإلاذة مدذدة بشامج اإلاعشكاث جِذم 

ٔاث ُابلُـت مـً الخدِـّ مـً جمًٕ التي الخِىُت، واإلاعاكذة الخذٍسب جِذًم اإلاذة َزٍ خال٘ ـا الىاؼـئت دخـ٘ى الؽـش  بإًٖاَس



 

 –حبلت المؤسسبث النبشئت  –لألعمبل المعبصرة بين المرافقت ومتطلببث االستدامت  المببدراتيت      

 236  برلين –ألمانيا/ السياسية واالقتصادية ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 اإلاؤجمس الدولي

 العلمي

2023 

 

، بلـى ومىخجاتهـا  لللـشض ؤلاكـذاد فـي ٓـزلٗ وحعـاكذَم باإلاشؼـذًً واإلاـىحهين، ألاكمـا٘ سواد سبـؽ كلـى حلمـل ٓمـا العـَى

 ا.اإلاعدثمٍشً كلى

دؽـمىهذ حاملـت فـي بـاخثىن  خـذد  كلـى مبنـي مدـذد اإلاـذة، البرهـامج ٔـىن “ :هـي ألاكمـا٘ إلاعـشكاث خصـائص ؤسبـم ٍس

ٔاث مًـ دًلـاث يخهـي حللُمُـت ووسػ ؤلاسؼـاد ًخظـمً الىاؼـئت، الؽـش بُـت، ٍو ٔاث كـشض ًُـه ًـخم بدـذر وجذٍس  الؽـش

 ”اإلاعدثمٍشً كلى الىاؼئت

م بـشامج ؤٓثـر مـً ٘  ؼـهشة ألاكمـا٘ حعـَش ـض TechStarsو Y Combinator اللـالم خـى   اإلاعـشكاث جٓش
ً
ٔاث كلـىكـادة  الؽـش

ش والِابلت اللالُت الىمى ملذالث راث الىاؼئت  للخؼٍى

 :الاسدثماز على مسجنصة مسسعاث-2-4-1

ـذ بـذء فـي اإلاعـاكذة بلـى َـزٍ الىمـىرج ًٕـشة تهـذي ٔاث مًـ اإلاٍض  10 صـوير فـي مبلـى اظـدثماس خـال٘ مًـ الؽـش

ٔاث ذ في ؤُل ؤو ؼش  مـم ٓثـب كًـ البرهـامج ظـُلملىن خـال٘ خُـث ،ًىًمـا 90 مذجـه مٕثٍ بشهامج في وحسجُلهم واخذ ُو

ً. حـزب كلـى ُـادٍسً بدُـث ًٖىهـىن  الخالُـت اإلاشخلـت بلـى بإكمـالهم الاهخِـا٘ ؤحـل مًـ واإلاشؼـذًً اإلاـىحهين  اإلاعـدثمٍش

(Young & D, 2021) 

 :الشسماث-2-4-2

ٔاث بذؤث ٘  ماخشا الؽش  ؤَمها: الذواًم مً مخىىكت بمجمىكت اإلاعشكاث كالم بلى بالذخى

ٔاث حصجُم-  وؤدواتهم؛ مىصاتهم اظخخذام كلى الىاؼئت الؽش

ٔاتهم؛ داخل الابخٖاس حصجُم-  ؼش

ٔاث اإلاعـشكاث َـزٍ جِـىد ـا، ممٕـً َـى ممـا بٕثيـر ؤظـشق بـىجيرة الابخٖـاس هدـى الؽـش ًُ  مـً خـال٘ للىمـى خُـاساث وجخلـّ داخل

ٔاث في خصص كلى الاظخدىار  جدِّ التي الجذًذة وهمارج ألاكما٘ الخِىُاث كلى هاًزة وجٌخذ لالَخمام، مثيرة هاؼئت ؼش

ت كلـى جملٕهـا التـي اللالُـاث ؼـبٖاث مـً حعـخٌُذ ٓمـا الىجـاح،  ٓـإدواث اإلاعـشكاث اظـخخذام جـم متزاًـذ، هدـى الؽـٓش

ـادة جٖـىن  خُـث مدـذدة ُؼاكـاث الظـتهذاي ذ اظـخؼالق فـي وحـذث .اإلاشحـىة الىدُجـت ألاكمـا٘ والابخٖـاس ٍس  162 ًُـه ؼـآس

ؼاهُت معشكت م اللـالمي بشامج مؽهذ“ :ؤن 2016 للام بٍش  ملُىـت، ُؼاكـاث فـي الخخصـص هدـى متزاًـذ بؽـٖل ًخجـه الدعَش

  ؤو صىاكت حعتهذي اإلاعّشكاث م57.5ً ٪ ؤن خُث
ً
 .ملًُىا ُؼاكا

ـــذا ًـهـــش مـــً خـــال٘ الؽـــٖل البُـــاوي الخـــالي والـــزي ًىضـــح جؼـــىس اإلااظعـــاث الىاؼـــئت اإلاشاًِـــت مـــً ُبـــل اإلاعـــشكاث فـــي  َو

ُٕت خال٘ الٌترة اإلامخذة بين )  .(2010-2005الىالًاث اإلاخدذة الامٍش
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 (: جطوز الشسماث الىاشئت اإلاسافقت مً قبل اإلاسسعاث في الو م أ03الشهل زقم)

 

 The Startup FactoriesThe rise of accelerator programmesto support new technology venturesp 4 اإلاصدز:

 ألاعماى: إلاسسعاث الخقليدًت غير الدخل مصادز-2-4-3

 ؤلاًساداث: مً حصت جملو-2-4-3-1

٘  الـىلج َـزا ًخظـمً ت خصـى ـت وعـبت مِابـل اظـدثماس كلـى الىاؼـئت الؽـٓش ت ؤن جصـبذ بلـذ الـشبذ، بحمـالي مـً مئٍى  الؽـٓش

ا. مدذد كائذ ملذ٘ خال٘ مً وحعخمش ؤلاًشاداث جدُِّ كلى ُادسة الىاؼئت ًِ  معب

ت خالـت  ٔاث لـذي ًٖـىن  ،Telluride Venture Acceleratorؼـٓش  ؤلـٍ 30 ُـذٍس اظـدثماس ؤولـي جلِـي خُـاس الىاؼـئت الؽـش

ٖي دوالس ٘  بلذ العذاد في والبذء ؤمٍش ٖي دوالس ؤلٍ 100 بلى الىصى  ًـخم ختـى ألاسباح بحمالي مً 20 ٪ مم في ؤلاًشاداث، ؤمٍش

ش مِابـل للمعـشكت الشظـىم ؤطـلاي 3 بلـى ًصـل كائـذ جدُِـّ  الخِىُـت، الخـذماث اإلاعـشكاث همـارج بلـع الخـذماث جـًى

ً، مِابـل كلـى لللـشض وؤلاكـذاد باإلاشؼـذًً، والـشبؽ  معـخىي  ًٖـىن  الخـاالث َـزٍ مثـل فـي و مدـذدة سظـىم اإلاعـدثمٍش

  اإلاخـاػشة
ً
ت، مـً خصـت جملـٗ مِابـل جٖـىن  ال اإلاذًىكـت َـزٍ الخـذماث ألن للمعـشكت، مىخٌظـا  جدصـل وبالخـالي الؽـٓش

ت خِِذ ؤسباخها ظىاء كلى اإلاعشكت  .جٌلل لم ؤم الىجاح الىاؼئت الؽٓش

 :الهجيىت اإلاسسعاث-2-4-3-2

 مًـ بـشامج مخخلٌـت حىاهـب بـين الىمـارج َـزٍ ججمـم .ألاخيـرة آلاوهـت فـي مىدؽـشة اللجُىـت الىمـارج َـزٍ ؤصـبدذ

م  كلـى حلخمـذ الخـذماث بدُـث مِابـل والشظـىم اللمـل، ومعـاخاث الاخخظـان بـشامج بلـى باإلطـاًت الخِلُذًـت الدعـَش

 .مخىىكت  دخل مصادس
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 هموذج عً مسسعت أعماى هاجحت:-2-5

 Y-Combinator ،ُٕت واللالم  ؤنها كلى ًىسبغ صىٌتها ،2021يًٌ حلخبر مً اهجح اإلاعشكاث في الىالًاث اإلاخدذة الامٍش

ٔاث كلـى مخِذمـت اللـالم، فـي ُُمـت ألآثـر اإلاعشكت  جـم 2020 فـي، Startups 500 و Tech Starsمثـل   ألاخـشي  البـاسصة الؽـش

ٔاتها مـً ازيخـين ؤظـهم ػـشح   منهمـا ٔـل وخِِـذ اللـام، لالٓخخـاب الىاؼـئت ؼـش
ً
 كـذد هجاخـا

ً
ٔاتها بـاَشا  والتـي الىاؼـئت ؼـش

ٔاتها كـذد 25 :)ًىهُٖـىسن(دوالس اإلالُـاس ُُمتهـا ججـاوصث ت 110 دوالس ملُـىن  اإلائـت ُُمتهـا ججـاوصث والتـي الىاؼـئت ؼـش   ؼـٓش

ير مً جمٕىذو ٔاتها خال٘ مً وؿٌُت ؤلٍ 60 مً ؤٓثر جًى  الىاؼئت ؼش

 Y-Combinator(: جطوز مسسعت 04الشهل زقم )

  

 

 

 

 

 Global Network of Entrepreneurial Ecosystem Builders-Website موقع ىاعداد الباحثين باالعخماد عل ًاإلاصدز: م

https://inbia.org 

 ومصادز اسخدامتها. العمل اإلاشترلت مساحاث-3

 . حعسيف مساحاث العمل اإلاشترلت-3-1

ت سظمُا في ظان ًشاوعِعٖى ظىت  ، لم جخؼَش الُه الذساظاث الا ُلُل 2005لِذ جم اوؽاء ا٘و معاخت كمل مؽتٓر

 مً الباخثين، ومً بين الخلاٍسٍ ما ًلي:

م مً اإلاهىُين مِابل سظىم"   حلشي كلى انها:" بِئاث مٕخبُت مٌخىخت ًخم اللمل خىبا الى حىب مم هيَر

ت حعمذ إلاجمىكاث مخىىكت مً اإلاهىُين  ها صىذَو الىِذ الذولي كلى انها:"معاخت كمل ُائمت كلى اللظٍى ولِذ كًش

ت، ورلٗ بهذي معاكذة ؤصخاب الُِم واإلابذكين اإلاعخِلين والاًشاد الزًً ٌلملىن كً بلذ باللمل في بِئ ت مؽتٓر

ش ؤوحه الخلاون  ت كلى جؼٍى  اإلادخملت.اإلاؽتٓر

ش  ّما ظبمً خال٘  ت بـإنها" كباسة كً مٖاجب مخخصصت لشواد الاكما٘، جخًى ًمًٕ حلٍشٍ معاخاث اللمل اإلاؽتٓر

ت". كلى حمُم الىظائل التي حعاكذَم كلى اهجاص ؤكمالهم مِابل اؼتراْ ملين، وحعمذ لهم ش اللالُاث اإلاؽتٓر  بخؼٍى

 خصائص مساحاث العمل اإلاشترلت:-3-2

ُما ًلي ؤَمها: ت ًو ت مً ُُم الاهٌخاح والخٌاكل والخِاظم واإلاؽآس )مجلت  حعخمذ خصائص معاخت اللمل اإلاؽتٓر

 (2020سصٍُ، 

 الشسماث               ددع

 التي الىاشئت

 فيها اسدثمسث

     3640آلان  حتى

 الىاشئت الشسماث

 1912 النشطة

 

 قيمت مجموع

 الىاشئت الشسماث

 ملياز 300 مً ألثر

 دوالز

 الاسدثمازاث إحمالي

 عليها حصلذ التي

 ملياز 40 مً ألثر

 دوالز

https://inbia.org/
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ت والخخؼُؽ، ًمًٕ ان جلهم سواد الاكما٘ : افظاء ابداع - ن جصمُم مٖان اللمل بما في رلٗ الهىذظت اإلالماٍس

يز كلى الجاهب اإلاادي لإلبذاق في الٌظاء والزي ًمًٕ ان ًازش كلى ؤداء اإلااظعت.  م كلى الابذاق، ار ًخم التٓر  وجدٌيَز

ت ًخم جإظِعها والخٌاؾ كليها في بِئت حلاوهُت مً هالبا ما ًدذر الابخٖاس في كملُت دوسٍت وجٕ :اإلاىاخ الاحخماعي - شاٍس

ش ًيها الخٌاكل الاحخماعي مجمىكت مً  زا ما ًجلل الابخٖاس كملُت احخماكُت ًًى خال٘ الخٌاكل الاحخماعي، َو

 اإلاذخالث التي حعاكذ كملُت الابخٖاس.

ش الٌشص ٌلخمذ بؽٖل ؤظاس ي كلى اظخو :الخعسف على الفسص واسخغاللها- زا ما ان جؼٍى ال٘ اإلاللىماث الخاسحُت َو

ت، ًهي جمًٕ مً الخلشي كلى اساء اللمالء في اإلاىخجاث واظخوال٘ اإلاهاساث الخاسحُت مً  ٍش معاخت الاكما٘ اإلاؽتٓر ًًى

ت والخؼىس. ا بما ًمىذ اإلااظعت ميزة جىاًعُت جمٕنها مً الاظخمشاٍس َش  احل جؼٍى

اللمل اإلاؽتْر كلى الصلُذ اللالمي َى هدُجت للمضاًا الىاضخت  ان الىمى في :مصاًا مساحاث العمل اإلاشترلت-3-3

ت للماظعاث وألاًشاد مً هىاح ٓثيرة، وهي: ا معاخاث اللمل اإلاؽتٓر َش  (2015)ابىؼمالت،  التي جًى

ت ؤسخص بؽٖل كام مً اإلاٖاجب الخِلُذًت، خُث ٌعخإحش  الخهلفت اإلاالئمت: - حلخبر معاخاث اللمل اإلاؽتٓر

ش اإلاعخخذمىن اإلا مًٕ ؤن ًتراوح َزا اإلاٖان مً مٕخب واخذ الى ػابّ بإٓمله، وجًى ٖان الزي ًىاظب اخخُاحاتهم ٍو

ت ؤًظا خذماث الاكما٘ ألاظاظُت بإظلاس ملِىلت خعب الخاحت، مثل خذمت مٕخب  معاخاث اللمل اإلاؽتٓر

ت والؼباكت والاظخٌادة مً هشي الاحخماكاث وخذماث الب ا.الاظخِبا٘ وخذماث العٕشجاٍس ذ وهيَر  ًر

زٍ العمت مٌُذة  : اإلاسوهت- م، َو ادة حجمها او خٌظه بؽٖل ظَش مًٕ ٍص ت بانها مشهت ٍو جدعم معاخاث اللمل اإلاؽتٓر

ُّ بين حجم مٖاجبها واخخُاحاتها إلاِش اللمل.  بؽٖل خاص للماظعاث الصويرة واإلاخىظؼت والتي جىاحه صلىبت في الخًى

ت إلاعخخذميها الِذسة كلى الاخخالغ  :الخفاعل مع ألاشخاص والخواصل معهم- ش معاخاث اللمل اإلاؽتٓر جًى

باألشخاص والخىاصل ملهم ػىا٘ ًىم اللمل، مما ُذ ًادي الى جباد٘ ألاًٖاس بؽٖل خالَ، والاػالق كلى ؤخذر 

ج مً اإلاعاخت اإلاٌخىخت واإلاٖاجب اإلا  ولِت.ألاظالُب والخٕىىلىحُا اإلاعخخذمت، وحؽمل اإلاعاخاث الىمىرحُت كلى مٍض

بُت واإلاجخملُت التي جداًف كلى  الخعلم والدعم:  ت مجمىكت مخىىكت مً ألاوؽؼت الخذٍس ش معاخاث اللمل اإلاؽتٓر جًى

مًٕ ؤن حؽمل َزٍ ألاوؽؼت اظخظاًت  بػالق ألاكظاء كلى ؤخذر ؤلابخٖاساث واججاَاث اللمل والخلامل ملها ٍو

بُت مخخلٌت، باإل  ش مخدذزين، كِذ وسؼاث كمل ودوساث جذٍس م، ٓما جًى طاًت بلى ًلالُاث بحشاء ججاسب بػالَ اإلاؽاَس

ت.  ؤًظا دكما خاصا الخخُاحاث اإلااظعاث الىاؼئت، مثل بشامج خاطىاث ألاكما٘ واإلاعشكاث والجلعاث الاظدؽاٍس

 :العمل اإلاشترلت في مساحاث الاسخدامت-3-4

ت؛ كمـل معـاخاث بوؽـاء وساء ألاظـباب جخخلـٍ ـادي، مجخمـم بىـاء بلـى الـبلع ًخؼلـم مؽـتٓر ٌعـخخذم  بِىمـا ٍس

ت اللمل معاخاث آلاخش البلع ير ؤو الذخل لخدُِّ اإلاؽتٓر لهم كمل ؤمآً جًى  الىاؼئت. إلاؽاَس

ت اللمل إلاعاخاث ؤٓبر دخل جدُِّ ٍمًٕو   :الخالُت الخؼىاث خال٘ مً اإلاؽتٓر
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 مسخوياث: إلى العظويت جقسيم-3-4-1

ت جِعـُم اث بلـى اللمـل معـاخت فـي اللظـٍى ٘  فـي ٌعـاَم مخخلٌـت معـخٍى  .اإلاعـخٌُذًً ؤٓبـر مـً ؼـشائذ بلـى الىصـى

اث َزٍ جٖىن  ؤن ًمًٕ ت ؤو ًىمُـت ؤو بالعاكت، اللظٍى ت جىظـُم مخخلٌـت لٖـل ميـزاث وحـىد مـم ؼـهٍش اللمـالء  دائـشة كظـٍى

 
ً

يز مً بذال ـادة) اإلاثـا٘ ظـبُل كلـى ألاكما٘ سواد (اإلاعخٌُذًً مً واخذ هىق كلى التٓر  مـً ملخـىؾ بؽـٖل ؤلاًـشاداث ًمٕـً ٍص

ٔاث الخذماث جِذًم خال٘  بًـشاداث كلـى) ؤلاػالَ كلى ألاؼهش اللمل تمعاخ (Weworkخصلذ  اإلاثا٘، ظبُل كلى .للؽش

ٔاث اللام مً كمالئها مً دوالس ملُىن  250 بُِمت ت بًشاداث بحمالي مً باإلاائت 25 َزا ًمثل .اإلااض ي الؽش  .الؽٓش

ٔاث كِـذ اطـُت، الىـىادي للخـذماث مثـل اإلاِذمـت الجهـاث مـم الؽـشا بـت اإلاؼـاكم اإلادامـاة، مٖاجـب الٍش  معـاخت مـً الٍِش

٘  مِابـل جِـذمها التـي الخصـىماث ًـخم الاظـخٌادة مـً بدُـث اللمـل  كلـى بًجـابي بؽـٖل َـزا ظـُازش .كمالئـٗ كلـى الخصـى

عاكذ اإلاجخمم اإلادلي، ت. اللمل معاخت بلى حذد ؤكظاء حزب في َو  اإلاؽتٓر

 اإلاؼاكم. ؤلاخاالث كلى مً ألاسباح وحني الؼلام جِذًم خذماث جخؼلب التي الٌلالُاث اظخظاًت ؤًًظا ًمًٕ 

 .اإلاساحت وخازج داخل مً للعمالء حاذبت خدماث جوفير-3-4-2

 مـً هيـر مهخمـين ؤشـخاص ججـزب ؤنهـا ٓمـا اإلاخىاحـذًً، لللمـالء مٌُـذة جٖـىن  التـي الخـذماث بطـاًت ًمٕـً

ٔاث اإلاٖاجـب جـإحير (الاًتراطـُت اإلاٖاجـباإلاثـا٘  ظـبُل اللمـالء، كلـى ًمٕـً  خُـث دائمـت، مٖاجـب بلـى جدخـاج ال التـي للؽـش

ذي اللىىان مثل ألؼُاء بداحت ًضالىن  ال ولًٕ مٖان، ؤي مً اللمل ًيها للمىؿٌين  وهشي كلى الهاجٍ الشد وخذماث البًر

ير ؤو ،) اللشض وؤحهضة الاحخماكاث ّ الذكم خذماث جًى  .الِاهىهُت  والخذماث ٔالدعٍى

 .اإلاشترلت العمل بمساحاث واإلاخعلقت الحنومت جطسحها التي اإلاىاقصاث في اإلاشازلت-3-4-3

ت هجذ:   مً اَم ؤهماغ اإلاؽآس

ــادة اإلاخللِــت اثــــالُـــــالٌل تــــــاًــــــاظخظ ؤو ت،ـــــالخٖىمُ اللمــل معــاخاث حؽــوُل-  اإلاعــدثمٍشً ألاكمــا٘ خــذماث بٍش

ت والجهاث  .الاظدثماٍس

ٔاث سبؼهم مِابل الشظىم جدصُل -  اللمل.  في معاخت واإلاخىاحذة لالظدثماس الِابلت الىاؼئت بالؽش

ير- ٔاث الخذماث جًى ٘  في الشاهبت ألاحىبُت الىاؼئت للؽش َ  بلى الذخى  اإلادلي. العى

ٔاث، وحؽوُل لخإظِغ اإلاؼلىبت ؤلاحشاءاث حعهُل رلٗ ًخظمً-  الخٖىمُت. بالجهاث بلى الشبؽ باإلطاًت الؽش

ير- ٔاث الخذماث جًى ٘  في الشاهبت ألاحىبُت الىاؼئت للؽش  بلى العَى اإلادلي. الذخى

ٔاث وحؽوُل لخإظِغ اإلاؼلىبت ؤلاحشاءاث حعهُل رلٗ ًخظمً-  الخٖىمُت. بالجهاث بلى الشبؽ باإلطاًت اإلاملٕت، في الؽش

ت، اللمل ومعاخاث ألاكما٘ ومعشكاث خاطىاث بشامج حؽٖل-   اإلاؽتٓر
ً

  كامال
ً
ٔاث كىامل الىجاح مً مهما   الىاؼئت، للؽش

٘  ملـذالث ؤظـاط كلـى الِصـير اإلاـذي كلـى البـرامج َـزٍ هجاح ملذ٘ ُُاط ًمًٕ- ٘  اإلاخِـذمين ُبـى ٔاث ومـذي خصـى  الؽـش

 هاجخت؛مخشحاث  جدُِّ ؤو كلى الاظخدىار الىاؼئت
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ـل اإلاـذي كلـى هجاخهـا ُُـاط ًمٕـً ٓمـا-  حلـب ُـذستها كلـى بلـى باإلطـاًت جدِِهـا، التـي الذاخلُـت اللىائـذ باكخبـاس الؼٍى

ـل، مصـادس  مـذة ألاكمـا٘، كلـى مهـاساث اإلإثـٍ الخـذٍسب الىجـاح؛ بُِـاط اإلاخللِـت ألاخـشي  الخصـائص وحؽـمل الخمٍى

ا ًخم التي واللالُاث البرهامج، ً. اإلااظعين بين بىاَئ  واإلاعدثمٍش

ٔاث مـً ألآبـر اليعـبت ًـةن رلـٗ، مـً الـشهم وكلـى ٔاث اإلادـذود مـً اللـذد بـين ومـً الىجـاح، جدِـّ ال الىاؼـئت الؽـش  الؽـش

 الىمى. في ًِؽ طئُلت وعبت حعخمش جىجح، التي

ٔاتها هجـاح كلـى ًِـؽ الاكخمـاد الُٕاهـاث لهـزٍ اإلامٕـً هيـر مـً  لهـزا وجٖالٌُهـا الدؽـوُلُت، هٌِاتهـا لخوؼُـت الىاؼـئت ؼـش

م ٓتاإلاؽتر  اللمل ومعاخاث واإلاعشكاث الخاطىاث مً ٔل جدخاج العبب  همارج بىاء بلى باإلطاًت دخلها، مصادس بلى جىَى

ت ل مً لخخمًٕ مخصصت اظدثماٍس ٔاتها الىاؼئت جمٍى ش ًلا٘ بؽٖل ؼش ً. اللىائذ وجًى  للمعدثمٍش

 هموذج لىجاح مساحت العمل اإلاشترك.-3-5

Impact Hub ت فـي اللـالم ،وجـم  ِٓائـذ اإلاخدـذة ألامـم ُبـل مـً بهـا الاكتـراي حلخبـر مـً اهجـح معـاخاث اللمـل اإلاؽـتٓر

  اإلاجخملُت للؽشآت
ً
ض في لجهىدَا جِذًشا ٘  خال٘ مً اإلاعخذامت ؤَذاي الخىمُت حلٍض ادًت الخلى  واإلابخٕشة. الٍش

 Impact Hub(: جطوز مساحت العمل اإلاشترلت 05)الشهل زقم 

+ 

 

-ps://www.forbes.com/sites/kittyknowles/2018/05/02/station-f-is-the اإلاصدز: مً اعداد الباحثين باالعخماد على:

worlds-biggeststartup- 

 

 مً ألياث الدعم للمؤسساث الىاشئت الجصائسيتالثا: هماذج ث

التـــي جٕدعـــبها َـــزٍ ألاخيـــرة فـــي  الذاكمـــت لألكمـــا٘، لألَمُـــت اإلااظعـــاثلِـــذ وطـــلذ الجضائـــش حعـــهُالث إلوؽـــاء 

ــــا مـــً احــــل الاهٌخــــاح الخــــام كلــــى الخٕىىلىحُــــا وألاظــــىاَ  م الىاؼــــئت وجإػيَر الخٌٕـــل بالــــذكم اإلاــــادي واللىحعــــتي للمؽــــاَس

مي.اللاإلاُت والاُخصاد   الُش

ــذة الشظــمُت ً خ  2020لعــىت  55ٌــي الجٍش ــم  15والصــادسة بخــاٍس واإلاخظــمً  254-20ظــبخمبر صــذس اإلاشظــىم الخىٌُــزي ُس

ُـــت إلاــــىذ كالمـــت  ت هاؼـــئت " و "مؽــــشوق مبخٕـــش " و " خاطــــىت اكمـــا٘ "وحــــاء ًُـــه ٔــــل الؽــــشوغ »اوؽـــاء اللجىــــت الىػى ؼــــٓش

خ  2020مً ظىت 70الخاصت باللملُت ٓما صذس في اللذد  مبر جدذًذ ألاكظاء في اللجىـت الِؼاكُـت  25الصادس بخاٍس هًى

ت هاؼئت " و"مؽشوق مبخٕش "" و " خاطىت اكما٘ ".اإلاع  اولت كً مىذ الىظم الخاص ب "ؼٓش

ـــا جبلـــــه اإلاشظـــــىم  ـــــم 2020لعـــــىت  73ٓمــ ُـــــت 6فـــــي  356-20ُس ـــاص بتُر ـــاث  دٌعـــــمبر والخــ وحعـــــُير َُأـــــل دكـــــم اإلااظعــ

دــــذد مهامهــــاالىاؼـــئت  ا، ويهــــذي الِــــاهىن  ٍو ش ماظعــــاث وجىـُمهـــا وظــــيَر هاؼــــئت  الـــى وطــــم بػــــاس مدٌــــض لبلـــث وجؼــــٍى

 فاااي ساااىت 15لهاااا ألثااار ماااً 

 اإلاجاى

دولت في 50ألثر مً  جوحد في

 العالم

 فسع في العالم100ألثر مً 
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ـــذسة جىاًعـــُت  جِـــىم خاصـــت كلـــى الابخٖـــاس والخجذًـــذ واكخمـــاد الخٕىىلىحُـــا الخذًثـــت وجدُِـــّ ُُمـــت مظـــاًت كالُـــت ُو

 كلى اإلاعخىي الىػني والذولي. 

 : حسب اإلاشسع الجصائسي حعسيف اإلاؤسساث الىاشئت 1-

ـــــذة الشظـــــمُت  ـــً الجٍش ـــل الثـــــاوي مــ ـــىت  55خعـــــب الٌصــ خ  2020لعــ ـــذس اإلاشظـــــىم  21والصـــــادسة بخـــــاٍس ظـــــبخمبر صــ

ــم  ت هاؼــئت " و "مؽــشوق مبخٕــش " و " خاطــىت »واإلاخظــمً اوؽــاء اللجىــت الىػىُــت إلاــىذ كالمــت  256-20الخىٌُــزي ُس ؼــٓش

ــٍ اإلااظعــت الىاؼــئ ماال شااسلت ججازياات منوهاات طبقااا ت " اكمــا٘ "وحــاء ًُــه ٔــل الؽــشوغ الخاصــت باللملُــت ًمٕــً حلٍش

)اإلاشظــىم  "للدشاسعع الجاازي بااع العمال واإلاخحصاالت عال عالمات اإلاؤسساات الىاشائت طبقااا للشاسوق الاوازدة فااي القااهون 

م   (2020، 256ـ  20الخىٌُزي ُس

 الٌصل الثالث مً الِاهىن هٌعه ًمًٕ جدذًذ الؽشوغ التي جلضم الكخباس اإلااظعت هاؼئت وهي ٓما ًلي: وخعب

نها ؤٓثر مً -  .ظىىاث 8الا ًٖىن ُذ مش كلى جٍٖى

ت ومجمىق ؤصىلها وسُم اكمالها العىىي اإلاظبىغ بإمش خٖىمي-  .الا ًخجاوص كذد مىاسدَا البؽٍش

ٔاث اظــــدثماس راث ساط مــــا٘ جىمُــــت او صــــىادًّ ان ًملــــٗ ساط مالهــــا بيعــــبت جٌــــَى - الثلثــــين اشــــخاص ػبُلُــــىن او ؼــــش

ــــا مـــً ماظعــــاث الاظــــدثماس خعــــب  ت للخىؿُــــٍ فــــي ساط مـــا٘ جىمُــــت او صــــىادًّ معــــاكذة كلـــى الاهؼــــالَ او هيَر مؽـــتٓر

ٔاث هاؼئت احىبُت م الجاسي اللمل به او ؼش  .الدؽَش

 .صىصا منها الخٕىىلىحُتان جبني مىىالها الاُخصادي كلى الصبوت اإلاجذدة خ-

 .ان ًىؼىي وؽاػها كلى بمٖاهُت َامت للىمى الاُخصادي-

ـــالخُتجخــــ٘ى كالمــــت ماظعــــت هاؼــــئت الاهخٌــــاق بالدصــــجُلاث والخــــىاًض اإلاىصــــىص كليهــــا بهــــزا الِــــاهىن خــــال٘ مــــذة  -  صـ

خ الخٖ صالخُتاللالمت وال ًمًٕ ان جخجاوص مذة  تكالمت اإلااظعت الىاؼئت زماوي ظىىاث مً جاٍس ً للؽٓش  .ٍى

 .الوشازة اإلاهلفت باالقخصاد السقمي إوشاء-2

عي جخىلي َزٍ الىصاسة  م   :يما ًلمً خال٘ الٌصل الخامغ مً الِاهىن الدؽَش  (2020، 256ـ  20)اإلاشظىم الخىٌُزي ُس

ٔاث  جلِــي- شصَــا مــم الخثبــذ مــً اظــدٌُاء اإلاؼالــب اإلاخإجُــت مــً الؽــش مؼالــب الخصــ٘ى كلــى كالمــت اإلااظعــت الىاؼــئت ًو

 ذحعـــُير البىابـــت الالٕتروهُـــت للماظعـــاث الىاؼـــئت بصـــٌتها اإلاخاػـــب الىخُـــ 1.2.3صـــت اللؽـــشوغ فـــي الٌصـــل الثالـــث وخ

ت الخاصت بها  ؛باليعبت لإلحشاءاث ؤلاداٍس

ٌــــا- ـــاكذة ومخابلــــت اهخ مٕــــً للــــىصٍش معـ ق اإلااظعــــاث الىاؼــــئت بــــالخىاًض والامخُــــاصاث اإلاعــــىذة بمِخطــــ ى َــــزا الِــــاهىن ٍو

ش  مـــي، بمِخطــ ى اجٌاُُـــت جبــرم للوـــشض، ان ٌلهــذ بجمُـــم اإلاهــام اإلاـــزٔىسة ؤكــالٍ الـــى ماظعــت جخـــًى اإلاٖلــٍ باالُخصــاد الُش

ت  ؛لذيها الخبراث الخِىُت الظشوٍس
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عي كل- مي جيؽا لجىت ًىُت حعمى " لجىت ٓما هص الٌصل العادط الِاهىن الدؽَش ى ان الىصاسة اإلاٖلٌت باالُخصاد الُش

اظىاد كالمت ماظعت هاؼئت " جخىلى البث في اظخجابت مؼالب الخص٘ى كلى كالمت ماظعت هاؼـئت للؽـشوغ اإلاـزٔىسة 

ٌُُت ظير اكمالها بمِخط ى امش خٖىمي.  آهٌا في الٌصل الثالث، ٓما جظبؽ صالخُاث اللجىت وجىـُمها ٓو

 الصالحيت.التزام اإلاؤسساث الىاشئت خالى فترة -3

ــم   اللالمــت بمــا ًلـي: صــالخُتبم جلتـزم اإلااظعــت الىاؼــئت خــال٘ مـذة امـً خــال٘ الٌصــل العــ ـــ20)اإلاشظــىم الخىٌُــزي ُس ــ ــ ـ  ـ

256 ،2020) 

ت ومجمىق ألاص٘ى وسُم الاكما٘ العىىي والتي جظبؽ -  ؛خٖىمي بإمش جدُِّ اَذاي همى مخللِت بلذد اإلاىاسد البؽٍش

م والتراجِـب الجـاسي بهــا اللمـل ووطـم مىاصهتهــا اإلاالُـت كلـى رمــت الـىصاسة اإلاٖلٌـت باالُخصــاد - معـٗ مداظـبت ػبِـا للدؽــَش

مي ورلٗ في احل ؤُصاٍ   ؛اإلاىالُت لعىت اليؽاغ اإلالنيمً العىت  ماسط31الُش

خ الخوُير  ؛بكالم الىصاسة بٖل حوُير ًؼشا كلى اللىاصش الزٔىسة بالٌصل الثالث مً َزا الِاهىن في احل مذجه ؼهش مً جاٍس

ًـخم حـخب كالمـت اإلااظعـت الىاؼـئت فـي صـىسة مخالٌـت اخٖــام الٌِـشة ألاولـى ؤكـالٍ بىـاء كلـى مدظـش ملاًىـت فـي الوــشض -

زا ًٖىن لٖل ماظعت لـم حلـذ حعـخجُب  وبلذ ظماق اإلامثل الِاهىوي للماظعت الىاؼئت ؤو مً ًىىبها كىذ الاُخظاء َو

ــزا ًٖــىن بمِخطــ ى ُــشاس مــً الــىصٍ مــي بىــاءا كلــى سؤي مؼــابّ للجىــت للؽــشوغ اإلاــزٔىسة ظــابِا َو ش اإلاٖلــٍ باالُخصــاد الُش

خم طبؽ بحشاءاث السخب لللالمت   .مش خٖىميؤ ىبمِخط الٌىُت ٍو

 .الخحفيزاث اإلاقدمت لبعث اإلاؤسساث الىاشئت-4

مٕـــً  مـــً خـــال٘ الٌصـــل الثـــامً مـــً الِـــاهىن العـــابّ   جـــم جىطـــُذ ؤلاحـــشاءاث الدصـــجُلُت لباكـــث اإلااظعـــت الىاؼـــئت ٍو

 ًُما ًلي: اًظاخها

ٔان كىها كمىمي او احير لذي ماظعت هاؼئت إلاذة ظىت ُابلت للخمذًذ مشة واخذة.-  لباكث اإلااظعت الىاؼئت، ظىاء 

ذ طمً اإلااظعت الىاؼئت اإلالىُت. 3ًخمخم بهزا الخّ كلى ألآثر - ٔامل الُى  ماظعين معاَمين ومخٌشهين لللمل 

ٔان او خاصا، -  الاكتراض كلى موادسة اللىن اإلاعخٌُذ مً كؼلت لبلث ماظعت هاؼئت.ال ًدّ للماحش، كمىمُا 

ًيخٌــم باكــث اإلااظعــت الىاؼــئت بمىدــت اإلااظعــت الىاؼــئت إلاــذة ظــىت واخــذة، ٓمــا ًيخٌــم اللــاملين فــي اإلااظعــت الىاؼــئت -

ٔامل مً اإلاىدت ٓزلٗ. ذ   بُى

ــــزؤلٗ مــــً - الهبــــاث واإلاــــىاسد ألاخــــشي التــــي ًظــــبؼها جــــإحي اإلابــــالى اإلاخصصــــت للمىدــــت مــــً الصــــىذَو الــــىػني للدؽــــوُل ٓو

 والتراجِب الجاسي اللمل بها.

 جظبؽ ُُمت اإلاىدت وػَش وؼشوغ اظىادَا والخصشي ًيها بإمش خٖىمي. -



 

 –حبلت المؤسسبث النبشئت  –لألعمبل المعبصرة بين المرافقت ومتطلببث االستدامت  المببدراتيت      

 244  برلين –ألمانيا/ السياسية واالقتصادية ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 اإلاؤجمس الدولي

 العلمي

2023 

 

ـــل  - ـــا للٌصــ ِـ جخٌٕـــــل الـــــىصاسة الىصـــــُت بـــــةحشاءاث ؤلاًــــذاق وبملـــــالم حســـــجُل بـــــشاءاث الاختـــــراق لٌائـــــذة اإلااظعـــــاث  12ًو

شة خعب ُىاكذ  الىاؼئت كلى اإلاعخىي الىػني ٓما جخٌٕل بةحشاءاث ؤلاًذاق كلى اإلاعخىي الذولي في خذود اإلاىاسد اإلاخًى

 اللذ٘ والاهصاي.

بي ًاإلااظعــــتامــــا مــــً خُــــث الاهخٌــــاق   بي كلــــى  بةكٌــــاء لهــــا جخمخــــماإلامىىخــــت  الصــــالخُتالىاؼــــئت خــــال٘ مــــذة  الظــــٍش طــــٍش

ٔاث   .خماعيعاَمت في الىـام الِاهىوي للظمان الاحاإلاب وجخٌٕل الذولتالؽش

 .الجصائسمؤسساث زواد الاعماى الداعمت للمؤسساث الىاشئت في  اهم-5

      مً اَم اإلااظعاث التي جم اوؽائها في الجضائش مً احل جِذًم الذكم للماظعاث الىاؼئت هجذ:

 :SYLABSسیالبس -

ـــا الجضائـــش اللاصـــمت بـــالِشب مـــً 2015 جإظعـــذ ظـــیالبغ كـــام م مَِش ، وهـــي خاطـــىت ؤكمـــا٘ ومعـــشكت مؽـــاَس

ـخم رلـٗ  ـادي الجضائـشي. ٍو ٔاث الىاؼئت فـي الىــام البُئـي الٍش ب ودمج الؽش ضي. حلمل َزٍ اإلااظعت كلى جٍِش ذ اإلآش البًر

ت للىجـــــاح فـــــي  ادًـــــت الظـــــشوٍس ير ألادواث الٍش ـــــزلٗ مـــــً خـــــال٘ دكـــــم سواد ألاكمـــــا٘ باالظدؽـــــاسة وجـــــًى العـــــَى الجضائـــــشي، ٓو

ـــل  ـــال٘ الخىاصــ ـــا٘ مــــً خـ ٍــــادة ألاكمـ ـــــام البُئــــي لش ش الى معــــاكذتهم كلــــى جىظــــُم ؼــــبٕت كالُــــاتهم، ٓمــــا تهــــذي بلــــى جؼــــٍى

ـــــادة ألاكمـــــا٘ فـــــي الجضائـــــش. )مذوهـــــت  والخِـــــشب مـــــم صـــــىاق الِـــــشاس فـــــي الِؼـــــاكين اللـــــام والخـــــاص مدلُـــــا وكاإلاُـــــا وحصـــــجُم ٍس

 .(2022ظُالبغ، 

 :INCUBME مياهکوب 

ا ؤصــخابها مــً الجضائــش فــي الخــاسج،  عــيَر ــا فــي الجضائــش اللاصــمت. َو اهکــىب مــي: هــي خاطــىت ومعــشكت ؤكمــا٘ ؤخــشي مَِش

م  وحعــاكذ َــزٍ م واإلااظعــاث الىاؼــئت اإلابخٕــشة مــً خــال٘ جِــذًم الــذكم واإلاؽــىسة ومخابلــت ظــير اإلاؽــاَس ت اإلاؽــاَس الؽــٓش

ا(. ٓما تهـذي بلـى وؽـش  ـادة ألاكمـا٘ الخذًثـت وكـالم ألاكمـا٘ مـً خـال٘ اإلاـاجمشاث ًىُا / مادًا الىحِعدُا، وبداٍس زِاًـت ٍس

ت,  والٌلالُاث. ٔالت الاهباء الجضائٍش  (2022)و

CYBERPARC DE SIDI ABDELLAH- 

ــا هــي ماظعــت فــي الِؼــاق اللــام، جإظعــذ كــام  َش ُــت الخـــائش الخٕىىلىحُــت وجؼٍى ٔالــت الىػىُــت لتــروٍج لتُر الى

ا الشئِس ي في  2004 ِم مَِش ظایبر باْس في مذًىت ظُذي كبذ هللا بالجضائش اللاصمت. وتهذي َزٍ اإلااظعت بلى بوؽاء ٍو

ت الٌلالـت فـي الاُخصـاد  م اإلابخٕـشة لظـمان اإلاؽـآس ادي وػني مً خال٘ حصجُم اإلااظعاث الىاؼئت واإلاؽاَس هـام بِئت ٍس

ت،  الجضائشي. ٔالت الاهباء الجضائٍش  (2022)و

BCOS- 

ت وجىحيهُت، باإلطاًت  ًِم مِش بُٖىط في مذًىت  اإلادمذًت بالجضائش، جِذم َزٍ اإلااظعت خذماث اظدؽاٍس
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م والـذكم والخىحُــه وكِــذ ًلالُــاث  م اإلاؽــاَس ـت فــي مجــا٘ ألاكمــا٘، وحؽـمل خــذماتها حعــَش ٔاث الجضائٍش باث للؽــش بلـى جــذٍس

ادة ألاكما٘. ت،  وماجمشاث خ٘ى ٍس ٔالت الاهباء الجضائٍش  (2022)و

Algerian Center for Social Entrepreneurs hip -  

ــادة ألاكمـا٘ الاحخماكُـت كــام  ـض الجضائـشي لٍش ــادة ألاكمـا٘ الاحخماكُـت فــي 2016جإظـغ اإلآش ـض ٍس ، ويهـذي بلـى حلٍض

ـــــــذكم ٓـــــــزلٗ سواد ألاكمـــــــا٘  ـــــــادة ألاكمـــــــا٘، ٍو ـــــــب الجهـــــــاث الٌاكلـــــــت فـــــــي الىـــــــام البُئـــــــي لٍش ـــــــزلٗ دكـــــــم وجٍِش الجضائــــــش، ٓو

م فــي َــزا اإلاجــا٘ مــً  الاحخمــاكُين. ًــخم رلــٗ مــً خــال٘ ــادة ألاكمــا٘ الاحخماكُــت فــي الجضائــش، ودكــم اإلاؽــاَس وؽــش زِاًــت ٍس

ت،  خال٘ جِذًم الخىحُه والاظدؽاساث. ٔالت الاهباء الجضائٍش  (2022)و

Fikra Tech - CDTA - 

ــا فـــي بابـــا خعـــً، باللاصـــمت. وهـــي ـــض جىمُـــت الخٖىهىلىحُـــاث اإلاخؼـــىسة التـــي ًِـــم مَِش مخخصصـــت فـــي  ؤو حلــشي ٓـــزلٗ بمٓش

م اإلابخٕـــشة فـــي مجـــاالث الللـــىم والخٕىىلىحُـــا وفـــي مجـــا٘ البدـــث  الللـــىم والخٕىىلىحُـــا، وجخمثـــل خـــذماتها فـــي دكـــم اإلاؽـــاَس

باث. زلٗ مً خال٘ الخذٍس ادة الُِمت ٓو ت،  الللمي والابخٖاس الخٕىىلىجي، واإلاعاكذة في ٍص ٔالت الاهباء الجضائٍش  (2020)و

Institut HABA-  

ش  1ت ًِــــم فــــي بلــــىصداد، ظــــاخت ًِــــم ملهــــذ خبــــ م حعــــاكذ كلــــى جؼــــٍى مــــاي، الجضائــــش، ملهــــذ خبــــت معــــشكت مؽــــاَس

م  ،Think Thankو Fablabsالابخٖـــــاس وسٍـــــادة ألاكمـــــا٘ فـــــي الجضائـــــش مـــــً خـــــال٘  ٓمـــــا جملـــــٗ مجلعـــــا كلمُـــــا لخُِـــــُم اإلاؽـــــاَس

م همى اإلااظعاث الىاؼئت باظخلما٘ ؤدواث مخخلٌت. ٔالت الاهباء ا ومشاُبتها وحعَش ت، )و  (2020لجضائٍش

 واإلاؤسساث الىاشئت في الجصائس: مسالص زواد ألاعماى جحدًاث-2

ُت اإلااظعاث الىاؼئت، بال ؤنهـا  بالشهم مً الذوس الٌلا٘ الزي للبخه معشكاث ألاكما٘ في اللالم في دكم وجُش

. ل  19-18)سحم،  ال جضا٘ في الجضائش بلُذة كً اإلاشاخل اإلاخِذمت التي بلوتها بلع الذ٘و  ( 2012اًٍش

ــت واإلااظعــاث الىاؼــئت، ًاظــين اإلاهــذي ولُــذ خــال٘  ولِــذ ؤٓــذ الــىصٍش اإلاىخــذب لــذي الــىصٍش ألا٘و اإلاٖلــٍ باُخصــاد اإلالًش

ـــاسة الخٌِذًـــت فـــي  والتـــي خصصـــذ لالػـــالق كلـــى وطـــلُت ُؼـــاق اإلااظعـــاث الىاؼـــئت ومىصـــاث سواد  2020مـــاسط  02الٍض

ا، مً خال٘ وطم  َش ل َزا الىىق مـً اإلااظعـاث وجمُٕنهـا مـً للـب ألاكما٘ في الجضائش وجؼٍى ّ لذكم وجمٍى خاسػت ػٍش

 دوس َام في الاُخصاد الىػني.

وكمىمــا ًـــةن ٔـــل مـــً معـــشكاث ألاكمـــا٘ واإلااظعـــاث الىاؼـــئت فــي الجضائـــش ٌلـــاوي حملـــت مـــً الىِـــائص، وجىاحـــه جدـــذًاث 

لىد رلٗ للذة ؤظباب ؤَمها:  جٍِ خائال ؤمام جؼىسَا َو

 مً ًٕشة معشكاث ألاكما٘ واإلااظعاث الىاؼئت في الجضائش.خذازت ومدذودًت ٔل -

ٔاًُت خ٘ى اإلاِـــــاٍس لخلٌُــــه، واًخِــــطلٍ اإلاىسد البؽشي وكذم جإَُل-  ه اللذًذ مً ــضائش التي جىاحــي الجــاوالجُت ًــــــت 
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 الصلىباث والخدذًاث خاصت ًُما ًخللّ هِص ألاًٖاس ؤلابذاكُت واإلابخٕشة.

ل، -  اإلاا٘ اإلاوامش لالظدثماس. وهِص سؤططلٍ الخمٍى

لاث والِىاهين.-  ؤلاحشاءاث البيروُشاػُت، وكذم مىآبت الدؽَش

 طلٍ ؤلاهخاحُت والخىاًعُت، وكذم مؼابِت اإلالاًير الذولُت.-

 طلٍ ؤلاهٌاَ الخٖىمي كلى البدث الللمي، واهٌصا٘ الجاملت ومشآض البدث الللمي كً ؤسض الىاُم.-

 الالٕتروهُت.خخلٍ الخِني، وكذم مىآبت الخؼىساث الخاصلت في بِئت ألاكما٘ اللاإلاُت )الذًم الالٕترووي، والخجاسة ال-

 الخالصت

٘  مـً اإلاعـدثمٍشً جمٕـين فـي ًلالـت ؤدواث ؤنهـا الجهـاث َـزٍ ؤزبدـذ ٔاث بلـى الىصـى لـت الؽـش  والِابلـت الىاؼـئت اإلاَا

م في دوسَا بلى باإلطاًت لالظدثماس، ادًت، اإلاجخملاث حىدة ًس ٔاث الٍش  كلـى الِؼاكاث مخخلٍ في الىاؼئت ومعاكذة الؽش

 الىمى. جدُِّ

ت اللمل ومعاخاث ألاكما٘ ومعشكاث خاطىاث ٔاهذ برا  ألاكمـا٘ وسٍـادة الابخٖـاس كلى مٌـاَُم حؽوُلها في حلخمذ اإلاؽتٓر

ٔاثألاكما٘  سواد مً للمالئها به ًدخزي همىرج بمثابت ظُٖىن  َزا ًةن  الىاؼئت. والؽش

ت وؤلاكاهاث اإلاىذ وحىد  اإلاـذي كلـى لـذكمها آلُت ؤًظل ولٕنها لِعذ واإلاعشكاث، الخاطىاث جإظِغ في للمعاكذة طشوٍس

ـل،  بداستهـا جـخم لـم برا بـالؼبم َـزا.للـذخل ؤخـشي  مصـادس والابخٖـاس إلًجـاد البدـث كـً ًثـبؽ كليهـا الاكخمـاد ؤن خُـث الؼٍى

ٔاث مً كذد بوؽاء مثل للواًت وواضخت، مدٕمت سئِعُت ؤداء ماؼشاث بىاظؼت  الىؿائٍ مً كذد خلّ ؤو الىاؼئت الؽش

 صمىُت مدذدة. ًترة في

َ  َىاْ ت مىذ جِذًم مً ؤًظل ػش ت ومعاخاث ألاكما٘ ومعشكاث خاطىاث لذكم ظىٍى  حعاكذ ؤنها خُث.اللمل اإلاؽتٓر

ادي العلْى وحصجُم الزاجُت الاظخذامت جدُِّ كلى  الصخُذ. الٍش

ـادة اللمـل فـي كلـيهم ًخلـين زـم ُلُلـت، بخٖلٌـت ؤو جٖلٌـت بـذون  باإلابـاوي الخاطـىاث جضوٍـذ اإلاثا٘، ظبُل كلى  لخىلُـذ ألاكمـا٘ ٍس

 ألاخشي. الدؽوُل جٖالٍُ ٌوؼي دخل

ِـت َىـاْ ير فـي جخمثـل ؤخـشي  ػٍش ـل جـًى ـل حعـخخذمها ختـى واإلاعـشكاث للخاطـىاث ألاولـي الخمٍى ٔاث همـى فـي جمٍى  الؽـش

َ  َـزٍ اظـخخذام ًمٕـً الىاؼـئت، ـادي العـلْى لدصـجُم الؼـش  الاظـخذامت مـً معـخىي  جدُِـّ فـي الصـخُذ واإلاعـاكذة الٍش

 الزاجُت. اإلاالُت

ـادة حُـذ بُئـي هــام فـي ـا الِؼـاق التـي اإلاجاهُـت اإلابـاوي كلـى الاكخمـاد للخاطـىاث ًمٕـً ألاكمـا٘، لٍش َش  الخٖـىمي، ًًى

 اإلاداظبُت. ؤو واإلاعاكذة الِاهىهُت الاظدؽاساث لخِذًم ًخؼىكىن  الزًً الخبرة ؤصخاب واإلاشؼذًً

 الخٖالٍُ  وبإُل اإلاىؿٌين مً خذ بإدوى اللمل اإلاعشكت ؤو للخاطىت ًمًٕ ؤهه ٌلني َزا
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 في الجشائز الطالبُت الىاشئت مإضطاثهظام بُئي للبىاء أهمُت 

The importance of building an ecosystem for student startups in Algeria 
 الجشائز/ 1حامعت ضطُف / د. ملُىت بً عللمت

Dr.Malika benalkama / Setif 1 university / Algeria 

 

 

 ملخص الدراضت: 

 باليظبت لكئت، زاصت في الجصاثس للماطظاث الىاػئت ؤهمُت وحىد هظام بُئي مالثمتهدف هره الىزنت البدثُت بلى الخػسف غلى 

ًالؼلبت الجامػُين غلى مسخلل الهُئاث الداغمت مؼ مداولت حظلُؽ الظىء في ظل الدغم الٌبير للدولت لهرا الىىع مً اإلااطظاث،  قخُت 

ت زاصت إلااطظاث هاػئت ػالبُت في بػاز  ؼلهرا الىىع مً اإلااطظاث ومداولت انتراح هظام بُئي ٌػٌع البيُت الخمٌُيُت الظسوٍز  اإلاؼاَز

ادًت  تُالجامػ البدثُت ؼ الٍس  في الجصاثس. الجامػُتفي طبُل حصجُؼ اإلاؼاَز

الخاصت لهرا الىىع مً اإلااطظاث الىاػئت  اإلاىاطبتالػمل لبدث بلى حملت مً الىخاثج، لػل ؤهمها طسوزة بًجاد آلالُاث ا جىصل

ً بما ًدىاطب و   واإلاخؼلباث الانخصادًت والػاإلاُت مً حهت زاهُت.مً حهت،  اخخُاحاتهمبالؼلبت الجامػُين اإلابخٌٍس

 الجصاثسماطظاث هاػئت؛ ػلبت حامػُىن؛ هظام بُئي؛  اليلماث املفخاحُت:

 

Abstract: 

This research paper aims to identify the importance of an appropriate ecosystem for startups in Algeria, especially 

for a young category such as university students in light of the great support of the state for this type of institutions, while 

trying to shed light on the various bodies supporting this type of institutions and trying to propose an ecosystem that 

reflects The necessary enabling structure, especially for start-up student institutions within the framework of university 

research projects, in order to support entrepreneurial university projects in Algeria. 

The research reached a number of results, perhaps the most important of which is the need to find appropriate work 

mechanisms for this type of institution for innovative university students in a manner commensurate with their needs on 

the one hand, and economic and global requirements on the other hand. 

Keywords: startups; university students; ecosystem, Algeria. 
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 ملدمت

ل ووؼاغ اإلااطظاث الىاػئت ذاث ؤهمُت يبيرة ومخىامُت غلى الصػُد  حػخبر  الهظاًا اإلاخػلهت بةوؼاء وجمٍى

س الػمالت وزلو الثروة وبالخالي في الاطخهساز والسقاهُت  الدولي، خُث حظاهم هره اإلااطظاث بؼٍل يبير في جؼٍى

ت ؤن الاحخماغُت. ومؼ ذلَ وغلى السؾم مً هرا الدوز اإلاميز، قمً الىاضح  جىقير البِئت الخمٌُيُت الظسوٍز

 .(2018)البىَ الدولي، ماطظاث الىاػئت ند ػٍل في مػظم ألاخُان غهبت ؤمام همى هرا الىىع مً ألاغماُ.لل

ل ًسجبؽ  ػخبر مؼٍل الخمٍى همى وجؼىز اإلااطظاث الىاػئت بمدي ججاوشها للػدًد مً اإلاؼاًل والػسانُل َو

اإلااطظاث غلى ؤمىالها الخاصت هره الػاثو ألاطاس ي ؤمام جؼىزها زاصت في مسخلت الاهؼالم والخىطؼ، قاغخماد 

ًاقت اخخُا ًاقُت لخؿؼُت  لي دازلي ؾالبا ما جٍىن ؾير  حاتها غبر مساخل وؼاػها مما ًدقػها والراجُت يمصدز جمٍى

لي طػُكا زاصت غً ػٍسو  و ماطظاث مخسصصت والتي ًبهى وؼاػها الخمٍى ل الخازجي غً ػٍس باللجىء للخمٍى

لُت في الدُو الىامُت.  الىطاػت البىٌُت والري ٌػخبر مً ؤهم اإلاصادز الخمٍى

 اإلااطظاث الىاػئت وخاطىاث طلظلت مخصلت ومجمىغت مخىىغت مً مظسغاث الجامػاثفي الػدًد مً ًىحد 

ادة ألاغماُ وظهىز واإلازواد ألاغماُ واإلاظدثمسون والجهاث الكاغلت الداغمت ألازسي و   اإلااطظاثىحىدة لدظهُل ٍز

 الىاػئت الؼالبُت. 

ادة ألاغماُ فيخُث  س ؤقٍاز ال ٌػمل الىظام البُئي لٍس ا" ببخٍازاالتي حػسض " بتؼلالجامػاث، غلى جؼٍى  ،حرٍز

ًإحي "زواد ألاغماُ واإلاظدثمسون  اث الخاصت بها ويُلىصاإلايُل ٌػمل ؤغظاء هُئت الخدَزع واإلاىظكىن غلى زغاًت 

سها.  اطظاثالخازحُىن" مً الخازج للػمل مؼ ؤقظل ألاقٍاز واإلا  الىاػئت التي جم جؼٍى

ل للماطظاث الىاػئت اإلاصادز والهُئاث الداغمت وفي ظل وانؼ ههص   ، قهد ػٍلفي الجصاثسوبسامج الخمٍى

س هرا الهؼاع وؤصبذ مً الظسوزي آلان وطؼ اطتراجُجُت وػىُت  غدم وحىد هظام بُئي مالثم غاثها حدًا ؤمام جؼٍى

 .مدٌمت جلبي جؼلػاث نؼاع اإلااطظاث الىاػئت

 ما طبو، ًمًٌ صُاؾت بػٍالُت البدث في الدظاُئ السثِس ي الخالي: بىاًء غلى

 الىاشئت بالجشائز وخاصت الطالبُت منها؟ املإضطاثما هي أهم مالمح الىظام البُئي الجدًد للطاع 

 جىدزج جدذ هرا الدظاُئ السثِس ي ألاطئلت الكسغُت الخالُت:

 اطظاث الىاػئت إلاما اإلاهصىد با -

  م البُئي للماطظاث الىاػئتما ؤهم ما ًميز الىظا -

لُت اإلاخاخت ؤمام هرا الىىع مً اإلااطظاث؛ -  ما هي ؤهم اإلاصادز الخمٍى

 ما ؤهم ما ًميز الاطتراجُجُت الىػىُت ألازيرة لدغم هرا الهؼاع. -
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 فزوض الدراضـت:

 :طىء مؼٍلت الدزاطت وؤهداقها وؤهمُتها ًمًٌ صُاؾت قسوض الدزاطت الخالُت غلى الىدى الخالي في

 مالئم في دعم املإضطاث الىاشئت الطالبُت في الجشائز أوادًمي ٌطاهم وحود هظام بُئي

ل الؼؿل الؼاؾل لسواد ألاغماُ واإلااطظاث الىاػئت، هرا باإلطاقت بلى : أهمُت البحث ٌػد الخصُى غلى الخمٍى

ت ومداولت زلو هظام بُئي مالثم لها بالجصاثس  زاصت بذا ما حػلو ألامس باإلااطظاث  طسوزة وحىد هُئاث الدغم الظسوٍز

 الىاػئت الؼالبُت.

 حظعى هره الىزنت للىصُى لألهداف الخالُت:  :أهداف البحث

  ؛مكهىم اإلااطظاث الىاػئت الؼالبُتحظلُؽ الظىء غلى 

 الخػسف غلى ؤهم الهُئاث الداغمت لهؼاع اإلااطظاث الىاػئت بالجصاثس؛ 

 ؤهم مالمذ ؤو مٍىهاث الىظام البُئي لهرا الىىع مً اإلااطظاث في الجصاثس؛ الخػسف غلى 

 .الخػسف غلى الاطتراجُجُت الىػىُت ألازيرة وؤهم ما جظمىخه لدغم هرا الهؼاع 

الاغخماد غلى اإلاىهج الىصكي الخدلُلي وهى ألاوظب إلاثل هره الدزاطاث مً زالُ حظلُؽ الظىء  جم: مىهج البحث 

مؼ مداولت جدغُمها لها  ومػسقت ؤهم ؤػساف الدغم هاث الىظام البُئي للماطظاث الىاػئت الؼالبُتمٍى غلى مسخلل 

 ببػع الاخصاثُاث اإلاخىقسة.

 املإضطاث الىاشئت بالجامعاث -1

 مظذ، غهىد لىب الجامػُت ألابدار غلى ناثمتبماطظاث  للخسوج الداغم السطمي الجامعي اليؼاغ ٌػىد

ً السواد نبل مً اإلاسخلكت واإلاىانل "الاطخسدام خاالث" مً الػدًد مػالجت جمذ وند  حظىٍو مدترقى ػملٌ .اإلابخٌٍس

سخبرون الجامػُت ألابدار غلى بىاءً  الىاػئت ماطظاثلل اإلامازطاث ؤقظل ووؼس جؼىٍس غلى الخٌىىلىحُا  باطخمساز ٍو

ًاث للػمل حدًدة ؤطالُب  ألازسي  وألاهداف والخػلُم بالبدث ؤلاطساز غدم مؼ جإزيرها لخػظُم مؼ هره الؼس

ُ  نىاهين بػع جصاُ ال  .للجامػت ع هُئت ؤغظاء وزهاقاث الجامػاث وطُاطاث الدو  ومخؼلباث نُمت جدزى الخدَز

 .الىاػئت اطظاثاإلا

ت ألاغماُ مً ؤهىاع غدةا، خىلهماو  تالجامػ دازلًىحد        ا، جخظمً بوؼائه ًخم التي الجدًدةو  الصؿيرة الخجاٍز

 University startups  حامػُت هاػئت ماطظاثو Student startups   ػالبُت هاػئت ماطظاث ًل مً

 Community startups (Hardy, 2023)مجخمػُت  هاػئت ماطظاثو 

 االػلُ الدزاطاث ؤواللِظاوع  ػالب نبل مً مملىيتغبازة غً ماطظاث هاػئت  :الطالبُت الىاشئت ملإضطاثا 1-1

ُ  ؤو الابخٍازاث ؤو ألاقٍاز بلى غادة حظدىد  السطىم ًدقػىن  الرًً الؼالب مً ؤيثر ؤو واخد ًمخلٌها التي ألاصى
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س ًخم ما ؾالبات و الدزاطُ بُت دوزاث في الؼالبُت الىاػئت اإلااطظاث جؼٍى  وند ألازسي  واإلادازض ألاغماُ بدازة في جدٍز

 .اإلااطظاث هره بملٌُت اإلاظُكت الجامػت تهخم ما هادزا ولًٌ دغما ؤو ههدًت حىاثص جخلهى

ادة مسايص في ؤو والؼب والهىدطت ألاغماُ ًلُاث في البرامج مً الؼالبُت الىاػئت اإلااطظاث حظخكُد ما ؾالبا  ٍز

هره اإلااطظاث  حػخمد البت، يمبالؼ الخاصت الىاػئت ألاغماُ مجاالث جدىىعػت، خُث الجام مظخىي  غلى ألاغماُ

 ؤو وػني مسبر ؤو حامػت مً مصدزه وؤخُاها للخهىُت مصدزا ًٍىن  ؤن ًمًٌ بػظها ولًٌ"الخٌىىلىحُا" غلى ؤنل بؼٍل

 (research.uoregon, 2023) .الجامػت مً يجصء آزس يُان

ادة ألاغماُ الىخُد الري ًدخىي غلى وخداث مػصشة : عاثالجاممً املإضطاث الىاشئت  1-2 س لبسهامج ٍز خؼٍى

ًاث مؼ اإلاىظماث ؾير مؼ ؼىزة الخبراء مصممه ؤطاجرة مً حامػاث زاثدة حىبا بلى حىب مؼ ً اإلاهازاث اإلاهىُت ػسا

ل وؤلازػاد  .الخهلُدًت اإلاىاهج ًخجاوش  بما السبدُت واإلااطظاث لخىقير زوابؽ للخمٍى

ُ  بمٍاهُت ؼلبتالجمىذ  وزازحها الجامػت في للىجاح مظازاث جسلو جدىلُت حػلم غملُتقهي   الخدظير بلى الىصى

ادة غلى ًسيص ػامل احخماعي بسهامج زالُ مً الجدًدة الػمل وقسص والخبرة الدازلي والخدٍزب للٍلُت  ًظم ألاغماُ ٍز

 .ألاولى الدزحتب ألاغماُ بدازة ًلُاث مً ؤطاجرة

ًاثهي  الجامػُت ألابدار غلى الهاثمت الىاػئت اطظاثاإلاوغلُه، ق سها هكظها الجامػاث جهىم هاػئت ػس  بخؼٍى

ؼ مً جيؼإ والتي وبػالنها  وخهىم  الازتراع بساءاث مثل وزازحُا، دازلُا اإلامىلت ألاطاطُت والػملُاث البدثُت اإلاؼاَز

ت والػالماث الخهىُت واإلاػلىماث والبرمجُاث واليؼس الخإلُل  .الخجاٍز

ًاث حؼٌُل جملإلػازة،   الهسن  ػىاُ حامػُت ابخٍازاث مً الجامػُت ألابدار غلى الهاثمت الىاػئت الؼس

،ً ػها وجىخُدها الػملُاث غلى السطمي الؼابؼ بطكاء جم ولًٌ الػؼٍس  الجامػاث ذشجػ الهىاهين والتي بمىحب وحظَس

سها وخماًتها حامػُت ابخٍازاث بوؼاء غلى هها وجؼٍى  طد غلى هره اإلااطظاث الىاػئت حػمليما  .وجسزُصها وحظٍى

ُ  بمٍاهُت لديهم لِع الرًً لبتللؼ الكجىاث  ندما اإلاط ي غلى إلاظاغدتهم ًدخاحىنهم الرًً والخبراء ألادواث بلى الىصى

ػهم ص  بتجمٌين الؼلو  في مؼاَز اديمً زالُ حػٍص وبًجاد ػسم  ابخٍازي غلى الخكٌير بؼٍل  هم، مما ٌظاغدالكٌس الٍس

ًان الؼل ؤقٍازهملترحمت  ًسؾبىن في بدء غمل ججازي ؤو الالخدام بالٍلُت ؤو الػثىز غلى  بتبلى ججازب وانػُت. طىاء 

 .هدقهمحظخسدم دوزاث حػلُمُت وجهىُاث زاثدة إلًصالهم بلى الىاػئت الجامػُت  اإلااطظاث قةنوظُكت، 

ادة اخخمالُت جإزير هره  اطظاثمً زالُ بوؼاء ودغم اإلا الىاػئت اإلابيُت غلى ابخٍازاتها ًمًٌ للجامػاث ٍش

 (research.uoregon, 2023)  .الابخٍازاث في اإلاجخمؼ وفي خُاة ؤلاوظان

ادة ألاغماُحػد  ججسبت حػلُمُت جدوم مدي الخُاة وجادي بداًخَ الجامػُت بلى زؼىة خاطمت ًمًٌ ؤن  الجامػُت ٍز

ػم غلى ؤزض الىانؼ ؤبػد الخدودبلى  ر الؼلبتجإز ًاءزاصت مؼ وحىد  في ججظُد مؼاَز ػئت للماطظاث الىا ػس

 University Startups partner الجامػُت
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ٌؼػسون بهدز ؤيبر مً ألامل بؼإن مً ػلبت اإلااطظاث الىاػئت الجامػُت  %74حؼير الاخصاثُاث ؤن 

د مً الثهت في ندزاتهم %70و ٌؼػسون بإنهم ؤيثر اطخػدادا للٍلُت %78، والاخخماالث اإلاظخهبلُت  .ٌؼػسون بمٍص

جامػُين مً اإلاجخمؼ ؤلانلُمي ومً ؾير ال بتؼلالؾير مً مملىيت مً نبل ؤغظاء : الىاشئت املجخمعُت إضطاثامل 1-3

ًجامػت. حظدىد غادة بلى ألاقٍاز ؤو الابخٍازاث ؤو ألاصُى اإلاملىيت لل مظخهلين ؤو في بػع ألاخُان جدصل  إلابخٌٍس

الىاػئت اإلاجخمػُت مً بسامج اإلاظاغدة ؤو  اإلااطظاثؾالبا ما حظخكُد و  غلى خهىم مً ؤػساف زالثت. اإلااطظاث

ادة ألاغماُ في حمُؼ ؤهداء الجامػت الخىمُت في الىظم البُئُت  .لٍس

ادةجمخاش   حػلم ؤن الؼلبت مً % 90  مً ًهسب ما ٌػخهدبالخماض، خُث  الجامعي اإلاظخىي  غلى ألاغماُ ٍز

ادة ُ  ؤلاهترهذ ظهىز  ومؼ حدا مهم ألاغماُ ٍز ، ؤمام الخىاحص وجهلُل اإلاىازد بلى اإلاجاوي والىصى  لبتللؼ ًمًٌ الدزُى

ًاث بدء آلان ًاث الىاػئت والتي حظعى بلى حرب ًل مً الؼلبت  طئُل ماُ بسؤض ػس قالجامػت مىصت مثالُت للؼس

ً.الؼمىخين واإلا  بخٌٍس

 وقهاوهرا  طابها ؤواإلاسجبؼت خصلتاإلا ؾير مػسقُت هُئاث زبؽ غىد الجرزي، الابخٍاز طُما وال الابخٍاز ًددر

ٌُتزاث في الىالًاث الابخٍا نُادة مىخدي في للخبراء  .اإلاخددة ألامٍس

 بتػل الجامػاث حظخظُلخُث  حػد الجامػت مسيصا مخػدد الخسصصاث:الجامعت مزهش مخعدد الخخصصاث:  -2

 جإطِع ٍخمو  البػع بػظهم مؼ بظهىلت للخكاغل الؼلبت لهاالء وطُلت وجىقس الخسصصاث مخػددة زلكُاث مً

 جسؾب ت، خُثمخىىغ زلكُاث مً ألاقساد مً مخٍامل قٍسو نبل مً اإلابٌسة اإلاساخل في الىاجخت الىاػئت اإلااطظاث

 مجمىغت ججلب التي الجاد والػمل الػالُت الدواقؼ ذاث قسم اإلااطظاث الىاػئت زئٍت في الاغماُ ظسغاثم مػظم

 .والخبرة واإلاػسقت اإلاهازاث مً مخىىغت

دتال ؤو الؼلبت الؼباب ألاغماُ زوادًمثل  خىالي  هىاىخُث  م،الػال في الخالُين ألاغماُ زواد مً الايبر ؼٍس

س وقها غاما  25و 18 بين ؤغمازهم جتراوح اإلابٌسة، اإلاساخل في ألاغماُ زواد مً ملُىن  165  Global  لخهٍس

Entrepreneurship Monitor Report ،َاإلاهابل، يف. اإلاساػس جدمل غلى ؤغلى ندزة ؤًظا الجامػاث يما جمخل 

، مبٌسة مسخلت في ػسيت بدء في وؤلازكاناث الىجاخاث بينما  والخىهل للخجسبت ؤيبر مظاخت الجامػاث بتػل لدي ًٍىن 

  Facebook شويسبيرج مازى ؤطع ، خُث الٍلُت طً في ؤغماُ زواد ؤطظها الخٌىىلىحُا صىاغت في الىجاخاث ؤيبر

 .ؤوطتن في جٌظاض بجامػت طٌىه ؾسقت في  Dell Computers دًل ماًٍل وؤطع هازقازد حامػت في وحىده ؤزىاء

ص وبًجاد زواد ألاغماُ مً  ادة ألاغماُ لخػٍص جىقس الجامػاث يرلَ بسهامجا خاطىا للؼلبت في مجاُ ٍز

ًادًمُين. ل غالُت  ألا ادة ألاغماُ ًخظمً قسص جمٍى ًاهذ نادزة غلى زلو داقؼ حُد لٍس ًادًمُت في الجامػت  البِئت ألا

و السنمي للمىخجاث باطخسدام اإلاىصاث الس  مًٌ ؤًظا ؤن ؤو الدظٍى نمُت والتي ؤدث لظهىز زواد ؤغماُ ػلبت، ٍو

ادة  بتوظخيخج ؤن حمُؼ ألاػساف مً الجامػاث مً صاوعي الظُاطاث والؼل س ٍز وزحاُ ألاغماُ لها دوز في جؼٍى

 .ألاغماُ في الجامػاث
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ادة ألاعماٌ -3  هىةالبالُىم بكهم ؤيبر مً ؤي ونذ مط ى  بتًخمخؼ الؼل: داخل وحٌو الجامعاث الىظم البُئُت لٍز

ًاث الخٌىىلىحُا غالُت الىمىال ادة ألاغماُ وزاصت ػس  .هاثلت لخلو الهُمت التي ًمًٌ ؤن جيبؼ مً ٍز

ًا ؼ ء ًبدو ؤن دوزة الابخٍاز زاسخت في الجامػاث، وبػظها ؤصبذ آلان ؤيثر ذ و الخهىُاث واإلاؼاَز بؼإن حظٍى

ٌُت (FAANG) ة قةن الخٌىىلىحُا الٌبير  ،الىاػئت غً بسامجهم ًاث الخٌىىلىحُا ألامٍس هى ازخصاز ألطهم ػس

هي في مىنؼ الصدازة  Googleو  Netflixو  Appleو  Amazonو  Facebookالخمع ألايثر ػهسة وهجاخا: 

 .باليظبت ألقظل اإلاىاهب

ؼ الؼالبُت ؤًظا ولِع ؤًً ، مً اإلاظخؿسب ؤن جدخكظ الىالًاث اإلاخددة بدوزها الساثد في مجاُ اإلاؼاَز

ؼ الؼالبُت.   California Crescent Fund ع صىدوم ِجإط 2020خُث جم زالُ طىت جصدهس مظاخت اإلاؼاَز

ًالُكىزهُا  اإلااطظاثالرًً ًسيصون غلى جىمُت بِئت  بتوهى غبازة غً اثخالف مً الؼل الىاػئت الؼالبُت في حىىب 

غلى الابخٍاز بؼٍل ؤطسع والخصُى غلى زؤض ماُ ؤيبر. ًدزى الصىدوم هره اإلااطظاث  مً زالُ مظاغدة

ًالُكىزهُا وهى في مهمت لتزوٍد باإلاىازد التي الؼلبت  ؤلامٍاهاث التي جإحي مً ؤقظل ًلُاث الهىدطت في حىىب 

 Dorm Room لهرا الظبب نامىا بةوؼاء صىدوم  ماطظاث هاػئتخالمهم في مً ؤحل جدهُو ؤ بليهاًدخاحىن 

Fund (DRF)  ًان غبازة غً هى و  First Round ػسيتإلااطع صىدوم مسمىم بهُادة الؼالب ظهس غىدما 

Capital  ،Josh Kopelman  الرًً ًمٌنهم مظاغدتهم  ألاغماُقٌسة الجمؼ بين الؼالب الؼمىخين وزواد

 ،2012في غام  Dorm Room الخاصت. جإطع صىدوم  ماطظاتهم جإطِعوزبؼهم بصمالئهم الؼالب الساؾبين في 

ًان ألاُو مً  وند حمػذ قسنها ؤيثر مً ملُاز  ،بت حامػُىن ػلًدًسها  ماطظت 300آلان لخد وند طاغد هىغه و

في  مً الؼلبتغلى الترييز غلى زواد ألاغماُ  هرا الصىدوم  ملُازاث دوالز في الهُمت. ًداقظ 3دوالز وزلهذ ؤيثر مً 

 .(Dorm Room Fund, 2023)الىالًاث اإلاخددة ويىدا

ُه زٍسج، ختى ؤن الصىدوم  ػبٌتصىدوم ؤًظا الىصُى بلى الالىاػئت التي ًخم نبىلها مً نبل  للماطظاثًمًٌ 

ًاث مثل اإلاساػس اإلااُفي صىادًو زؤض  مً الؼلبت ٌػملىن  يما ؤوؼإ صىدوم   Amazon  و Google ونُادة الكسم في ػس

 والري ًمًٌ زٍسجي الجامػاث الجدد مً بوؼاء ؤغمالهم الخجاٍزت الخاصت.  الخٍسجين،الدزاطاث الػلُا مازسا صىدوم 

جم بحساء غملُت و  DRFصىدوم  التي اهبثهذ غًو  Zodiac الخدلُالثغلى ػسيت  Nike اطخدىذث ،2018في غام 

 .(Hart, 2021)  الخاصت غلى "حظَسؼ الخدُى السنمي" وحػٍصص البُاهاث وبمٍاهُاث الخدلُالث Zodiac الاطخدىاذ هظسا لهدزة

دج   General Catalyst اإلادغىم مً  Rough Draft غلى الجاهب آلازس ًهؼ مهس ًامبًر ماطاحؼىطدع و في 

ىزى وطان قساوظِظٍى مؼ ماطظين مً مػهد ماطاحؼىطدع للخٌىىلىحُا  ًاث ولدث في بىطؼً وهٍُى ولديها ػس

ىزى ال ؤولُا ًصل بلى ؛ وبساون وحامػت هٍُى ؤلل دوالز ، مؼ بمٍاهُت الىصُى بلى اإلاىحهين  25ًىقس الصىدوم جمٍى

ً إلاظاغدة   الىاػئت غلى الخهدم.  اإلااطظاثواإلاظدثمٍس

قسصت غمل وحمػذ  550دوزا في زلو ؤيثر مً  هاػئت ولػبذ ماطظت 150ؤيثر مً  Rough Draft دغمذ

ًاتت مدكظ ًاث مثليما  ،ملُىن دوالز 230ؤيثر مً  هاػس  Apple و RobinHood و Hubspot جم الاطخدىاذ نبل ػس
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هىاى ماطظىن ، خُث الىاػئت في الظهىز في حمُؼ ؤهداء الػالم للماطظاثبدؤث ألاهظمت البُئُت 

تهػمىخىن وقسم  دة إلًجاد طىم مىخج و خٍسصت  في ًل مٍان اػئت ببخٍاٍز ؼاًل إلاخل بًجاد غلى بًجاد ػسم قٍس

خم بوؼائه لسغاًتها. ًدخاج زواد ًقهؽ دازل هظام حػمل قهؽ ًمًٌ لألقٍاز اإلابخٌسة ؤن  ذلَ،ومؼ ، الػالم

الىاػئت التي ًمًٌ ؤن ًٍىن لها ذاث ًىم جإزير لِع قهؽ غلى  اإلااطظاثألاغماُ بلى بِئت داغمت إلػالم 

 .يٍلوالػالم الانخصاد اإلادلي ولًٌ غلى اإلاجخمؼ 

 الىاشئت؟ للمإضطاثما هو الىظام البُئي  -4

ػبٌت  -مً يُان  جصءفي طُام مددد ي وحدثلهد  ،قساؽ مًالىاػئت  اإلااطظاثال جىحد وال ًمًٌ ؤن جىحد 

الىاػئت ألازسي واإلااطظاث . ًخم دغم زواد ألاغماُ مً نبل مجخمؼ مً ألاشخاص واإلاىظماث هاؤيبر بٌثير من - هظام

 .للماطظاث الىاػئتبلُه غلى ؤهه هظام بُئي  ٌؼير هرا ما و  التي جدُؽ بهم

ًاث( ٌػخبر مؼابها لىظام " Merriam-Webster ٌػسف نامىض 4-1 الىظام البُئي" بإهه "ش يء )مثل ػبٌت مً الؼس

ال ًمًٌ لػظى في هظام بُئي ، خُث الٍلمت ألاطاطُت هي الاغخماد اإلاخبادُ".بُئي زاصت بظبب ؤحصاثه اإلاػهدة اإلاترابؼت

ً، قهم مسجبؼىن بػالنت مخبادلت اإلاىكػت ؤن ٌػمل  (merriam webster, 2023) .ؤو ًخىاحد بدون آلازٍس

ص الابخٍاز في مجخمػهم اإلادلي  االىاػئت مػ للماطظاثٌػمل ؤغظاء الىظام البُئي  ًان ذلَ في  -لخػٍص طىاء 

ظخسدمىن مجمىغت  -ما  مدًىت مػُىت ؤو مىؼهت  .ُ حدًدةاإلاىازد اإلاخاخت لهم إلوؼاء وجىطُؼ هؼام ؤغماَو

(hubbublabs, 2022) 

هم هىاة الابخٍاز والاطؼساب والخهدم. بنهم ، قحصء ال ؾنى غىه في ؤي هظام بُئي الىاػئت هكظها حػد اإلااطظاث

 دوزا مهما في الىمى الانخصادي ؤًظا. ادون ًدددون وحه الىظام البُئي ٍو

ًاث الٌبيرة، مما ٌػصش الخىمُت الانخصادًت ؤيبر الىاػئت وظاثل  اإلااطظاث جسلو بمجسد الاطخدىاذ ، و مً الؼس

ًمًٌ بػد ذلَ ضخها مسة ؤزسي في الىظام  إلاظاهميها والتي اقةنها جدهو ؤزباخ للجمهىز،هاػئت ؤو ػسخها  ماطعغلى 

ؼ  اإلااطظاثجإحي  لىمى الانخصادي.اجدهُو ٌػصش هطجها مما ًادي في النهاًت بلى ألامس الري  البُئي الىاػئت مً مؼاَز

 اإلاسخلت اإلابٌسة بلى غملُاث الخىطؼ غالُت الىمى. 

الٍلُاث  ، والتي حؼملاإلااطظاث الىاػئت اإلاٍىهاث ألازسي إلاىظىمت: مىوهاث الىظام البُئي للمإضطاث الىاشئت 4-2

في حمُؼ لهره اإلااطظاث ؤخد ؤهم اإلاىازد للىظم البُئُت  الجامػاث، خُث جىقس والجامػاث وبسامج الخػلُم ألازسي 

الىاػئت غلى  اإلااطظاثووطؼ الجُل الهادم مً زواد ألاغماُ ومىظكي  اؤطاطُ ادوز  اإلاىهبت يما جادي ،ؤهداء الػالم

هي و  Ivy Leagueظه بؼٍل يبير مً اإلاىاهب مً مدازض ٌظخكُد وادي الظُلٍُىن هك، قمثال الصخُدت مظازاتهم

ٍي ًظم زماوي حامػاث بدثُت زاصت في ػماُ ػسم الىالًاث اإلاخددة.  اض ي حماعي ؤمٍس غادة ما ٌظخسدم و ماجمس ٍز

اض ي لإلػازة بلى اإلادازض الثماوي يمجمىغت مً ًلُاث الىسبت ذاث دالالث  Ivy Leagueمصؼلح  زازج الظُام الٍس
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ت الاحخماغُتالخميز  ًادًمي والاهخهاثُت في الهبُى والىسبٍى ؤغظائها هم حامػت بساون وحامػت ًىلىمبُا وحامػت ؛ ألا

يظخىن وحامػت بيظلكاهُا وحامػت ًُل.  لُت دازجمىر وحامػت هازقازد وحامػت بٍس  (ivyleague, 2023)ًىزهُل ًو

ادة ألاغماُ ودوزاث خُى ؤلادازة ظا ًهىاى ؤ  والابخٍاز وبسامجماطظاث الخػلُم الػالي التي جهدم دزاطاث ٍز

و  و ؤمام الػهُى ، بلى ذلَ السنمي وماالدظٍى ل ؤقٍازهم بلى وانؼ مً زالُ بدء ؤغمالهم  اإلابخٌسةجمهد الؼٍس لخدٍى

ًاث الهاثمت. في غام  ت الخاصت ؤو الاهظمام بلى الؼس غلى طبُل اإلاثاُ ؤطكسث ألابدار الجامػُت غً  ،2015الخجاٍز

 اإلاخددة.ػسيت هاػئت في الىالًاث  1012بوؼاء 

والتهدًداث البُئُت والظُاطاث الػاإلاُت اإلاظؼسبت، مً اإلاهم ؤيثر مً ؤي  اإلادظازعفي غصس الخؼىز الخٌىىلىجي 

 اإلااطظاثطخىاحه ، خُث الخدًث ونذ مط ى ؤن جٍىن اإلااطظاث ذاث جكٌير جهدمي وججهيز ػالبها لخددًاث الػالم

 .الىاػئت الػدًد مً هره الخددًاث

ؼ الخؿير، ال طُما في نؼاغاث مثل  ال حظخؼُؼ داثماالجامػاث ؤن  يما مىايبت مخؼلباث طىم الػمل طَس

ع الكجىة وجدٍزبألامس الري ًخؼلب . طىتًل بالٍامل ًخم بوؼاء ؤدواز حدًدة  ؤًًالخٌىىلىحُا   دوزاث مٌثكت لخػٍى

ًاء الاصؼىاعي والخػلم آلالي وغلىم البُاهاث ما ًٍىن لهره البرامج  اؾالب، و اإلاهىُين غلى اإلاهازاث اإلاؼلىبت مثل الر

ًاث الخٌىىلىحُا الٌبيرة لخىقير قسص غمل لؼالبها، مما ٌؿري الىظام البُئي  اإلااطظاثاجكانُاث مؼ  الىاػئت وػس

 مباػس.الىاػئت بؼٍل  للماطظاث

، ًإحي في اإلاسجبت الثاهُت الخمىٍلالىاػئت، قةن  للماطظاثبذا ًاهذ اإلاىهبت هي ؤهم مىزد  :الخموٍلملدمو  4-2-1

لت بدون مظدثمس ؤو ماطظت مالُت لدغمها وهرا هى الظبب  حظخمس الىاػئت  اإلااطظاثمً قػدد نلُل  لكترة ػٍى

ًاث زؤض اإلااُ  تن اإلاالثٌو اإلاظدثمس ئي لهرا الىىع مً اإلااطظاث. قفي ؤنها زييزة ؤطاطُت لٍل هظام بُ وػس

ً حمُػها لها  الاطدثمازي ومىانؼ الخمىٍل الجماعي والهسوض واإلاىذ )الخاصت والخٍىمُت( ومهدمي الخمىٍل آلازٍس

 ؛مٍانها دازل هظام بُئي

الىاػئت غلى الىجاح مً زالُ  اإلااطظاثالخاطىاث واإلاظسغاث هي بسامج حظاغد  :الحاطىاث واملطزعاث 4-2-2

ل.  س والخمٍى ًاث والبدث والخؼٍى ب والاطتراجُجُت والؼسا  اًلػبىن دوزا ؤطاطُقهم جصوٍدها باإلزػاد والخىحُه والخدٍز

الىاػئت وزاصت في اإلاساخل اإلابٌسة منها. ًمًٌ ؤن ًادي الىصُى بلى مىازد وػبٌت اإلاظسغاث بلى  اإلااطظاثفي بنالع 

 ؛في الىظام البُئي حدازتهاهاػئت لم جثبذ  اطظتمبوؼاء ؤو يظس 

ألامىاُ الالشمت  - ألاولى اخلس اإلازاصت في  -الىاػئت  اإلااطظاثؾالبا ما ال جمخلَ : تشركناملعمل المطاحاث  4-2-3

مٍاجب مؼتريت خُث ًمًٌ  والتي هي غبازة غً مظاخاث الػمل اإلاؼترى ، لرا حػدلؼساء مظاخت مٌخبُت زاصت بها

ل ألاح مىسكظت وبدون وبإطػاز الىاػئت اطدئجاز مٍاجب زاصت  للماطظاث ناثمت مً ل، يما ؤنها جهدم التزام ػٍى

ؼ جمًٌ مظاخاث الػمل اإلاؼتريت  قةن ذلَ،ألاهم مً و ألازسي.الامخُاشاث  جىطُؼ ػبٌتهم مً ؤصخاب اإلاؼاَز

ًاث ألازسي   .واطخٌؼاف ؤوحه الخػاون اإلادخملت مؼ الؼس
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ون ومطخللون  4-2-4 ىن وؤصخاب ألاغماُ الخسة غلى : وواالث واضدتشاٍر ًاالث والاطدؼاٍز ؾالبا ما ال جدصل الى

هره جمُل قسم ، خُث الىاػئت والىظم البُئُت اإلااطظاثغلى السؾم مً ؤهمُتهم في ؤداء  ٌظخدهىهه،الخهدًس الري 

الخددًاث التي ال ًمٌنهم خلها دازلُا ألنهم ال الخالُت مً الهدز بلى ػلب اإلاظاغدة الخازحُت في مىاحهت  اإلااطظاث

 ًمخلٍىن اإلاػسقت ؤو اإلاهازاث ؤو ألادواث ؤو الىنذ. 

 الىاػئت، اإلااطظاثال ًىحد غمل بدون مهدمي زدماث ناهىهُين ومالُين لدغمه. حمُؼ : الخدمت و ملدم 4-2-5

ًاهذ صؿيرة ؤو في مساخلها  ًدخاج اإلااطظىن بلى الترييز غلى يما مصسفي. و جدخاج غلى ألانل بلى مداطب  ألاولى،مهما 

 .ؤطاطُاث الػمل

ت واملوحهون  4-2-6 ت واإلاىحهين مظاغدة اإلااطظين زالُ : املىظماث الاضدتشاٍر ًمًٌ للمىظماث الاطدؼاٍز

ادًت بػدة ػسم. غلى طبُال اإلاىحهىن الىاجخىن ذوو الخبرة غلى ؤن جظل مظاوال  ٌظاغد إلاثاُ،زخالتهم الٍس

في الاطخػداد  اإلاظاغدة. ًمٌنهم لىجاحوصادنا مؼ زئٍخَ. ؾالبا ما جٍىن زبرتهم في ألاغماُ ؤمسا بالـ ألاهمُت ل

 .ظخهبل وجهدًم آزاء ؾير مخديزةللم

 العالكت بين الطلبت واملإضطاث الىاشئت(: 1التشيل ركم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 ئعداد الباحثت : مًاملصدر

ادة الاعماٌ الزكمُت واملإضطاث الىاشئت الطالبُت -5 ىقس الخهىُاث السنمُت قسصا لهادة اإلااطظاث إلغادة ج: ٍر

ًاء الىظام البُئي ولخكع الخٍالُل، لرا حػمل  الخكٌير في ؤغمالهم لخلو ججازب ؤقظل للػمالء واإلاىظكين وػس

ًاث وزاصت  مسخلل الىاػئت غلى الاطخكادة مً هره الكسص مً زالُ الخدُى السنمي، وغلُه قهي  اإلااطظاثالؼس

جب ؤن ًددر هران اليؼاػان في  جهىم بيؼاػين ؤطاطُين وهما بىاء مىصت زنمُت وبىاء همىذج حؼؿُل حدًد ٍو

   ونذ واخد مً ؤحل طمان الخدُى السنمي.

ً مً الطلبت  حطز بين أفظل املواهب واملبخىٍز

 وفزص الخلدم الوظُفي 

 الجامعاث

املإضطاث 

 الىاشئت

 الطلبت
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زالزت بلى زمظت ؤطػاف الهُمت في هصل الىنذ بىاء مىصت بُاهاث زنمُت جىقس للماطظاث الىاػئت ًمًٌ  

وبىصل الخٍلكت، يما طخمٌنها هره اإلاىصت مً الىصُى للخدماث السنمُت الجدًدة ومً جددًث جهىُت اإلاػلىماث 

 .ألاطاطُت الخاصت بها ويالهما مهم لىجاح الخدُى السنمي

ث وججدًد البيُت الخهىُت إلػالم مثل هرا الخدُى السنمي هى طسوزي للبدء في جددًث جٌىىلىحُا اإلاػلىما

بُت للبُاهاث والاطخسداماث السنمُت وهى ما طِظمذ باالهخهاُ مً الخٌىىلىحُا الهدًمت بلى البُاهاث  بسامج ججٍس

 واإلاىصت السنمُت وبرلَ جىطُؼ هؼام الخدماث السنمُت الجدًدة بؼٍل ؤطسع.

 PaaSو SaaSلريُت وذلَ بكظل الخؼىزاث اإلاخػددة في ؤصبذ مً اإلامًٌ الُىم بوؼاء مىصت بُاهاث زاصت باألغماُ ا

 والػسوض السخابُت وألاهظمت ألاطاطُت ذاث الخػلُماث البرمجُت ومجخمؼ اإلاصدز اإلاكخىح.

ًاث ألاطاطُت لخىمُــت الانخصاد السنمي وجدكُــص الىظام البُئي لإلبداع ولالبخٍاز، جمٌُــً وجىمُت  5-1 مــً ؤهــم اإلادــس

ادة  ؼ ألابدار ٍز ألاغماُ السنمُت ودغــم همىها وجؼىزها مـًـ اإلاساخل ألاولُت اإلاخمثلت قــي جىلُــد ألاقٍاز ومؼــاَز

سهــا واطــخدامتها. ــــــي جؼٍى ــــت واإلاظــاهمت قـ  اإلاخسصصـ

ادة الاعماٌ الزكمُت 5-1-1 ف ٍر  ؤنها:غلى حػسف : Digital Entrepreneurship حعٍز

  س جهىُاث زنمُت حدًدة ؤو اطخسدام ًاث مً زالُ جؼٍى ؼ الهاثمت والؼس ل اإلاؼاَز ؼ حدًدة وجدٍى زلو مؼاَز

 ؛حدًد لهره الخهىُاث

  ؼ ناثمت بةوؼاء ل مؼاَز ادًت وجدٍى ؼ زنمُت ٍز س ألاقٍاز وجإطِع مؼاَز ادة الاغماُ السنمُت، جؼٍى وغلُه، حػٌع ٍز

 ؛واطخسدام جهىُاث زنمُت حدًدة

  ادة ؤما ادة الاعماٌ الزكمُت ألاوادًمُتٍر ًاهذ نادزة غلى زلو داقؼ حُد لٍس ًادًمُت في الجامػت  : البِئت ألا

و السنمي للمىخجاث باطخسدام اإلاىصاث السنمُت والتي ؤدث لظهىز زواد  ل غالُت ؤو الدظٍى ألاغماُ ًخظمً قسص جمٍى

مًٌ ؤًظا ؤن وظخيخج ؤن حمُؼ ألاػساف مً الجامػاث  مً صاوعي الظُاطاث والؼالب وزحاُ ؤغماُ ػلبت، ٍو

ادة ألاغماُ في الجامػاث س ٍز  (Soltanifar & others, 2021, p. 10) ألاغماُ لها دوز في جؼٍى

ادة الاغماُ السنمُت 5-1-2  : ًمًٌ جىطُدها مً زالُ الؼٍل اإلاىالي:مبادت طُاطت ٍز

ادة الاعماٌ الزكمُت مبادئ ضُاضت(: 2التشيل ركم )  ٍر

 

 

 

ادة الاعماٌ الزكمُت، وسارة الاجصاالث والخلىُت الطعودًت،  :املصدر  .6، ص:2021ضُاضت ٍر

 مبادئ سياسة ريادة االعمال الرقمية

 االستثمار والتبني وتوطين التقنية
 البحث والتطوير الرقمي

 دعم ريادة االعمال الرقمية
 الجاهزية االستثمارية للشركات الناشئة

توجيه مسارات االبتكار ومشاريع البحث 
 والتطوير الرقمي
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ػا  خالُا الجصاثس حؼهدالىظام البُئي للمإضطاث الىاشئت في الجشائز:  -6  الجدًدة للخٌىىلىحُا للؿاًتهمىا طَس

ين ألاغماُ زواد مً للػدًد هدُجت اإلاػلىماث جٌىىلىحُا وطىم  مخلٍىن  الخاقص لديهم الرًً الجصاثٍس  اإلاهازاث حمُؼ ٍو

ُ  زاجػت ؤقٍاز لخهدًم الالشمت مً  السابػت اإلاسجبت الجصاثس جدخل يماو  غاإلاُا117اخخلذ الجصاثس اإلاسجبت ، هرا و توانػُ وخلى

ًاثخُث  هُا ػماُ في الىاػئت الؼس  .بقٍس

 ًلي: امً ؤهم مميزاجه، م الىاشئت: للمإضطاثبالجشائز مخطط عام للىظام البُئي الجدًد 6-1

لُت ناثمت غلى الاطدثماز في  6-1-1 ل ودغم الـماطظاث الىاػئت يألُت جمٍى بوؼاء صىدوم اطدثمازي مسصص لخمٍى

ل الخهلُدًت الهاثمت غلى الهسوض  ؛زئوض ألامىاُ بدال مً آلُاث الخمٍى

ت للخىحه  6-1-2 الاطتراجُجي في مجاُ جثمين ألاقٍاز بوؼاء مجلع ؤغلى لالبخٍاز والري طٍُىن حجس الصاٍو

 والـمبادزاث الـمبخٌسة وؤلامٍاهاث الىػىُت للبدث الػلمي، في زدمت جىمُت انخصاد الـمػسقت؛

وطؼ ؤلاػاز الهاهىوي الري ًددد مكاهُم الـماطظاث الىاػئت والخاطىاث ويرا الـمصؼلخاث الخاصت  6-1-3

ساءاث بوؼاء هره الٌُاهاث. غالوة غلى غملُت بغداد الىصىص بالىظام البُئي النخصاد الـمػسقت، مً ؤحل حظهُل بح

ل مؼ دوزة همى  الخىظُمُت ذاث الصلت، التي طخكط ي بلى مساحػت الىصىص الـمىحىدة مً ؤحل جٌُُل آلُاث الخمٍى

 الـماطظاث الىاػئت؛

 وانخصاد الـمػسقت؛زلو وشازة مٍلكت باإلااطظاث الىاػئت   6-1-4

ل نؼب الامخُاش الجهىي الخٌ 6-1-5 للـماطظاث الىاػئت، الري ًجسي بهجاشه مً نبل ػسيت  (HUB) ىىلىجيجدٍى

 طىهاػساى بلى وشازة الـماطظاث الىاػئت وانخصاد الـمػسقت؛

ؼ الـمبخٌسة والـماطظاث الىاػئت، مً الاطخكادة مً الـمظاخاث الـمخاخت دازل   6-1-6 جمٌين خاملي الـمؼاَز

ً الـمنه  ي غلى الـمظخىي الىػني؛الـماطظاث الخابػت لهؼاعي الؼباب والخٍٍى

ت للمىاػو التي جخىقس  6-1-7 تهُئت الجماغاث الـمدلُت لـمظاخاث مسصصت للـماطظاث الىاػئت مؼ بغؼاء ألاولٍى

ؼ الـمبخٌسة؛  قيها بمٍاهاث يبيرة مً خاملي الـمؼاَز

 مػالجت الىهص اإلاسجل في الخاطىاث واإلاظسغاث وهُاًل الدغم؛ 6-1-8

" وخاطىت ؤغماُ )ػبها للمسطىم متشزوع مبخىز" و"مإضطت هاشئتبوؼاء اللجىت الىػىُت إلاىذ غالماث " 6-1-9

 (؛15/9/2020اإلاازر في  20/254الخىكُري زنم 

جكػُل دوز الهُاًل الداغمت يصىدوم طمان الهسوض للماطظاث الصؿيرة واإلاخىطؼت وصىدوم الظمان  6-1-10

ؼ وصىدوم الظمان اإلاؼترى غلى  ؤزؼاز نسوض اطدثماز ؤصخاب اإلاؼترى إلاساػس الهسوض للؼباب ؤصخاب اإلاؼاَز

ؼ الػاػلين البالؿين لظً   طىت...الخ؛ 50-35اإلاؼاَز

لُت الخٍىمُت اإلاباػسة وؾير اإلاباػسة للماطظاث ال 6-1-11  ىاػئت؛جكػُل دوز الهُئاث الخمٍى

ٍلل  6-1-12 س الـماطظاث الىاػئت، ٍو مً ؤحل طمان الخأشز الـمؼترى ما بين الهؼاغاث لخىكُر بطتراجُجُت جؼٍى

 ؛اث الىاػئت وانخصاد الـمػسقت، بالظهس غلى طبؽ الـمظاهماث التي جهدمها حمُؼ الهؼاغاثوشٍس الـماطظ
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الىاػئت غلى مظخىي مىنؼ وشازة الدازلُت والجماغاث اإلادلُت والتهُئت  لماطظاثجم بوؼاء مىصت ل 6-1-13

ؼ الصؿيرة الهاثمت في الجصاثس، بؿسض بىاء ناغدة بُاهاث  ًاث الىاػئت واإلاؼاَز الػمساهُت، لجمؼ اإلاػلىماث غً الؼس

ت لجمُؼ ألاػساف اليؼؼين في الىظام البُئي ؼ يما جم اطخددار زلُت لإلصؿاء والىطاػت  .مسيٍص لكاثدة خاملي اإلاؼاَز

ػهماطظاث اإلابخٌسة واإلا  .الىاػئت، بهصد الاطخماع بلى اوؼؿاالتهم وجرلُل ًل الصػىباث التي حػترض جدهُو مؼاَز

لُت للمإضطاث ا الفجوة املالُت 6-2 ل  لىاشئت:أو الخمٍو لهرا الىىع مً اإلااطظاث ٌػد جددًد حجم قجىة الخمٍى

ؤمسا بالـ ألاهمُت إلاسخلل الجهاث الكاغلت في هرا الهؼاع الطتهداف مجاالث الىمى ذاث ؤلامٍاهاث الػالُت وبالخالي 

س   (Beyet, 2019 ) هؼاع بٌكاءة ؤيبر. هرا الدغم جؼٍى

ف 6-2-1 ل املإضطاث الىاشئتفجوة ج حعٍز ل مٍو العزض غلى ؤنها الكسم بين هره اإلااطظاث : ًخم جهدًس قجىة جمٍى

ل الطلب املحخمل و الحالي ؤن اإلااطظاث الىاػئت الري ًمًٌ ؤن حػالجه اإلااطظاث اإلاالُت. جكترض قجىة جمٍى

ًاث في البلدان الىامُت لديها هكع السؾبت والهدزة غلى الانتراض مثل هظيراتها في ؤطىام الاثخمان اإلاخؼىزة  الؼس

ت.وحػمل في بِئاث م  SME finance) اطظُت ممازلت وؤن اإلااطظاث اإلاالُت جهسض بٌثاقت ممازلت لىظيراتها اإلاػُاٍز

forum, 2020)؛ 

لُت ؾير  الىاػئتمً اإلاؼسوغاث الصؿيرة  %41ملُىن ؤو  131 6-2-2 السطمُت في البلدان الىامُت لديها اخخُاحاث جمٍى

ل  مظخىقاة لُىن دوالز؛ 5البلدان الىامُت بدىالي هرا الىىع مً اإلااطظاث في وجهدز قجىة جمٍى  جٍس

س البِئت الخمٌُيُت وجصمُم وبوؼاء زؼؽ طمان الاثخمان مً زالُ جدظين  6-2-3 دغم جىكُر اإلابادزاث مثل جؼٍى

لظماهاث وؤهظمت ؤلاغظاز...الخ( البيُت الخدخُت الاثخماهُت )ؤهظمت ؤلابالؽ غً الاثخمان واإلاػامالث اإلاظمىهت وسجالث ا

ادة وصُى اإلااطظاث ال ل؛ ىاػئتالتي ًمًٌ ؤن جادي بلى ٍش  بلى الخمٍى

ل ب 6-2-4 واطخسدام  والىد للىد الىاػئت مثل مىصاث ؤلانساض ؤلالٌترووي اإلااطظاثدزاُ الابخٍاز في جمٍى

ل طلظلت الخىزٍد، يما ًمًٌ ؤًظا جىقير الػمل  البُاهاث البدًلت الجساذ نسازاث الاثخمان والكىاجير ؤلالٌتروهُت وجمٍى

ل  ت ألازسي لدغم ؤوؼؼت جمٍى  ؛هره اإلااطظاثاإلاخػلو بالظُاطاث والػمل الخدلُلي والخدماث الاطدؼاٍز

ل اإلا 6-2-5 لػالمي مً زالُ اإلاؼازيت ودغم الؼسايت الػاإلاُت غلى اإلاظخىي ااطظاث الىاػئت الدغىة لخمٍى

س الاثخماهُت  ً مً ؤحل الؼمُى اإلاالي ومجلع الاطخهساز اإلاالي ولجىت الاثخمان الدولُت إلغداد الخهاٍز إلاجمىغت الػؼٍس

ل  ؼ خُى الهظاًا اإلاخػلهت بخمٍى زطاث وؤدواث بدازة اإلاػسقت واإلايؼىزاث السثِظُت خُى اإلاماهرا الىىع مً اإلاؼاَز

 .(2019)هبت و آزسون،  الجُدة والىماذج الىاجخت.

، خُث ؤوؼإ البىَ والىاػئتللماطظاث الصؿيرة  فجوة التشمٌو املاليوفي هرا ؤلاػاز، ًمًٌ ؤلاػازة بلى 

والىاػئت  اإلااطظاث الصؿيرةالدولي ماػًسا مسيبا ًخظمً يال مً الىصُى بلى الخدماث اإلاالُت واطخسدامها مً نبل 

 & Blancher) باطخسدام جدلُل اإلاٍىن السثِس ي وبُاهاث غلى مظخىي اإلااطظت مً مسح ماطظاث البىَ الدولي..

others, 2019) 

 .ىاػئتاطظاث الللماطظاث الصؿيرة واإلاًىضح الؼٍل اإلاىالي بػاز الؼمُى اإلاالي 
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 ىاشئتال واملإضطاثللمإضطاث الصغيكة  (: ئطار التشمٌو املالي3التشيل ركم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Source:  Nicolas Blancher & others, Financial Inclusion of Small and Medium-Sized Enterprises in the MiddleEast and 

Central Asia, FMI, 2019, p: 36.  

ل املخاحت أمام  6-3  الىاشئت  املإضطاثمصادر الخمٍو

برش
ُ
ًاث الٌبيرة.  ج ًاهذ يمُت ؤو هىغُت، الكسم الخالي بُنها وبين الؼس زصاثص هرا الىىع مً اإلااطظاث طىاء 

س " ت املالُت ًدُذ هرا الازخالف الخكٌير في ؤن هىاى مىؼها مالُا زاصا بهره الكئت مً اإلااطظاث والبد مً جؼٍى الىظٍز

 ".للمإضطت الصغيكة

ل الىاػئت في الىانؼ، ًخػين غلى اإلااطظاث  ل همىها غلى اإلادي اإلاخىطؽ والؼٍى لِع قهؽ مً مىازدها جمٍى

ل الراحي وشٍادة زؤض اإلااُ( واإلاىازد الخازحُت )الخإحير واإلاىازد اإلاصسقُت(، خُث ًمٌنها اللجىء بلى  الخاصت )الخمٍى

ؼ بػظها غالناث حػاون مصادز ؤحىبُت جيؼإ بما مً ماطظاث مالُت مخػددة الجيظُاث ؤو مً البلدان التي جهُم م

 انخصادي ومالي ؤو في ألازير في الظىم اإلاالُت الدولُت.

ل غملُاتها الىاػئت باإلطاقت بلى هره اإلاىازد، ًمًٌ للماطظاث  الخصُى غلى نسوض نصيرة ألاحل مً ؤحل جمٍى

 (Micro entreprise Info, 2018) )نسوض نابلت للخػبئت، نسوض ههدًت... بلخ(.

التشمٌو املالي 
 للمإضطاث الىاشئت

 اللزض البىيي
 أضواق رأص املاٌ

 الخىىولوحُا املالُت
  

الاضخلزار 
 الىلي

  

 الاضخلزار الطُاس ي

بِئت 
 املإضطاث الاعماٌ 
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ًاث الىاػئت جىاحه الخددًاث اإلاالُت بؼٍل  يما ؤػازث ؾالبُت  غام،ؤظهسث الدزاطاث اإلاىحىدة ؤن الؼس

ل الخازجي هي مخؼلباث الظماهاث  الدزاطاث بلى ؤن الػىامل التي جمىؼ ألاغماُ الصؿيرة مً الىصُى بلى الخمٍى

إلاسجكػت وغدم اطخجابت اإلااطظاث اإلاالُت التي حػخبر ألاغماُ الصؿيرة ؤغماال مدكىقت اإلاػامالث ا الصازمت وجٍالُل

ًاقُت لدغم ػلب الهسض ولِع هىاى سجل مالي.باإلاساػس،   & Asmy Bin Mohd Thas Thaker) ومظدىداث ؾير 

others, 2020) 

ل اإلااطظاث ث الصؿيرة واإلاخىطؼت، ختى آلان ال ًصاُ الهسض اللزوض املصزفُت 6-3-1 : اإلاصدز ألاُو لخمٍى

لُت والري ًمًٌ ؤن ًخسر ػٍل  اإلاصسفي الخل ألاُو الري جكظله اإلااطظاث الصؿيرة واإلاخىطؼت الخخُاحاتها الخمٍى

ل انخىاء آلاالث، ألازار... بلخ ؤو لص  ٍادة الخدقو الىهدي للماطظت. زهً غهازي، ًمًٌ ؤًظا اطخسدام الاثخمان لخمٍى

سها.  ل يجصء مً بوؼائها ؤو جؼٍى  خُث ًل ػهس جؼلب الػدًد مً اإلااطظاث الصؿيرة واإلاخىطؼت هرا الىىع مً الخمٍى

ًظل الىصُى بلى الاثخمان اإلاصسفي ؤمسا صػبا هىغا ما، ولٍي جٍىن اإلااطظاث الىاػئت ماهلت، ًجب غليها 

 بوؼاء ميزاهُت غمىمُت ًمًٌ ؤن جبرز ندزتها غلى طداد الهسض؛ بزباث حدوي ؤغمالها ونبل ًل ش يء

ل البدًلت: 6-3-2 ل البدًل بدال مً اإلاسوز  حلٌو الخمٍو لجإث الػدًد مً اإلااطظاث الصؿيرة واإلاخىطؼت بلى الخمٍى

ًاالثخمان بين الؼس  ًاث: وطُلت غبر البىىى. غلى اإلادي الهصير، ًمًٌ لهره اإلااطظاث الازخُاز مً بين غدة بداثل: 

ت والخصم  ًاث والخىاُش غً اإلاظخدهاث الخجاٍز ل هاججت غً ػسوغ دقؼ حػاندًت مخكو غليها بين الؼس زازحُت للخمٍى

ع ٌػادُ حصء )بين  ٪( مً اإلابلـ اإلاظخدو 80و 70والخىاُش غً اإلاظخدهاث ؾير اإلااهلت بلى ماطظت مالُت مهابل حػٍى

ل، قللماطظاث الصؿيرة غلى الػمالء اإلادًىين. ؤما غلى اإلادي الؼ  الخُاز بين:والخاػئتٍى

 ل الجماعي ل الجماعي غبر ؤلاهترهذ الري ًسوم لٌثير مً اإلاظدثمٍسًالخمٍو هت ، هرا : وطؼ الخمٍى ل ػٍس الخمٍى

ل  ص ؤهداف الؼمُى اإلاالي مً زالُ حظهُل الىصُى بلى الخمٍى ػت ونلُلت الخٍلكت وؤلاحساءاث حظاهم في حػٍص طَس

ل الجماعي صىاغت مظخددزت وبًجاد هماذج  مبخٌسة والىصُى بلى قئت ؤصُى واطدثمازاث حدًدة. وحػخبر صىاغت الخمٍى

ي  في الجصاثس  ل الدؼاًز   financement participatifزاصت في مجاُ دغم اإلااطظاث الىاػئت مً زالُ الخمٍى

ل الجماع ل الجماعي اإلاظاوُ غً بوؼاء وبدازة مىصاث الخمٍى ي غلى ؤلاهترهذ وجسصُص وطؼ مظدؼاز الخمٍى

ل الجماعي ؼ الخمٍى  .ألامىاُ مً الجمهىز في مؼاَز

ل الجماعي للماطظاث الىاػئت في الجصاثس  .ًىضح الجدُو اإلاىالي، ؤهم مىصاث الخمٍى

 

 

 

 

 

 

 



 

 – حبلت المؤسسبث النبشئت –لألعمبل المعبصرة بين المرافقت ومتطلببث االستدامت  المببدراتيت          

 263  ثزنيٍ –أنًبَيبانسيبسيخ وااللتصبديخ / ، اإلستزاتيجيخإصذاراد انًزكز انذيًمزاطي انعزثي نهذراسبد  

 

 املإجمز الدولي

 العلمي

2023 

 

ل الجماعي للمإضطاث الىاشئت في الجشائز1الجدٌو ركم )  (: أهم مىصاث الخمٍو

 

 املىصت هدفها

ل حماعي ًخم بوؼائها في الجصاثس طىت  ، وحظتهدف ألاقساد 2013ؤُو مىصت جمٍى

ؼ اإلابخٌسة والػلمُت  والجمػُاث وزحاُ ألاغماُ وؤصخاب اإلاؼاَز

Twiiza 

ل الجماعي جم بوؼائها طىت  ىن في اإلاؼسوع 2014مىصت الخمٍى ، ًدصل اإلاؼاًز

لها. جىقس  اإلاىصت لهادة اإلاؼسوع دزاطت  غلى خصص في الؼسيت التي نامىا بخمٍى

 مالُت وخملت لجمؼ الخبرغاث والدغم بػد بػالم الؼسيت.

Chriky 

ين مً اإلاجخمؼ السنمي طىت  جم بوؼائها بىاطؼت زواد ؤغماُ قسوظُين حصاثٍس

ؼ في الجصاثس إلاىاحهت الصػىباث  2019 بهدف زلو صلت بين اإلامىلين ونادة اإلاؼاَز

ًاث الصؿير  ًاث الىاػئت في مجاُ حمؼ التي جىاحهها الؼس ة واإلاخىطؼت والؼس

 ألامىاُ والخصُى غلى نسض بىٍي

Ninvesti 

وهي مسصصت  ، COVID-19بظبب ؤشمت حاثدت  2020جم بوؼاء اإلاىصت طىت 

و الخُمت 100 ت مً نبل قٍس ؼ الخجاٍز ٪ ألغماُ الخظامً، خُث ًخم جهُُم اإلاؼاَز

 لظمان ػكاقُت الػملُاث وقػالُت ؤلاحساءاث.

Kheyma 

 املصدر: مً اعداد الباحثت اهطالكا مً املواكع الالىركوهُت لهذه املىصاث

 ل مالئىت ألاعماٌ واملطاهماث الخاصت ىن الرًً ًهدمىن الخمٍى : ألاشخاص الؼبُػُىن ؤو الاغخباٍز

ًاث مهابل الخصُى غلى ؤطهم في زؤض اإلااُ وبمٍاهُت اإلاؼازيت في ؤلادازة الُىمُت والهسازاث  للؼس

 .ؤلاطتراجُجُت للؼسيت

ل هره، ًمًٌ للماطظاث  6-3-4  ؤًظا ؤن جؼلب:الىاػئتباإلطاقت بلى ػسم الخمٍى

 خل بًجاز مؼ زُاز الؼساء في نهاًت الػهد؛الخأحيك : 

 ًاث ؤزسي ؤو هُئاث غامت ؤو الدولت؛اللزض الدتشاروي  : نسض ًدصل غلُه مً ػس

  وؾالبا ما جٍىن صىادًو زؤض صىدوق رأص املاٌ الاضدثماري .ً ل مهدم مً مجمىغت مً اإلاظدثمٍس : جمٍى

 اإلااُ الاطدثمازي اإلادغىمت مً نبل مجمىغاث يبيرة مدزحت في البىزصت؛

 ل مً ؤخد ؤقساد ؤطسجه  الخصُى غلى الخمٍى

لُت للماطظاث   6-3-5 جظهس الخجسبت الدولُت ؤن ؤطىام زؤض اإلااُ ًمًٌ ؤن جادي دوزا مهما في زدمت الاخخُاحاث الخمٍى

ًاث الىاػئت التي لديها بمٍاهاث همى ولًٌ مساػس مسجكػت زؤض اإلااُ الاطدثمازي  الصؿيرة واإلاخىطؼت. ند ججرب الؼس

ًاإلاظاهماث الخاصت. ومؼ همى اإلا اطظاث الصؿيرة واإلاخىطؼت وبىاء سجل ؤداء ؤقظل ند جصبذ والصىادًو اإلاخسصصت 

ًالهسوض اإلاصسقُت ؤو ؤلانساض الهاثم غلى ألاصُى مخاخت بؼٍل متزاًد، وند ٌظاغد جىزٍو الهسوض  مصادز الاثخمان 

ل حدًد.  يما ند جصدز اإلااطظاث الصؿيرة واإلاخىطؼت اإلاخهدمت الدًىن وخهىم اإلالٌُت مً زال ُ ؤًظا في حػبئت جمٍى

 (Blancher & others, 2019) ؤطىام زازج البىزصت ؤو ؤطىام الصسف

لُت اإلاخاخت ؤمام   :الىاػئت مىضخت في الؼٍل اإلاىالي اإلااطظاثغمىما، ؤهم اإلاصادز الخمٍى
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ل املإضطاث ال4التشيل ركم )  ىاشئت(: مصادر جمٍو

 

 

 

 

 

 

ادة ألاعماٌ، املصدر           ً، ٍر : مً اعداد الباحثت اعخمادا على: أحمد بً عبد الزحمً التشمُمزي، وفاء بيذ هاصز املبيًك

 325، ص:2019العىُبان لليتشز والخوسَع، الطعودًت، 9

ل اإلاخاخت للماطظاث بؼٍل متزاًد، غلى السؾم مً ؤن بػظها ال ًصاُ في  الىاػئت ًدظؼ هؼام زُازاث الخمٍى

س ؤو هى محجىش في ػٍله الخالي ليظبت نلُلت مً هره اإلااطظاث. ختى آلان، ؤدي الاقخهاز بلى  اإلاساخل ألاولى مً الخؼٍى

الُت اإلاػسقت والكهم لهره ألادواث البدًلت وػساثهها وؤدائها مً حاهب اإلااطظاث الصؿيرة واإلاخىطؼت واإلااطظاث اإلا

 (2012)ػلحي،  والظلؼاث الػامت بلى بغانت اهدؼازها. 

ًجب ؤن ًٍىن الىظام اإلاالي الكػاُ نادزا غلى جىقير اإلاىازد اإلاالُت إلاجمىغت واطػت مً اإلااطظاث في ظل  يما

ؤيثر الظسوف جىىغا وجىحُه الثروة اإلاالُت مً مصادز مسخلكت بلى الاطدثماز اإلاىخج. في الىنذ الري ٌػمل قُه الهؼاع 

ً ؾير اإلاصسفي حاهدا للخٌُل مؼ البِئت الخىظُمُت الجدًدة،  ً اإلااطظاجُين والكاغلين آلازٍس قةن اإلاظدثمٍس

فجوة اإلاصسقُين، بما في ذلَ مظدثمسو الهؼاع الخاص وؤصخاب الثرواث الػالُت، لديهم دوز مدخمل في طد 

ل  .(OCDE, 2018, pp. 4-5) .للماطظاث الىاػئت  الخمٍو

ل  ًاث الٌبير  اإلااطظاثًىضح الؼٍل اإلاىالي اإلاصادز السثِظُت لخمٍى  ةالىاػئت مهازهت بالؼس

 (: املصادر الخموٍلُت الزئِطُت للمإضطاث الصغيكة واملخوضطت5التشيل ركم )

 

 

 

 

Source : nouvelles approches du financement des pme et de l’entrepreneuriat :élargir la gamme des instruments, 2018, 

OCDE, Paris, p : 9 
 

 التشزواث الىاشئت
 املدخزاث الخاصت

واملخاطزاملالئيي   
حلٌو الخىىولوحُا املالُت )الىد 

ل الجماعي(  للىد والخمٍو
 

 الىاشئت املإضطاث
  املصغزةو 

 رأص املاٌ املخاطز
 املطاهماث الخاصت

 املإضطاث الىبيكة
 أضواق رؤوص ألامواٌ

 واللزوض البىىُت
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ل املإضطاث ال 6-3-6  :ًمًٌ جىطُدها مً زالُ الؼٍل اإلاىاليمً أضواق رأص املاٌ وفلا لدورة حُاتها:  ىاشئتجمٍو

ل املإضطاث الىاشئت عبك 6التشيل ركم )  ٌأضواق رأص املا (: جمٍو

Source : nouvelles approches du financement des pme et de l’entrepreneuriat :élargir la gamme des instruments, 2018, 

OCDE, Paris, p :10. 

وزواد ألاغماُ بؼٍل يبير غلى ؤدواث الدًً الخهلُدًت لخلبُت اخخُاحاتهم مً بدء الىاػئت ؾالبا ما حػخمد اإلااطظاث 

لُت اإلاسخلكت لها في مساخل  الدؼؿُل والخدقهاث الىهدًت والاطدثماز، ولًٌ هره ألادواث ال جلبي جماًما الاخخُاحاث الخمٍى

ل غً ػٍسو الدً ىن اإلااطظاث الجدًدة واإلابخٌسة مسخلكت مً دوزة خُاتها. غلى وحه الخصىص، ال ًىاطب الخمٍى

ل"والظَسػت الىمى التي جهؼ في الؼسف ألاغلى مً هؼام اإلاساػس والػاثد؛ وؾالبا ما جٍىن " التي حػاوي منها هره  فجوة الخمٍو

 (Fadoua Anairi & Radi, 2017) ". فجوة همو رأص املاٌاإلااطظاث هي "

ُ اإلاىال ُاث الخمٍىل الخازجي ألازسي للماطظاث ًىضح الجدو كت الػاثد واإلاساػسة.الىاػئت ي جهى ُ وقها لخىُل  وزواد ألاغما

ل الخارجي ألاخزى للمإضطاث 2الجدٌو ركم )  ألاعماٌ الىاشئت ورواد(: جلىُاث الخمٍو

 مخاطزة/عائد مزجفع مخاطزة/عائد مخوضط مخاطزة/عائد مىخفع مخاطزة/عائد مىخفع

ل عً  ٌ جمٍو م رهً الاصو  أدواث رؤوص ألامواٌ الخاصت أدواث هجُىت أهواع أخزى مً الاكركاض طٍز

 كزض ملابل رهً أصل

 فوجزة خارحُت

ل ضلعي  جمٍو

ً  كزض جخٍش

 كزض اًجاري 

 ضىداث املإضطاث

 جورٍم الدًون 

 ضىداث مإمىت

 جوظُفاث خاصت

ل حتشاروي  جمٍو

 كزض/ضىداث جابعت

 مطاهمت طمىُت

 كزض حتشاروي

 املتشارهت في ألارباححلوق 

ل  ضىداث كابلت للخحٍو

 ضىداث مع صً اهخخاب

ل مخوضط   mezzanineجمٍو

 رأص املاٌ الاضدثماري 

 رأص املاٌ املخاطز

مىصاث مخخصصت في ادراج 

املإضطاث الصغيكة واملخوضطت 

 بالبورصت

ل حتشاروي )أضهم(  جمٍو

Source : nouvelles approches du financement des pme et de l’entrepreneuriat :élargir la gamme des instruments, 2018, 

OCDE, Paris, p : 9 

ت  املصادر الادخاٍر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ألاضز

 املطدثمزون
 املإضطاجُون 

الصىادًم 
 املخخصصت

 اللىواث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 رأص املاٌ ألاولي

 املطدثمزون املالئىت
 رأص املاٌ املخاطز

ُاة املإضطاث الصغيكة  دورة ح

 واملخوضطت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

الدًون وألاوراق املالُت املظموهت 

 ٌ  بأصو

 الاطالق

 الىمو

 النضج

التشزواث غيك 
 املالُت

 حلوق امللىُت
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، خُث ػهدث هره ألادواث التي ججمؼ الىاػئتؤصبدذ ألادواث الهجُىت مخاخت بؼٍل متزاًد للماطظاث 

جمىٍل واخدة، جؼىزا في البلدان اإلاخهدمت وؤصبدذ جمثل الخهىُاث  بين غىاصس الدًىن وخهىم اإلالٌُت في آلُت

 حراًبا مً ؤػٍاُ الخمىٍل للماطظاث التي جهؼ غلى مكترم ػسم في دوزة خُاتها غىدما جصداد 
ً
الهجُىت ػٌال

 اإلاساػس وقسص الػمل.

ل  -7 م لخمٍو  بالجشائز الطالبُت الىاشئت املإضطاثخارطت طٍز

، مؼ خاطىت 18مسيصا، قُما بـل غدد خاطىاث ألاغماُ  26الىاػئت ًبـل غدد مسايص الدغم والاطدؼازة الخاصت باإلااطظاث  7-1

ٍاز للؼلبت ًالت الىػىُت ، طسوزة بػالم مؼاَزؼ خاطىاث الاغماُ الجامػُت والابخ ؼ اإلاهترخت مً نبل الى غملُت خظً اإلاؼاَز

س الخظاثس الخٌىىلىحُت  نبل اليؼإة الكػلُت للماطظت، ألهه ٌؿؼي الكترة اإلامخدة مً جددًد الكٌسة بلى لترنُت وجؼٍى

الهدف مً الخاطىت هى زلو جىاقو  ؾاًت ججظُد اإلاؼسوع غلى ؤزض الىانؼ مسوزا بخصمُم مؼسوع زلو اإلااطظت؛

 بين غدة غىامل وهي اإلاىاهب والخٌىىلىحُا واإلاػسقت؛

ل  7-2 و لخمٍى الىاػئت بالجصاثس، بةػساى البىزصت وزؤض اإلااُ الاطدثمازي وجددًد  اإلااطظاثجم وطؼ زازػت ػٍس

بي ػبه يلي لخمٌين الؼباب مً ؤلاطهام بكػالُت في قَ ازجباغ  يُكُت مظاهمت اإلاؿتربين وجؼبُو آلُاث بغكاء طٍس

ت، )  وجخظمً هره الخازػت اإلاظازاث الخالُت: .الانخصاد الىػني باإلادسوناث ًالت الاهباء الجصاثٍس  ؛(2020و

الىاػئت"، التي طخٍىن بمثابت مسيص جٌىىلىجي مخػدد الخدماث بجاذبُت غالُت، ما ٌظمذ  اإلااطظاثبوؼاء "مدًىت  7-3

هي لإلبداع والابخٍاز؛ ص مٍاهت الجصاثس يهؼب بقٍس  بخػٍص

، غلى ؤن جىؼلو اإلاسخلت 2020ألاطع الهاهىهُت إلاػاهد ههل الخٌىىلىحُا زالُ السبؼ ألاُو مً غام  وطؼ 7-4

ًاء الصىاعي واهترهذ ألاػُاء التي حػمل بالخػاون مؼ الٌكاءاث  ً مسخصين بالر بُت غبر حامػخين بةوؼاء مسيٍص الخجٍس

ت بالخازج؛  الجصاثٍس

جدكيزاث حباثُت حدًدة لكاثدة ؤصخاب اإلااطظاث الىاػئت الطُما التي جدابير و  2020ؤنس ناهىن اإلاالُت لظىت  7-5

بت غلى ألازباح والسطم غلى  جيؼؽ في مجاالث الابخٍاز والخٌىىلىحُاث الجدًدة وذلَ مً زالُ بغكائها مً الظٍس

س ؤدائها مما ٌظمذ بخدهُو جىمُت انخصادًت مظخدامت بالجصاثس غلى اإلا دي الهُمت اإلاظاقت بهدف طمان جؼٍى

يما جظمً الهاهىن اغكاءاث مً الظساثب والسطىم الجمسيُت في مسخلت الاطخؿالُ مؼ بنساز حظهُل وصُى  .اإلاخىطؽ

ت؛ ػها الاطدثماٍز  هره اإلااطظاث بلى الػهاز لخىطػت مؼاَز

 ؛مً بين اإلاٍىهاث ألاطاطُت لىطؼ هظام بُئي هىاى الخاطىاث ومجمػاث اإلااطظاث اإلابخٌسة 7-6

د وجٌىىلىحُاث ؤلاغالم والاجصاُ واإلاؼازيت في  ججدز  7-7 ؤلاػازة ؤًظا بلى اإلاؼسوع الدولي بػىىان "دغم وشازة البًر

ص جىمُت جٌىىلىحُاث ؤلاغالم والاجصاُ في الجصاثس". ومً الىخاثج اإلاىخظس جدهُهها  :وطؼ هظام بُئي لخػٍص

 ص الابخٍاز ًالت بؿسض حػٍص  ؛جدظين ػبٌت الؼسايت للى

   ص س جٌىىلىحُاث ؤلاغالم والاجصاُحػٍص  غملُت جإػير وجؼٍى
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ل التشزواث الىاشئت:  7-8 ل اإلااطظاثصىدوق جمٍو ت ؤُو صىدوم لخمٍى الىاػئت  ؤػلهذ الخٍىمت الجصاثٍس

ؼ اإلابخٌسة مً بوؼاء ماطظاتهم بػُدا غً غسانُل البىىى ل لخمٌين ؤصخاب اإلاؼاَز  ؛واػتراػاتها للخمٍى

ل عبك  7-9  رأص املاٌ املخاطز حشجُع الخمٍو

حظازع همى زؤض اإلااُ اإلاساػس في الظبػُيُاث وؤصبذ في الدظػُيُاث مً الهسن اإلااض ي، ظاهسة خهُهُت مؼ زىزة  

جٌىىلىحُا اإلاػلىماث وؤطػاز الكاثدة اإلاىسكظت، ؤما في ؤوزوبا، بدؤ زؤض اإلااُ اإلاساػس في الثماهُيُاث جدذ نُادة الخٍىماث 

ًاث زؤض اإلااُ اإلاساػس اإلااطظاجُت، وصىادًو الخىظُل ذاث اإلاساػسة، مؼ مداولت بشالت مً ؤحل حصجُؼ بوؼاء ػ س

 (Dai, 2014) الخىاحص اإلاالُت والهاهىهُت والثهاقُت.

اإلااُ اإلاساػس هى وطُؽ مالي وؼؽ والري ًخىلى غدة ؤدواز: مدًس ؤو مظدؼاز ؤو ختى مدًس الؼسيت التي  زؤض     

ً مثل  ً زازحُين آزٍس ٌظدثمس قيها. مً وحهت هظس الىطاػت اإلاالُت، ًجمؼ ؤصخاب زئوض ألامىاُ مً مظدثمٍس

ًاث الخإمين واإلااطظاث والجامػاث والػاثال  ًاث الخاصتصىادًو الخهاغد والبىىى وػس  & KETTANI) ث ؤو ختى الؼس

VILLEMEUR, 2014) 

ؼ  ل مؼاَز ًاث زؤض اإلااُ اإلاساػس، بخمٍى ًاث جدعى بؼس وبالخالي هى غبازة غً ؤطلىب ؤو جهىُت جهىم مً زالله ػس

ت جخميز بمساػس مسجكػت غلى الػمىم مؼ جىنؼ جدهُو غاثد مسجكؼ ًصل في  ٍا، بلى اطدثماٍز  30بػع البلدان، مثل ؤمٍس

%غلى ؤن ًخم اطترداد زؤض اإلااُ اإلاساػس به في نهاًت بسهامج الاطدثماز بػد بدزاج غاثد ًدظب غلى ؤطاض  40% ؤو

السبذ اإلادهو، ومً دون جهدًم ؤي طمان غىد ببسام غهد اإلاؼازيت، خُث ًخدمل اإلاساػس ًلُا ؤو حصثُا الخظازة في 

.خالت قؼل اإلاؼسوع ا ًاث الىاػئت التي ما  إلامُى  بلى زؤض اإلااُ اإلاساػس غلى ؤهه ًىقس ألامىاُ الخاصت للؼس
ً
ىظس غادة ًُ

س.  (HUY Vu, 2010) شالذ في مسخلتي البدء والخؼٍى

 رأص املاٌ املخاطز بالجشائز 7-9-1

ل مً زالُ امخالى مظاهماث نلُلت  ؤطلىبهى  ماطظاث زؤض ماُ الاطدثماز: زؤض ماُ الاطدثماز جمٍى

إزر غدة ؤػٍاُ ومنها: غدة ؤػٍاُ  (2021)وشازة الصىاغت،  :ومانخت في زؤض ماُ ماطظت ما ٍو

 ل   اإلااطظت؛ جساػس ماطظت زؤض اإلااُ لخمٍى

  ُس اإلااطظت زؤض اإلاا س مىحه لخؼٍى  الخؼٍى

حػصش الصىادًو الخاصت للماطظت اإلامىلت وجدظين ندزاث  جدزل ماطظت زؤض ماُ الاطدثماز غلى ٌظاغد 

َ مالي ًىقس له  الانتراض مً البىىى. اإلايزة لسؤض ماُ الاطدثماز باليظبت لؼاب صاخب مؼسوع هي ؤن ًٍىن لدًه ػٍس

"دون ؤزر طماهاث خهُهُت ؤو  ؤًظا الخبرة ومهازاث الدظُير. جخم غملُت جدزل ماطظت زؤض ماُ الاطدثماز

 "حؼترى في ألازباح والخظاثس خظب مظاهمتها." ، وبالخالي"شخصُت

غلى ؤنص ى خد في زؤض ماُ  %49زؤض ماُ الاطدثماز بـ  ًددد الهاهىن في الجصاثس وظبت مظاهمت ماطظت    

غاملت ؤو في ػىز هىاى طذ ماطظاث زؤض ماُ مساػس اث و طىى  7و 5 اإلااطظت ومدة اإلاظاهمت جتراوح ما بين
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كُت والبىَ الىػني الجصاثسي وبىَ الجصاثس الخازجي والبىَ  ؤلاوؼاء؛ ًلها قسوع جابػت لبىىى غمىمُت: بىَ الخىمُت الٍس

 .الجصاثسي للخىمُت وبىَ الخىمُت اإلادلُت والهسض الؼػبي الجصاثسي 

ُ ؤلاحساء الري ًجب ؤن ًدبػه ؤصخاب      ؼ للخصى ل هى ه اإلاؼاَز كظه غىد زلو ماطظت، جىطُؼ غلى الخمٍى

ت للمظاهمت في  .ػسيت اليؼاغ ؤو اطترحاع ًاث الاطدثماٍز ؼ اللجىء بلى واخدة مً هره الؼس ًمًٌ ألصخاب اإلاؼاَز

ًاالث البىىى  .زلهها زؤض ماُ اإلااطظت اإلاساد ًمٌنهم بًجاد ؤلازػاداث واإلاػلىماث الدنُهت لهرا الؿسض غلى مظخىي و

 .همالػمىمُت في ؤمايً بنامت

  :ت للمطاهمت ظهس زؤض اإلااُ اإلاساػس بالجصاثس في بداًت الدظػُيُاث مً الهسن اإلااض ي، بػد بوؼاء املالُت الجشائٍز

ت للمظاهمت والتي حػخبر الخجسبت ألاولى في هرا  Financière Algérienne de participationاإلاالُت الجصاثٍس

ذ في الىظام اإلاصسفي واإلاالي الجصاثسي مً ؤحل في ؤغهاب  1991حىان  30اإلاُدان. ؤوؼإث في  ؤلاصالخاث التي ؤحٍس

ص زؤض اإلااُ الاطدثمازي  ص زؤض ماُ اإلااطظاث الصؿيرة  .حػٍص وجخمثل اإلاهمت السثِظُت لها، هي اإلاظاهمت في حػٍص

 .(FINALEP ،2020) .واإلاخىطؼت، وذلَ لخظابها الخاص ؤو لصالح الؿير بؿُت الخسوج مىه الخها

 رأص ماٌ املخاطزة ولهرا قهي نادزة غلى الخدزل في مسخلل مساخل خُاة الؼسيت مً زالُ ألاػٍاُ الخالُت:    

 : وهى ما ًىضخه الؼٍل اإلاىاليورأص ماٌ الخىمُت. 

ت للمطاهمت (: خصائص محفظت مطاهماث7التشيل ركم ) املالُت الجشائٍز  

 

 

  

 

 

Source : https://www.finalep.dz/nos-chiffres-cles/consulté le : 1/1/2023 

 التشزهت املالُت لالضدثمار واملطاهمت والخوظُف SOFINANCE  

Société Financière d’Investissements de Participations et de placement 

ل في حدًد ههج بوؼاء زالُ مً الانخصاد بوػاغ في اإلاظاهمت هى  لها السثِس ي الهدف ًاث. جمٍى  مهامها مً الؼس

س  زالُ مً ؤلاهخاج حهاش  جددًث السثِظُت  غملُاث زالُ مً الصىاعي اليظُج وجٌثُل الاطدثمازاث وجددًث جؼٍى

املإضطاث في بداًت  مً

 الاضخغالٌ

٪ مً 54ما ًلارب 

املطاهماث دخلذ في 

 طور الاضخغالٌ

 

 مً املإضطاث الىاشئت

هون محفظت مطاهماث 

شزهت " فُىالب" بيطبت 

٪( مً 46معخبكة )أي 

شزواث في مزحلت إلاوتشاء 

وجخميز باضدثماراث في 

مجاالث مخىوعت وهذا بعع 

ع الفزدًت  املتشاَر
 

املطاهماث املحللت بين  مً

2016-2019  

جطورث محفظت مطاهماث " 

لت مطخدامت للغاًت  فُىالب" بطٍز

على مدى الطىواث الاربع املاطُت 

(، مما 2016-2017-2018-2019)

ٌعخبك مإشز اًجابي للجهود 

املبذولت على املطخوى الدطوٍلي 

 والركوٍجي

 مً الصىادًم مطخغلت

حمُع الصىادًم 

ت الوالئُت )  10الاضدثماٍر

والًاث( املطيكة مً طزف " 

 فُىالب " جم اضخغاللها

 

https://www.finalep.dz/nos-chiffres-cles/consulté
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ُ  الخبػُت ًاء غً والبدث اإلااطظاث وبوؼاء والاهدماج والخىاش  مظاهماث ؤزر ؤحل مً مالُين ؤو  و/ قىُين ػس

)2020 ,SOFINANCE( 

 التشزهت املالُت لالضدثمار واملطاهمت والخوظُف مطاهماث جطور  (:8) ركم التشيل

 

 

 

 

Source : 

http://sofinance.dz/sofinanceenchiffre/consulté le : 2/1/2023 

 ت الطعودًت لالضدثمار ت الظػىدًت لالطدثماز  (ASICOM):التشزهت الجشائٍز ؤوؼئذ الؼسيت الجصاثٍس

ت واإلاملٌت الػسبُت الظػىدًت. باػسث وؼاػها في  2004بمىحب الاجكانُت اإلاىنػت في  بين خٍىمتي الجمهىزٍت الجصاثٍس

و  ،2008حىان  ػهس ل الاطدثماز في ًل اإلاجاالث وحمُؼ الهؼاغاث، وذلَ غً ػٍس ًخمثل ؾسض الؼسيت في جمٍى

ؼ التي حظاهم قيها اإلاظاهمت في  ل اإلاؼاَز ًاث ناثمت وجمٍى ًاث( حدًدة ؤو انخىاء خصص في ػس ؼ )ػس زؤطماُ مؼاَز

و خظاب اإلاظاهمين. ت الظػىدًت لالطدثماز،  الؼسيت غً ػٍس  .(2021)الؼسيت الجصاثٍس

 وهي ؤُو ػسيت زؤض 2009ػسيت الجصاثس اطدثماز هي ػسيت مظاهمت، ؤوؼئذ في طىت  :الجشائز اضدثمار ،

ًاث. خصت الؼسيت ال جخػدي  %مً زؤطماُ اإلااطظاث  49ماُ اطدثمازي في الجصاثس بػد الخهىين الخاص بهره الؼس

 .الصؿيرة واإلاخىطؼت التي جمىلها دون طماهاث وال قىاثد ألنها حػخبر ػسیَ ولیع مهسض

 لُت خظب هىغُت اإلااطظت الىاػئت اإلاػىُت، بدُث  ًهدم ًاث الىاػئت زالر امٍاهُاث جمٍى ل الؼس صىدوم جمٍى

ل بلى ؾاًت  ًاث الاولُت في بداًتها  500ملُىن دج ) 5ًخم الخمٍى لملُىن طىدُم( يدد انص ى للؼس ًاث  وجمٍى الؼس

لها بـ  ملُاز 2اإلاىحىدة خالُا في الظىم بهُمت جصل الى  ًاث الىاضجت، قُمًٌ جمٍى  15طىدُم. وباليظبت للؼس

ًاث  ملُاز طىدُم يدد ؤنص ى. دزل مؼ الؼس ًاث طمً مهازبت زؤض اإلااُ اإلاساػس ٍو ٌظدثمس الصىدوم في الؼس

َ ًخدمل السبذ والخظازة، بدُث ال ًؼالب خامل اإلاؼسوع بالكىاثد.  يؼٍس

ل  7-10 ل إلاضالمي في ضد فجواث جمٍو ع دور الخمٍو  في الجشائز الىاشئت املإضطاثمتشاَر

حػد اإلاؼاَزؼ الىاػئت الػمىد الكهسي لٍل مً انخصاداث الدُو اإلاخهدمت وبلدان ألاطىام الىاػئت والىامُت غلى خد  

هرا باإلطاقت بلى ندزة  .طىاء مً خُث بخدار وظاثل حؼؿُلُت، ووقسة الكسص، والاطخدامت، قظال غً الىمى الانخصادي

http://sofinance.dz/sofinanceenchiffre/consulté
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اث الخىمُت الري ٌػد ؤمسا بالـ ألاهمُت لخػٍصص الىمى اإلاؼاَزؼ  ٌُظهم في جددًد ؤولٍى الىاػئت غلى حػٍصص الخجازة الدولُت، مما 

 ((Malaysia, world’s islamic finance market place, 2019, p: 4الانخصادي الؼامل

ؼ حدًدة والت   ًاف إلوؼاء مؼاَز ؼ الىاػئت مً غدم وحىد دغم  ص الخإزير حػاوي اإلاؼاَز ي مً ػإنها حػٍص

ًاة والىنل والهسض  بن  الاحخماعي والانخصادي بلى خد بػُد. ًالص للخمٍىل ؤلاطالمي ؤدواث انخصادًت واحخماغُت مسخلكت 

سها لخهل بلى حاهب اإلاؼسوغاث الىاػئت غلى ؾساز اإلاؼاَزؼ الصؿيرة واإلاخىطؼت ؤو  الخظً، هره ألادواث ًمًٌ جؼٍى

 .اإلااطظاث مخىاهُت الصؿس واإلاخىطؼت اإلاخىاقهت مؼ الؼَسػت ؤلاطالمُت

الىاػئت في الىنذ الخاطس وفي حمُؼ ؤهداء الػالم وفي البلدان الىامُت زاصت جددًاث  ظاثاإلااطجىاحه      

ؼ. ل السطمي والتي حػد ؤخد ؤبسش الػهباث التي جىاحه هره اإلاؼاَز  مسخلكت لػل مً ؤهمها الخصُى غلى الخمٍى

ل ؤلاطالمي ل اإلااطظاث الىاػئت مً زالُ الخمٍى ص جمٍى  حظعى الجصاثس بلى حػٍص

، والري ًظم الؼٍل اإلاىالي ؤلاػاز الػام للىظام البُئي للماطظاث الىاػئت الؼالبُت في الجصاثس )مهترح(ًىضح 

خاطىاث ومظسغاث الاغماُ الجامػُت والابخٍاز والخظاثس الخٌىىلىحُت للؼلبت في بػاز جدهُو مؼسوع دبلىم ماطظت 

ل زؤض ماُ مػسفي و وزلو الثروة  هاػئت وػهادة بساءة بزتراع للمظاهمت في جدٍى وقٌسي بلى مىخجاث نابلت للدظٍى

س.  وهرا ما ًخؼلب زقؼ حجم الاهكام غلى البدث والخؼٍى

ً مً زالُ اللهاءاث والخكاغالث  ص الدؼاوز بين وشازة اإلااطظاث الىاػئت والؼلبت الجامػُين اإلابخٌٍس حػٍص

ؼ اإلابخٌسةوهي احخماغاث جىظمها وشازة اإلااطظاث  Meetupsاإلاظخمسة مً زالُ   .الىاػئت ونادة اإلاؼاَز

ؼ ماطظاث هاػئت باإلاؼازيت وبهىة في  ين الخاملين إلاؼاَز حىاثص زواد حصجُؼ الؼلبت الجامػُين الجصاثٍس

هي اإلاىاقظت الػاإلاُت ألاولى و  Global Student Entrepreneur Awards (GSEAألاغماُ الؼالب الػاإلاُت )

 ؤزىاء الخدانهم بالٍلُت ؤو الجامػت. ًدىاقع اإلاسشخىن طد ؤنسانهم مً حمُؼ 
ً

دًسون ؤغماال للؼالب الرًً ًمخلٍىن ٍو

 .ؤهداء الػالم في طلظلت مً اإلاظابهاث اإلادلُت والىػىُت غلى ؤمل الخإهل بلى النهاثُاث الػاإلاُت
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 (: إلاطار العام للىظام البُئي للمإضطاث الىاشئت الطالبُت في الجشائز )ملركح(9التشيل ركم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Muafi Muafi and others, Digital Entrepreneurship in Indonesia: A Human Capital Perspective, Journal of Asian 

Finance, Economics and Business Vol 8 No 3 (2021), p: 355.بخصسف 

 الخاجمت:

دوزا زثِظُا في مػظم الانخصاداث، وال طُما في البلدان الىامُت. جمثل هره الىاػئت جادي اإلااطظاث 

ت في حمُؼ ؤهداء الػالم وهي مظاهماث مهمت في زلو قسص الػمل والخىمُت  اإلااطظاث ؾالبُت ألاغماُ الخجاٍز

ًاث وؤيثر مً 90الانخصادًت الػاإلاُت. بنهم ًمثلىن خىالي   ٪ مً الػمالت خُى الػالم.50٪ مً الؼس

 انتحفيز
 فزصخ تًويم

 تسويك
 تأثيز اجتًبعي

 فكزح انعًم
 يُصخ األفكبر

(Launchpad) 

 أصحبة انًصهحخ
 43 حواني انطالة

 يهيوٌ طبنت  
 أسبتذح جبيعيوٌ
 صُبع انسيبسخ
 رجبل األعًبل

 يعبنجخ
نهطهجخ رلًيخ حبضُبد  

 خطخ عًم
 يُبفسخ
 انتذريت
 انتًويم
 إطالق

Algeria Disrupt 

 أشكبل
انتجبرح 

 اإلنكتزوَيخ
 تطجيك

 انتعهيى انزلًي
 اعًبل

 

تعزيز انًعبييز 
انًفتوحخ وانجيبَبد 

 انًفتوحخ

يعزفخ تُظيًيخ 
  نهتكُونوجيبد انزلًيخ

استخذاو يسزعبد 
 االثتكبر انزلًي

 انُظبو انجيئي 

نهشزكبد 
انُبشئخ ريبدح 

 االعًبل
 انطالثيخ

 

 بدـــــــــُحبض
ويسزعــــــبد  ;

-Aأكبديًيـــــــخ 
venture  ويزاكز

 انزيبديختطويز األعًبل 
انذور انحكويي 
 وانمطبع انخبص

 

اعتًبد دعى 
انزلًيخ  انتكُونوجيبد
 انُبشئخ نهًؤسسبد

 تًكيُيخانعوايم ان
 انزلًيخ

 انجًبعي  انتًويم
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ل، في ههص  جخمثل ؤهم الخددًاث التي ال جصاُ جىاحه نؼاع اإلاؼسوغاث الىاػئت غلى صػُد الىكاذ للخمٍى

ُ  الظماهاث اإلاخىقسة لدي هرا الهؼاع وغدم يكاًت ودنت الهىاثم اإلاالُت التي ل مً البىىى،  جمٌنها مً الخصى غلى الخمٍى

ل هظسا للخؼىزة الػالُت اإلاسجبؼت ب ؼ. هراوازجكاع ًلكت الخمٍى  الهؼاع، وههص الخبرة واإلاػسقت في بدازة هره اإلاؼاَز

ت نؼاع  جرلُل الخددًاث التي جىاحه ومً زالُ وشازة الخػلُم الػالي والبدث الػلمي بلى جسؼؽ الخٍىمت الجصاثٍس

عي وغلى صػُد صػُدالاإلااطظاث الىاػئت غلى  ل مً زالُ طسوزة جىكُر الدؼَس ػىُت اطتراجُجُت و  الىكاذ بلى الخمٍى

ل ؤوؼؼت الابخٍاز الخٌىىلىجي لهره اإلااطظاثللؼمُى اإلاالي والترييز غلى   .زؤض اإلااُ الاطدثمازي يؼسف مً جمٍى

 :الخوصُاث

ادة ألاغماُ السنمُت مً  طسوزة - بوؼاء بِئت ؤغماُ زنمُت دًىامٌُُت وجىاقظُت ومػالجت اإلاساوف اإلاخػلهت بظسوف ٍز

ؤحل جمٌين بوؼاء بِئت غمل زنمُت مالثمت وبالخالي وحىد هظام بُئي مىاطب زاصت للؼلبت الجامػُين 

ً  في الجصاثس؛ اإلابخٌٍس

غبازة غً زؤض ماُ قٌسي، مما ند ًثير واد الاغماُ مً الؼلبت في الؿالب ما ًٍىن حصء يبير مً زؤض ماُ ز    -

ت. مؼٌالث مخػلهت بدماًت اإلالٌُت   ؛اجكانُت بين وشازة الخػلُم الػالي ووشازة الثهاقت()الكٌٍس

ادة ألاغماُ السنمُت - في اإلاهازاث والبيُت الخدخُت والجىاهب اإلاسخلكت  في الجصاثس  جخمثل ؤهم الػىاثو السثِظُت ؤمام ٍز

لبِئت ألاغماُ، خُث ال ًصاُ الىصُى بلى البيُت الخدخُت للىؼام الػٍسع بخٍلكت مػهىلت ومىزىم بها وغالي الظسغت 

 ؛ًمثل مؼٍلت يبيرة

ؼ خاطىاث الاغماُ الجامػُت والابخٍاز للؼلبتحصجُؼ  - بػت لهؼاع الخػلُم والتي جم بوؼاء الػدًد منها والخا مؼاَز

ًالت الىػىُت لخثمين البدث الػلمي والخػلُم الػالي ا للى  ؛الػالي والبدث الػلمي وهي خاطىاث جابػت بداٍز

ت في مُدان جٌىىلىحُا الاغالم والاجصاُ بلى ؾاًت بوؼاء  - ؼ الابخٍاٍز حصجُؼ الخظاثس الخٌىىلىحُت والتي جدغم اإلاؼاَز

ًالت الىػىُت للخظاثس الخٌىىلىحُت.ماطظاث هاػئت وذلَ بةبسام   اجكانُاث مؼ الى
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 ملخص الدراشة: 

لألهمُت ال٘بيرة التي جدخلها هظه هظه الضعاؾت بلى ببغاػ  صوع خاغىاث ألانماٛ في مغآَت اإلااؾؿاث الىاشئت، هكغا تهضٍ   

ٗان البض مً البدث نً ألالُاث  و الاْخطاصي، لظا  ٗائؼ التي جغاهً نليها الضولت لخدُٓٔ الخىَى اإلااؾؿاث في الجؼائغ بانخباعها ؤهم الغ

ير  ا  لضنم والخماًت لهظه اإلااؾؿاث.والؿبل الُُ٘لت بخَى

اصًت بلى مىخجاث ْابلت  ؤن  ولٓض جىضلذ الضعاؾت بلى ؤن خاغىاث ألانماٛ خاغىاث ألانماٛ حؿاهم بضعحت ٖبيرة في جغحمت ألاَٙاع الٍغ

ٔ مؿاهمتها الُهالت في بىاء حؿىع الخهاون بين مغاٖؼ البدث مً حهت ونالم الطىانت  ٔ نلى ؤعع الىاْو نً ؾٍغ مً حهت ؤزغي للدؿٍى

 .بخٓضًمها خؼمت مخٙاملت مً زضماث الضنم

 .اإلااؾؿاث الىاشئت، خاغىاث الانماٛ، خالت الجؼائغ الكلمات املفحاخية:

 

Abstract: 

       This study aims to highlight the role of business incubators in accompanying emerging enterprises, given the great 

importance that these institutions occupy in Algeria as the most important pillars that the state bets on to achieve economic 

diversification, so it was necessary to search for mechanisms and ways to provide support and protection for these 

institutions. 

The study found that business incubators contribute significantly to translating entrepreneurial ideas into marketable 

products on the ground through their effective contribution to building bridges of cooperation between research centers on 

the one hand and the world of industry on the other hand by providing an integrated package of support services.  

Keywords: startups, business incubators, the case of Algeria 
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 ملدمـة:

غ الٓؿام  ٗائؼ  ألاؾاؾُت للنهىع بالٓؿام اإلااؾؿاحي في مؿخىاه الجؼئي وجؿٍى حهض اإلااؾؿاث الىاشئت مً الغ

ير  ت لهظا الخىحه واخخػان ألاَٙاع الابضانُت وجَى الاْخطاصي في مؿخىاه ال٘لي، لظا وحب اؾخدضار آلُاث جدُيًز

ني  الُهاٛ مً ؤحل الخدطُل الُهاٛ الظي ًمثل ًػم مسخلِ جٓىُاث الدؿُير مسخلِ الدؿهُالث مو مسؿـ جٍٙى

ظا مغآَت خاملي ألاَٙاع  طىِ غمً اإلاىاعص يير اإلالمىؾت بىضُها ؤؾاؽ جدُٓٔ اإلايزة الخىاَؿُت، ٖو اإلاىعص ألاهم ٍو

 في حمُو اإلاغاخل، ومً بين هظه آلالُاث الخاغىاث ألانماٛ.

ض ؤزبدذ هجانتها في الهضًض مً صٛو  ر حهخب و الىاشئت ْو خاغىاث ألانماٛ ؤهم آلُت لضنم ومغآَت اإلاشاَع

في صنم الخىمُت الاْخطاصًت ٗىنها جمىو ػواٛ اإلااؾؿاث الىاشئت الهالم، َهي آلُت مؿخدضزت ووؾُلت َهالت حؿاهم 

ير خؼمت مخٙاملت مً الخضماث  حؿانض نلى جُهُل عوح اإلآاوالجُت لخاملي خالُا خُث حهمل نلى صنمها مً زالٛ جَى

 اإلااؾؿاث الىاشئت زاضت زالٛ مغخلت الاهؿالّ.

 مشكلة الدراشة:

 زالٛ ما ؾبٔ ًخضر بشٙالُت بدثىا مً زالٛ ؾغح الاشٙالُت الغئِؿُت الخالُت :مً 

 ؟ال في مرافلة ودعم املؤشصات الناشئةخاضنات ألاعمما دور 

  الغئِؿُت جىبثٔ لىا الدؿخاالث الُغنُت الخالُت:واهؿالْا مً الاشٙالُت 

  ًغها للماؾؿاث الىاشئتؾٍغ ماهي الخضماث اإلآضمت م  ؟خاغىاث ألانماٛ وؾبل صنمها وجؿٍى

 وجىضعج غمً هظه ؤلاشٙالُت ؾغح الُغغُت الخالُت:

  يُت جخمثل الخضماث اإلآضمت مً خاغىاث ألانماٛ للماؾؿاث الىاشئت في جىكُم مهاعع وهضواث وصوعاث جٍٙى

 وزضماث مالُت.

 أهداف الدراشـة:    

 :تهضٍ الضعاؾت الخالُت بلى 

 نغع شامل للمُاهُم اإلاخهلٓت بداغىاث ألانماٛ واإلااؾؿاث الىاشئت.-

ت بين خاغىاث ألانماٛ واإلااؾؿاث الىاشئت-  ببغاع الهالْت اإلاشتٖر

 اإلااؾؿاث الىاشئت.ببغاػ الخضماث التي جٓضمها خاغىاث ألانماٛ لضنم ومغآَت -

 ؾالّ وصنم اإلااؾؿاث الىاشئت.ل الخؿّغ للخاغىاث ألانماٛ في الجؼائغ وصوعها -
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 أهمية الدراشـة:

اؾت الخالُت ؤهمُتها مً الضوع الظي جلهبه خاغىاث آلانماٛ في صنم ومغآَت اإلااؾؿاث حؿخمض الضع 

ير مىاضب الىاشئت، والتي بضوعها حؿاهم في صَو العجلت الاْخطاصًت مً  زالٛ جىىَو مضازُل الاْخطاص، جَى

و اإلابخ٘غة واإلابضنت، حصجُو الاؾدثماع زاضت في قل الخدىالث  الشًل والىضٛى بلى هخائج َهالت ألصخاب اإلاشاَع

 اإلادلُت والضولُت اإلادؿاعنت.

 :واملؤشصات الناشئة الاطار املفاهيمي لحاضنات ألاعمالأوال.

حهىص َ٘غة و جؿىع خاغىاث الانماٛ الى ؤوازغ ؾىىاث الخمؿِىاث خُث جإؾؿذ ؤٛو خاغىت ؤنماٛ ؾخت        

ُ٘ت  ٖمباصعة لضنم  419،الطُدت 2018)بىالشهىع، 1959 ىعٕ في الىالًاث اإلاخدضة الامٍغ (، في  مضًىت بخاَُا في جٍُى

ٔ الؿلو و الخضماث اإلااؾؿاث الطًيرة و اإلاخىؾؿت  الجضًض ة وطلٚ لخإؾِـ الشبٙ ت و الدؿٍى اث ، اإلاهاعاث ؤلاصاٍع

اإلاىخجت والتي جخميز بؿابهها الابخٙاعي و ؤلابضاعي  ، و جىاضلذ هظه  الطًُت)الُ٘غة( في صنم اإلاشغوناث 

الى مؿانضاث مً مسخلِ الجىاهب ، َاهدشغث بظلٚ َ٘غة خاغىاث الانماٛ في  التي جدخاج (Start upالىاشئت)

 لهالم بما في طلٚ الضٛو الهغبُت نمىما و الجؼائغ زطىضا.مسخلِ ؤهداء ا

 :إلاطار املفاهيمي لحاضنات ألاعمال .1

 مفهىم خاضنات ألاعمال:-

 هىإ نضة حهاٍعِ حاءث لخىغُذ مُهىم خاغىاث ألانماٛ هىعص ؤهمها ٖماًلي:

ل ؤحل مً ألانماٛ إلايشإة الىمى ومغخلت اليشاؽ بضء مغخلت بين وؾُؿت نملُت بإنها ألانماٛ" خاغىاثحهٍغ   جدٍى

 (362، ضُدت 2018)صلي،  "نمل زؿت بلى اإلاشغوم

ير حملت مً الخضماث والدؿهُالث ٖما حهٍغ ؤًػا  نلى ؤنها ماؾؿاث ْائمت بظاتها )لضيها ُٖان ْاهىوي( حهمل نلى جَى

ً الطًاع الظًً ًباصعون بلى بْامت ماؾؿاث هاشئت"  (168، ضُدت 2003)عخُم،  للمؿدثمٍغ

 جٓضًم حؿتهضٍ التي ألاوشؿت مً مجمىنت جماعؽ زاص ؤو خٙىمي ماؾس ي بىاء "بإنهاخاغىاث ألانماٛ نلىوحهٍغ 

ت اإلاالُت واإلاؿانضاث والخضماث والىصر اإلاشىعة  في ؾىاء الطًيرة والطىاناث ألانماٛ إلايشأث والُىُت وؤلاصاٍع

)ؤبىْدِ،  ."اإلاسخلُت اإلايشأث بها جمغ التي الىمى مغاخل زالٛ ؤومً مماعؾخه ؤزىاء ؤو لبضء اليشاؽ ألاولى اإلاغاخل

 (70، ضُدت 2001

نت الىاشئت وعحاٛ ألانماٛ الجضص، هي هُئاث تهضٍ بلى مؿانضة اإلااؾؿاث اإلابضن خاغىاث ألانماٛ ًمً٘ الٓٛى ؤ

غ لهم الىؾائل والضنم الالػمين لخسؿي ؤنباء ومغاخل ٔ ووشغ  وجَى الاهؿالّ والخإؾِـ، ٖما جٓىم بهملُاث حؿٍى

 مىخجاث هظه اإلااؾؿاث

 خصائص خاضنات ألاعمال:-

 :ؤبغػها هظٖغ زطائظ بهضة ألانماٛ خاغىاث جدؿم
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 مسخلؿت ؤو زاضت ؤو نامت ماؾؿت جٙىن  ْض ألانماٛ خاغىاث 

 ألاهترهِذ شب٘ت زالٛ مً زضماتها جٓضم ض ي،اَترا ؤو مٙاوي مٓغ لها ًٙىن  ْض الخاغىت 

 ض الغبذ جدُٓٔ بلى تهضٍ ْض الخاغىت  لظلٚ حؿعى ال ْو

 غ ْض الخاغىاث بهؼ ض الطًير، اإلاشغوم الخخػان ؾ٘ىا ًَى هه في اإلاشغوناث بضنم ً٘خُي ْو  مْى

 بلى مغخلت وضىله بهض الخاغىت مً اإلاشغوم جسغج ًخم ؤن بلى مدضصة مضة زالٛ مً الطًيرة اإلاشغوناث صنم 

 الضنم آلُاث مً ٗاملت خؼمت جٓضًم زالٛ مً وؤًػا الىضج

 غ ؤلابضام مً ْضع نلى جىؿىي  التي الؾُما الطًيرة اإلاشغوناث صنم بلى تهضٍ ؤنها  الخ٘ىىلىجي والخؿٍى

 وظائف خاضنات ألاعمال:-

 الخالي: الىدى نلى ألانماٛ لخاغىت الغئِؿُت اإلاهام جخلخظ ونلُه

 الجضًضة ؤنمالهم ء بض نلى مؿانضتهم زالٛ مً ألانماٛ ؤصخاب مً حضًض حُل جإهُل بناصة. 

 .صنم اإلااؾؿاث الىاشئت في حمُو الٓؿاناث الاْخطاصًت وزاضت زالٛ مغاخلها الخغحت اإلاب٘غة 

 .ير حمُو الىؾائل الالػمت لخلٔ بِئت هاجخت لألنماٛ الىاشئت  جَى

  ت لخم٘ين ألانماٛ الجضًضة مً جلبُت الاخخُاحاث ت واإلاالُت واإلاداؾبُت والخٓىُت جىمُت اإلاىاعص البشٍغ ؤلاصاٍع

ُٓت زالٛ مغخلت الاوشاء.  (24، ضُدت 2019)جمىمي مدمض ونلي َالّ،  والدؿٍى

ههم مً مجغص همىطج مسبري  ونلُه َةن ل ؤَٙاعهم ومشاَع ً وجدٍى هضٍ خاغىاث ألانماٛ هى جبني اإلابضنين واإلابخٍ٘غ

ير الخضماث وا ً في ؾبُل الخطٛى نلى اإلاىخج بلى الاهخاج والاؾثخماع مً زالٛ جَى لضنم واإلاؿانضة الهملُت للمبخٍ٘غ

.  الظي ًسلٔ ُْمت مػاَت في اْخطاص الؿّى

 أهىاع خاضنات ألاعمال-

 (129-128، الطُداث 2019)الىاصي،  : منها هظٖغ ؤهىام نضة هىإ

 جٓام صازل التي والخ٘ىىلىجي الهلمي الضنم وخضاث طاث خاغىاث جمثل وهي  :ثكنىلىحية أعمال خاضنات 

ؼ ا وم الجامهاث لها عث ا والابخٙا الهلمُت ألابدار مً الاؾخُاصة بلى تهضٍ ألابدار، ٖع و هاجخت بلى وجدٍى  مشاَع

 و مو جخهامل التي جلٚ وهي  :العامة ألاعمال خاضنات  في اوإلاخىىنتاإلاسخلُت  الخسططاث طاث الطًيرة اإلاشاَع

 او الخضمُت ؤلاهخاحُت مجاالث ٗل

 ؼدولية  أعمال خاضنات ٛ  بهضٍ والخ٘ىىلىجي واإلاالي الضولي الخهاون  نلى الخاغىاث هظه : جٖغ  حؿهُل صزى

ٗاث ٛ  هظه بلى ألاحىبُت الشغ غ الضو ٗاث وجإهُل وجؿٍى  ألاؾىاّ الخاعحُت بلى وجىحه لخىؾو الٓىمُت الشغ

 و جىمُت احل مً جٓام التي الخاغىاث جمثل حدران:  بدون  الحاضنات أو املفحىخة الحاضنات غ اإلاشاَع  وجؿٍى

 بالُهل الٓائمت والطىاناث

 الطىانُت ضممذ الطًُت طاث ألانماٛ مً مخٙاملت مىكىمت هي املحخصص:  الدعم وخدات ذات الحجمعات  
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ُ ؾٍغٔ نً مدضصة اثـــضىان جىمُت في ٌؿاهم بشٙل  اثـــصازل الخجمه لها تــــاإلاىاؾب تـــــألاؾاؾُ  تــــوالبيُ البِئت غـــجَى

 ال٘بري  الطىانُت

 :إلاطار املفاهيمي للمؤشصات الناشئة .2

 مفهىم املؤشصات الناشئة:-

لمت  startupsحهٍغ اإلااؾؿاث الىاشئت  -startخؿب الٓامىؽ اهجليزي نلى ؤنها مشغوم ضًير بضؤ للخى ٗو

ups " ًًجخٙىن مً حؼؤstartٌشير بلى َ٘غة الاهؿالّ و" " وهى ماup" .وهى ما ٌشير لُ٘غة الىمى الٓىي 

ٔ حؿعى ماؾؿت ؤنها نلى" الىاشئت اإلااؾؿت حهٍغ ّ  بها حؿتهضٍ مبخ٘غة زضمت ؤو حضًض مىخج وؾغح لدؿٍى  ٖبير، ؾى

نالُت في مٓابل  ومساؾغة الخإٖض نضم مجاٛ وشاؾها ٖما ؤنها جخميز باعجُام ؤو ْؿام ؤو اإلااؾؿت حجم نً الىكغ وبًؼ

و مو لىمى جدُٓٓها  (420، ضُدت 2018)بىالشهىع،  في خاٛ هجاخها" الضخمت ألاعباح حىيها اخخماٛ ْىي وؾَغ

م  اإلاخهلٔ باوشاء اللجىت الىؾىُت  2020ؾبخمبر   15اإلااعر في  254-20وخؿب ما حاء في اإلاغؾىم الخىُُظي ْع

و اإلابخ٘غة" و"خاغىاث ألانماٛ" وجدضًض مهامها وحشُ٘لتها  وؾيرها، وخؿب لهالماث "اإلااؾؿاث الىاشئت" و"اإلاشاَع

) اإلاغؾىم ت للٓاهىن الجؼائغي وجدترم اإلاهاًير آلاجُت : : حهخبر  "ماؾؿت هاشئت" ٗل ماؾؿت زاغه11ماحاء في اإلااصة 

م   (11، ضُدت 2020، 254-20الخىُُظي ْع

 ( ؾىىاث.8ًجب ؤال ًخجاوػ نمغ اإلااؾؿاث زماوي )

 ًجب ؤن ٌهخمض همىطج ؤنماٛ اإلااؾؿت نلى مىخجاث ؤو زضماث ؤو همىطج ؤنماٛ ؤو ؤي َ٘غة مبخ٘غة.

م ألانماٛ الؿىىي   اإلابلٌ الظي جدضصه اللجىت الىؾىُتًجب ؤال ًخجاوػ ْع

ٗا بيؿبت  ت مملى % نلى ألاْل مً ْبل ؤشخاص ؾبُهين ؤو ضىاصًٔ الاؾثخماع  مهخمضة ؤو 50ؤن ًٙىن عاؾماٛ الشٖغ

 مً ؾٍغ ماؾؿاث ؤزغي خاضلت نلى نالمت "ماؾؿت هاشئت"

 ًجب ؤن جٙىن امٙاهُاث همى اإلااؾؿت ٖبيرة بما َُه الُ٘اًت

 نامل. 250الهماٛ ًجب ؤال ًخجاوػ نضص 

ٗاث في مخمثلت  ومىه ًمً٘ الٓٛى ؤن اإلااؾؿاث الىاشئت اصًت و مبخ٘غة َ٘غة مً بىائها جم اليشإة خضًثت شغ  ببضانُت ٍع

ذ في للىمى ٖبيرة اخخماالث ولضيها  .حضا وحيز ْو

 الناشئة املؤشصات مميزات و خصائص-

 ؤهمها: هظٖغ زطائظ بهضة الىاشئت اإلااؾؿاث جخميز

 ٗاث هي و الىمى بلى بالغاَت الخُاة ُْض نلى البٓاء هضَها شابت شغ   الؿَغ

 و الىمى ذ في ٖبير مغصوص بصزاٛ نلى والٓضعة الؿَغ   ْطير ْو

 ٖبير بشٙل اإلاهلىماث ج٘ىىلىحُا نلى الانخماص  

 نالي ومغصوص للخإؾِـ ضًير ماٛ عؽ ؤ بلى جدخاج  

 و بىمى جمخاػ  مُاحئت ًاؼاوبم واإلاُاجئ الؿَغ
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 همىذج دورة خياة املؤشصات الناشئة:-

ىًىع،  :الخالُت باإلاغاخل الىاشئت اإلااؾؿت خُاة صوعة جمغ  (175-174، الطُداث 2021)بَى

ّ  عاؾت ص زالٛ مً مشغوم بوشاء َ٘غة ؾغح ًخم خُث :الفكر بناء مرخلة  خيز وغهها ومداولت اإلاؿتهل٘ين ؾلٕى و الؿى

غها الخىُُظ لها زؿـ ووغو اإلاؿخٓبل في وجؿٍى ٓت وازخُاع جدٍى  .لها اإلاىاؾبت الؿٍغ

ٛ  الخضمت ؤو اإلاىخج بؾالّ ًخم وهىا :الاهطالق مرخلة ل حهت بًجاص ضهىبت مو مهغوٍ، يير ًٙىن  خُث مغة، ألو  الخمٍى

 .التروٍج بلى وبداحت الؿهغ مغجُو اإلاىخج ًٙىن  وهىا الهائلت، بلى اإلاشغوم ضاخب ًلجإ ما َهاصة اإلاىاؾبت،

بلٌ اإلاىخج َيها ًىمى :النمى مرخلة ض الظعوة، ٍو ٍؼ خىؾو مىه الهغع ٍو  الخطائظ بىُـ جيخجه ؤزغي  حهاث بلى اليشاؽ ٍو

بضؤ مٙاهخه يهضص مما ؤَػل، ؤو  .الُشل و التراحو في اإلاىخج ٍو

ّ  مً زغوحه بلى ًاصي ْض مما لالزخُاء وضىله ختى التراحو في اإلاىخج ٌؿخمغ خُث :إلاخحفاء مرخلة  ٌؿخضعي مما الؿى

 جٙىن  وهىا الالػمت، الخبرة واٖدؿاب حضًض مً بهثه ومداولت مىكمت اؾتراجُجُاث باجبام نلُه اإلاىاؾبت الخهضًالث بصزاٛ

ٓه و ؾهغه غبـ ًخم خُث اإلاىخج مً الثاهُت اإلاغخلت  .ؤؾغم بشٙل حؿٍى

ت وجباشغ الخجغبت، مغخلت وججاوػ  ٖبير بشٙل جؿىع  ْض اإلاىخج ًٙىن  هىا :املتزايد النمى مرخلة  ؤن ٖما  .الىمى في الشٖغ

 .ٖبير بذجم وؤلاهخاج ألاعباح جدُٓٔ مغخلت وجبضؤ الجضًض، الابخٙاع نلى انخمضوا اإلاؿتهضَين اإلاؿتهل٘ين

 :دور خاضنات ألاعمال في اطالق ودعم املؤشصات الناشئة.ثاهيا

 الخدمات امللدمة من كبل خاضنات ألاعمال: .1

و حضًضة:حؿعى خاغىاث ألانماٛ  ير مجمىنت شاملت مً الخضماث اإلاؿانضة نلى اؾالّ مشاَع  Vasily ) لخَى

Ryzhonkov, www.worhld businessincubation .wordpress.com.Business Incubation Blog) 

ت مً اؾخٓباٛ، وجىكُم مسخلِ اإلاغاؾالث نبر  خدمات الصكريحاريا:- ا اإلاشتٖر وهي ٗل الخضماث اإلاخهلٓت بضنم الؿ٘غجاٍع

غ اإلاؿدىضاث، خُل اإلالُاث،...بلخ.الهاجِ، الُاٖـ، والاًمُل، ؾبانت الىطىص  ، جطٍى

بالٙامل بشغوؽ : حشُض خاغىاث ألانماٛ اإلاطاوو في َكاءاث م٘خكت باإلاباوي بنى ثدحية / جصهيالت وخدمات أشاشية-

و، ول ت في اإلاْى ض ًٙىن الهمالء بهُضًً حضا نً ميشإة الخاغىت للمشاٖع لٚ جخلٓى اإلاؿانضة ظمغهت وبإؾهاع مهٓىلت. ْو

ًً ًدخاحىن الىطائذ مً ْبل ؤي خاغىت ولً٘ لِـ ألولئٚ ظج ًىاؾب اإلآاولين الطا الىمى ظوالاؾدشاعاث ال٘تروهُا. وه

 ومؿخىصناث. ًً الػالىا بداحت بلى مٙاجبظال

ت والٓاهىهُت التي جىاحه اإلاشغوم. خدمات ألاعمال:-  بًجاص الخلٛى اإلاىاؾبت للمشاٗل الُىُت، اإلاالُت، ؤلاصاٍع

ت  ثلديم الحمىيل ووشيلة للىصىل إلى املمىلين:- لُت الػغوٍع لِـ ٗل شخظ ْاصع  نلى الخطٛى نلى اإلاىاعص الخمٍى

ل وخشض اإلاىاعص اإلاالُت إلاؼاولت وشاؽ ؤو مٓاولت حضًضة ختى جطبذ مغبدت. وحؿانض  ير الخمٍى بغامج الخاغىاث نلى جَى

 وعؤؽ اإلااٛ اإلاًامغ ناصة مً زالٛ شب٘ت مً مٓضمي الخضماث الخاعحُين.

وتهضٍ الخاغىاث بلى صنم الخهاون والخيؿُٔ مو مسخلِ اإلااؾؿاث اإلاسخطت، خُث الربط باألفراد والربط الشبكي: -

جخهاون ٖثيرا مو الجامهاث، ماؾؿاث البدث والهلىم والخضائٔ الخ٘ىىلىحُت. وفي بهؼ الخاالث حهمل نلى عبـ مالٕ 
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ــــــو ًم٘نهــــوغم في ــــم ممً هــــــــاٛ الجضص مو ييرهـــــــألانم ــــــاع مؿخٓبال في الشـــــــم مً الاؾدثمــ ـــجضنُ)ت ــــٖغــ ــ ـــ ــ ــــــم مُهـ ــ ــــــىم الخهـ اون ـــ

 بين اإلاشغوناث(.

ب الحعليم ووشيلة للىصىل إلى املعرفة:- واإلاؿانضة في  ألاولي، جٓضًم اإلاؿانضة َُما ًسظ البدث، الاؾدشاعة والخضٍع

غ  ؼ الىٓظ اإلاىحىص الىاحم نً نضم امٙاهُت ٗل جؿٍى ٔ. خاغىاث ألانماٛ حهمل نلى ملء الُغاى وحهٍى اإلاىخجاث والدؿٍى

ذ واإلااٛ الالػم إلاؼاولت الضعاؾت والخطٛى نلى صعحت حامهُت في بصاعة ألانماٛ وحؿانض بغامج  شخظ نلى اهُاّ الْى

ير اظالخاغىاث نلى ؾض ه ب ألاولي للمٓاولين.ه الُجىة ؤو الثًغة مً زالٛ جَى  لخضٍع

ت، وػٍاصة مهضالث الىجاح، وحصجُو ألاَٙاع بناء عالمة ثجارية: - ٖما حهخبر خاغىاث ألانماٛ َػاء لؾالّ ألانماٛ الخجاٍع

ت الخاضت بها.  اإلاخميزة وغمان صًمىمت اإلااؾؿاث اإلادخػىت وبىاء الهالمت الخجاٍع

 ألاعمالمراخل اخحضان املؤشصات الناشئة من كبل خاضنات  .2

 :هي مغاخل زالر نلى اإلاشغوناث هظه نمغ مً اإلاسخلُت اإلاغاخل زالٛ اللخاغىت اإلالخدٓت اإلاشغوناث ومخابهت عناًت جخم

 (426-424، الطُداث 2018)بىالشهىع ، 

غ ألانماٛ عائض بمؿانضة ؤؾاؾا اإلاغخلت هظه جخهلٔ :الاخحضان كبل ألاولى املرخلة ٙىن  ألانماٛ، َ٘غة بخؿٍى  ْبل طلٚ ٍو

 الُ٘غة جدلُل بهضٍ وطلٚ الخاغىت وبصاعة ألانماٛ عائض بين لٓاء بحغاء مً البض بط خاغىت،بال  الىاشئت اإلااؾؿت الخداّ

ظلٚ زاعحُت ولجان صازلُت ُٖاءاث زالٛ مً الابضام وجُُٓم ضالخُتها، مضي وجُُٓم  عائض ألانماٛ خاغىت حؿانض ٖو

 هم مً :الخالُت الدؿائالث نلى ؤلاحابت زالٛ مً ألانماٛ همىطج ووغو .صُْٔ بشٙل ؤنماله َ٘غة حهٍغِ نلى ألانماٛ

ٛ  ًيش ئ مً الخىػَو؟ ْىىاث هي ما اإلاؿتهضَين؟ اإلاؿتهل٘ين مى  زؿـ بةجمام ًٙىن  ألانماٛ زؿت وبنضاص اإلاشغوم؟، ٍو

ت إلاهاعاثبا ًخهلٔ اإلاغخلت هظه في والخضٍعب اإلاالُت، والخٓضًغاث ألانماٛ ّ  ( جسطظ ؤٖثر ومىاغُو الاصاٍع  اإلالُ٘ت، خٓى

هاث والٓىانين ت والدشَغ  ...(الاصاٍع

 جىُُظ في البضء مغخلت مً اإلاغخلت هظه حؿخمغ :للحاضنة املشروع اهضمام أو الاخحضان مرخلة وهي الثاهية املرخلة

 اإلاغخلت هظه زالٛ الخاغىت وحهمل ،)ؾىىاث زالر بلى ؾىت مً ( والخىؾو الىضج مغخلت بلىى اًتي وبلى اإلاشغوم َ٘غة

 َبهض الخٙالُِ، بإْل الىاْو ؤعع نلى َ٘غجه جىُُظ ألانماٛ عائض نلى حؿهل ؤن شإنها مً التي الخضماث ٗل جٓضًم نلى

ٛ  حهاْض غها التي )ومغأَ مٙاجب ( الخدخُت البنى مً الاؾخُاصة ًم٘ىه ًليها ػمامهواه الخاغىت مو اإلآاو  الخاغىت جَى

ظلٚ الخاغىت، بُهتؾ زخالٍبا  اإلاغخلت هظه زالٛ اإلآضمت الخضماث جسخلِ ونمىما مهٓىلت، بإؾهاع  بُهتؾ ٖو

ل Fundraising الخبرناث حمو زالٛ مً اإلاالُت اإلاىاعص خشض نلى الخاغىت حهمل ٖما اإلاشغوم  -Growd الجماعي والخمٍى

funding ، ٍير بهض ل جَى  وجٓضًم اإلاشغوم، جىُُظ مغخلت زالٛ والخىحُه الاشغاٍ ًخم ٖما الُ٘غة، لخىُُظ الالػم الخمٍى

 .ؤًػا اإلاغخلت هظه زالٛ الخضٍعب ؾِؿخمغ ٖما الخاغىت، بصاعة ْبل مً اإلاخسططت الُىُت والاؾدشاعاث اإلاؿانضاث

ل  .نالُت همى مهضالث جدُٓٔ نلى الىاشئت اإلااؾؿت حؿانض ؤن شإنها مً الخاغىت ْبل مً اإلآضمت الخضماث ٗو

 جدُٓٔ وبهض لخاغىت،ا صازل للمشغوناث يؿبتبال النهائُت اإلاغخلت وهي :الحاضنة من الحخرج مرخلة الثالثة املرخلة

خىؾو زالْت، ُٖ٘غة ألانماٛ نالم في وبغوػها وهمىها، الىاشئت اإلااؾؿاث شاؽو وجىؾو اإلاغحىة ألاهضاٍ ها ٍو  مً ؾْى

لها نلى الهمل بهض (الخاغىت بغهامج ًدضصها التي للخغوج زؿت وغو ًخم .الهاإلاُت بلى اإلادلُت ٓها جضٍو  ،)ُابل٘تروه وحؿٍى
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ٙىن  ٔ طلٚ ٍو  مً بضال الخىقُِ، مؿخىي  نلى ؤو اإلااؾؿت نىائض غاعي نلى اإلاهاًير مً حملت خؿب الخسغج مخؿلباث َو

ذ اصع ْائم اإلاشغوم ًطبذ اإلاغخلت هظه في ؤهه مً وبالغيم البرهامج ْو  جام، بشٙل الخاغىت زاعج هوشاؾ عؾتمما نلى ْو

 .الخغوج بهض ختى وجىحيهاتها زضاماتها مً الاؾخُاصة في الاؾخمغاع ًم٘ىه بل

 :.دور خاضنات ألاعمال في اطالق ودعم املؤشصات الناشئة في الجزائرثالثا

 الجزائر في الناشئة للمؤشصات الحأشيس ي اللاهىن  .1

 وجدُيزاث حؿهُالث 2020 لؿىت اإلاالُت ْاهىن  مشغوم ؤْغ اإلادغوْاث، زاعج ؤلاؾدثماع بدصجُو ًخهلٔ َُما

بت مً وانُائها الجضًضة والخ٘ىىلىحُاث الابخٙاع مجاالث في جيشـ التي الىاشئت اإلااؾؿاث لُائضة حبائُت  نلى الػٍغ

غها وغمان الاهؿالّ مغخلت في مغآَتها بهضٍ اإلاػاَت الُٓمت نلى والغؾم ألاعباح  اإلااؾؿاث ػاعة و وحهِ٘ الخٓا جؿٍى

ت واْخطاص الىاشئت واإلااؾؿاث واإلاخىؾؿت الطًيرة ّ  وجدضًض وجىكُمي ْاهىوي بؾاع بخضار نلى اإلاهَغ  ؤصائها جُُٓم ؾغ

ل لضنم ؾٍغٔ زاعؾت وغو زالٛ مً الىاشئت للماؾؿاث اإلااٛ  عؤؽ و البىعضت بةشغإ اإلااؾؿاث هظه وجمٍى

بي بنُاء ؤلُاث وجؿبُٓا اإلاًتربين مؿاهمت ُُُٖت وجدضًض الاؾدثماعي   ؤلاؾهام مً الشباب لخم٘ين "ٖلي شبه" غٍغ

 .الىؾني باالْخطاص هام صوع  لهب مً وجمُ٘نها باإلادغوْاث الىؾني الاْخطاص اعجباؽ َٚ في بُانلُت

ّ  اوشاء جم ٖما ت اؾدثماعي  ماٛ عؽ ؤ ضىضو ٗالت الهمىمُت البىٕى بمشاٖع ُت الىؾىُت والى غ لتْر  الخكائغ وجؿٍى

ت حشُ٘ل بهضٍ الخ٘ىىلىحُت ل شٖغ ٗاث ٌؿمذ الظي 2020 الخ٘مُلي اإلاالُت ْاهىن  وهظ الىاشئت، اإلااؾؿاث لخمٍى  لشغ

ت خطظ مً %49 مً ؤٖثر بدُاػة الغؾملت ل صنم بًُت الىاشئت الشٖغ  الخدضي ًمثل الظي الىاشئت اإلااؾؿاث وجمٍى

ٗاث وباليؿبت الهالُت عث ا الٓض طاث اإلااؾؿاث هظه لىمى الغئِس ي  2006 ْاهىن  خض َٓض الاؾدثماعي  لغؤؾماٛ ا لشغ

ٗاث هظه مؿاهمت و في الشغ  نلى اْخطاصًت إلاىاؾٔ ؤهىام ؤعبهت اؾخدضار اْتراح جم ٖما %49 بيؿبت الاْخطاصًت اإلاشاَع

 .الىؾً مؿخىي 

 هي مجمىم الىاشئت واإلااؾؿت مدُؼة، وحبائُت مالُت بمؼاًا ألازغي  والاؾدثماعاث الىاشئت للماؾؿاث خاغىت جٙىن 

ت اإلاىاعص ُت ألحل جغضض التي واإلااصًت البشٍغ  الظي هؿاْها زاعج ؤؾىاّ في مىحىصة حضًضة جٙىن  ْض ببضانُت َ٘غة جْغ

لها ًٙىن  ما وناصة حؿتهضَه  الضانمت، الخٙىمُت والهُئاث الغائضة واإلااؾؿاث ٗالبىٕى اْخطاصًين مخهاملين مً جمٍى

ل ؤوشإث هاشئت ماؾؿت ؤلِ 500 مً ؤٖثر ؤن الجؼائغ في واإلاالخل ٗالتالىؾىُت مً بخمٍى غ جىمُت الى  اإلآاوالجُت، وجؿٍى

 ّ  :في جخمثل ؤلاؾتراجُجُت هظه لخجؿُض الٓغاعث وؤهم البؿالت، نلى للخإمين الىؾني والطىضو

ّ  بوشاء ل مسطظ بؾدثماعي  ضىضو  الىاشئت اإلااؾؿؿاث وصنم لخمٍى

تؼاال حجغ ؾُٙىن  والظي لهبخٙاع ؤنلى مجلـ بوشاء  اإلابخ٘غة ثعاواإلاباص  ألاَٙاع جثمين مجاٛ في جُجيراؤلاؾت للخىحه ٍو

ت اْخطاص جىمُت زضمت في الهلمي، للبدث الىؾىُت وؤلامٙاهُاث  اإلاهَغ

ظا والخاغىاث الىاشئت اإلااؾؿاث مُاهُم ًدضص الظي الٓاهىوي ؤلاؾاع وغو  البُئي بالىكام الخاضت اإلاطؿلخاث ٖو

ت، الْخطاص  طاث الخىكُمُت الىطىص بنضاص نملُت نلى نالوة الُ٘اهاث هظه بوشاء احغاءاث حؿهُل ؤحل مً اإلاهَغ

ل آلُاث جُُِ٘ ؤحل مً اإلاىحىصة الىطىص حهتغام بلى ؾخٓض ي التي الطلت،  الىاشئت؛ اإلااؾؿاث همى صوعة مو الخمٍى

ل ٗالت جدٍى ُت الىؾىُت الى غها الخ٘ىىلىحُت الخكائغ لتْر    (ANPT) وجؿٍى
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(Agence nationale de promotion et de développement des parcs technologiques الطًيرة اإلااؾؿاث عةػاو  بلى 

ت واْخطاص الىاشئت واإلااؾؿاث  اإلاهَغ

ل  الىاشئت للماؾؿاث   le hub d’innovation  technologique)  (HUB)     الخ٘ىىلىجي الجهىي  ؤلامخُاػ ْؿب جدٍى

ت ْبل مً بهجاػه ًجغي  الظي اح خضًٓت مؿخىي  نلى ٕع ا ؾىهاؽ شٖغ  اإلااؾؿاث عةػا و بلى"بإع صهُا" ال٘بري  الٍغ

ت؛ واْخطاص الىاشئت واإلااؾؿاث الطًيرة  اإلاهَغ

و خاملي جم٘ين  الخابهت اإلااؾؿاث صازل اإلاخاخت اإلاؿاخاث مً الاؾخُاصة مً الىاشئت اإلااؾؿاث و اإلابخ٘غة اإلاشاَع

ً و الشباب لٓؿاعي  الىؾني؛ اإلاؿخىي  نلى اإلانهي الخٍٙى

ت بنؿاء مو الىاشئت للماؾؿاث مسططت إلاؿاخاث اإلادلُت الجماناث تهُئت غ التي للمىاؾٔ ألاولٍى  بمٙاهُاث َيها جخَى

و خاملي مً ٖبيرة  جىؾُو ْبل باجىت، ؾؿُِ، جلمؿان، ن،غاوه ْؿىؿُىت، وعْلت، بشاع، والًاث الؾُما اإلابخ٘غة اإلاشاَع

 .الىؾني براالت ٗامل بلى اإلاؿعى هظا

 الجزائر في الناشئة املؤشصات دعم هياكل .2

 : ًلي َُما الجؼائغ في الىاشئت اإلااؾؿاث صنم هُاٗل جخمثل

 الحاضنات-

ٓا م الخىُُظي اإلاغؾىم مً 11 للماصة َو لُت 21 ٛ اإلاىأَ 1433 عمػان في اإلااعٍ 293 - 12 ْع  ًدضص الظي 2012  حٍى

ت اإلاطالر مهام  ومؿاهضة اؾخٓباٛ ٖهُٙل الخاغىت حهٍغِ ًخم وؾيرها، وجىكُمها والخ٘ىىلىجي الهلمي للبدث اإلاشتٖر

 البهُض اإلاضي في جؿبُٓها بمٙاهُت وازباث جدُٓٔ نلى عوم اإلاش ضاخب حؿانض بالبدث مباشغة ضلت طي ابخٙاعي  مشغوم

و ألصخاب الضنم وجٓضم ً مجاٛ في اإلاشاَع ل وؤلاؾدشاعة الخٍٙى  .اإلااؾؿت بوشاء ياًت بلى مغآَتهم مو والخمٍى

 الىؾىُت اإلاضعؾت بىمغصاؽ، وعْلت نىابت، اإلاؿُلت، الىاصي، ْاإلات، ، 1 البلُضة حامهت مً ٗل في الخاغىاث جخىاحض

 بوشاء اإلاخػمً 2020 ؤٖخىبغ 8 ٛ اإلاىأَ 1442 ضُغ 20 في اإلااعٍ ػعي ا الى اإلاغؾىم( بٓؿىؿُىت الخٓىُاث مخهضصة

ت اإلاطالر   .(2020الهلمي، ؾبهت   والبدث الهالي الخهلُم وػاعة) .للبدث اإلاشتٖر

ؼ مثل البدث مغاٖؼ في ؤًػا الخاغىاث جخىاحض ٖما  خاغىاث البدثمثل ُٖاهاث وزاعج اإلاخٓضمت، الخ٘ىىلىحُا جىمُت مٖغ

ٗالت ٗالت وخاغىت الخ٘ىىلىحُت، والخىمُت البدث لخثمين الىؾىُت الى ُت الىؾىُت الى  الخ٘ىىلىحُت الخكائغ وجؿىٍغ لتْر

 .Sylabs ، Incubme ، Capcowork :مثل زاضت وخاغىاث خبت، ومههض هللا، نبض بؿُضي

 امللاوالثية دار-

ٗالت الجامهاث بين الشغاٖت بُػل غ لخىمُت الىؾىُت والى  مٓاوالجُت صاع 58 ًٓاعب ما بهجاػ جم اإلآاوالجُت، وجؿٍى

ل ْامذ الىؾني، التراب ٗامل حًؿي خُث الجامهاث في و نضة بخمٍى  والطُض ٗالؼعانت الٓؿاناث مسخلِ في مشاَع

 اوشاء بهض ختى اإلآاوالجُت وعوح زٓاَت نلى الؿالب مً نضص ؤٖبر بخضٍعب جٓىم خُث طلٚ، يير الى البىاء البدغي،

بهم ماؾؿاتهم ت، واإلاىاعص الاصاعة مؿائل نلى ٖخضٍع  جدؿين ؤحل مً ؤًػا الاهخمام مجاالث وحمُو اإلاداؾبت البشٍغ

ت ؤَٙاعهم لخىُُظ لهم الضنم وجٓضًم وحؿهُل الخاضت ماؾؿاتهم لخإؾِـ اإلاباصعة وعوح الهمل َغص  ًاصي مما الخجاٍع

 وجٓضًم اإلااؾؿاث، ؤصخاب بمغآَت وطلٚ الىاشئت اإلااؾؿاث بضنم جٓىم ؤنها ٖما حضًضة، نمل َغص زلٔ الى
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 وجىمُت ؤَػل شغاٖت ؤحل مً اإلااؾؿت لخاحاث والاؾخمام الٓاهىهُت، الاحغاءاث وحؿهُل مالُت والشبه اإلاالُت الاناهاث

 .ووؾىُت واْلُمُت مدلُت

 املؤشصات مشاثل-

ٓا م الخىُُظي اإلاغؾىم مً 2 للماصة َو  حهخبر  2003  َُُغي  25 ٛ اإلاىأَ 1423 الدجت طي 24 في اإلااعٍ 78 - 03 ْع

 الطًيرة باإلااؾؿاث اإلاٙلِ الىػٍغ لشغاٍ جسػو وججاعي، ضىاعي ؾابو طاث نمىمُت ماؾؿاث اإلااؾؿاث مشاجل

 :الخالُت ألاشٙاٛ ؤخض في اإلاشاجل وجإحي واإلاخىؾؿت

 و ؤصخاب ًضنم الظي الضنم هُٙل :الحاضنة  - .الخضماث ْؿام في اإلاشاَع

 و ؤصخاب ًضنم الظي الضنم هُٙل :الححابع عمل ورشات  .والخٍغ- الطًيرة الطىاناث ْؿام في اإلاشاَع

 و ؤصخاب ًضنم الظي الضنم هُٙل :املؤشصة فندق  - .البدث مجاٛ في اإلاشاَع

ٗاث مدضوصة ػمىُت عث ا لُذ الضنم و ؤلاًىاء الاؾخٓباٛ في اإلاشاجل مهمت جخمثل و، ؤصخاب و الىاشئت للشغ  مثل اإلاشاَع

 مدالث بىغو جٓىم خُث اإلادالث واًجاع بدؿُير وجٓىم اإلاصخطت، والىطائذ الخضماث جٓضًم اإلادالث، جإحير و بصاعة

و اإلاشا جطٍغ جدذ  .اإلاشغوم وشاؽ واخخُاحاث اإلاشخلت ؾبُهت مو مؿاختها جدىاؾب َع

 البُؼ، ن،غاوه، وعْلت نىابت، بلهباؽ، ؾُضي بؿ٘غة، باجىت، البىاقي، ؤم ع،عاؤص( والًت 13 في اإلااؾؿاث مشاجل جخىاحض

ج، بغج ٍغ  .)يغصاًت مُلت، زيشلت، بىنٍغ

 الحكنىلىحية والحنمية البدث هحائج لحثمين الىطنية الىكالة-

ٗالت بوشاء جم م الخىُُظي اإلاغؾىم بمىحب والخىمُت البدث هخائج لخثمين الىؾىُت الى  في اإلااعٍ 137 - 98 ْع

 مٙلُت وججاعي، ضىاعي ؾابو طاث نمىمُت ماؾؿت وحهض الهلمي والبدث الهالي الخهلُم عةػاو  وضاًت جدذ ، 1998 ماي3

ت، بوشاء ياًت بلى الُ٘غة والصة مىظ بضنماإلابخٍ٘غً ههم عج ا وار شٖغ ّ  صائغة اإلاسبرالى صائغة مً مشاَع  زالٛ مً الؿى

، عؾت ا ص في مؿانضتهم ٗاء، نً البدث الؿّى ت اإلالُ٘ت نلى الخُاف و الشغ  .لالبخٙاع الٍُ٘غ

 الحكنىلىحية الحظائر وثطىير لتركية الىطنية الىكالة-

ٗالت بوشاء جم م الخىُُظي اإلاغؾىم بمىحب الى  عةػاو  وضاًت جدذ 2004 ماعؽ 24 في اإلااعٍ 91 - 04 ْع

ض مُت، والخ٘ىىلىحُت والالؾلُ٘ت الؿلُ٘ت واإلاىاضالث البًر  وججاعي، ضىاعي ؾابو طاث نمىمُت ماؾؿت وحهض والْغ

ٗالت ،جىَغ هللا نبض ؾُضي في مٓغها ًٓو ٓت ا وم اؾخػاَت خاغىاتها زالٛ مً الى  ج٘ىىلىحُا مجاٛ في للمٓاوالجُت َع

 .وؤلاجطاالث ؤلانالم

 ألاعمال خاضنات كبل من الناشئة للمؤشصات امللدمة الخدمات .3

 واخخػانها عناًتها بؾاع في وطالٚ  الىاشئت للماؾؿاث إلاؿانضاثا او  زضماث مً نضص بخٓضًم ألانماٛ خاغىاث جٓىم

 مؿبٓا واإلاؿؿغة اإلاغحىة ألاهضاٍ لبلىى

ت الخضماث مً مجمىنتبالجؼائغ   الىاشئت ماؾؿاث ألانماٛ خاغىت جٓضم : تراالاشخشا-  للماؾؿاث الاؾدشاٍع

عاء واإلاض الهماٛ وجىقُِ الزخُاع ،بغاَت ألاهضاٍ وجدضًض الؿُاؾاث وغو نلى اإلاؿانضة في وجخمثل لها اإلاىدؿبت

 اخخػانها َترة زالٛ الىاشئت اإلااؾؿاث َٓتغاوم بخىحُه جٓىم ٖما الخىُُضًً،
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ٛ  حؿهُل في وجخمثل : مالية خدمات- ل مطاصع بلى الىضى  نلى بالجؼائغ الىاشئت ماؾؿاث زاغىت حهمل بدُث الخمٍى

 زالٛ مً الىمى ؾىع  في هي و اإلايشإة هظه في الاؾدثماع في يبينغابال اجطاالث عبـ في بليها اإلاىدؿبت اإلايشإة مؿانضة

 ألانماٛ خاغىاث

 اؾخٓؿاب بهضٍ ووؾىُت مدلُت هضواث و مهاعع بدىكُم بالجؼائغ الىاشئت اإلااؾؿاث خاغىت جٓىم :جصىيلية خدمات-

ُهم اإلامىلين، ُٓت بضناًت الخاغىت جٓىم ٖما مهها، جىاضلهم حؿهُل و بليها اإلاىدؿبت باإلااؾؿاث لخهٍغ  زالٛ مً حؿٍى

يُت عث ا والضو واإلاهاعع اإلاُخىخت ألاًام بْامت  الخٍٙى

 وحسجُلها جإؾِؿها اثٗاحغاء نضًضة، ْاهىهُت لخضماث لخاغىت  اإلاىدؿبت الىاشئت اإلااؾؿاث جدخاج :كاهىهية خدمات-

خابت ت اإلالُ٘ت بدماًت ًخهلٔ وما زُظ،راالت نٓىص ٖو  اإلااؾؿاث بين الىؾُـ بضوع  جٓىم خُذ ، مالازترا ءاثغاوب الٍُ٘غ

 الٓاهىهُت الخضماث جٓضم التي لجهاث او بليها اإلاىدؿبت

ت الخضماث جٓضًم ًبضؤ : إدارية خدمات-  جُُٓمها، مغخلت في وطلٚ لها اإلاىدؿبت للميشإث الخاغىاث ْبل مً ؤلاصاٍع

ت الخضماث وجخمثل ا، ؤنماٛ في ؤلاصاٍع ير الاهترهذ زضماث الؿ٘تًر  الخ....... َاٖـ حهاػ وجَى

 الجزائر  في الناشئة واملؤشصات ألاعمال خاضنات ثدديات .4

ُت صنم في ألانماٛ خاغىاث جلهبه الظي ال٘بير الضوع  مً بغيم  ئغؼاالج في ٛؼاً ال ٖالهما ؤن بال الىاشئت اإلااؾؿاث وجْغ

 وجمثلذ لها ٖخدضًاث انخباعها ًمً٘ ٖما ، جٓضمها ؤمام جِٓ حهلها مما اولطهىباث ُْلغااله مً مجمىنت مً ٌهاوي

 : الخالي في ؤهمها

 : ألاعمال خاضنات ثىاحه التي الحدديات-

ير وصالٚ الىاشئت اإلااؾؿاث اخخػان في ؤهضاَها جدُٓٔ في حاهضة ألانماٛ خاغىاث حؿعى  لها والضنم الخضماث بخَى

ٓها وفي عغاوالاؾخم جؿىع  نلى إلاؿانضتها  : الخالُت الىٓاؽ في هلخطها التي الخدضًاث مً مجمىنت جىاحه صالٚ بلى ؾٍغ

 لهمالئها جٓضًم نلى الخاغىت ْضعة نضم

ير   ٍغاؤلاش نلى ًٓىم الخاغىت صازل ُٖئ بصاعي  حهاػ جَى

  الضانمت والجهاث الخاغىت بين مخٙامل جيؿُٔ

ير ل مطاصع جَى خؿلب الىاشئت للماؾؿاث مالئمت جمٍى  .زضماث نلى ًدخىي  مخؿىع  ومطغفي مالي ْؿام هضا ٍو

ت ٍؼ  .اليشاؾاث وجؿبُٔ ثغاعاالٓ اجساط في اإلاشخلت منها حهاوي التي الالمٖغ

 : الناشئة الشركات ثىاحه التي الحدديات-

 لهاجه الضانمين مً ؤٖثر اإلادبؿين ججض بدُث الدشائم ًٓابلها ما صائما غؼائالج في الىاشئت ؾؿاثا اإلا نً الخضًث نىض

و و ؤَٙاع ّ ؾيخؿ الىٓؿت هضه في بدث اإلاشاَع  : الىاشئت اإلااؾؿاث جىاحه التي الخدضًاث مً إلاجمىنت غ

  اإلااؾؿاث بهاجه زاص ْاهىن  يُاب

هاث مىاٖبت ونضم ؾُتغاالبيروْ ءاثؤلاحغا   والٓىاهين الدشَغ

ل مشاٗل ل غهِ اإلاؿخدٓاث وصَو الخمٍى  . لالؾدثماع ةاإلاساؾغ  اإلااٛ عؽ ؤ وهٓظ الخمٍى

مىت ونضم الخ٘ىىلىجي الخإزغ  الاْخطاصًت الٓؿاناث ايلب ْع
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 .ومخؿىع  خُٓٓي ال٘ترووي صَو هكام وحىص نضم         

ؿبذ عيم الهغاُْل والخدضًاث التي واحهذ اإلااؾؿاث الىاشئت  هذ الخدضي وخٓٓذ الىجاح ٖو بال ؤن هىإ ماؾؿاث َع

 (teyssir, 2021) ألاعباح مً بُنها:

ت عائضة في مجاٛ الانالهاث اإلابىبت  واص ٖىِـ:  وهي شٖغ

ض اَخ٘ذ هظ اإلااؾؿ ت جإع يغاٍ: ْو ِؿـــــت الال٘تروهُـــاع للصخــــــائؼة ألاولى في الابخ٘ـــــت الجـــــشٖغ ين ـــت إلاهغع ؤَو

 .ؤٖؿبى بمغاٖش

ت جيشـ في مجاٛ الخجاعة الال٘تروهُت ٗاًمى: وهي شٖغ ت   شٖغ

ٔ الال٘ترووي ت هاشؿت في مجاٛ الدؿٍى  باجىلِـ: وهي ؤًػا شٖغ

ت جٓضم زضمت نبر جؿبُٔ ؤخضر زىعة في مجاٛ الىٓل الخػغي في الجؼائغٌؿُير  : وهي شٖغ

و لشغاء وجىضُل اإلاىاص الًظائُت لي: مْى  اشٍغ

 خاضنات ألاعمال في الجزائر شروط هجاح .5

 مً مىاؾٔ نضة في همىطحُت ىاثخاغ تلْام ىاعصواإلا ىصللجه املتش تحهبئ غالجؼائ يف اٛألانم ىاثخاغ احهج انغم بًخؿل

 :الانخباع بهين الخالُت ألامىع  بإزظ وطلٚ الىؾً

ت مدل الخاغىاث جٙىن  ؤن نلى الهمل-  اإلاهىىي   الضنم ألن الخاص الٓؿام وماؾؿاث الضولت ماؾؿاث بين مشاٖع

 َانلُت؛ ؤٖثر ًطبذ اإلاؿلىب واإلااصي

ت الطالخُاث بةنؿائه اإلاىاؾب اإلاضًغ ازخُاع في الضْت مً البض-   الخاغىت هجاح لخإمين ًدخاحها التي والخٍغ

 اإلادخػىت؛ واإلااؾؿاث

و ازخُاع ؤن ٖما اإلااؾؿاث، اخخُاحاث مو الخاغىت جٓضمها التي والدؿهُالث الخضماث جخىأَ ؤن ًجب-  اإلااؾؿاث مْى

بت جٙىن  ؤن ًجب بدُث الخاغىت، هجاح في هام صوع  له  وباإلاىاؾٔ البدىر     ومغاٖؼ  والجامهاث ألانماٛ مجخمو مً ٍْغ

غ التي اث، مً الٓانضًت الهُاٗل َيها جخَى  الهاجُُت؛ والخؿىؽ الىٓل وؾائل ؾْغ

 الخاغىاث؛ جٓضمها ؾٍى التي باإلاٙاؾب الطًيرة ألانماٛ وؤصخاب اإلاُاصًً وعي-

 جؿبُٓه؛ بمٙاهُت مضي ومالخكت مشغوم ؤي في الشغوم ْبل بضعاؾاث الُٓام ًجب-

غ اؾخدضار- هاث وجؿٍى  .والخاص الهام الٓؿانين حهاون  جد٘م التي وألاهكمت الدشَغ

 ت:الاشحنحاحات والحىصيا

حهخبر  خاغىاث ألانماٛ الُىم وؾُلت َهالت تهضٍ ؤؾاؾا بلى مؿانضة اإلااؾؿاث الىاشئت في اجبار طاتها              

ٓي الظي جدخاج بلُه، بالغاَت بلى مؿاهمتها في زلٔ َغص نمل صائمت وحُضة  ل اإلاالي والضنم الدؿٍى ير الخمٍى وجَى

ل هظا ولظلٚ ًجب جىاَغ بِئت ألاؾاؾُت لْامت خاغىاث هاجخت ومخؿىعة  حؿاهم في زلٔ ماؾؿاث هاشئت ومثمغة ٗو

خمثل في جُهُل بهجاح هظه اإلااؾؿاث الىاشئت وصنمها  غه خاغىت ألانماٛ ٍو مغجبـ بالضنم والاهخمام ال٘بير الظي جَى

 في الىضٛى بلى ؤنلى وؿب الىمى والىجاح.
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ا شابت ؤنها بمهنى الخإؾِـ خضًثت ماؾؿاث ؤنها نلى الىاشئت اإلااؾؿاث حهخبر ضه ما وهى ألانماٛ نالم في َهتٍو  ًٖا

 ؾتهاعاص بلى ًدخاج لظا عغاباؾخم ضزاًًت صوعها ؤن خُث صولت ٗل اْخطاص لبىت وحهخبر ، Startup ألاحىبُت باللًت اللُل

ت ؤوشؿتها ومخابهت مهمٓت ؾتاصع  تهاغااؾخم وغمان وهمىها جإؾِؿها في اإلاؿاهمت اهبجى ال ٗل إلاهَغ  في مٙاهت واخخالٛ ٍع

 .اإلادٓٓت ال٘بيرة للىخائج كغاه منها بض ال غغوعة الىاشئت اإلااؾؿاث بلى الخىحه ؤضبذ خُث والهاإلاُت اإلادلُت ألاؾىاّ

ٛ  مً ًٖيرها ئغؼاالج تهخم ُت اإلادلُت الخىمُت في ألهمُتها كغاه ٖبير بشٙل الىاشئت اإلااؾؿاث بمىغىم الضو  ؤلاْخطاص وجْغ

و في مؿخٓبال نليها ؤلانخماص ًمً٘ التي البضائل ؤهم ؤخض وانخباعها  مؿخىي  وصون  بضاًتها في لذػاال  ؤنها يير الاْخطاص جىَى

ٛ  مٓاعهت مُهىمها نً وبهُضة الخؿلهاث  وعي ويُاب الخ٘ىىلىجي اإلاجاٛ نً بهضها بد٘م وطلٚ اإلاخٓضمت بالضو

 صنم ٖإصاة صوعها ًٌُب ما وهى مدضوصة حض جبٓى والتي ألانماٛ خاغىاث بخإؾِـ ؤلاهخمام نً وجإزغها اإلاؿدثمٍغً

لها ضهىبت و لخضازتها غاهك جدضًاث جىاحه حهلها مما الىاشئت للماؾؿاث بهمائي ونامل  .جمٍى

 :لخىضُاثا و ؤ  خاثراالاْت مً مجمىنت جٓضًم ًمً٘ بليها جىضلىا التي الهامت الىخائج زالٛ مً

 الىاشئت اإلااؾؿاث صنم وؾائل اَػل مً ٗىنها وحصجُهها الانماٛ خاغىاث اوشاء صنم-

خذ الىؾً والًاث حمُو نلى حهمُمها و ألانماٛ خاغىاث بوشاء في مغاؤلاؾ-  في بظاتها مؿخٓلت خاغىاث ؤو َغوم َو

 شابت ثعا بؾا مً ببضانُت ؤَٙاع الٖدؿاث الجامهاث

-ً  .ألانماٛ خاغىاث لصاعة ُٖاءة صوي  مؿيًرً جٍٙى

ير- يُت ثعاصو  جَى ً ألانماٛ ئضياع  جٍٙى ين مٓاولين لخٍٙى  . مؿخٓبال مدتَر
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Les structures d’incubation: acteurs clés de l’écosystème d’accompagnement des start-
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Résumé : 

 

Au fil des dernières années, l„accompagnement entrepreneurial est devenu une thématique importante dans le 

domaine de création d„entreprises, notamment innovantes. En effet, le processus d„émergence d„une start-up, appel le 

nécessaire adossement à un système de suivi et d„appui, car il ne s„agit pas seulement d„augmenter le nombre d„entreprises 

créées  mais d„en assurer leur pérennité et développement. 

L„objet de ce papier est de mettre en lumière l„expérience algérienne dans le domaine d„incubation d„entreprises , 

l„accompagnement et le soutien des start-up.  En dépit de la multiplicité et la diversité des acteurs intervenant dans la 

mission de l„accompagnement, la création des start-up et la dynamique entrepreneuriale en Algérie restent faibles,  le bilan 

de l„activité d„accompagnement n„encourage pas la création  d„un grand nombre de start-up considérées comme le maillon 

fort du projet d„édification d„une économie de  connaissance permettant d„avancer vers une Algérie meilleure. 

Mots clés : Structures d„incubation, Pépinières d„entreprises, Accompagnement, Start-up,   Algérie. 

 

Abstract: 

Over the past few years, entrepreneurial support has become an important theme in the field of business creation, 

especially innovative ones. Indeed, the process of emergence of a start-up calls for the necessary backing of a monitoring 

and support system, because it is not only a question of increasing the number of companies created but of ensure their 

sustainability and development. 

The purpose of this paper is to highlight the Algerian experience in the field of business incubation, accompaniment and 

support for start-ups. Despite the multiplicity and diversity of actors involved in the mission of support, the creation of start-

ups and the entrepreneurial dynamic in Algeria remain weak, the assessment of the support activity does not encourage the 

creation of a large number of start-ups considered to be the strong link in the project of building a knowledge economy 

allowing progress towards a better Algeria. 

KeyWords : Incubation structures,  business incubators,  Accompaniement, Start-ups, Algeria. 
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Introduction  

La création d„entreprise est, par défaut, un processus complexe, et elle s„avère encore plus difficile 

quand il s„agit d„entreprise innovante. De multiples facteurs liés, d„une part, aux connaissances et 

compétences exigées chez l„entrepreneur et d„autre part, aux conditions sociologiques, économiques, 

financiers, technologiques, fiscaux, écologiques et institutionnels de l„environnement, peuvent expliquer 

cette complexité. Si la plupart des jeunes entrepreneurs sont handicapés par des obstacles de toute nature, 

il importe de trouver des moyens capables de les motiver pour mettre en œuvre leurs idées une fois 

démontrées qu„elles sont potentiellement porteuses (Djermane, 2003). 

De ce fait, le processus d„émergence d„une entreprise, notamment innovante, appel le nécessaire 

adossement à un système de suivi et d„appui, car il ne s„agit pas seulement d„augmenter le nombre de 

création d„entreprises mais d„en assurer leur pérennité et développement. 

Parmi les composantes essentielles de l„écosystème entrepreneurial figurent les structures d„incubation. Il 

s„agit de mécanismes qui stimulent la création et le développement des entreprises. Un incubateur est un 

lieu d'accueil et d'accompagnement de porteurs de projets de création d'entreprises ou de très jeunes 

entreprises. En plus de l„hébergement, l„incubateur offre des services auxiliaires tels que les formations, 

l„expertise, des conseils, l„accès aux différents réseaux (financement, clients, fournisseurs, partenaires, 

universités et écoles, etc.). Son objectif est de nourrir les jeunes entreprises, les aidants à survivre et se 

développer pendant la période de démarrage, période à laquelle elles sont le plus vulnérables 

Apparus depuis la fin des années 50 aux Etats-Unis, les incubateurs ont fait leurs preuves, se sont 

répandus dans le monde entier. En Algérie, néanmoins, les incubateurs d„entreprises n„ont fait leur 

apparition que très récemment et ne sont pas encore très répandus. 

Partant du fait qu„il existe certaines conditions d„émergence et de pérennité des entreprises innovantes et 

technologiques, Cette étude vise à mettre en exergue le rôle  des incubateurs et les pépinières 

d„entreprises dans l„accompagnement et le soutien des start-up en Algérie.  

De ce fait, la principale question qui guide notre réflexion dans ce papier est : 

Quelle est l’expérience algérienne en matière d’incubation et d’accompagnement des start-up ? 

Pour mieux répondre à notre question principale, la réponse à quelques questions secondaires est 

nécessaire :  

- Qu„est-ce qu„un processus d„incubation ?  

- Quel est l„apport d„une structure incubatrice dans le processus de création d„entreprise innovante ? 



 

 – حبلت المؤسسبث النبشئت –المببدراتيت لألعمبل المعبصرة بين المرافقت ومتطلببث االستدامت          

 290  برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 املؤتمر الدولي

 العلمي

2023 

 

- Quelle est la réalité des incubateurs d„entreprises en Algérie ? 

- Quel est le rôle des incubateurs et pépinières d„entreprises dans l„accompagnement et le soutien des 

start-up en Algérie ? 

Pour pouvoir y répondre, nous essayons, en premier lieu, d„éclaircir la vision par une revue de littérature. 

Cette dernière, nous servira de base afin de comprendre la notion de l„incubation et les services proposés. 

Par la suite nous proposons une un aperçu permettant d„identifier les structures d„incubation des start-up 

en Algérie, ainsi que leur role dans l„accompagnement et le soutien de ces entreprises.   

1. Notions d’écosystème entrepreneurial et structures d’incubation 

Il est fortement admit que, l„entrepreneur n„agit pas isolément mais il évolue dans un environnement au 

sein duquel il tisse des relations avec plusieurs acteurs et puise ses ressources dans ce même 

environnement. (Harrar, 2021) 

1.1. L’écosystème entrepreneurial  

Le terme d„écosystème puise ses fondements dans le champ de la biologie et était utilisé en 1935 

par Tansley pour insister sur les interactions entre les organismes vivants et leur environnement 

(Philippart, 2016). 

La notion d„écosystème est importée de son domaine d„origine à celui du management à partir des années 

1993. Moore l„emploie pour définir l„écosystème d„affaires : « Un écosystème d„affaires, comme son 

homologue biologique, passe progressivement d'une collection aléatoire d'éléments à une communauté 

plus structurée ». (Moore, 1993).  

Dans le champ de l„entrepreneuriat, le terme écosystème a été introduit pour la première fois par (Valdez, 

1988) sous le concept « écosystème entrepreneurial ». 

En 1994, Gnyawali et Fogel (1994) développent le concept d„écosystème entrepreneurial, celui-ci prend 

écho au concept d„écosystème d„affaires, et désigne l„ensemble interconnecté d„acteurs, d„organisations, 

d„institutions et de processus qui se combinent de multiples façons, au sein d„un environnement 

entrepreneurial local (Philippart,2016). 

De l„avis de Khelil (2022), Il n„existe pas de model type d„écosystème entrepreneurial, car en vrai 

l'écosystème de l'entrepreneuriat se compose de centaines d'éléments spécifiques pouvons être regroupés 

en six domaines généraux : une culture propice, des politiques et un leadership favorables, la disponibilité 

d'un financement approprié, un capital humain de qualité, des marchés de produits favorables à 

l'entreprise et un éventail de soutiens institutionnels et infrastructurels. 
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Habituellement présenté sous forme de liste ou de diagramme, un écosystème entrepreneurial comprend 

plusieurs acteurs ou parties prenantes ainsi qu'un ensemble d'ingrédients nécessaires à l'écosystème. 

(Bekaddour, 2020).  

 (Theodoraki & Messeghem, 2017), précisent que « l'écosystème entrepreneurial comprend trois 

dimensions : les acteurs qui le forment et leurs interactions (réseau formel et informel), l'infrastructure 

physique et la culture ». 

Selon (Audretsch & Belitski, 2017), il s„agit « des facteurs institutionnels et organisationnels ainsi que 

d'autres facteurs systémiques qui interagissent et influencent l'identification et la commercialisation des 

opportunités entrepreneuriales ». 

1.2. Les structures d’incubation  

Il existe plusieurs définitions du terme « incubateur » dont la majorité met en exergue les objectifs 

et les services offerts par ces structures.  

Les auteurs anglo-saxons Aernoudt, Allen et McCluskey (1990) définissent l„incubateur comme : «une 

organisation facilitant l„émergence et le développementd„entreprises, en fournissant des bureaux, des 

services partagés et de l„assistance entrepreneuriale ». 

Pour Allen et Mc Cluskey (1990), l„incubateur d„entreprises est une facilité qui offre un espace, des services 

bureautiques partagés et uneassistance dans le développement de l„activité dans un environnement 

propice à la création de nouvelles entreprises, à la survie et à lacroissance. 

Les incubateurs d„entreprises sont considérés comme un processus intermédiaire entre la phase de 

démarrage et la phase de croissance des entreprises, de sorte que l„incubateur d„entreprises est un 

processus intermédiaire entre la phase de démarrage du projet et de sa croissance afin de transformer le 

projet en un plan d„action, afin que la société puisse en bénéficier.  

Le terme incubateur regroupe les différents dispositifs d„accompagnement de projets d„innovations, 

portant sur trois étapes (Mebtouche, 2022) : 

 - La pré-incubation : dans cette étape, il y a lieu de faire l„évaluation de l'innovation, le plan d'affaires, 

l„élaboration et la modélisation de l„entreprise et la formation ;  

- L„incubation : cette étape consiste à faire l'accès au financement, l'encadrement, l'hébergement, la 

commercialisation et la planification des activités de pointe ;  

- La post-incubation : elle concerne le diagnostic de l'innovation, le soutien de la technologie, la 

commercialisation et développement des affaires. 
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2. Les structures d’incubation des  start-up en Algérie  

Depuis plus de deux décennies, l„Algérie développe une politique de soutien pour aider les jeunes 

porteurs de projets à créer des start-up et des PME innovantes. Des mesures ont été prises et des 

programmes ont été introduits donnant lieu à la genèse de plusieurs acteurs entrepreneuriaux qui 

interviennent aux différents stades de l„essor des start-up (Bekaddour, 2020). Parmi les acteurs les plus 

importants il y a les structures d„incubation qui jouent un rôle crucial dans l„accompagnement 

entrepreneurial en constituant le pont entre les entrepreneurs et l„environnement externe. 

De l„avis de (Azedine & al, 2022), compte tenu de l„importance des incubateurs d„entreprises, l„Algérie a 

estimé que ce nouveau concept devrait être adopté afin de promouvoir l„esprit d„entreprise et la 

promotion du secteur des PME, qui est d„une grande importance pour la diversification de l„économie 

nationale, à travers la mise en place des cadres législatifs et réglementaires des incubateurs, d„où le décret 

exécutif n. 03-78 du 25 février 2003 qui renferme une loi sur les pépinières d„entreprises et le décret 

exécutif n°03-79 du 25 février 2003 contenant la loi sur les centres de facilitation. 

Les incubateurs sont généralement gérés par des organismes publics, des organismes privés ou des 

universités. Voici les principales catégories d„incubateurs : 

2.1. Les pépinières  d’entreprises  

Les pépinières sont le modèle le plus proche du concept d„incubateurs d„entreprises dans les pays 

ayant une expérience sur le terrain, en termes de leur orientation sur les institutions de R&D. La pépinière 

d'entreprises est une structure publique d„appui, d„accueil, d„accompagnement et de soutien aux 

promoteurs de projets où on offre des services logistiques, administratifs et de consultation. 

Depuis la promulgation du décret 03-78, portant statut type des pépinières d„entreprises en 2003, l„Algérie 

a vécu la promulgation d„un nombre de décrets portant création des pépinières à travers le territoire 

national, dans le cadre des deux programmes quinquennaux 2005-2009 et 2010-2014,  du programme 

Spécial Sud (PSS), du programme complémentaire spécial haut plateaux (PSHP) et du programme 

complémentaire de soutien à la croissance (PCSC). L„idée est de créer une pépinière dans chaque wilaya. 

La plupart d„entre eux n„ont pas encore vu le jour, d„autres ont été annulées (Belalia, 2015). 

La durée d„hébergement varie entre 24 et 36 mois renouvelables selon le degré de maturité des projets 

ainsi que les besoins en accompagnement sollicités par les porteurs de projets (Bekaddour, 2020). 

. L„assistance apportée aux promoteurs consiste essentiellement à (Kouraiche, 2018) :   

- Héberger à durée déterminée les porteurs de projet ; 
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-   Accompagner les porteurs de projet dans toutes les démarches auprès  des institutions financières, des 

fonds d„aide et de soutien et wilayas, communs et autres organismes en rapport avec leurs projets.   

- Offrir les conseils personnalisés au plan financier, juridique, fiscal, Commercial et technique ;   

- Organiser toute forme d„animation, d„assistance, de formation spécifique et de suivi des porteurs de 

projets jusqu„à maturation et création de leur entreprise. 

A fin 2015, 13 pépinière d'entreprise étaient opérationnelles sises dans les wilayas suivantes : Annaba, 

Oran, Bordj Bou Arreridj, Ghardaïa, Biskra, Khenchela, Mila, Sidi Bel Abbes, Ouargla, Batna, Adrar, 

El Bayadh, Oum El Bouaghi. 

Le principal indicateur de performance des pépinières d„entreprises est le nombre de projets hébergés. 

Les statistiques reprises dans le tableau ci-après, concernent les projets hébergés au sein des pépinières 

d„entreprises à fin 2015. 

Selon les données recueillies auprès des 13 pépinières opérationnelles en 2015, il ressort que le nombre 

de projets hébergés a atteint 135 dont 84 entreprises ont été créées soit un taux de 62%. Le nombre 

d„emplois à créer par les 135 entreprises a atteint 397 emplois. 

2.2. Les incubateurs des parcs technologiques  

 l„Agence nationale de promotion et de développement des parcs technologiques (ANPT) est 

l„instrument de l„Etat qui consiste à exécuter la stratégie nationale de développement des technologies de 

l'information et de la communication, par le biais de technoparcs (parcs technologiques) chargés de 

faciliter la création de start-up  (Djekidel, Doua et Merrad , 2021). Plusieurs incubateurs à travers le pays 

ont vu le jour : 

-  le Cyberparc Sidi Abdallah d„Alger lancé début 2010 et qui prend en charge actuellement une 

cinquantaine de start-up (50 projets et 12 start-up). 

- le Technoparc de Ouargla en 2012 ;  

- le Technoparc d„Annaba en 2014 ;  

-  d'Oran lancé en 2017. 

 Actuellement, l„ANPT travaille sur la mise en place d„autres parcs technologiques. Il s'agit des Technoparcs 

de Sétif, Constantine et Boughezoul. La mission principale des incubateurs de L„ANPT est la prise en 

charge des porteurs de projets innovants dans le domaine des TIC et leur accompagnement jusqu„à la 

création de la start-up à travers l„expertise, l„assistanat, le coaching personnalisé et la formation. 
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Le processus d„incubation comporte trois phases: la pré-incubation ; l'incubation ; l'après incubation     

(Kichou et Oualikene, 2021). 

La phase de pré-incubation ou de co-working consiste en des appels à projets ouverts à tout porteur de 

projet dans le domaine des TIC, en utilisant divers moyens de communication tels que sur Internet ou sur 

d'autres plateformes médiatiques spécialisées ou par l'organisation d'événements au niveau de 

l'incubateur ou autre. 

L'accès à l'incubateur fait suite à l'octroi d'un agrément délivré par le directeur de l'établissement, après 

le dépôt d'un dossier d'éligibilité soumis à l'approbation du comité d'approbation des projets mis en 

place à cet effet. 

Cette phase s'étend sur une période allant de 30 à 45 jours, où les porteurs de projets bénéficient de 

diverses formations et d'un accompagnement personnalisé dans le domaine des TIC et de la gestion 

d'entreprise afin de réaliser un business plan rigoureux. 

L'objectif principal de la phase d'incubation est de transformer un business plan détaillé en un MVP 

(minimum viable project). Considérée comme une phase d'apprentissage, la période d'incubation peut 

aller de 3 à 9 mois pendant lesquels les porteurs de projet sont assistés par des équipes professionnelles. A 

l'issue de cette période, la validation ou l'invalidation des hypothèses initiales formulées avant le 

lancement du projet numérique est prononcé. Si une version minimale du produit proposé est réalisée, le 

porteur du projet peut prétendre à la phase de postincubation. 

La phase de post-incubation consiste à transformer le MVP en une start-up. Le porteur de projet signe un 

contrat de location d'un box bien équipé au niveau de l'incubateur pour une période allant de 12 à 18 

mois pendant laquelle il est assisté, participe à tous les événements organisés par l'agence nationale des 

parcs technologiques et est mis en relation avec son premier client. 

A l'issue de cette phase, le propriétaire de la start-up peut, s'il le souhaite, être hébergé et accompagné au 

niveau de l'incubateur pour une période de 24 mois. 

Il peu bénéficier de tous les avantages offerts par l'incubateur, à savoir Une infrastructure télécom de 

qualité : LTE pour la 4G (au profit des startups), FTTX, WIMAX, WIFI, MSAN; 

-Des rencontres; 

-Un accompagnement (coaching, hébergement, etc.) ; 

-Une formation professionnelle; 

-Un faible coût de location; 
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-Un environnement adéquat (composé de startups du même domaine....) 54PME sur 496 projets 

sélectionnés.  

Ainsi, afin de développer la PME créée au niveau de l'incubateur, le porteur de projet peut, s'il le souhaite, 

être financé à hauteur de 30% grâce à un partenariat avec l'incubateur. Ce dernier, en finançant la PME 

prend des parts dans celle-ci. Ce partenariat peut durer jusqu'à 5 ans et l'incubateur se retire. 

Le technopôle de Sidi abdellah abrite aujourd'hui des entreprises privées et publiques installées dans un 

centre d'affaires appelé "le multi-locataire.». 

2.3. Les incubateurs académiques  

Les incubateurs universitaires constituent des structures d„accueil et d„accompagnement de 

projets innovants ayant un lien direct avec la recherche. La présence de ces incubateurs a donné de bons 

résultats dans les pays développés, dans le domaine de la structuration des projets entrepreneuriaux. En 

Algérie, depuis quelque temps, on assiste à l„implantation des incubateurs au sein des universités et des 

grandes écoles. Les incubateurs universitaires favorisent le développement de l„environnement et 

facilitent les conditions favorables (techniques, financières, humaines) à la création d„entreprises à partir 

de projets issus de recherche publique et des PFE.  

L„utilisation des locaux et laboratoires de l„université propose des outils hautement technologiques et des 

matériaux spécialisés. Il serait pratiquement impossible pour de nouvelles entreprises d„arriver à se payer 

ce type d„équipement, ce qui devient un incitatif majeur à intégrer ces structures (Arabeche, Ounis & 

Benaouali, 2020). 

L„Université doit valoriser ses résultats de la recherche qui sont l„une ses missions pour : - réduire le 

décalage entre la génération des résultats de la recherche et leurs applications, - rapprocher les opérateurs 

académiques et les opérateurs socioéconomiques. Parmi les incubateurs dédiés à la valorisation des 

résultats de la recherche scientifique et technique : l„incubateur INTILAK situé au niveau de l„Agence 

Nationale de Valorisation des Résultats de la Recherche et du Développement Technologique 

(ANVREDET) et l„incubateur Fikra-Tech du Centre de Développement des Technologies Avancées « CDTA 

» créé en partenariat avec l„ANVREDET. 

2.4. Les incubateurs privés  

Il existe également des initiatives provenant d„acteurs économiques privés, avec, à chaque fois, un 

objectif similaire, celui de la promotion de l„intention et l„action entrepreneuriale. Ces incubateurs privés 

participant au dynamisme de l„écosystème des start-up en Algérie. 
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-  « Algerian Start-up Initiative (ASI) »  

La diaspora algérienne aux Etats-Unis joue également un rôle actif. L„Algerian Start up Initiative (ASI) a été 

créée en 2009, par le biais d„un partenariat entre des entreprises algériennes et des sociétés leaders dans le 

domaine des NTIC aux Etats-Unis. ASI organise annuellement un concours du meilleurs business plan, 

destinés aux porteurs de projets de startups. Les lauréats du concours bénéficient d„une incubation à 

l„incubateur de Sidi Abdellah à Alger, de séances de conseils et de coaching et d„un fonds d„investissement 

de la Silicon Valley. 

- Alinov Algérie  

Alinov est le premier incubateur privé algérien. Il a été lancé en février 2009 par le cabinet 

«Alliance Consulting AC » avec le soutien du réseau de consulting international Médaf CO- 

Développement. Son objectif est de contribuer à la mise en place d„un écosystème favorable au 

développement de l„entrepreneuriat en Algérie, en travaillant en étroite collaboration avec toutes les 

parties prenantes notamment : les organismes de formation, les consultants, les incubateurs, les 

établissements financiers et l„administration publique. 

L„objectif  est également de contribuer, chaque année, à la création de vingt start-up algériennes 

innovantes dans les secteurs suivants : technologies de l„information et de la communication/recherche et 

développement, conseil et formation, énergies renouvelables, agriculture et agro-alimentaire, protection 

de l„environnement tourisme & loisir.   

-  « Fikra » de Djezzy  

L„opérateur mobile Djezzy, dans sa stratégie de renforcer sa position en tant qu„entreprise 

citoyenne, a lancé, lors de la première édition d„une conférence intitulé «Fikra» (idée), un concours dédié 

aux startups. Cet appui est la contribution de Djezzy, pour inventer les métiers de demain à travers des 

projets dans les nouvelles technologies de l„information et de la communication, en sponsorisant et 

encouragement des futurs managers. Dix sociétés parmi les candidats sont choisies, à travers de 

nombreuses auditions devant un jury, et bénéficient d„une aide d„un million de dinars chacune et une 

assistance managériale d„une «compétence» de Djezzy. En 2015, ce même concours est lancé, mais cette 

fois en partenariat avec l„Agence National de Promotion et Développement des Parcs Technologiques 

(ANPT), sous le thème « make-your-mark », où cinq startups ont été récompensés avec un chèque de deux 

millions de dinars pour chaque startup et ainsi qu„une année de coaching par des professionnels. 
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- L’incubateur d’Ooredoo  

Dans le cadre de la mise en oeuvre de ses programmes tStart (soutien) et Istart (de création 

d„applications mobiles locales et d„objets connectés) lancés en 2013, Ooredoo a créé deux incubateurs à 

Alger et à Annaba pour mieux encourager les jeunes pour la création de Start-up dans le secteur des 

technologies de l„information et de la communication (NTIC) tels que les logiciels, les télécoms, le web, la 

sécurité informatique, ou encore les technologies vertes ou l„énergie. 

-  Leancubator  

Il se pre sente comme un Hub d„innovation qui a pour mission de proposer une multitude de 

programmes d„accompagnement et d„acce  le ration de startups et projets innovants a   fort potentiel, et ceci 

dans des secteurs diffe  rents en se basant sur l„Open innovation comme facteur cle   de concre tisation de 

projets innovants. Dote   d„une Startup Factory, Leancubator mise sur le capital humain dans la cre  ation de 

solutions innovantes qui contribuent dans le de  veloppement d„une e conomie moderne base  e sur la 

connaissance et le savoir.  

Créé en 2020, aujourd„hui il est acteur preneur de l„e  cosyste me de l„entrepreneuriat innovant en Algérie à 

travers les différents programmes qui s„organisent sous sa coupe notamment Algeria Startup Challenge.  

-  CapCowork  

Créé en 2018, Capcowork est un incubateur de startups et structure d„accompagnement des projets 

innovants proposant un suivi s„étalant de l„idée jusqu„à la mise en marché mais aussi du financement pour 

les projets prometteurs, disposant d„un espace de co-working.  

-   ACSE  

Abréviation de “Algerian Center For Social Entrepreneurship”, comme son nom l„indique est un incubateur 

spécialisé dans l„entrepreneuriat social. Il a été créé en 2016 dans le but de promouvoir l„entrepreneuriat 

social, d„accompagner les entrepreneurs sociaux algériens, dans la création, le développement et la 

pérennisation de leurs entreprises, connu pour son programme Impact at work. 

- IncubMe : IncubMe, est une initiative qui date de 2018 entreprise par des algériens venant du monde 

économique, établies en Algérie et à l„étranger. Ils organisent cette année le programme d„incubation 

panafricain des startups Africa By IncubMe. 

- WomWork by the Annex DZ : WomWork est l„incubateur 100 % féminin d„Algérie dédié à la création 

féminine est à l„initiative de l„espace de coworking the Annex DZ et qui vise à soutenir les projets des 

femmes à travers le pays, leur offrir un accompagnement adapté pour créer leur entreprise. 
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- Naqltech : NaqlTech est le premier incubateur de startup dédié aux domaines du transport, de la 

logistique et de la Mobilité. Il incarne un modèle de partenariat privé publique entre le Ministère des 

Transports et l„incubateur Capcowork. 

- ENP Incubator by Djezzy : l„incubateur de l„École Nationale Polytechnique (ENP) en partenariat avec 

l„opérateur de téléphonie mobile, Djezzy. Créé en 2017 et qui vise à accompagner les jeunes pousses en 

début de parcours entrepreneurial.  

- Westinnov : Westinnov est le nouveau née de l„écosystème, et premier incubateur dans l„Oranie, 

spécialisé dans bon nombre de thématiques dont l„Agritech, la logistique et le digital lancé tout récemment 

par le groupe Idenet. 

- Incubator : Visant l„accompagnement de création de startups, ce dernier comprend un écosystème 

d„entrepreneuriat complet qui vise à aider les jeunes entrepreneurs à transformer leurs idées innovantes 

en startup situé à Setif.  

-  INNOEST : Premier incubateur de startups de la wilaya de Tebessa, Faisant passer l„idée à une version 

exploitable précédant la création d„entreprise à travers des programmes d„incubation intenses. 

- Crearena : Crearena est le nouvel incubateur situé à Blida dédié aux porteurs de projets voulant se lancer 

dans une aventure entrepreneurial. Doublé d„un co-working space, il offre un espace de travail convivial 

ainsi que de multiples services d„accompagnement et de consulting.  

- KnowLab : KnowLab est un espace de co-working et incubateur lancé par Almaahed Pro International 

Company situé à Blida, il a été créé en 2019. 

3. Les avantages des incubateurs pour les start-up 

Rejoindre un incubateur permet à une start-up de rejoindre un écosystème où elles auront plus de 

facilités à évoluer. Elles pourront y profiter de nombreux avantages : 

Accès aux ressources matériels et technologiques : les incubateurs mettent à disposition des entrepreneurs 

des locaux, des bureaux, des espaces de coworking, des salles de réunion, du matériel informatique, des 

services annexes… 

- Le réseautage, car les incubateurs sont des espaces d„échanges privilégiés qui permettent de faire des 

rencontres. Le but de l„incubateur est avant tout de mettre en relation des personnes qui vivent la même 

expérience entrepreneuriale. 

- L„accompagnement des start-up pour développer leur business model, élaborer leur business plan et être 

conseillé sur toutes les problématiques juridiques de leur projet (création de la société, dépôt de brevet…). 
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- La présence de nombreux entrepreneurs, qui contribue à créer un environnement propice à l„innovation 

et qui permet de rompre l„isolement. Au sein des incubateurs, il existe une forte émulation 

entrepreneuriale ; 

- La possibilité de se faire accompagner par un mentor, qui a déjà créé une ou plusieurs start-up et qui sera 

donc de bon conseil ; 

- L„aide à la recherche de financement, et notamment la mise en relation avec des investisseurs et les 

dispositifs d„accompagnement spécifiques aux start-up. Les incubateurs labélisés sont éligibles aux 

subventions de l'Etat. 

- Exonération d'impôts : Les incubateurs bénéficient d'exonérations d'impôts de 2 ans à compter de la date 

delabélisation (LF 2021). 

-Foncier : Les incubateurs profitent de facilités à l'octroi de foncier et de concession. (STARTUP.dz, 2021). 

 

Conclusion  

L„Algérie a développé la volonté de promouvoir l'entrepreneuriat, qui en a fait son cheval de 

bataille afin de bâtir un model économique structuré loin de celui basé sur la rente pétrolière et peu 

diversifié. Parmi les mesures phares de la nouvelle stratégie en matière d„entrepreneuriat et de création de 

start-up en Algérie, on note la création d„un ministère délégué chargé de l„Economie de la connaissance et 

des startups début 2020.  

Les incubateurs soutiennent les entrepreneurs qui souhaitent créer une entreprise ou une start-up. En 

mettant à leurs dispositions un environnement propice à l'apprentissage, et un réseau d„accompagnement 

nécessaire aux entrepreneurs dans les étapes clés du lancement de leurs projets. Il existe un certains 

nombre d„incubateurs en Algérie, qu„ils soient publics ou privés, en projet ou actifs et qui accompagnent 

les porteurs de projets et les startups les encadrent et les hébergent à leur démarrage.. Ces structures ne 

sont pas censées financer les startups directement, mais les préparent à la levée de fonds et au lancement 

de leurs activités, les orientent vers les potentiels financeurs. Les accélérateurs quant à eux représentent 

des structures qui prennent le relais des incubateurs et les succèdes en poursuivant l„accompagnement 

des startups structurées se trouvant à un stade plus avancé, en les coachant de façon intensive, ceci afin 

d„accélérer leurs business. Les programmes d„accélérationdurent de 3 à 6 mois en moyenne. 

Malgré les nombreuses mesures et initiatives prises en Algérie en matière de création de start-up et en 

dépit de la multiplicité et la diversité des acteurs intervenant dans la mission de l’accompagnement, 
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la création des entreprises et la dynamique entrepreneuriale en Algérie restent faibles et le bilan de 

l’activité d’accompagnement ne semble pas satisfaire les ambitions d„atteindre un grand nombre de 

start-up susceptible de contribuer à une croissance forte de l„économie nationale, à une amélioration des 

services destinés à la population, à l„émergence d„une industrie dans le secteur des nouvelles technologies 

de l„information et de la communication.  

Les porteurs de projets ont du mal à trouver des financements pour la création de leurs prototypes, mais 

aussi pour accomplir les procédures administratives, business plan, la location… Tout cela ralentit les 

porteurs de projets.La cadence de création des start-up est encore en dessous de la norme 

internationale, on recense 4 start-up/10.000 habitants alors que la norme internationale est de 8 start-

up/10.000 habitants. 

Ces constats montrent que l„Algérie n„a pas encore de véritable écosystème favorable à la création de start-

up. Le réseau des structures publiques en matière d„incubation est très restreint. Il est composé d„un 

nombre limité d„acteurs qui accompagnent des porteurs de projets. Il s„agit de 15 incubateurs seulement 

sur un globale de 634 en Afrique dont 34 au Maroc, 27 au Sénégal, 90 au Nigéria, 56 en Egypte, 150 en 

Afrique du Sud. 
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 املؤسساث الناشئتلصيرفت إلاسالميت في دعم وجمويل دوز ا

The role of Islamic banking in supporting and financing startups 
 الجصائس /جامعت شيان عاشوز الجلفت /بساهيمي فائصة د.

Dr. Brahimi Faiza/ Zian Achour Djelfa University/ Algeria  

 
 

 

 ملخص الدزاست: 

ل اإلاؤظعاث الىاشئت. ومً أحل رلً جم             تهذف هزه الذساظت إلى جدذًذ الذوس الزي جلعبه الصيرفت ؤلاظالمُت في دعم وجمٍى

اظخخذام الاظدباهت هأداة للبدث العلمي مً خالٌ اظخلصاء عُىت مً العاملين في البىىن ؤلاظالمُت. وجم الاعخماد على أظلىب الاهدذاس 

 .  Spssاس فشضُاث الذساظت. مً خالٌ اظخخذام البرهامج ؤلاخصائي الخعي البعُغ هأداة الخخب

وجىصلذ الذساظت إلى مجمىعت مً الىخائج أهمها أن اإلاصاسف ؤلاظالمُت جلذم مجمىعت مً اإلاىخجاث اإلاالُت ؤلاظالمُت التي            

ل اإلاؤظعاث الىاشئت. وحعاهم بالخالي في لها.  بئميانها اإلاعاعذة في جمٍى  دعمها وجمٍى

ل، الذعم، صيرفت ؤلاظالمُت،الالكلماث املفخاحيت:   اإلاؤظعاث الىاشئت. الخمٍى

 

 

Abstract: 

           This study aims to determine the role of Islamic banking in supporting and financing startups . For this purpose, the 

questionnaire was used as a tool for scientific research by surveying a sample of employees in Islamic banks. The simple 

linear regression method was used as a tool to test the hypotheses of the study. Through the use of the statistical program 

Spss. 

          The study reached a set of results, the most important of which is that Islamic banks offer a set of Islamic financial 

products that can help in financing startups. And thus contribute to its support and financing. 

KeyWords: Islamic banking, support, financing, startups.   
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 مقدمـت:.1

 .جمهيد:1.1

عت          ظهشث الصيرفت ؤلاظالمُت هدُجت الخخُاحاث ألافشاد واإلاؤظعاث الشاغبين بالخعامل بأخيام وضىابغ الشَش

لُت اإلابخىشة، وخذماث مالُت  ؤلاظالمُت في معامالتها اإلاالُت، وللذ كذمذ اإلاصاسف ؤلاظالمُت العذًذ مً الصُغ الخمٍى

 .مً أحل جدلُم جىمُت اكخصادًت واحخماعُت وجيافلُت، ورلً

وحعخبر الصيرفت ؤلاظالمُت هدُجت الجهذ الجماعي اإلابزٌو على مذاس ظىىاث عذًذة مً ظشف الاكخصادًين وعلماء        

شها وجلبُت اخخُاحاث مخعامليها. ع اهدشاس الصيرفت ؤلاظالمُت سغبت في جعٍى عت ؤلاظالمُت، ورلً مً أحل حعَش  الشَش

ع         وهي عباسة عً فىشة مً صاخب اإلاششوع ٌععى الى وحعخبر اإلاؤظعاث الىاشئت مؤظعاث جىمى بشيل ظَش

لها الى مؤظعت باظخعاعتها جلذًم الخىمُت  ججعُذها في العىق وبالخالي ًدخاج الى سأط ماٌ ودعم لفىشجه لخدٍى

 ؤلاكخصادًت والاحخماعُت.

 مشكلت الدزاست:.1.1

ل اإلاالئمين. و لمؤظعاث الىاشئتمع ألاهمُت البالغت ل         . جدبادس إلُىا ضشوسة خصىلها على الذعم والخمٍى

 ؤلاشيالُت الخالُت:

 الى أي مدى حساهم الصيرفت إلاسالميت في دعم وجمويل املؤسساث الناشئت؟

 الدزاسـت: فسضياث.1.1

 الفشضُاث الخالُت:الذساظت جم صُاغت إشيالُت ولإلحابت على         

  :الفشضُت ألاولى

H0 0.05: ال جىحذ عالكت راث داللت إخصائُت عىذ اإلاعخىي اإلاعىىي ≥α    ودعم بين الصيرفت ؤلاظالمُت 

 اإلاؤظعاث الىاشئت.

  :الفشضُت الثاهُت

H0 0.05: ال جىحذ عالكت راث داللت إخصائُت عىذ اإلاعخىي اإلاعىىي ≥α   ل بين الصيرفت ؤلاظالمُت  وجمٍى

 اإلاؤظعاث الىاشئت.

 أهداف الدزاسـت:.1.1

ل اإلاصشفي ؤلاظالمي للمؤظعاث الىاشئت مً خالٌ              جخمثل أهمُت هزه الذساظت في إللاء الضىء على الخمٍى

 :جدلُم ألاهذاف الخالُت
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 جدذًذ مفهىم الصيرفت ؤلاظالمُت؛-

 اإلاصشفُت ؤلاظالمُت؛جىاٌو أهم اإلاىخجاث -

 جدذًذ مفهىم اإلاؤظعاث الىاشئت؛-

م اإلاصاسف ؤلاظالمُت؛- ل اإلاؤظعاث الىاشئت عً ظٍش  عشض آلالُاث اإلالترخت لخمٍى

ل ودعم اإلاؤظعاث الىاشئت.-  جدذًذ دوس اإلاصاسف ؤلاظالمُت في جمٍى

 إلاطاز النظسي للدزاست:.1

 ماهيت الصيرفت إلاسالميت:.1.1

للبىً ؤلاظالمي في "اكخصادًاث الىلىد والصيرفت والخجاسة الذولُت" لـ"عبذ الىعُم مدمذ مباسن  حاء حعٍشف        

مؤظعت مصشفُت هذفها ججمُع ألامىاٌ واإلاذخشاث مً ول مً ال ًشغب في الخعامل بالشبا »ومدمىد ًىوغ" على أهه: 

وهزلً جىفير الخذماث اإلاصشفُت اإلاخىىعت  ،)الفائذة( زم العمل على جىظُفها في مجاالث اليشاط الاكخصادي اإلاخخلفت

عت ؤلاظالمُت دلم دعم أهذاف الخىمُت الاكخصادًت والاحخماعُت في اإلاجخمع ،للعمالء بما ًخفم مع الشَش ) مباسن و  «ٍو

 .(173، صفدت 1996ًىوغ، 

لتي ، خُث جم إوشاء ما ٌعمى "بىىن الادخاس اإلادلُت"، ا1963وكذ حاءث أٌو مداولت إلوشاء بىً إظالمي عام         

مؤظعها د.أخمذ الىجاس، سئِغ الاجداد الذولي للبىىن ؤلاظالمُت ، وكذ اظخمشث هزه  أكُمذ بمذًىت مُذ غمش بمصش

 .(174، صفدت 1996) مباسن و ًىوغ،  الخجشبت خىالي زالر ظىىاث

وكذ بذأث هزه الخجشبت اهعالكا مً مفهىم الالسبىبت ولِغ مً مفهىم جعبُم الاكخصاد ؤلاظالمي، وسبما وان         

مشحع رلً هى أن الظشوف العُاظُت وكتها لم جىً حعمذ بئظالق هزه ألاظماء وبلذس ما واهذ جلً الخجشبت سائذة 

ٌ بىً ًى  في كاهىن إوشاءه على وجم بعذ رلً إوشاء بىً هاصش الا ، بلذس ما أزبدذ هجاخها حخماعي، خُث ٌعذ  أو 

عذم الخعامل بالفائذة اإلاصشفُت أخزا وععاء، وكذ واهذ ظبُعت معامالث البىً اليشاط الاحخماعي ولِغ اإلاصشفي 

 (66، صفدت 1983) خمذي،  بالذسحت ألاولى.

         ً فضلىهه لبىً دبي ؤلاظالمي الزي أوش ئ في عام إال أن  الىثيًر على أظغ  1975ٌعترضىن على هزا الىصف ٍو

ٌ بىً إظالمي. ت، إر ٌعخبروهه أو   مصشفُت ججاٍس

عت ؤلاظالمُت في جىصُاث مؤجمش          وكذ حاء الاهخمام الحلُلي بئوشاء البىىن ؤلاظالمُت حعمل ظبلا ألخيام الشَش

، خُث وسد الى  بضشوسة إوشاء بىً إظالمي 1972مُت بمذًىت حذة في الععىدًت عام وصاسة خاسحُت الذٌو ؤلاظال 

 (2011) اإلاشظان،  دولي للذٌو ؤلاظالمُت.

 : (07-06، الصفداث 2006)أبى غذة،  جخمثل في   العمل اإلاصشفي ؤلاظالمي له خصائ و        
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عت ؤلاظالمُت في حمُع اإلاعامالث، - عت أغللذ باب الىعب اإلابني  التزام اإلاصاسف ؤلاظالمُت بأخيام الشَش والشَش

عت البذائل الصحُدت  ؛على الشبا بشتى صىسه وأظالُبه اإلاباششة وفي الىكذ هفعه كذمذ الشَش

ت في معامالتها اخخالف وظائف اإلاصاسف ؤلاظالمُت عً اإلاصاسف الخللُذًت، التي أخزث  - بىمىرج البىىن الشبٍى

واإلاصاسف ؤلاظالمُت مىهجها هى عذم الفصل بين أمىس الذًً وأمىس الذهُا، ورلً مً خالٌ مشاعاة ما ششعه 

م ما خشمه  ؛هللا في اإلاعامالث بئخالٌ ما أخله وجدٍش

اإلاصاسف ؤلاظالمُت حعخلبل اخخالف عالكت اإلاخعاملين مع اإلاصاسف ؤلاظالمُت عنها في اإلاصاسف الخللُذًت بدُث  -

أمىاٌ الغير على أظاط اإلاضاسبت، ورلً مً خالٌ خعاباث الاظدثماس، زم ًلىم اإلاصشف باظدثماس جلً ألامىاٌ 

ت بعضها على أظاط اإلاضاسبت أو اإلاشاسهت في الشبذ والخعاسة.  بصُغ اظدثماٍس

 صيغ الخمويل إلاسالميت.1.1

 ازكت:جمويل املؤسساث الناشئت عن طسيق املشأ.

صبذ البىً         واإلاشاسهت هي أن ًمٌى البىً اإلاششوع مىضىع اإلاشاسهت بمبلغ مً اإلااٌ، والعمُل بمبلغ آخش، ٍو

والعمُل مالىين لشأط ماٌ الششهت، وجىصع ألاسباح بُنهما بدعب الاجفاق، أما الخعاسة فئنها جيىن بلذس خصت ول 

 (909، صفدت 2005) الشاًجي و الحجي،  في سأط اإلااٌ، باليعبت والخىاظب ظشف

مشاسهت ول منهما في اإلاؤظعاث الىاشئت مً خالٌ جدذیذ كیمت یمىً أن جعبم هزه الصیغت في جمىیل و        

على خعب وعبت  اإلاششوع، خیث یيىن بینهما على كذس مشاسهت ول منهما في سأظماله، وجيىن الىدیجت بين اإلادشاسهين

 .مشاسهت ول منهما

 :جمويل املؤسساث الناشئت عن طسيق املسابحتب.

جىحذ حعاٍسف عذًذة للمشابدت لذي الفلهاء، وهي وإن اخخلفذ في الصُاغت إال أن داللتها واخذة، خُث جذوس        

لعت بالثمً الزي اشتراها به خٌى بُع العلعت بثمً ششائها وصٍادة سبذ، خُث ًلٌى أخذ الفلهاء اإلاشابدت: "بُع الع

 (388، صفدت 2004) اإلاغشبي،  وصٍادة سبذ".

 ویمىً أن حعخخذم اإلاشابدت هصیغت لخمىیل اإلاؤظعاث الىاشئت، بدیث یلىم البىً بخىفير العخاد وألاحهضة الالصمت.        

 :جمويل القطاع الصزاعي عن طسيق املضازبتج.

لت ألاحل جلىم في         ت ظٍى أصحاب الخبراث، بدُث ًلذم حىهشها على جالقي أصحاب اإلااٌ و  اإلاضاسبت أداة اظدثماٍس

 العشف ألاٌو ماله بِىما العشف الثاوي ًلذم خبرجه بغشض جدلُم الشبذ الحالٌ الزي ًلعم عليهما بيعب مخفم عليها.

 (167صفدت ، 1998)خمىدة، 

ألصحاب اإلاؤظعاث الىاشئت على ذم البىً إمياهیت لخمىیل مشاسیع والخمىیل باإلاضاسبت یيىن على أظاط أن یل         

أن یيىن العمل وٕاداسة اإلاششوع منهم، بیىما یيىن الخمىیل مً البىً، ویلدعمان هدیجت اإلاششوع بىاء على وعبت 

م اإلاضاسبت  معلىمت یخفلان عليها عىذ إبشام علذ ل البىىن ؤلاظالمیت للمؤظعاث الىاشئت عً ظٍش الخمىیل. وجمٍى
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جخخلله مجمىعت هبيرة مً اإلاخاظش ألن الذخٌى في اإلاضاسبت، یعخلضم بالضشوسة وحىد عىصش الثلت وألامان بين البىً 

 .والعمیل ظالب الخمىیل

 جمويل املؤسساث الناشئت عن طسيق السلمد.

ف ألاٌو ٌععي الثمً عىذ الخعاكذ علذ العلم هى عباسة عً علذ بين ظشفين ًلىم على أظاط أن العش         

 (401، صفدت 2004) اإلاغشبي،  والعشف آلاخش ٌعلم العلعت مؤحال خعب الاجفاق بُنهما.

ع، وخاصت  ؤلاظالمیتمً أهم البذائل الخمىیلیت  بصیغت العلمیعخبر جمىیل اإلاؤظعاث الىاشئت و          ل اإلاشاَس لخمٍى

 الخيالیف الدشغیلیت.لخغعیت 

 مفهوم املؤسساث الناشئت.1.1

عت حذا، ورلً ليىنها حعخمذ على عالج مشيلت مىحىدة في          هي ششواث حععى إلى الىمى والخىظع بصىسة ظَش

مىعلت ما أو في العىق. والششواث الىاشئت ال جلتزم بمعاًير مدذدة، ومً أظاظُاث الششواث الىاشئت خل مشيلت ما، 

جب أن جخمخع الششواث فالفىشة ألاولُت أو اإلاىخج الشئِس ي للششهت ًجب الخدلي بالعىا ًت والذكت عىذ اخخُاس. ٍو

م  ً شعبُت، حعاعذها في حعٍى ش اإلاىخجاث. وحععى الششواث الىاشئت إلى جيٍى الىاشئت بالترهيز اليافي وي حعخعُع جعٍى

 .(2021)الفىصان،  مىخجاتها

 .الجاهب الخطبيقي:1

دوس  على الخعشف ، بغشضالخدلُلُت الىصفُت والذساظت اظخخذام الذساظت جم الذساظت أهذاف جدلُم أحل مً        

ل ا  إظدباهت إعذاد جمبدُث البُاهاث ألاولُت باالعخماد  ، ورلًاإلاؤظعاث الىاشئتلصيرفت ؤلاظالمُت في دعم وجمٍى

غها زم ومً البدث الالصمت خٌى مىضىع اإلاعلىماث ججمُع الذساظت، لغشض مجخمع على وجىصَعها الذساظت  وجدلُلها جفَش

ت و رلً الاخخباساث ؤلاخصائُت واظخخذام Spssبشهامج ؤلاخصاء  باظخخذام  مً اإلاىاظبت، باإلضافت إلى البُاهاث الثاهٍى

 .العابلت والذساظاث وألابدار الاهترهذ واظخخذام والذوسٍاث الىخب مشاحعت خالٌ

 جحدًد مخغيراث الدزاست:.1.1

 جىضُذ همىرج الذساظت مً خالٌ الشيل الخالي: ًمىً 

 : همىرج الذساظت(11الشكل زقم )

 املخغير الخابع                                             املخغير املسخقل                                  

 اإلاؤظعاث الىاشئت                 الصيرفت ؤلاظالمُت                                                         

 

 

 

 .تثمً إعذاد الباخاملصدز:                                                      

 الذعم

ل  الخمٍى

 الاظالمُت الصيرفت

 األثـــر
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 مجخمع الدزاست وعينتها: .1.1

 :أ.عينت الدزاست

 07إظدباهت غير أن  50الذساظت مً مجمىع مىظفي البىىن الاظالمُت بالجضائش، وكذ جم جىصَع  مجخمع ًخيىن         

 .إظدباهت، والجذٌو الخالي ًىضح عُيُت الذساظت 43إظدباهاث غير معتردة، ومىه عذد ؤلاظدباهاث اإلاعخمذة 

 عُىت الذساظت. (:11الجدول زقم )

عذد ؤلاظدباهاث الصالحت  اإلاعتردة عذد ؤلاظدباهاث عذد الاظدباهاث اإلاىصعت الشكم

 للخدلُل

01 50 07 43 

 تمً إعذاد الباخث املصدز:

  ب.أداة الدزاست:

 كمىا بئعذاد ؤلاظدباهت خعب ما جلخضُه مخغيراث الذساظت، مع بئظخخذام ملُاط لُىشث الخماس ي هما ًلي:

 غير مىافم بشذة غير مىافم مداًذ مىافم مىافم بشذة

5 4 3 2 1 

 أظئلت جلِغ ول بعذ هما ًلي:دُث ول مجمىعت جدخىي على أبعاد و بيىهذ ؤلاظدباهت مً زالر مجمىعاث وج

 جمثل البياهاث الشخصيت املجموعت ألاولى:

 جىصَع الخاصُت الخاصُت

 لِعاوغ اإلاؤهل العلمي

 ماظتر

 ماحِعخير

 دهخىساه

 مصلحت الصىذوق  اإلاعمى الىظُفي

 مصلحت اإلادفظت ووظائل الذفع

 مصلحت اإلاشاكبت الذاخلُت

لامصلحت ؤلالتزاماث و   لخمٍى

ظىىاث 03أكل مً  ظىىاث الخبرة الىظُفُت  

ظىىاث06إلى 03مً   

ظىىاث 09إلى06مً  

 ظىىاث 09أهثر مً 



 

 – حبلت المؤسسبث النبشئت –المببدراتيت لألعمبل المعبصرة بين المرافقت ومتطلببث االستدامت           

 308  برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 املؤجمس الدولي

 العلمي

2023 

 

 جمثل املخغير املسخقل والري ًخكون من بعد واحد كما ًلي: املجموعت الثاهيت:

 عذد الفلشاث اإلادخىي  ألابعاد

 ٌ  فلشاث 04 الصيرفت ؤلاظالمُت البعذ ألاو

 تمً إعذاد الباخثاملصدز: 

 جمثل املخغير الخابع و الري ًخكون من أزبعت أبعاد  كما ًلي: املجموعت الثالثت:

 عذد الفلشاث اإلادخىي  ألابعاد

 فلشاث  04 الذعم البعذ الثاوي

ل البعذ الثالث  فلشاث  04 الخمٍى

 تمً إعذاد الباخثاملصدز: 

  :والخالي فلشاتها وزباث صذق مً للخأهذ ورلً الاظدباهت فلشاث جلىين جم الاسخبيان: وثباث صدق.1.1

م الخدىُم وهزا الاحعاق الذاخلي والبىائي مً خالٌ اظخخذم ول مً  فلشاث صذق مً الخأهذ جم    الاظخبُان عً ظٍش

 معامل الاسجباط ظُبرمان فُما ًخ  الاحعاق الذاخلي وهزا معامل الاسجباط بيرظىن باليعبت لالحعاق البىائي. 

لت معامل الثباث )و    ، 0.940 لثباث لذساظت هيل(، بدُث ٌعذ معامل اCronbach Alphaجم الخدلم مً الثباث بعٍش

%؛ اللُمت اإلالبىلت للثباث في العلىم ؤلاوعاهُت، لزلً ًمىً اللٌى 60% وهي وعبت ممخاصة، ألنها أهبر مً 94.00أي 

 وفُما ًلي معامل الثباث ليل بعذ.    ًمىً اظخخذامها هأداة للذساظت،  أن أداة الذساظت زابخت وبالخاليب

 (: معامالث الثباث )بطسيقت ألفا كسوهباخ(11الجدول زقم )

 املجموعت الثاهيت 

 . Spssباالعخماد على مخشحاث البرهامج ؤلاخصائي ت: مً إعذاد الباخثاملصدز

 املجموعت الثاهيت

 ألفا كسوهباخ املحخوى  ألابعاد

 % 83.50 الذعم البعذ الثاوي

ل البعذ الثالث  % 73.90 الخمٍى

 . Spssباالعخماد على مخشحاث البرهامج ؤلاخصائي ت: مً إعذاد الباخثاملصدز

 ألفا كسوهباخ املحخوى  البعد

 ٌ  % 90.30 الصيرفت ؤلاظالمُت البعذ ألاو
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 اخخباز الفسضياث وجحليلها..1.1

 الفسضيت ألاولى: أ.

H0 1.10: ال جوجد عالقت ذاث داللت إحصائيت عند املسخوى املعنوي ≥α   بين الصيرفت إلاسالميت  ودعم

 املؤسساث الناشئت.

 هخائج اخخباس الفشضُت ألاولى (:04الجدول زقم )

معامالث  

 إلاهحداز

مسخوى  Tإخخباز 

 املعنويت

 الخفسير

α معىىي  0.010 2.700 0.532 ثابت معادلت الاهحداز 

β1 معىىي  0.000 18.148 0.882 معامل الاهحداز 

  R 0.943 معامل إلازجباط

  R2 0.889معامل الخحدًد 

 ANOVA Fإخخباز

 املحسوبت

 النموذج معنوي  329.354

مسخوى 

 املعنويت

0.000 

 . Spssباالعخماد على مخشحاث البرهامج ؤلاخصائي ت: مً إعذاد الباخثاملصدز

أظهشث هخائج الخدلُل ؤلاخصائي وحىد أزش للصيرفت ؤلاظالمُت على دعم اإلاؤظعاث الىاشئت، إر بلغ معامل         

جدلله مً  دعم اإلاؤظعاث الىاشئت  %  88.90أي أن ما كُمخه  0.889بلغ R² وبمعامل جدذًذ R=0.943الاسجباط 

 اإلاصاسف ؤلاظالمُت.

معُاس وىهين فئن حجم أزش الصيرفت ؤلاظالمُت في فدعب  0.50ً أهبر م R²وبما أن كُمت معامل الخدذًذ         

 دعم اإلاؤظعاث الىاشئت ٌعخبر هبيرا.

(، وبما أن كُمت α≤0.05وهي دالت إخصائُا عىذ معخىي الذاللت )  329.354اإلادعىبت  Fهما بلغذ كُمت         

 ( وبالخالي هشفض فشضُت العذم وهلبل الفشضُت البذًلت اللائلت: =0.05α( أكل مً كُمت )Sigاإلاعخىي اإلاعىىي )

ودعم املؤسساث الصيرفت إلاسالميت بين  α≤ 1.10جوجد عالقت ذاث داللت إحصائيت عند املسخوى املعنوي  

 الناشئت

 البعُغ واآلحي:الخعبير عنها بمعادلت الاهدذاس  وهزا ما ًمىً

Y1=α + (β1.x) + ei 

Y1=  1.011 + 0.882x 

 خُث أن:

αزابذ معادلت الاهدذاس؛ : 
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Y1؛: دعم اإلاؤظعاث الىاشئت 

βمعامل الاهدذاس ليل مخغير؛ : 

eiمخغير عشىائي أو العىامل ألاخشي؛ : 

X :)الصيرفت ؤلاظالمُت( . 

 الفسضيت الثاهيت: ب.

H0 1.10: ال جوجد عالقت ذاث داللت إحصائيت عند املسخوى املعنوي ≥α  بين الصيرفت إلاسالميت  وجمويل

 املؤسساث الناشئت

 هخائج اخخباس الفشضُت الثاهُت (:04الجدول زقم )

 

معامالث  

 إلاهحداز

مسخوى  Tإخخباز 

 املعنويت

 الخفسير

α معىىي  0.000 3.957 1.194 ثابت معادلت الاهحداز 

β1 معىىي  0.000 9.884 0.735 معامل الاهحداز 

  R 0.839 معامل إلازجباط

  R2 0.704معامل الخحدًد 

 ANOVA Fإخخباز

 املحسوبت

 النموذج معنوي  97.703

مسخوى 

 املعنويت

0.000 

 . Spssباالعخماد على مخشحاث البرهامج ؤلاخصائي ت: مً إعذاد الباخثاملصدز

ل اإلاؤظعاث الىاشئت، إر بلغ          أظهشث هخائج الخدلُل ؤلاخصائي وحىد أزش للصيرفت ؤلاظالمُت على جمٍى

ل اإلاؤظعاث  %  70.40أي أن ما كُمخه  0.704بلغ R² وبمعامل جدذًذ R=0.839معامل الاسجباط  مً  جمٍى

 جدلله اإلاصاسف ؤلاظالمُت. الىاشئت

معُاس وىهين فئن حجم أزش الصيرفت ؤلاظالمُت في فدعب  0.50أهبر مً  R²وبما أن كُمت معامل الخدذًذ         

ل اإلاؤظعاث الىاشئت ٌعخبر هبيرا.  جمٍى

(، وبما أن كُمت α≤0.05دالت إخصائُا عىذ معخىي الذاللت ) وهي 97.703اإلادعىبت  Fهما بلغذ كُمت         

 ( وبالخالي هشفض فشضُت العذم وهلبل الفشضُت البذًلت اللائلت: =0.05α( أكل مً كُمت )Sigاإلاعخىي اإلاعىىي )

وجمويل املؤسساث بين الصيرفت إلاسالميت  α≤ 1.10جوجد عالقت ذاث داللت إحصائيت عند املسخوى املعنوي  

 الناشئت.

 البعُغ واآلحي:الخعبير عنها بمعادلت الاهدذاس  وهزا ما ًمىً

Y2=α + (β2.x) + ei 
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Y2=  1.1.1 + 1.710x  

 خُث أن:

αزابذ معادلت الاهدذاس؛ : 

Y2ل اإلاؤظعاث الىاشئت  ؛:جمٍى

βمعامل الاهدذاس ليل مخغير؛ : 

eiمخغير عشىائي أو العىامل ألاخشي؛ : 

X:  .)الصيرفت ؤلاظالمُت( 

 

 .الخاجمت:1

 أهه ًمىً للمؤظعاث الىاشئت أن جخعىس مً خالٌ الصيرفت ؤلاظالمُت. ورلً إلاا ببىاء على ما ظبم ًمىً اللٌى 

ذون الخعامل مع البىىن الخللُذًت وهزا ما صاد مً الخدذي لذي  جلذمه هزه ألاخيرة مً بذائل خذماجُت إلاً ال ًٍش

ع مىخجاتها بما ًلبي مخعلباث اإلاؤظعاث الىاشئت.  اإلاصاسف ؤلاظالمُت مً ضشوسة جىَى

 : مً أهم الىخائج اإلاخىصل إليها مً خالٌ هزه الذساظت هي:لنخائج.1.1

 جخخلف اإلاصاسف ؤلاظالمُت عً الخللُذًت في مجمىعت مً الخصائ  التي جميزها؛ 

  ل اإلاؤظعاث الىاشئت؛ ل اإلاصشفي اإلامىً الاظخعاهت بها لخمٍى  حعخخذم اإلاصاسف ؤلاظالمُت مخخلف صُغ الخمٍى

 مخىىعت مً الاحشاءاث اإلامىً اظخخذامها مً ظشف اإلاصشف ؤلاظالمي للمعاهمت في جعىس  هىان مدمىعت

 اإلاؤظعاث الىاشئت.

  ؛دعم اإلاؤظعاث الىاشئتعاهم في الصيرفت ؤلاظالمُت حأهذث حمُع الفئاث اإلاعتهذفت أن 

  لالصيرفت ؤلاظالمُت حعاهم في أهذث حمُع الفئاث اإلاعتهذفت أن  اإلاؤظعاث الىاشئت؛ جمٍى

 لؤلاظالمُت حعاهم في  الصيرفت  اإلاؤظعاث الىاشئت؛ جذعم وجمٍى

 مً أهم الخىصُاث التي ًمىً أن وعخعشضها مً خالٌ هزه الذساظت:: الخوصياث.1.1 

 عاث بما ًدىاظب مع اإلاصاسف ؤلاظالمُت؛  ضشوسة جىُُف اللىاهين والدشَش

  ل  اإلاؤظعاث الىاشئت؛فخذ هىافز إظالمُت في البىىن الخللُذًت ليي جيىن بذًال لخمٍى

 .ضشوسة جىُُف اإلاىخجاث اإلاصشفُت ؤلاظالمُت بما ًخالءم واإلاؤظعاث الىاشئت 

 

 قائمت املساجـــع:    

ش اإلاؤظعاث الخعبُلُت لالكخصاد ؤلاظالمي(. 2011, 07 12ظعُذ بً ظعذ اإلاشظان. )- خ الاظترداد جلٍش , 11 15. جاٍس

 www. Kantakji. Org، مً الىىافز ؤلاظالمُت للمصاسف البىىُت: 2022
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حذة: اإلاعهذ ؤلاظالمي للبدىر  ؤلاداسة الاظتراجُجُت في البىىن ؤلاظالمُت.(. 2004عبذ الحمُذ عبذ الفخاح اإلاغشبي. )-

ب، البىً ؤلاظالمي للخىمُت.  والخذٍس

مؤجمش اإلاؤظعاث اإلاالُت (. صيىن الاظدثماس الششعُت. 2005ولُذ خالذ الشاًجي، و عبذ هللا ًىظف الحجي. )-

عت و اللاهىن. ؤلاظالمُت.  ؤلاماساث العشبُت اإلاخدذة: ولُت الشَش

شه(. 1998ظامي خمىدة. )- ت للبىىن ؤلاظالمُت في خاضشها و ؤلامياهُاث اإلادخملت لخعٍى الاماساث  ا.الىظائل الاظدثماٍس

 العشبُت اإلاخدذة: اجداد اإلاصاسف العشبُت.

 .79-58، مجلت اإلاعلم اإلاعاصش(. ججشبت البىىن ؤلاظالمُت. 1983عبذ الشخُم مدمىد خمذي. )الخٍشف, -
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 امللخص: 

  ً حلخبر اإلاإطظاث الىاػئت الخىحه الجدًد إلالـم الدٌو طىاء واهذ مخلدمت او هامُت بصفتها كامل حدًد ومدفص في جدٍس

الاكماٌ، و مم الخؼىز الخىىىلىجي ابخلدث اإلاإطظاث الىاػئت كلى الؼسق الخللُدًت في بىاء الىمى الاكخصادي الىػني و جدلُم هجاح 

همىذج اكمالها و اججهذ الى الاكخماد كلى جىىىلىحُا اإلاللىماث و الاجصاٌ و الخدٌى السكمي، وبالخالي هدفذ هره الىزكت البدثُت الى 

م الىاػئت التي حلخمد كلى جىىىلىحُا اإلاللىماث و الخلسف كلى واكم اإلاإطظاث الىاػئت في الجصاةس باإلط افت الى ملسفت اهم و اكىي اإلاؼاَز

ت واللملُت  مً زالٌ  الاجصاٌ همدىز أطاس ي في حىهس كملها، وذلً باالكخماد كلى اإلاىهج الىصفي الخؼسق الى مسخلف اإلافاهُم الىـٍس

اطت الى أن الجصاةس حؼهد جؼىز ملخىؾ في الاكخماد كلى جىىىلىحُا اإلاللىماث اإلاخلللت باإلاإطظاث الىاػئت. وفي ألازحر جىصلىا في هره الدز 

لاث جىـُمُت لدكم هرا الىىق مً اإلاإطظاث، لىً ال  والاجصاٌ في مإطظاتها الىاػئت، وهرلً هىان جىحه هبحر هدى وطم كىاهحن وحؼَس

 جصاٌ في زؼىاتها ألاولى ولم جسقى بلد الى الخدٌى الىلي للسكمىت.

 اإلاإطظاث الىاػئت، جىىىلىحُا اإلاللىماث والاجصاٌ، الجصاةس.اث املفخاخيت: الكلم

Abstract:  

Startups are considered the new trend for most countries, whether developed or developing, as a new and catalyst 

in moving national economic growth and achieving business success, and with technological development, startups have 

moved away from traditional ways of building a business model, and have tended to rely on information and 

communication technology and digital transformation. Therefore, this research paper aimed to identify the reality of 

startups in Algeria in addition to knowing the most important and strongest emerging projects that depend on Information 

and communication technology as a main axis in the core of its work, relying on the descriptive approach by addressing 

various theoretical and practical concepts related to startups. Finally, we found in this study that Algeria is witnessing a 

remarkable development in the reliance on information and communication technology in its startups, as well as there is a 

great trend to develop laws and regulatory legislation to support this type of institution, but it is still in its first steps and has 

not yet lived up to the total transformation of digitalization. 

Keywords: startups, information and communication technology, Algeria. 
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 ملدمت:

هـسا للدظازق الري ٌلسفه اللالم الُىم في وجحرة الخلدم الخىىىلىجي أدي هرا ئلى جأزس اكخصادًاث الدٌو بلىة  

الابداق و الابخياز فُما ًسص جىىىلىحُا اإلاللىماث و الاجصاٌ خُث ؿهس جىحه اكخصادي حدًد ٌلخمد كلى جلىُاث 

سكمىت و ألاطالُب اإلابخىسة في اهخاج الظلم و الخدماث لخدلُم كُم مظافت كالُت، وهرا ما اإلاللىماث و الاجصاٌ وال

أدي ئلى بسوش اإلاإطظاث الىاػئت هأفظل خل الكخىاص الفسص البُئُت مً ػسف خاملي ألافياز الجدًدة والخالكت، 

ر وطمان وفسص اللمل بفظل وذلً ألن اإلاإطظاث الىاػئت أصبدذ هي أفظل اإلاإهلحن لخدلُم كُمت اكخصادًت أهب

 حجمها ومسوهتها.

ومثل ملـم الدٌو فان الجصاةس لِظذ بمىأي كً ول هره الخغحراث الخاصلت في بِئت ألاكماٌ ، فهي أًظا  

م اللىة اإلادسهت للىمى  اججهذ ئلى اطتراجُجُاث لدكم اإلاإطظاث الىاػئت واكخمادها هأخد الظبل الىاحلت لخىَى

صة الخيىمُت فلؽ مً حظعى ئلى هرا بل ٌلىد الفظل ألاهبر ئلى زواد ألاكماٌ و اإلالاولحن الاكخصادي، ولِظذ ألاحه

الىاػئحن ذوي الفىس ؤلابداعي بالسغم مً جأزس الجصاةس في اإلاجاٌ الخىىلىجي و السكمي الا ان الؼاكت الؼبابُت جؼمذ 

جاشاث التي ًلىم بها الؼباب دزل بها كالم لصىم الخغُحر و ووطم بصمت في كالم مخغحر ، خُث هالخف كدد متزاًد لإله

ت مخلددة كاةمت كلى جىىىلىحُا  م  هاػئت حصاةٍس الؼسواث الىاػئت مً بابه الىاطم، وفي هرا الجاٌ هجد مؼاَز

 اإلاللىماث والاجصاٌ لخىافم برلً مخؼلباث البِئت اإلالاصسة والخىحه اللالمي ئلى ول ما هى زكمي.

ما هى واكع املؤسساث الىاشئت اللائمت وفي هرا الصدد حاءث هره الىزكت البدثُت لإلحابت كلى الاػيالُت الخالُت: 

 على جكىىلىجيا املعلىماث والاجصال بالجصائس؟

 وجخفسق منها الدظاؤالث الفسكُت الخالُت:

 ما هي اطتراجُجُاث دكم اإلاإطظاث الىاػئت في الجصاةس؟ -

 ما مفهىم اإلاإطظاث الىاػئت اللاةمت كلى الخىىىلىحُا؟ -

 ما هي أهم اإلاإطظاث الىاػئت اللاةمت كلى جىىىلىحُا اإلاللىماث والاجصاٌ في الجصاةس؟ -

 اهداف الدزاست:

 تهدف هره الىزكت البدثُت كلى:

 ملسفت ماهُت اإلاإطظت الىاػئت اللاةمت كلى جىىىلىحُا اإلاللىماث والاجصاٌ. -

 واكم اإلاإطظاث الىاػئت في الجصاةس والخددًاث التي جىاحهها الخلسف كلى  -

 الخؼسق الى اهم واكىي اإلاإطظاث الىاػئت التي حلخمد كلى جىىىلىحُا اإلاللىماث والاجصاٌ في الجصاةس.    -
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I.  الىظسي للمؤسساث الىاشئت اللائمت على جكىىلىجيا املعلىماث والاجصال إلاطاز 

ف املؤسست الىاشئت: .1  حعٍس

حلني فىسة  Upو حلني فىسة الاهؼالق، و  startولمت جخيىن مً حصةحن، ألاٌو  start-upاإلاإطظت الىاػئت او

الىمى اللىي، وحلسف خظب اللامىض ؤلاهجلحزي كلى اجها: " اإلاإطظت التي في بداًت همىها ذاث مؼسوق صغحر مبخىس". 

الثاهُت، وذلً مم ؿهىز ػسواث زأض ماٌ اإلاساػس، و كد بدأ هرا اإلاصؼلح بالـهىز مباػسة بلد الخسب اللاإلاُت 

 مه بلد ذلً في مسخلف دٌو اللالم.لُخىطم اطخسدا

هما حلسف اإلاإطظت الىاػئت كلى اجها مإطظت خدًثت اليؼأة كادة ما جيىن صغحرة وفي بداًت مسخلت 

س، هما جمخلً اللدزة كلى   جدلُم ملدٌ همى مسجفم.الدؼغُل، حظعى لخدلُم همىذج أكماٌ داةم و كابل للخؼٍى

  (53، صفدت 2020)بسودي، 

كدم الُلحن الؼدًد والبدث كً  وحلسف بأجها اإلاىـماث التي جيش ئ مىخجاث أو زدماث حدًدة في ؿسوف

لا للمإطظت   (1623، صفدت Konsek-Ciechońska ،2019)هماذج ألاكماٌ التي ًمىً ان ًدلم همىا طَس

ت كابلت كلى الىمى خُث اجها ًمىً  وجخمحز اإلاإطظت الىاػئت ملازهت باإلاإطظت الخللُدًت كلى اجها ذاث أكماٌ ججاٍز

لت حدا. لت طَس  (12، صفدت 2018)بىػلىز،  ان جىمى بؼٍس

  مميزاث املؤسست الىاشئت: .2

)دهدن،  هىان مجمىكت مً اإلاحزاث التي جخصف بها اإلاإطظت الىاػئت كً باقي اإلاإطظاث و جخمثل في ما ًلي:

 (87، صفدت 2022

محزها كً باقي اإلاإطظاث ألازسي )الصغحرة ما ًوهرا هي مإطظت ذاث وؼاغ خدًث مإطظت خدًثت اللهد: و  -

 اإلاخىطؼت(.و 

جي و  -  اإلاتزاًد.مإطظاث كابلت للىمى الخدٍز

م و  -  مً الخيالُف التي ًدخاحها اللماٌ. أهبر ازاداث مإطظاث ذاث همى طَس

ٌ الخلدم، كلى الخىىىلىحُا، مً أحل الىمى و مإطظاث حلخمد بؼيل زةِس ي  - ل كبر  والخصى كلى الخمٍى

 مىصاث الاهترهذ.

هما أن هره ألازباح جأحي  يلفت صغحرة حدا ملازهت باألزباح،مإطظاث ذاث جيالُف مىسفظت، خُث جخؼلب ج -

م.فجأة و   بؼيل طَس

   الظعف املؤسساث الىاشئت:وهلاط هلاط كىة  .3

ان هبرش  والتي ًمىًهىان مجمىكت مً الخصاةص التي جخمحز بها اإلاإطظت الىاػئت كً باقي اإلاإطظاث ألازسي، 

 الؼيل آلاحي:الظلف، وهى ما ًىضخه وهلاغ فيها هلاغ اللىة 

 

 



 

 – حبلت المؤسسبث النبشئت –المببدراتيت لألعمبل المعبصرة بين المرافقت ومتطلببث االستدامت           

 316  برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 املؤجمس الدولي

 العلمي

2023 

 

 هلاغ طلف اإلاإطظت الىاػئت(: هلاغ كىة و 1الجدول )

 هلاط الظعف هلاط اللىة

 هُيل اليؼاغ ؤلاهخاجي مخىاشن  -

 ًخم دكمها مً ػسف اإلاإطظاث الىبري  -

اللدزة كلى الخىُف مم الخؼىزاث التي جخمحز باإلاسوهت و  -

 ٌؼهدها اللالم

 حظاهم في جدلُم اطتراجُجُت الخىمُت اإلادلُت -

 حلمل كلى زلم فسص كمل مخىىكت -

 ازخُاز اطتراجُجُت اللملطلف اللدزة كلى صُاغت و  -

بظبب حجمها الصغحر، ال ًمىً ان حظخفُد مً  -

 اكخصادًاث الدجم

لُت. -  ًصلب كليها الىصٌى للمىازد الخمٍى

 (12، صفدت 2022)بلىوي، املصدز: 

 املؤسساث الىاشئت: أهميت .4

ان اإلاإطظاث الىاػئت جللب دوز مهم للنهىض باكخصادًاث الدٌو هما حظاهم في مىاحهاث الخددًاث التي 

جىاحهها البلدان والبؼالت ،الفلس، الخيالُف اإلالِؼُت الىبحرة .....وغحرها، و ًمىً جلخُص أهمُت اإلاإطظاث 

 : (71، صفدت 2021)ًىطف،  الىاػئت في ما ًلي

 واإلابادب الخىـُمُتمظاهمت اإلاإطظاث الىاػئت في ملالجت اللظاًا الاكخصادًت ووؼس اللُم ؤلاًجابُت  -

زدماث حدًدة ت واهخاج طلم و هرلً اإلاظاهمت في صىاكبداق، الابخياز وئدازة الىكذ. و والاكخصادًت واإل 

م في اإلاىخىحاث.  ومبخىسة مما ًإدي للخىَى

في هرلً اإلاظاهمت والثلافُت و الاكخصادًت ُت وملالجت اإلاؼاول الاحخماكُت، اإلاظاهمت في وؼس اللُم ؤلاًجاب -

 الخغُحر.اإلاظتهلً كلى جلبل  حصجُم

مً زالٌ اطخلؼاب زسجي فسص كمل خلُلُت مىخجت وجىفحر اللدزة اللالُت كلى ميافدت مؼيل البؼالت  -

 لللُلت او بدون زبرة.أصخاب ألافياز ذوي الخبرة االجاملاث و 

س اإلاىخجاث بخيلفت كلُلت و اللدزة  - بجىدة كالُت باإلالازهت مم اإلاإطظاث الىبحرة كلى الابخياز في البدث وجؼٍى

 الىبري.

م فاللدزة كلى جىؿُف و  - واطدثمازاث حرب زأض ماٌ ي مجاالث ذاث كُمت و اطدثماز مدزساث أصخاب اإلاؼاَز

 .احىبُت

لت التي جددر في اإلادُؽ ملازهت باإلاإطظاث الىبري.اللدزة كلى جمخاش باإلاسوهت و  -  الاطخجابت الظَس

 معىكاث املؤسساث الىاشئت:  .5

 مً بحن اإلالىكاث التي حظبب في فؼل اإلاإطظاث الىاػئت هرهس ما ًلي:

هلص الخبرة او اولدامها لدي أصخاب اإلاإطظاث الىاػئت، خُث ًفترض كلى مإطظت هرا الىىق مً  -

م و ؤلادازة وهُفُت وطم اطتراجُجُاث  ، 2020)كثمان، الؼسواث ان ًيىن ملما ببلع أطاطُاث الدظٍى
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وجإوٌ اإلاؼيلت حلخبر مً اهم اإلالسكالث التي حظبب في فؼل اإلاإطظاث الىاػئت  وبالخالي فهره. (473صفدت 

 .لصوالها

صلىبت ؤلاحساءاث الىزكُت إلوؼاء اإلاإطظاث الىاػئت والخللُداث اللاهىهُت للخصٌى كلى جسازُص  -

لاث الخىـُمُت جإزس بؼيل كام كلى جيلفت وبِئت ألاكماٌ.  زطمُت لها، خُث ان اللىاهحن و الدؼَس

 (53)كىدوغ، د.ض، صفدت 

ل  - في كسكلت  واللسوض ٌظببكدم جىفس طماهاث وافُت لخصٌى أصخاب الؼسواث الىاػئت كلى الخمٍى

ل طىاء واهذ هره اإلاصادز دازلُت او  وؼاػها. و بالسغم مً وحىد مصادز كدًدة للخصٌى كلى الخمٍى

زازحُت الا اهه ٌلخبر مً اهم أطباب فؼل اإلاإطظاث الىاػئت و ذلً بظبب هلص الخبرة في البدث كً 

ً كلى جلدًم الدكم ألصخاب الؼ ل و هرلً كدم مساػسة اإلاظدثمٍس سواث الىاػئت خذ ًصبذ مصادز الخمٍى

د،  لها كاكدة مً اللمالء و الصباةً الفللُحن.  (62، صفدت 2022)باًٍص

لُت بظبب اكدام ؤلامياهُاث اإلاادًت لدي اإلاإطظاث الىاػئت، باإلطافت الى طلف  - طلف الىفاءة الدظٍى

م   جددًد الظىق الري التي حؼهد مىافظت كالُت. ًصلبوبالخالي زبرة أصخاب اإلاإطظاث في مجاٌ الدظٍى

 املؤسساث الىاشئت املعخمدة على جكىىلىجيا املعلىماث والاجصال: .6

ال ًىحد حلٍسف زطمي للمإطظاث الىاػئت التي حلخمد كلى جىىىلىحُا اإلاللىماث والاجصاٌ، بِىما ًمىً 

فها كلى أجها: ػسهت مظخللت و  د كمسها كً كؼس طىىاث ملترف بها كاهىهُا،حلٍس وحلخمد كلى السكمىت  ،خُث ال ًٍص

 جىفحر اإلاىخج او الخدمت للمظتهلً. والىطاةل الخىىىلىحُت في كسض و 

حلٍسف اإلاإطظت الىاػئت اللاةمت كلى جىىىلىحُا اإلاللىماث و الاجصاٌ بأجها الؼسهت التي جلدم  باإلطافت الى ذلً جم

 (399، صفدت Mauricio ،2021و  Santisteban)ى جىىىلىحُا اإلاللىماث مىخجاث و/ او زدماث مبخىسة كاةمت كل

واإلاإطظاث الاجصاٌ ماث وهما اهه ًىحد ازخالف واضح بحن اإلاإطظاث الىاػئت اإلالخمدة كلى جىىىلىحُا اإلاللى 

 هى مىضح في الجدٌو الخالي: والاجصاٌ همااللاملت في مجاٌ جىىىلىحُا اإلاللىماث  الىاػئت

الفسق بحن اإلاإطظاث الىاػئت اإلالخمدة كلى جىىىلىحُا اإلاللىماث و الاجصاٌ و اإلاإطظاث الىاػئت اللاملت في مجاٌ  ( :2) الجدول 

 جىىىلىحُا اإلاللىماث و الاجصاٌ

 أوجه الاخخالف
املؤسساث الىاشئت املعخمدة على جكىىلىجيا 

 املعلىماث و الاجصال

املؤسساث الىاشئت العاملت في مجال جكىىلىجيا 

 املعلىماث و الاجصال

 العسض

حظخسدم مسخلف الىطاةل السكمُت و الخىىىلىحُت 

اإلاخؼىزة لخىفحر و كسض مىجاتها و جيىن مىحهت 

 للمظتهلً

جؼىز مىخجاث وزدماث كاةمت كلى الخىىىلىحُا 

 B to Cاو   B to Bًمىً ان جيىن 

 املدة الصمىت
حظخغسق مدة شمىُت أكل للبدب في جلدًم اإلاىخج او 

 الخدمت ) دوزة خُاة أصغس(

حظخغسق مدة شمىُت أػٌى في جلدًم ألاوؼؼت مً 

) س ) دوزة خُاة أػٌى  أحل البدث و الخؼٍى

س اإلاىخجذاث وؼاغ ًسجىص بذاث وؼاغ مددود و جسهص أطاطا كلى اطخسدام  وشاط جطىٍس املىخج  لىة كلى جؼٍى
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 الخىىىلىحُا فلؽ للسض اإلاىخجاث

 همىذج الاعمال
س مىخجاث جىىىلىحُت  ٌلخمد كلى جلدًم و جؼٍى

 مبدكت و ذاث كُمت

ًخم جدظِىه باطخسدام الخىىىلىحُا، و ًخأزس  أداء 

 اإلاإطظت بؼدة ئن لم ًخم اطخسدام الخىىىلىحُا

د، املصدز:   (64، صفدت 2022)باًٍص

 :والاجصالعىامل هجاح املؤسساث الىاشئت اللائمت على جكىىلىجيا املعلىماث  .7

 جخمثل كىامل هجاخت اإلاإطظاث الىاػئت التي حلخمد كلى جىىىلىحُا اإلاللىماث و الاجصاٌ في الىلاغ الخالُت

(Santisteban  وMauricio ،2021 407، صفدت) : 

اإلاىخجاث حظمذ الخىىىلىحُا للمىـماث اإلاساكبت والخصٌى كلى مللىماث كً  الخكىىلىجيت:املساكبت  -

 ، مما ًدلم هجاخا مظخداما.والخىىىلىحُاث الىاػئت والخدماث

م اللمل كل اطدُلاب اإلالسفت، وجؼبُلها كلى اإلاىـمت إلطافت  هي للمعسفت:اللدزة الاسديعابيت  - كدزة فٍس

 كُمت ئلى اللمالء

جلدًم مىخج او زدمت كالي اللُمت لللمُل، خُث ان جلدًم مظخىي كاٌ مً ألاداء في جلبُت  هى  ألاداء: -

ت  لصش همى جىكلاث اللمالء ًسلم الىالء لللالمت الخجاٍز  الاكماٌ. َو

جلبي اخخُاحاث اللمالء وحظمذ للؼسهت بخدلُم  باإلاىخجاث التيمجمىكت الخصاةص اإلاسجبؼت  هيالجىدة:  -

 ٌ.الىجاح في ألاكما

ا الهدف ألاطاس ي ليل اإلاإطظاث  العمالء:زطا  - ًُ الاكماٌ، ومم ذلً، جسخلف  ومفخاح اطخدامتهى خال

 الؼسواث في مدي هجاخها هم في الخفاؾ كلى زطا اللمالء، والري ًسخلف مً ػسهت الى ازسي.

خجاث و/أو لخاطىاث ألاكماٌ هي كدزتها كلى الخعجُل باػالق اإلاى السةِس ي الهدف ألاعمال:دعم خاطىت  -

ل، فظال كً اإلاؼىزة والخىحُه  الخدماث اإلابخىسة في الظىق، وجىفحر ئمياهُت الىصٌى ئلى وواالث الخمٍى

 الظىىاث ألاولى مً الدؼغُل. والدكم مً زبراء ألاكماٌ زالٌ

م، اإلاىـماث اللامت والخاصت ومىـمى اإلاؼاَز هى اللالكت بحن ألاعمال:الىظام إلاًكىلىجي لالبخكاز وزٍادة  -

اللدًد مً اإلاصاًا  هما ًىفس هرا الىـام البُئي الخىىىلىحُا.الؼسواث الىاػئت اللاةمت كلى  مما ًِظس هجاح

ل،للؼسواث اإلابخىسة، بما في ذلً الىصٌى ئلى  ت. الخمٍى  واإلاىؿفحن اإلادزبحن، وػبياث ألاكماٌ الخجاٍز

ومىاحهت الخغحراث الخازحُت إلالالجت  هي كدزة اإلاىـماث كلى الاهدماج والبىاء الدازلي اللدزة الدًىاميكيت: -

 ؿسوف الظىق اإلاخغحرة بظسكت وخل اإلاؼاول بؼيل منهجي. 

II. واكع املؤسساث الىاشئت اللائمت على جكىىلىجيا املعلىماث في الجصائس 

 املؤسساث الىاشئت في الجصائس: .1

إطظاث الىاػئت باهخمام زاص، خُث ػهدث جؼىزا ملخبرا في كددها في زالٌ الظىىاث ألازحرة خـُذ اإلا 

لاث والخىـُماث الجدًدة،  16202وصلذ ئلى  2016جهاًت طىت  ت بها الدؼَس مإطظت، وؿهس اهخمام الخيىمت الجصاةٍس

س ودكم اإلاإطظاث الىاػئت؛ خُث أطهم الد ت في جؼٍى عي والخىـُمي ٌؼيل حجس الصاٍو م فيل مً ؤلاػاز الدؼَس ؼَس
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الجصاةسي الجدًد الري مىً مً جددًد وطلُت اإلاإطظاث الىاػئت وهرلً أػسها اللاهىهُت اإلادكمت، بفلالُت في 

عي والخىـُمي أهمُت هبحرة لخددًد هرا الىىق مً اإلاإطظاث وجىفحر بِئت  هُيلت بيُت هره اإلاإطظاث، فلإلػاز الدؼَس

دا مىاطبت لها، وجمىنها مً الاطخفادة مً الدكم واإلاس  فا صٍس افلت، في الجاهب اللاهىوي اإلاؼسق الجصاةسي لم ٌلؽ حلٍس

للمسطىم  11للمإطظاث الىاػئت بالجصاةس، بل اهخفى بىطم طخت ػسوغ إلاىذ كالمت مإطظت هاػئت مً زالٌ اإلاادة 

ظاث باإلطافت ئلى ذلً وطلذ الدولت ئػاز جىـُمي حدًد للمإط 2020طبخمبر  15اإلاإزر في  254-20الخىفُري زكم 

الىاػئت، مً زالٌ اطخدداثها لىشازة اإلاإطظاث الصغحرة واإلاإطظاث الىاػئت واكخصاد اإلالسفت، وهي الهُئت السطمُت 

اإلاإطظاث في الجصاةس، باإلطافت ئلى حلُحن وشٍس ميلف باإلاإطظاث الىاػئت، كلما أن الىشازة  ألاولى اإلاؼسفت كلى هره 

ت اإلاإطظاث الىاػئت، التي تهخم خحن فسكُخحن، وهما جظم مدًٍس  بيل ما ًخللم باإلاإطظاث الىاػئت مً زالٌ مدًٍس

ت الفسكُت للىـام البُئي للمإطظاث الىاػئت، هما جم ئوؼاء  س اإلاإطظاث الىاػئت واإلادًٍس ت الفسكُت لخؼٍى اإلادًٍس

ا هى اللجىت الىػىُت إلاىذ كالمت "مإطظت هاػئت"، "مؼسوق مبخىس" و"خاطىت أكماٌ"، والهدف مً اطخدداثه

م اإلابخىسة وجسكُتها واإلاؼازهت في جسكُت الىـم البُئُت للمإطظاث الىاػئت )بلىوي،  اإلاظاهمت في حصخُص اإلاؼاَز

 .(18، صفدت 2022

 :(38، صفدت 2021)صدًلي و كساب،  وفُما ًخللم بؼسو غ مىذ كالمت مإطظت هاػئت فهي

ؼترغ ان ٌلخمد همىذج اكماٌ اإلاإطظت كلى طىىاث،  8فان اإلاإطظت الىاػئت ال ًيبغي ان ًخجاوش كمسها  - َو

 ؛.مىخجاث او زدماث او همىذج اكماٌ او اي فىسة مبخىسة

خىحب ان ال ًخجاوش زكم الاكماٌ الظىىي اإلابلغ الري جددده اللجىت الىػىُت، وان ًيىن زأطماٌ الؼسهت  - ٍو

ماز ملخمدة او مً ػسف باإلااةت كلى الاكل مً كبل اشخاص ػبُلُحن او صىادًم اطدث 50مملىوا بيظبت 

 مإطظاث ازسي خاصلت كلى كالمت "مإطظت هاػئت"؛

الى حاهب ذلً ًخىحب ان جيىن امياهُاث همى اإلاإطظت هبحرة بما فُه الىفاًت وكلى ان ال ًخجاوش كدد  -

 كامل؛ 250اللماٌ 

 .طىىاث كابلت للخجدًد مسة واخدة 4وجمىذ كالمت "مإطظت هاػئت " للمإطظت إلادة  -

 جيجياث دعم املؤسساث الىاشئت في الجصائسطسق واسترا .2

لها والتي جخمثل في ت كً مجمىكت مً اللسازاث لدكم اإلاإطظاث الىاػئت وػسق جمٍى )دًىاوي  أكلىذ الخيىمت الجصاةٍس

 :(337-336، الصفداث 2020و شزواغ، 

ل ودكم -  اإلاإطظاث الىاػئت؛ ئوؼاء صىدوق اطدثمازي مسصص لخمٍى

ت للخىحه الاطتراجُجي في مجاٌ جثمحن ألافياز  - ئوؼاء مجلع أكلى لالبخياز والري طُيىن حجس الصاٍو

 واإلابادزاث اإلابخىسة؛

 وطم ؤلاػاز اللاهىوي الري ًددد مفاهُم اإلاإطظاث الىاػئت؛ -
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ت - للمىاػم التي جخىفس فيها  تهُئت الجماكاث اإلادلُت إلاظاخاث مسصصت للمإطظاث الىاػئت مم ئكؼاء ألاولٍى

م اإلابخىسة، الطُما والًاث بؼاز، وزكلت، كظىؼُىت، وهسان، جلمظان،  ئمياهُاث هبحرة مً خاملي اإلاؼاَز

 طؼُف وباجىت كبل جىطُم هرا اإلاظعى ئلى وامل التراب الىػني؛

ت أهمُت بالغت للمإطظاث الىاػئت، والؼباب اإلابخىس مإهدا و  - حىب الاكخىاء بيافت أولى زةِع الدولت الجصاةٍس

 الىفاءاث اإلاىحىدة في الجصاةس؛

م اإلابخىسة مً اوؼاء مإطظاتهم بلُدا كً  5ئكفاءاث حباةُت جصل ئلى  - طىىاث مم جمىحن أصخاب اإلاؼاَز

 البحروكساػُت وكً ول ما ًمىً أن ٌلسكل كملُت الابخياز؛

ت والخلامالث كبر اوؼاء أزطُت زكمُت الهدف منها مدازبت البحروكساػُت ليي جخم ول ؤلا  - حساءاث ؤلاداٍز

الاهترهِذ كلى مظخىي ألازطُت السكمُت التي طخيىن مىخدة وحظهل للؼباب الجصاةسي ول ؤلاحساءاث دون 

 اطخسساج أي وزاةم أو الخىحه ئلى أي ئدازة؛

 وطم اللدًد مً اللىاهحن مً ػسف الىشٍس اإلايلف باكخصاد اإلالسفت واإلاإطظاث الىاػئت التي طدظاهم في -

 جسكُت واطخددار اإلاإطظاث الىاػئت وجىطُم مجاالث وؼاػها ودكم الابخياز في الجصاةس؛

لها  - ً ومسخلف أصخاب زؤوض ألامىاٌ الى دكم اإلاإطظاث الىاػئت مً زالٌ جمٍى دكىة وشٍس اإلاالُت اإلاظدثمٍس

 كصد الظماح ببروشها وولىحها لظىق الىػىُت والدولُت؛

 بالجصاةس كً افخخاح مسبر إلاظاكدة وجأػحر زؤطاء اإلاإطظاث الىاػئت؛اكالن مجمم الخدًد والصلب  -

اكالن الىشٍس اإلاىخدب لدي الىشٍس ألاٌو اإلايلف باكخصاد اإلالسفت واإلاإطظاث الىاػئت في الجصاةس كً ئوؼاء  -

م اإلابخىسة والؼسواث الىاػئت بلصد الاطخماق الى اوؼغاال تهم زلُت لإلصغاء والىطاػت لفاةدة خاملي اإلاؼاَز

لم؛  وجرلُل ول الصلىباث التي حلترض جدلُم مؼاَز

ىت اللمىمُت بالجصاةس اللاصمت، كً اوؼاء ػسهت كمىمُت ذاث زأطماٌ اطدثمازي  - هؼف اإلادًس اللام للخٍص

ل الؼسواث الىاػئت؛  جمىلها أطاطا البىىن اللمىمُت، مً أحل جمٍى

ئت واكخصاد اإلالسفت بالجصاةس أهه طِخم وطم جأهُد وشٍس اإلاإطظاث الصغحرة واإلاخىطؼت واإلاإطظاث الىاػ -

كلى مظخىي اإلاىاػم الصىاكُت فظاءاث مصغسة لفاةدة اإلاإطظاث الىاػئت اإلابخىسة إلزطاء وجىطُم 

 اطخسداماث الخىىىلىحُا السكمُت لفاةدة مإطظاث اليظُج والجلىد؛

ل - م التي لها كالكت زؼت الدولت في دفم عجلت الخىمُت  جمٍى م جسسج الؼلبت زصىصا اإلاؼاَز مؼاَز

 الاكخصادًت هخأطِع اإلاإطظاث الىاػئت؛

طسوزة الخسض كلى أهمُت جدظحن اإلاإػساث اإلاالُت للىكاًت مً ألاشماث اإلاالُت التي كد جإدي ئلى اهدزاز  -

 اإلاإطظاث الىاػئت. 

 في الجصائس:جددًاث املؤسساث الىاشئت  .3

 بالسغم مً الدوز الفلاٌ الري جللبه اإلاإطظاث الىاػئت في الجصاةس ئال أجها بلذ حلاوي مً حملت مً الىلاةص 
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لىد لألطباب الخالُت ، 2020)زمظاوي و بىكسة،  وجىاحه اللدًد مً الخددًاث جلف خاحصا أمام جؼىزها َو

 :(287صفدت 

 خدازت ومددودًت فىسة ئوؼاء اإلاإطظاث الىاػئت في الجصاةس؛ -

طلف اإلاىزد البؼسي وكدم جأهُله وئفخلاز لخلفُت وافُت خٌى اإلالاوالجُت في الجصاةس التي جىاحه اللدًد مً  -

 الصلىباث والخددًاث زاصت فُما ًخللم بىلص ألافياز الابداكُت اإلابخىسة؛

ل وهلص زأض اإلااٌ اإلاغامس  -  لالطدثماز؛ طلف الخمٍى

جسلف الاهخاحُت وكم مؼابلت اإلالاًحر الدولُت مما ًجلل مً اإلاىخج الجصاةسي كاحصا مً دزٌى أطىاق هبري  -

 هـسا لظلف جىافظِخه؛

 طلف الاهفاق الخيىمي كلى البدث الللمي واهفصاٌ الجاملت ومساهص البدث الللمي كً أزض الىاكم -

 .ت في بِئت ألاكماٌ الدولُتالخأزس الخلني وكدم مىاهبت الخؼىزاث الخاصل -
 

إخصائياث دعم املؤسساث الىاشئت في كطاع جكىىلىجيا املعلىماث والاجصال خسب الىكالت الىطىيت لدعم  .4

 :L’ANADEوجىميت امللاوالجيت 

حلؼي الىوالت الىػىُت لدكم حؼغُل اهخمام هبحرا بمجاٌ اإلاإطظاث الىاػئت، خُث جم بيل فسق حلُحن مىؿف زاص 

الىاػئت كلى مظخىي ول ملخلت أو ما ٌظمى بالسواق ألازظس ًلىم بدصجُم ومخابلت ومسافلت هره  باإلاإطظاث

م في كؼاق جىىىلىحُا اإلاللىماث  اإلاإطظاث وطمان طحروزتها، خُث ًخطح ذلً مً زالٌ حصجُم الىوالت للمؼاَز

ىت،  )بسُتي و  والاجصاٌ واطخفادتها مً مسافلت زاصت لىع الجدٌو الخالي جؼىز وظبت (542، صفدت 2020بىكٍى ، َو

م اإلامىلت في الظىىاث ألازحر: م مً مجمىق اإلاؼاَز  هره اإلاؼاَز

م الىاػئت في كؼاق  جؼىز  (:03)جدول ال  مً ػسف الىوالت الىػىُت لدكم وجىمُت اإلالاوالجُت اإلامىلت TICكدد اإلاؼاَز

م اإلامىلت هن م اإلامىلت في كؼاق  مجمىق اإلاؼاَز م TICاإلاؼاَز  اليظبت مً مجمىق اإلاؼاَز

 % 5 858 6 503 140 2010من إلاوشاء إلى غاًت 

2011 42 832 451 1 % 

2012 65 812 616 1 % 

2013 43 039 591 1 % 

2014 40 856 750 2 % 

2015 23 676 655 3 % 

2016 11 262 628 6 % 

 % 3 549 10 980 367 2016من إلاوشاء ختى 

  l’ANADE  statistiques#-https://anade.dz/index.php/fr/nos: مىكم صفدت الىوالت الىػىُت لدكم  وجىمُت اإلالاوالجُت املصدز

 

https://anade.dz/index.php/fr/nos-statistiques
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 :2022وأكىي املؤسساث الىاشئت اللائمت على جكىىلىجيا املعلىماث والاجصال في الجصائس لسىت  أهم .5

 :Siamois Qcm مؤسست -

جخمثل في مىصت للخللُم الالىترووي مدفىكت مىحهت للؼلبت في الللىم  2016هي مإطظت هاػئت جأطظذ كام 

 ) ػب، صُدلت، ػب أطىان(، والؼلبت اإلاخسسححن الرًً ًدظسون إلاظابلت الخيىًٍ الاكامي في الؼب الؼبُت

résidanat  لت ذهُت حظاهم ، جمىً الؼلبت مً الخدظحر واإلاساحلت لالمخداهاث مً زالٌ جىفحر دزوض مؼسوخت بؼٍس

مم  qcm  61000جخىفس اإلاىصت كلىفي جللُل الىكذ والجهد هما وحظاكد كلى جىـُم اللمل باليظبت للؼالب، هما 

 ,siamois qcm) مؼترن, 50000الؼسح، ملظمت خظب الدزض، اإلاصدز، الصلىبت، جدخىي اإلاىصت كلى أهثر مً 

2022) 

 /https://www.siamois.coًمىً الىلىج للمىصت كبر السابؽ 

 

 :Sekoir مؤسست -

م حصاةسي ًخؼلم  2020جأطظذ هره اإلاإطظت الىاػئت واإلاخمثلت في مىصت ئلىتروهُت في طبخمبر  مً كبل فٍس

حن  لىطم خل كملي لبُم وػساء اللمالث ؤلالىتروهُت في الجصاةس.خُث ٌلىد طبب ئوؼاءها بدث اللدًد مً الجصاةٍس

، فُجدون صلىبت في ذلً، أو ًىاحهىن payoneer, paypal, payseraكً طبل لصخً أزصدتهم الالىتروهُت طىاء 

كملُاث اخخُالُت خُث جىفس بلع الجهاث الظازة صفداث فِظبىن اخخُالُت جلىم باطتهداف هإالء، ومً حهت 

الوظس( والرًً كادة ًخللىن زواجبهم وأحلابهم مً حهاث زازحُت بلملت  أزسي ًبدث اللاملحن كبر ألاهترهذ )الفٍس

م مىصت الدوالز أو  س فٍس
ّ
لها للدًىاز الجصاةسي والاطخفادة منها صلب وبؼيء، هىا فى في   sekoir الُىزو ما ًجلل جدٍى

خل كملي مً زالٌ ئوؼاء مىكم ئلىترووي بىاحهت اطخسدام ممخاشة حلسض خل للباخثحن كً ػساء أزصدة ئلىتروهُت 

لسوض اإلاسخلفت بأطلاز وػسق دفم مسخلفت وجصفذ اإلائاث مً ال sekoirوباتليها، خُث ًمىً دزٌى لظىق مىصت 

دي مىب أو ًد بُد، هما وجىفس اإلاىصت للباكت كسض أزصدتهم الالىتروهُت لصواز  دي الجازي أو بٍس طىاء بالخظاب البًر

 (sekoir, 2022) اإلاىكم الرًً ًمىنهم الاجصاٌ بالباكت وحجص ألازصدة ودفم زمنها.

مىً   /https://www.sekoir.comكبر السابؽ:  sekoirجصفذ مىصت ٍو

https://www.siamois.co/
https://www.sekoir.com/
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 :Yassirمؤسست ٌسير  -

ت هاػئت، وهي جابلت إلاإطظت  yassirمإطظت  الىاػؼت في مجاٌ جىىىلىحُا  YAL technologiesهي مإطظت حصاةٍس

ا إلجهاء أشماث الىلل، والتي هؼفذ كً ابخيازها طىت  وهى جؼبُم زاص بؼلب  2017اإلاللىماث ابخىسث خال حصاةٍس

، بهدف حظهُل زدماث appstoreأو  google playطُازاث أحسة باطخسدام الهىاجف الرهُت والري ًخم جدمُله مجاها كبر 

ىان و بىلصىام، الىلل باالكخماد كلى الخىىىلىحُا  س  ،(335، صفدت 2021)كٍى وكد جمىً إلادة زالر طىىاث مً جؼٍى

خىكم أن ًصل ئلى  13أكمالها في  والظاةلحن في ألاػهس اإلالبلت، جمخلً الؼسهت أًًظا ػبىت مً الؼسواء  25والًت ٍو

ملُىن مظخسدم، خُث ٌلسض الخؼبُم لللمُل  2امسأة وخىالي  350طاةم بما في ذلً  13000ًصل كددهم ئلى 

بحن مىه، ليي ًخمىً مً الاطخفادة مً الخدماث ًجب كلُه الدسجُل والخلٍسف  بىفظه  أزكام وأماهً الظاةلحن اللٍس

، زكم الهاجف( وبمجسد الخدلم مً  صخت الدسجُل، ًجب كلى اإلاظخسدم ذهس اإلايان الري ًىحد )الللب، الاطم ألاٌو

ىفي جأهُد اللملُت مً كبل اللمُل لُخم ئزطاٌ طُازة  خم خظاب الظلس كلى الفىز وفًلا للىحهت، ٍو فُه ووحهخه، ٍو

 (285، صفدت nait ،2021، و raouti ،nouala) أحسة مم الظاةم ئلُه.

ىان و بىلصىام،  هجد yassirبحن الخدماث التي جلدمها مإطظت ومً    : (335، صفدت 2021)كٍى

- Yassir goهرا الخؼبُم مسخص في جلدًم زدمت اإلاىاصالث والخىلالث؛ : 

- Yassir bussiness: حلخمد اإلاإطظاث مً زالله في ئدازة ول ما له كالكت بدىلالتها؛ 

- Yassir express :هرا الخؼبُم مسخص في جلدًم زدماث الخىصُل فُما ًسص الىحباث؛ 

- Yassir market :ُسق الدفم، ومً بُتها الدفم كً ـــساء كبر الاهترهِذ مم حلدد ػـــــم مسخص في الؼـــــهرا الخؼب

 الخىصُل.

مىً جدمُل الخؼبُم كبر السابؽ:   https://play.google.com/store/search?q=yassir&c=apps&hl=ar&gl=USٍو

https://play.google.com/store/search?q=yassir&c=apps&hl=ar&gl=US
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 :Oued Kniss مؤسست -

هى أػهس اإلاىاكم للبُم والؼساء في الجصاةس، أطظه مجمىكت مً الؼباب الجاملُحن  (ouedkniss)مىكم واد هىِع 

، ًيؼس هرا اإلاىكم اللدًد مً ؤلاكالهاث اإلابىبت اإلاجاهُت اإلاىطىكت مً ػسف مىـماث أو ججاز أو هىاة 2006طىت 

لمىكم الالىترووي جـهس مىحهت للساغبحن في الخصٌى كلى طللت أو زدمت ما أو بُم ما ًمليىهه، فبمجسد الدزٌى ل

ً التي جسص ول ػساةذ اإلاجخمم طىاء اإلاخلللت بؼساء أو بُم مىاٌش وكلازاث وهساء ػلم أو كسوض  طلظلت مً اللىاٍو

لظُازاث مظخلملت، وهرا كخاد الاكالم آلالي وألاحهصة اإلاخلددة الىطاةؽ ئطافت الى كسوض اللمل، خُث ًخم ادزاٌ 

 (252، صفدت 2020)غاشي و دادو،  شاةس ًىمُا. 600.000تراض ي الري ٌظخلبل أهثر مً اللسوض جللاةُا في الظىق الاف

مىً جصفذ   /https://www.ouedkniss.comاإلاىكم كبر السابؽ:  ٍو

 

 :Jumia DZ مؤسست -

مً أهم اإلاإطظاث الىاػئت اإلاسخصت في الدظىق الالىترووي كلى اإلاظخىي الىػني، وكلى  jumiaحلخبر مإطظت 

لُا، خُث حلسف باطم  في والًت الغىض  2012ماي  26جأطظذ في ، africa internet groupمظخىي الؼسق ألاوطؽ وافٍس

ا مً كبل  ل 14، خُث جخىفس آلان في  rafael afaedor jermyhodaraبيُجحًر ا، زواهدا، مصس، جىوع، بلد افٍس ي وهي: هُجحًر

ت،  لُا، غاها، الظىغاٌ، ومىكلا الالىترووي مخىفس باللغاث اللسبُت، الاهجلحًز الجصاةس، هُيُا، طاخل اللاج، حىىب افٍس

 (311، صفدت 2019/2020)بىهلؼت،  الفسوظُت، البرحغالُت.

https://www.ouedkniss.com/
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حن إلاا  2014الجصاةس فخأطع طىت  Jumiaأما باليظبت إلاىكم   لخبر هثر اإلاىاكم ولىحا مً كبل الجصاةٍس بىفع اإلابدأ، َو

حن زدمت الدفم كىد الاطخالم لدظهُل  ًىفسه مً طلم وزدماث ذاث حىدة كالُت وأطلاز مللىلت، خُث جلدم للجصاةٍس

حن للبؼاكاث  الاةخماهُت وهرا ما شاد مً زلتهم في كملُت الدظىق الالىترووي هـسا للدم امخالن الىثحر مً الجصاةٍس

 (504، صفدت 2021)الىافي و بللاطم،  مىخج. 1000زدماث اإلاإطظت، هما ًدخىي اإلاىكم كلى أهثر مً 

 :(327، صفدت 2022)مُمىن، ملحًرف، و هسوغ،  فسوق زةِظُت 4كلى  jumiaجخىفس مإطظت 

ًىفس هرا الفسق أو اإلاىصت ئمياهُت ػلب ألاول وجىصُله ئلى باب اإلاجٌز في أكل وكذ  :jumia foodجىميا ألاكل  -

مؼلم في الجصاةس اللاصمت  250لُال، وهى مخلاكد مم أهثر مً  11ممىً، خُث ٌلمل ئلى غاًت الظاكت 

م مىكم    food.jumia.dzلىخدها ئطافت الى بلع الىالًاث ألازسي، ًمىً الؼلب كً ػٍس

ت، مياجب، أزاض ي،  :jumia houseشل جىميا املىا - ، اإلادالث الخجاٍز ًدخىي هرا الفسق كلى مجمىكت مً اإلاىاٌش

أزار وغحرها، خُث ٌلسض وامل الخفاصُل اإلاخلللت باإلاىخج وألاطلاز ًمىً الىلىج مً زالٌ السابؽ: 

house.jumia.dz  

م هرا الفسق ًمىً للصبىن اإلالازه :jumia travelجىميا السفس  - ت بحن كسوض الفىادق اإلاسخلفت اإلادلُت كً ػٍس

لت وطهلت وبأفظل ألاطلاز جدخىي  لت طَس  jumia  واللاإلاُت، مم ئمياهُت الدجص والدفم بلد الاطخالم بؼٍس

travel  ًلُا وأهثر مً  25000كلى أهثر م مىً الىلىج ئلُه كبر  200000فىدق في افٍس فىدق خٌى اللالم, ٍو

 travel.jumia.dzالسابؽ: 

مىً جصفذ مىكم    /https://www.jumia.dzكبر السابؽ:  jumiaٍو

 

  :UbexPay مؤسست -

مىؿفحن وهرا  10، جخيىن م2020ًهي مإطظت هاػئت مسخصت في مجاٌ الخىىىلىحُا اإلاالُت جأطظذ كام 

لمل كلى  اإلاؼسوق كبازة كً بىً الىترووي ٌظعى لخدلُم خل للدفم الالىترووي في الجصاةس بمىاصفاث كاإلاُت، هما َو

الخبادالث أو جصدًس الخدماث السكمُت وهرا  جمهُد أزطُت للخجازة الالىتروهُت واإلاإطظاث الىاػئت التي حلخمد كلى

ل واطخلباٌ الامىاٌ مً زالٌ الخظاباث البىىُت هما ًىفس الخل مىحه زاصت لفئت الفٍسالوع، ً ىفس امياهُت جدٍى

زدماث مثل بؼاكاث فحزا و ماطتر وازد و البؼاكاث الافتراطُت، وكد جصل اإلاؼسوق كلى اإلالسجبت ألاولى هأفظل 

 (ubexpay algeria, 2022) .2020ىىلىحُت في الجصاةس كام مإطظت هاػئت جى

 ًمىً فخذ أخد الخظاباث الخالُت: UbexPayكبر مىكم أو جؼبُم 

https://www.jumia.dz/
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ٌظخلمل للخبادالث الُىمُت أو زبؽ الخظاب البىيي بالخؼبُم للدفم في اإلاىاكم الالىتروهُت أو  خساب عادي: -

م الهاجف هرلً الزطاٌ أو اطخلباٌ ألامىاٌ خُث جيىن اإلابالغ بظُؼت ألن الهدف  ت كً ػٍس اإلادالث الخجاٍز

ً مدفـت الىتروهُت مؼابهت لبىً  يي paypalهى جيٍى  صفاث؛ولِع بىً وامل اإلاىا ألامٍس

له ول ممحزاث الخظاب اللادي ئطافت الى ئمياهُت زبؽ الخظاب بمخجس الىترووي  خساب أعمال أو شسكاث: -

أو مدل كادي وذلً كبر الفظاء الخاص بالخجاز كبر الخظاب لخدمُل ؤلاطافاث واكداداث زبؽ اإلاىكم أو 

 اإلادل الخجازي؛

الوس: -  .ل إلاصدزي الخدماث السكمُت في الجصاةسهى خظاب مخلدد اللمالث ًمثل الخل ألامث خساب فٍس

مىً جصفذ اإلاىكم كبر السابؽ:    /https://ubexpay.comٍو

 

 :DzDoc مؤسست -

 2015هي كبازة كً مىصت الىتروهُت ػبُت مخلددة الخدماث ألاولى مً هىكها في الجصاةس جأطظذ كام  

خلٌى زاصت بالخدماث الصخُت الىتروهُا، خُث جلدم زدمت حجص مىاكُد  مىؿف، جلدم 50كدد مىؿفيها 

 ,dzdoc algeria)  د الؼبُتـــاء خال بظُؼا وفلاال إلدازة اإلاىاكُـــى و ألاػبــــكبر الاهترهِذ في الجصاةس خُث جلدم للمسط

 ، هما وتهدم ئلى:(2022

حن في حمُم أهداء البالد مً زالٌ اوؼاء زدماث  جدظحن الىصٌى ئلى السكاًت - الؼبُت للمىاػىحن الجصاةٍس

 كبر الاهترهِذ مجاهُت وطهلت الاطخسدام ومخاخت للامت الىاض

جصوٍد ألاػباء واإلاخسصصحن في السكاًت الصخُت بسدمت ػاملت ججمم بحن حمُم أدواث جىىىلىحُا اإلاللىماث  -

 دازة كملهم الُىمي في مجاٌ الصخت.والاجصاٌ والخدماث التي ًدخاحىجها إل 

مىً الىصٌى لصفدت اإلاؼسوق كبر السابؽ:   /https://dzdoc.comٍو

 

https://ubexpay.com/
https://dzdoc.com/
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 :Nbatou جطبيم -

، مسخصت في حجص الؼلم واإلاىاٌش 2016هى مإطظت هاػئت طُاخُت ألاولى مً هىكها في الجصاةس جأطظذ طىت 

ىُت  والفُالث مخاخت ليل مظخسدمي ألاهترهِذ في الجصاةس وزازحها، خُث أن فىستها مظخىخاث مً الؼسهت ألامٍس

ت، بملدٌ  7في ذلً والًت كلى مظخىي الىػً بما  24، حغؼي زدمت الخؼبُم airbnbاللاإلاُت   700والًاث صخساٍو

حن مً ئمياهُت كسض مىاشلهم أو غسف زاصت بهم لالًجاز لفترة صغحرة 2020مجٌز كام  ، خُث ًمىً الظيان الجصاةٍس

أو مخىطؼت الهدف السةِس ي مً الخؼبُم هى وطم كازض ي الؼلم و الظُاح في مىصت زكمُت واخدة، ومً فىاةد هرا 

حن الهدؼاف مىاػم ووالًاث بلدهم وهجلً الظُاح ألاحاهب الخؼبُم حصجُم الظُاخت  باليظبت للظيان الجصاةٍس

 (taibi & rahmani, 2021, p. 136) للخلٍسف بالجصاةس وبأطلاز مللىلت.

مىً الاطخفادة مً الخدماث كبر السابؽ:  أو  google playأو بخدمُل الخؼبُم مً   /https://nbatou.business.siteٍو

appstore 

 

 :Global Opportunities  (go dz)مؤسست -

ت تهدف إلًجاد أفظل الفسص اإلادلُت واللاإلاُت لللمل واإلاىذ الدزاطُت والتربصاث  هي ػسهت هاػئت حصاةٍس

خُث  .الدازلُت وبسامج الخبادٌ واإلاإجمساث ووزغ اللمل الدولُت مً حمُم أهداء اللالم بدون أو بخيلفت مىسفظت

ادة ألاكماٌ، مم طمان خصٌى  س الثلت بالىفع ومهازاث ٍز ٌلمل ػاكمها كلى جىفحر الخىحيهاث اللصمت للؼباب لخؼٍى

دولت،  46ت، خُث لدحها ػساواث مم اإلاىـماث في أهثر مً وافت اإلاظخسدمحن بظهىلت كلى اإلاللىماث واإلالسفت الالشم

ازد  خمخم مىكلها كلى ألاهترهِذ بٍص ئوؼاء حظس فلاٌ بحن الباخثحن كً الفسص  .مالًحن مظخسدم. هما وتهدف ئلى 3ٍو

 (global opportunities, 2022) وملدمي الخدماث مً أحل الخىمُت ذاث اإلاىفلت اإلاخبادلت مً زالٌ جبادٌ اإلاللىماث.

ادة اإلاىكم الخاص باإلاإطظت كبر السابؽ:    platform.com/-https://www.goًمىً ٍش

 

https://nbatou.business.site/y
https://www.go-platform.com/
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 :batolis مؤسست -

حن la SARL MAMS BROSمً كبل  2015أوؼأ طىت  %100هى مىكم مبُلاث حصاةسي  ، ٌظتهدف الظيان الجصاةٍس

الىاػلحن باللسبُت والفسوظُت، ًىفس ليافت الفئاث )أػفاٌ، وظاء، زحاٌ( مجمىكت واطلت ومخلددة مً اإلاىخجاث  مً 

ت فلؽ،  jumiaمالبع مىخجاث ههسومجزلُت، مىخجاث اللىاًت اإلاجزلُت، وله هفع فىسة جؼبُم  ئال أهه صىاكت حصاةٍس

حن في أي وكذ، مم جىفحر ئمياهُت الدفم كىد الاطخالم في حهدف الى حظهُل الخُاة ا  58لُىمُت وجلبُت خاحاث الجصاةٍس

 (abdelhak & graa, 2019, p. 73) والًت.

ازة اإلاىكم كبر السابؽ:  /https://batolis.com ًمىً ٍش

 
 

 خالصت:

ٌلخمد همىذج أكمالها كلى الخىىىلىحُا والابخياز، وهره  (TBSs) أن الؼسواث الىاػئت اللاةمت كلى الخىىىلىحُا

الؼسواث لدحها ئمياهاث كالُت للىمى وكابلُت الخىطم. وكد اكترفذ الخيىماث في حمُم أهداء اللالم باإلاإطظاث بها 

وحلخبر اإلاظاهمحن السةِظُحن في زلم فسص اللمل والابخياز الخىىىلىجي،  إلاظاهمتها في الاطخلساز الاكخصادي والىمى،

وفي الجصاةس أًظا هىان جىحه ملخبر إلاثل هرا الىىق مً اإلاإطظاث هـسا للدم اخخُاحه لسأض ماٌ هبحر، وكد جىاولىا 

ٌ في الجصاةس ومً زالٌ في هره الىزكت البدثُت مسخلف اإلاإطظاث الىاػئت اللاةمت كلى جىىىلىحُا اإلاللىماث والاجصا

 ما جلدم زلصذ الدزاطت ئلى ما ًلي:

حلخبر اإلاإطظاث الىاػئت مً أهم كىامل همى وكىة الاكخصاد الىػني في بِئت اللىإلات والخدٌى السكمي  -

 ؛الخالُت

ت للمإطظاث الىاػئت مً زالٌ وطم  - عي وكاهىوي، لىً الًصاٌ في بداًخه  ئػاز دكم الدولت الجصاةٍس حؼَس

ت؛مجسد ئحو   ساءاث جدفحًز

 ألافياز اإلابخىسة؛اججاه ال بأض به للجصاةس هدى وطم اطتراجُجُاث لدكم ومسافلت اإلاإطظاث الىاػئت و -

م، التي مً ػأجها جىحُه ومسافلت  - ت اإلاخسصصت في ئدازة ألاكماٌ والدظٍى هدزة اإلاإطظاث واإلاياجب الاطدؼاٍز

 ؛اإلاإطظاث الىاػئت

م فلؽملـم اإلاإطظاث الىاػئت اللاةمت كل - والللُل  ى الخىىىلىحُا في الجصاةس، جيؼؽ في مجاٌ الدظٍى

 حدا في اإلاجاٌ اإلاالي,

https://batolis.com/
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 مً زالٌ الىخاةج التي جىصلىا اليها هلترح ما ًلي:الاكتراخاث: 

م الىاػئت ودكم  - حصجُم اللؼاق الخاص مً حملُاث ومإطظاث وزحاٌ أكماٌ كلى الاطدثماز في اإلاؼاَز

 لاون مم الجماكاث اإلادلُت؛ألافياز ؤلابداكُت وذلً بالخ

م الىاػئت؛ - ت اإلالُلت لىمى وجىطم اإلاؼاَز  الخللُل مً حجم اللملُاث ؤلاداٍز

ل والدكم اإلاالي مً كبل الدٌو للمإطظاث الىاػئت في مساخلها ألاولى؛ -  جىفحر الخمٍى

 اللمل كلى جثمحن الابخيازاث الجدًدة والبدىر الللمُت زاصت التي جيخجها الجاملاث؛ -

س  - خاطىاث أكماٌ جىىىلىحُت لدكم البنى الخدخُت الخلىُت للمإطظاث الىاػئت اللاةمت كلى جىىىلىحُا  جؼٍى

 .اإلاللىماث والاجصاٌ
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إصتراثيجية دعم روح املقاوالثية لدي الشباب خاملي الشهادات والحىحه هدى الاصخثمار في 

 املؤصضات الىاشئة الضياخية في الجسائر: بين الىاقع واملأمىل 

A strategy to support the entrepreneurial spirit of young graduates and the 

orientation towards investing in emerging tourism enterprises in Algeria: between 

reality and hope 

 جسائر/ الخيشلة، بلعابد دليلة /حامعة عباش لغرور د.

Dr.BELAABED Dalila/Abbas Laghrour University , Khenchela / Algeria 

 جسائر/ الخيشلة، بشىع صعاد /حامعة عباش لغرور د.

Dr.BECHOUA Souad/Abbas Laghrour University  Khenchela / Algeria 

  ملخص الدراصة: 

ص   في الجصائس  الظُاخُت الاطدثماز في اإلااطظاث الىاشئتواكع تهدؾ الدزاطت الخالُت بلى معالجت مىطىع  في عالكتها بدعم وحعٍص

ت مً ؤحل العمل على على زوح اإلالاوالجُت لدي الشباب خاملي الشهاداث، مً خالٌ حظلُؽ الظىء  اإلاجهىداث التي جبرلها الدولت الجصائٍس

س بوشاء  ، خاصت الشباب خاملي الشهاداث جددًد واطتهداؾ مجخمعاعخمادا على بطتراجُجُت  جىاؿظُت ومبخىسة ماطظاث طُاخُتوجؼٍى

ع   الخاصت.ختى و ؤالعامت  مخخلف الجهاثاإلابخىسة التي حظخدم الدعم مً الظُاخُت الؼالب الرًً مً اإلادخمل ؤن ًيىهىا خاملحن للمشاَز

 ؤهه زػمومً زم جىصلىا بلى مجمىعت مً الىخائج ؤهمها:  بخدلُل اإلاىطىع ومعالجت بشيالُت الدزاطت كمىاالاطخيباػي اعخمادا على اإلاىهج 

ص زوح اإلالاوالجُت الجهىد اإلاىحهت  ادة ؤعماٌ خلُلُت  هدىلدعم وحعٍص ت مً ؤحل خاصت ٍز خىحه هدى الخؼُحر و الداخل الجامعاث الجصائٍس

إلهجاح مشسوع ماطظت هاشئت بصـت عامت وماطظت  اإلاداوالث التي جم برلها، ػحر ؤن هره بخيازوالا  ىاؿظتالعلالهُت الاكخصادًت وزوح اإلا

 ماطظاثمظاعدة ودعم بوشاء على  حعملعدم وحىد اطتراجُجُاث ؿعالت خلُلُت مً  طُاخُت هاشئت بصـت خاصت الشالذ حعاوي

 جىاؿظُت ومبخىسة ،

 خاملي الشهاداث.، الشباب، اإلااطظت الىاشئت ،الظُاخت، اإلالاوالجُت  الكلمات املفحاخية:

Abstract: 

The current study aims to address the issue of the reality of investment in tourism start-up enterprises in Algeria in 

its relationship to supporting and enhancing the entrepreneurial spirit of young graduates, by highlighting the efforts made 

by the Algerian state to work on establishing and developing competitive and innovative tourism enterprises based on a 

strategy of identifying and targeting the community of young people with degrees, especially students who are likely to be 

holders of innovative tourism projects that deserve support from various public or even private entities. 

 Depending on the deductive approach, we analyzed the subject and addressed the problem of the study, 

and then we reached a set of results, the most important of which are: 

Despite the efforts directed to support and strengthen the spirit of entrepreneurship towards real projects 

pioneering, especially within Algerian universities, in order to change and move towards economic rationality and the spirit 

of competition and innovation, however, these attempts that have been made to make the start-up project a success in 

general and an emerging tourism enterprise in particular still suffer from a lack of real effective strategythat works to help 

and support the establishment of competitive and innovative institutions 

Key words: tourism, entrepreneurship, emerging enterprise, youth, degree holders. 
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  مقدمة: 

ع الاكخصادًت التي الكذ اهخماما واطعا حعد  دٌو مخخلف مً كبل اإلااطظاث الىاشئت اخدي اإلاشاَز

خُث ؤن اكخصاد العدًد مً  ،التي شهدها العالم ماخسا في ظل الخؼحراث والخدىالث الاكخصادًتخاصت  عمىزةاإلا

الدٌو ٌعخمد عليها، وؤصبدذ الى حاهب اإلااطظاث الصؼحرة الخللُدًت واإلااطظاث اإلاخىطؼت جمثل اليظبت ألاهبر مً 

ىُت التي  حعد اإلايشإ ألاطاس ي لها، ومع مجمىع اإلااطظاث لديها، وهرا ما هالخظه  ؤطاطا في الىالًاث اإلاخددة الامٍس

هرا باالطاؿت الى مظاهمتها في .اث الخدًثتالخىىىلىحُ خاصت في مجاٌالابخياز اشدًاد ؤهمُتها ودوزها في دعم الابداع و

 السؿع مً الدخل وجللُص حجم البؼالت وػحرهما.

ع في معدالث الىمى الاكخصادي واهدشاز هبحر لظاهسة البؼالت ؤصبدذ ومع ما ؤؿسشجه ؤشمت وىزوها مً جساح

جُا في العدًد مً  اإلااطظاث الىاشئت الخل الىخُد إلاجازاث مثل هره اإلاعظالث، خُث بدؤث مياهتها جظهس جدٍز

 اللؼاعاث الاكخصادًت.

وجبدي اهخمامها به، وهؼحرها مً الدٌو بدؤث هي الاخسي جدزن ؤهمُت هرا الىىع مً اإلااطظاث  الجصائس  

ص زوحااهخمام  مدىز  خُث حعلذ منها لدي الشباب اإلالاوالجُت  طتراجُجي، وفي هدا الظُاق ؤخرث تهخم بدعم وحعٍص

 خاصت خاملي الشهاداث وذلً مً ؤحل حصجُعهم على اوشاء ماطظاتهم في مخخلف اليشاػاث.

اج جبني زلاؿت اإلااطظاث الىاشئت خُث في هرا الظُاق ٌعد اليشاغ الظُاحي واخد مً اليشاػاث التي جدخ

س شباب لُيىهى  زواد  اٌعد ؤخد ألاوشؼت ألاهثر حربا للشباب في الىكذ الخالي لُيىن برلً السهان مخمثال في جؼٍى

في اإلاجاٌ  جىاؿظُت ومبخىسة ماطظاث بوشاءو دعم  ؤعماٌ في اإلاجاٌ الظُاحي، وعلُت طُيىن الخددي مخمثال في هُـُت

 الظُاحي وهى ما ٌظمى باإلااطظاث الظُاخُت الىاشئت

 إشكالية الدراصة 

في   في الجصائس  الاطدثماز في اإلااطظاث الىاشئتخاولىا مً خالٌ هره الىزكت البدثُت الخؼسق بلى مىطىع واكع 

ص زوح اإلالاوالجُت لدي الشباب خاملي الشهاداث جخمدىز بشيالُت هره الدزاطت خٌى الدظاٌئ  بذ ،عالكتها بدعم وحعٍص

؟  وكيف يمكً دعم وجعسيس روح املقاوالثية لدي في الجسائرالاصخثمار في املؤصضات الضياخية الىاشئة اقع ما و الخالي: 

  صياخية هاجحة؟ هاشئةمؤصضات  أصحابو فيما بعد رواد أعمال الشباب خاملي الشهادات  ليصبدىا 

 عً الاشيالُت اإلاؼسوخت هلىم بؼسح حملت مً الدظائالث الخالُت: لالحابت

  س اليشاغ  الجصائس؟في  الظُاخت طعما هى و ت مً ؤحل جؼٍى وهل ؤن اإلاجهىداث التي جبرلها الدولت الجصائٍس

ت بمعاًحر عاإلاُت.  الظُاحي في مظازها الصخُذ وهل طدخمىً جدلُم طُاخت حصائٍس

  ت طتراجُجُاث ما مدي ؿعالُت الا  ماطظاث بهدؾ مظاعدة ودعم بوشاءالتي حعخمدها الدولت الجصائٍس

 في اإلاجاٌ الظُاحي؟  جىاؿظُت ومبخىسة

 ت؟   هل ؤن جبني مـهىم اإلااطظت الظُاخُت الىاشئت هى الخُاز ألامثل للنهىض بالظُاخت الجصائٍس
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 ص زوح اإلالاوالجُتظهم ٌ هل س ماطظاث طُاخُت دعم وحعٍص  هاشئت لدي الشباب الجصائسي في جؼٍى

  بمـهىمها الخلُلي؟

  ًت ؤخر على عاجلها مظاولُت  للدولتالى ؤي مدي ًمى ص زوح اإلالاوالجُت لدي الشبابالجصائٍس  دعم وحعٍص

 ؟طدثماز في اإلااطظاث الظُاخُت الىاشئتمً ؤحل جـعُل ممازطاث الا خاملى الشهاداث 

 التي جم دعمها و  العاإلاُت خاصت في اإلاجاٌ الظُاحي اإلابخىسة هجاخاث اإلااطظاث ة مًالاطخـادمىً ً هُف

 ؟مً كبل خاطىاث مىحىدة داخل الجامعاث

  ًت لدعم وجىحُه هرا الىىع مً اإلااطظاث وجلدًم ول ما ًمى ما هى الدوز الري ًجب جلعبه الدولت الجصائٍس

ع الظُاخُت؟   جلدًمه للشباب خاملي اإلاشاَز

  الدراصة فرضيات 

لدزاطت بشيالُت البدث وؤلاحابت على ألاطئلت اإلاؼسوخت، كمىا بصُاػت مجمىعت مً الـسطُاث والتي طِخم بزباث 

 صختها ؤو هـيها مً خالٌ هره الىزكت والتي جخمثل في:

- H1: ت واؿُت ل  .الظُاحيفي اإلاجاٌ ث جىاؿظُت ومبخىسة ماطظادعم بوشاء اإلاجهىداث التي جدبعها الدولت الجصائٍس

- H2:  ت مً ؤحل  الظلؼاث العامتالاطتراجُجُاث التي حعخمدها ص زوح اإلالاوالجُت الظُاخُت الجصائٍس دعم وحعٍص

 ؿعالت.خاملى الشهاداث  لدي الشباب

 أهمية الدراصة وأهدافها 

، ؿظال مً اإلالاولت الظُاخُت واإلااطظاث الىاشئت  جىدس ي هره الدزاطت ؤهمُتها مً خالٌ زبؽ العالكت بحن

س الاطدثماز لمىطىعها الري ًدىاٌو ؤهمُت   اوشاء ودعم في زوح اإلالاوالجُت لدي الشباب خاملي الشهاداثخؼٍى

 . اإلااطظاث الىاشئت في اإلاجاٌ الظُاحي

 ظُاخت في الاكخصاد العالمي.للاإلاياهت اإلاهمت   ؤهمُخه مً خالٌ دزاطتًىدس ي مىطىع الو  هرا

في العصس الساهً خاصت في  اإلااطظاث الىاشئتألاهمُت الىبحرة التي اهدظبها مىطىع في  لدزاطتجخجلى ؤهمُت اهما 

ص زوح  اإلالاوالجُت لدي الشباب  ظل الخىحهاث الخدًثت  . لدعم وحعٍص

، اإلااطظت الىاشئت عامت والظُاخُت الىاشئت خاصت للنهىض باالكخصاد الىػنيباإلطاؿت بلى مداولت ببساش ؤهمُت 

 :جدلُم حملت مً ألاهداؾ ؤهمها زاطت بلىحظعى هره الد

 
ا
الخاصت باإلااطظت إلاـاهُم خخلف االخلُلي إلا عنىاإلاوادزان ؿهم وكبل ول شيئ  بظهاز بلى ؤي مدي مً اإلاهم ؤوال

س ، وما بلى ذلً( اثالخاطىاإلاخابس،  )الىاشئت   .الىاكعؤزض كبل جؼبُلها على وذلً ، الابخياز ، البدث والخؼٍى

وهُـُت جـعُل ممازطاتها لخدلُم للماطظت الظُاخُت الىاشئت  على اإلاسجىصاث واإلاـاهُم ألاطاطُتحظلُؽ الظىء 

 .الاكخصادًت للظُاخت هداؾألا 
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س زوح اإلالاولت الظُاخُتابساش ؤهمُت  س  دعم وحعٍص  .اإلااطظاث الظُاخُت الىاشئت في الجصائسفي جؼٍى

 الجصائس.  الظُاخت فيحظلُؽ الظىء على واكع 

 كد حعُم هجاح مشسوع اإلااطظت الظُاخُت الىاشئت.الظىء على ول مخخلف الاطباب التي حظلُؽ 

  :وؤلاحابت على ؤلاشيالُت اإلاؼسوخت، جم اعخماد:اإلاخخلـت لإلإلاام بجىاهب اإلاىطىع مىهج البدث 

على اإلاىهج الىصـي لؼسض ببساش اإلاـاهُم العامت اإلاخعللت بمىطىع البدث  خُث جم الترهحر  املىهج إلاصحيباطي: -

بحن السوح اإلالاوالجُت واإلااطظت عالكت الفي الجصائس مً خالٌ حظلُؽ الظىء على الظُاخت ووصف وجدلُل واكع 

 .الظُاخُت الىاشئت

 هيكل الدراصة 

على جم جلدًمه آهـا، كمىا بخلظُم هره ا الدزاطت على ملدمت وزالزت مداوز وخاجمت، خُث واهذ اإلالدمت  بىاءا

بمثابت مدخل للمىطىع وجم مً خاللها ػسح اشيالُت الدزاطت وجلدًم ؿسطُاتها، هما جم ابساش ؤهمُتها والاهداؾ اإلاساد 

ٌو ؿداولىا مً خالله عسض مجمىعت مً اإلاـاهُم اإلاخعللت جدلُلها مً خالٌ هره الىزكت البدثُت، ؤما في اإلادىز ألا 

هما خاولىا مً خالٌ اإلادىز الثاوي حظلُؽ الظىء على واكع  اإلااطظت الىاشئت، زوح اإلالاوالجُت ،الظُاختبيل مً 

اوالجُت زوح اإلال، بِىما جىاٌو اإلادىز الثالث جدلُل العالكت بحن ول الظُاخت واإلااطظت الظُاخُت الىاشئت في الجصائس

ص زوح اإلالاوالجُت لدي الشباب خاملي الشهاداث في ، وهُف ٌظهمواإلااطظت الظُاخُت الىاشئت  الاطدثماز لدعم وحعٍص

س اوشاء و  . وفي ألاخحر الخاجمت التي جم مً خاللها عسض مخخلف الىخائج التي جم ماطظاث طُاخُت هاشئت هاجختجؼٍى

 واإلالترخاث خٌى مىطىع البدث.الخىصل اليها، ومً زم الخسوج بعع الخىصُاث 

 الضياخة، املقاولة الضياخية واملؤصضة الضياخية الىاشئةأوال: مفاهيم أصاصية خىل 

ادة الاعماٌ واإلااطظاث  هؼحره مً اليشاػاث الاكخصادًت ألاخسي، ؤطخى اليشاغ الظُاحي مسجبؼا بثلاؿت ٍز

ادًت ؤو الىاشئت التي جيىن مبدعت في جـىحرها الىاشئت، خُث ؤصبذ ومً الظسوزي حدا الترهحز على اإلااطظاث  الٍس

البد بداًت  بحن هره اإلاخؼحراث كبل الخىض في جدلُل وجـظحر العالكاث، لرا ؿةهه و وجىلد اللُمت اإلاظاؿت لهرا اليشاغ

 الظُاخت، اإلالاولت الظُاخُت واإلااطظت الظُاخُت الىاشئت.مً جلدًم شسح ولى مبظؽ ليل مً: 

 الضياخة -1

ت، ُاخت صىاعت اطتراجُجُت خلُلُتؤصبدذ الظ ل ، ؿهي مصدز للثروة ، كٍى مظخلسة ومخىامُت على اإلادي الؼٍى

ظاهسة ها على السػم مً ؤن، ػحر ؤهه و لرا اشداد في الـترة الاخحرة الاهخمام بها والخدًث عنها، والخىمُت اإلادلُت اإلاظخدامت

لت بـعل الاهخلاٌ  والباخثحن خدًثت، بال ؤن العدًد مً اإلاالـحن الخظىا ؤن هره الـىسة كد ازجبؼذ مىر ؿترة ػٍى

ا للعدًد مً اإلاالـحن ، جسجبؽ الظُ، و الطخىشاؾ ؤماهً ومجخمعاث وزلاؿاث ؤخسي  ازة ــــل الظــعاخت بـــــــوؿلا  س والٍص
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س ؤلاوظان لمع الخاحت بلى بًجاد وطائل  ولدثلد ؿواإلاخعت.  للخىطُذ ؤهثر هإخر  الُىمي مً زوجِىهخدٍس

ف الخالُت:  الخعاٍز

ا لـ  الرًً ٌظاؿسون بلى ؤماهً خازج بِئتهم  التي ًلىم بها الاؿسادوشؼت ألاحمُع جخمثل في ، ؿةن الظُاخت  Aletteleوؿلا

لُمىن ؿيها إلادة ؤكصاها عام واخد مخخالي للظاء وكذ الـساغ ؤو العمل ؤو ألػساض ؤخسي.  (Leur, 2011, p. 03) اإلاعخادة ٍو

عسؿها آخسون  ظاهسة احخماعُت وزلاؿُت واكخصادًت جىؼىي على جهجحر الىاض بلى مىاػم جلع خازج  على ؤنهاهرا َو

 (Tourisme, 2014, p. 05) بِئتهم اإلاعخادة.

د عً  وحعسؾ  24الظُاخت ؤًظا على ؤنها اهخلاٌ ألاؿساد خازج الخدود الظُاطُت للدولت التي ٌعِشىن ؿيها إلادة جٍص

 (03، صـدت 2019)امحن، طاعت وجلل عً طىت واخدة. 

 . روح املقاوالثية2

لخلم واطخؼالٌ ؿسص ألاعماٌ مً ػسؾ ؿسد ؤو العدًد مً ألاؿساد عبر  بذا واهذ اإلالاوالجُت هي دًىامىُت

بوشاء ماطظت حدًدة تهدؾ بلى خلم اللُمت، ؿةن زوح اإلالاوالجُت هي اللدزة على مصج اإلابادزاث باللدزة على الابخياز 

 (13-12الصـداث ، 2020)امُىت،  وجلبل ؤو اخخماٌ اإلاخاػسة اإلادظىبت.

 وجىحد زالزت هماذج جىاولذ السوح اإلالاوالجُت هىحصها في الجدٌو الخالي:

 (: هماذج لحعريف الروح املقاوالثية01حدول رقم)

 الىمىذج املىخد لىظرية الضلىك املخطط همىذج الضلىك املخطط  همىذج ثكىيً الحدث املقاوالجي

Shapero and Sokol Ajzen Ajzen and Sokol et Shapero 

 مصج بحن الىمىذححن  الظلىن اإلالاوالحي الحىحه املقاوالجي  

 بالتركيز على:

 / إدراك الرغبة وثيبع مً الفرد

 / إدراك إمكاهية إلاهجاز.

 بالترهحز على: 

 /اإلاىكف ججاه الظلىن 

/اإلاعاًحر الراجُت والتي حشمل الظؼىػاث 

.  التي ًىاحهها اإلالاٌو

الظلىن والسكابت على  /الخدىم في

 الظلىن.

 بالترهحز على: 

/  بدزان السػبت في بدازة اإلاشسوع والظؼىػاث 

 اإلاسجبؼت به.

 / اإلاعُاز الاحخماعي  والثلت في اجخاذ اللسازاث.

،اإلاجلت -بلعباض دزاطت كُاطُت لؼلبت حامعت طُدي-حباز طعاد وهاجي ؤمُىت، الخعلُم اإلالاوالحي هإداة لبىاء السوح اإلالاوالجُتاملرحع:

ت لالكخصاد والدظُحر، اإلاجلد   .13-12،ص ص.2020، 01، العدد 14الجصائٍس
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، مجمىعت مً اإلااهالث واللدزاث التي جمحز الصخصُت اإلالاوالجُت"هي   (Albert)و (Marion) خظبزوح اإلالاوالجُت 

وحعىع طلىن وجصسؾ شخصُت اإلالاٌو مً ؤحل خلم كُمت خُث حعىع هره اإلااهالث بمياهُاث اإلالاوالجُت ؤلابداعُت 

في بًجاد جىلُـاث حدًدة لإلمياهُاث اإلاخاخت وفي ظسوؾ معُىت إلهخاج طلع وخدماث حدًدة ؤو بدخاٌ ػسق عمل 

ً حدًدة،  ل وجمٍى لت جىظُمُت حدًدةحدًدة، ؿخذ ؤطىاق حدًدة، بًجاد مصادز جمٍى  (2021)لخظس،  ."وصف ػٍس

 املقاوالثية الضياخية)املقاولة الضياخية، ريادة ألاعمال الضياخية( -2

ادة ألاعماٌ اإلالاولت، اإلالاوالجُت ؤو  ألاهثر  اثصؼلخمصؼلخاث إلاعنى واخد وهي زػم خدازت وشإتها ؿهي مً اإلاٍز

ا في الىكذ  ، معنى مىخد ودكُم لهالعدًد مً اإلاالـحن ، ًصعب جددًد الخاطس لىً في اإلالابل وخظب ااطخخداما

ادة ألاعماٌ في الىاكع لِظا وبمعاوي مخعددة هما  ًمىً الخعبحر عنها بإشياٌ مخخلـتخُث ؤهه  ؤن ؿىسة ومـهىم ٍز

اإلاخاػسة، الـسصت،  طلىن ز،الابخيا ؤلابداعاإلاشسوع، ؤخسي و ؿللخعبحر عنها ًمىً اطخخدام مصؼلخاثواضخحن، 

بجامعت  Howard Stevensonباخث وألاطخاذ لألاعماٌ وفي هرا الظُاق ٌعد اوخاصت بوشاء  الظىق 

Harvard  ًىُت ؤٌو مً كام بخعٍسف مصؼلر اإلالاوالجُت وذل ادة ألاعماٌ هي الظعي وزاء على الىدى ألامٍس الخالي: "ٍز

 (Alphonse, 2018, p. 14) الـسص بؼع الىظس عً اإلاىازد اإلاىحىدة".

ادة ألاعماٌ الظُاخُتؤما عً  ؿُمىً اللٌى بإنها عبازة عً ههج ؤو طبُل مخاح ليل خامل لـىسة ؤو مشسوع مسجبؽ  ٍز

مع مساعاة ؤهمُت الابخياز في مشسوع وذلً ماطظاث الظـس والىلل وما بلى ذلً(، ، اإلاؼاعم، )الـىادقباليشاغ الظُاحي

ادة ألاعماٌ الظُاخُتؿالابخياز ، ، وبالىظس الى مصؼلر الظُاخت اإلالدم )اإلاىخجاث ، الخدماث ، بلخ. .( هظام عبازة  ٍس

ب ب والخظاهت والخجٍس د ًجمع بحن الخدٍز فبلى جددًد هُـُت ح تهدؾ ، وهيدعم ؿٍس  الظُاحي وخامليودعم اإلاشسوع  عٍس

 (S.A, 2018) إخر في الاعخباز:ج ، ؿهيت. وبالخاليُظىق الظُاخالالرًً ًجلبىن الابخياز بلى  الظُاخُت عَز ااإلاش

ت  - ت، وشٍازة اإلاىاكع  وؤلاكلُمُت،اإلادلُت مىطىعاث الهٍى  الخ....الظُاخت الظاخلُت، والخجىاٌ، والظُاخت الخظٍس

ع البدىر الظُاخُت اإلاخعللت باالبخياز والخبرة والترار والىحهت والسكم - ت إلاشاَز  ت ، ...ىاإلاىطىعاث ذاث ألاولٍى

 الاؿتراض ي والخىلل والترؿُه ... بالعالمالصلت  ىاطُع ذاث اإلا -

 الضياخية الىاشئة ؤصضةامل -3

حعبر اإلااطظاث الظُاخت عً جلً ألاماهً اإلاعدة ؤطاطا الطخلباٌ الظُاح وجلدًم الخدماث اإلاخخلـت مً   

مإوىالث ومشسوباث، والتي ًخم اطتهالهها في هـع اإلايان واإلاؼاعم وهرلً اإلايشأث التي جملً وطائل الىلل 

 (325، صـدت 2017)واخسون،  اإلاخخصت لىلل الظُاح اإلاعدة إلكامت الجزالء والظائدحن مثل الـىادق.

 (S.A) بلى:لظم اإلااطظاث الظُاخُت ىجو 

https://en.wikipedia.org/wiki/Harvard_(disambiguation)
https://en.wikipedia.org/wiki/Harvard_(disambiguation)
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 لإلكامت.اإلااطظاث اإلاعدة  -

 .اإلااطظاث اإلاعدة لخلدًم الؼعام والشساب  -

 .ذاث الؼاًاث الظُاخُت ؤو ذاث الؼابع الظُاحي  وؤلاوشاءاثاإلااطظاث التي حظدثمس الخجهحزاث  -

 .اإلاهسحاهاث الظُاخُت بكامتهُئت  -

 وواالث الظـس والظُاخت والىلل الظُاحي. -

الظُاخُت التي  اطظاثعخمد في اإلالام ألاٌو على اإلاٌاكخصادي  هيشاغا ؤن الظُاخت ىوعلم حمُعوهما 

جب اطتهالهها في اإلاىكع.  ا مع العمالء ٍو  مباشسا
ا

ا وخدماث ػحر ملمىطت، والتي جخؼلب اجصاال  Michel)جلدم طلعا

Archambault, 2012, p. 16)  ادًتألاعماٌ ال ؿةهه وعلى ذهس ألاعماٌ  وشحر الى مـهىموعالكتها بالظُاخت، ؿةهىا  ٍس

بشيل عام الخىاؿظُت واإلابخىسة مع ادخاٌ عامل الخىىىلىحُا الخدًثت، طىاءا حعلم ذلً و  الظُاخُت الصؼحرة

ع ووواالث الظـسمخخلف  ،الـىادقب اث والىىادي اللُلُت ومياجب اإلاعلىماث الظُاخُت ، اإلاشاَز اإلاؼاعم والياؿُتًر

ا إلاظاهمتها تي جمثل ، والؤو ما ٌظمى باإلااطظاث الىاشئت الظُاخُت...  ا في اكخصاد الظُاخت هظسا ا خاطما عىصسا

ختى  الىلد ألاحىبي وبشيل عام علىالخصٌى على  و ؤمظخىي خلم ؿسص عمل حدًدة  طىاء علىاإلاتزاًدة ألاهمُت 

في واخد ؤو ؤهثر  الاعماٌ بذا طُمازطىن ؤوشؼتؿسواد (Fatiha, 2015, p. 21) مظخىي الىاجج اللىمي ؤلاحمالي. على

 اإلاسجبؼت بمخخلف ميىهاث اإلاىخج الظُاحي )ؤلاكامت ، الىلل ، الترؿُه ، بلخ(و ظُاخت للمً اللؼاعاث الـسعُت 

(Haddad, 200, p. sp)  

ضات الضياخية الىاشئة في الجسائربين الضياخة، روح املقاولة الضياخية واوشاء املؤصثاهيا:   

الجصائس  ،لؼاإلاا طاد الاعخلاد لظىىاث ؤن الظُاخت هي مصدز اكخصادي مهم للعدًد مً اإلاجخمعاث

د مً الخـىحر  مىازدلديها  دٌو اإلاعمىزةمً وهؼحرها  ، ال لهادازة الـعالت في هُـُت ؤلا وبمياهُاث طُاخُت جخؼلب اإلاٍص

ص    .يجاٌ الظُاحاإلافي زوح اإلالاولت الظُاخُت والعمل على دعم اإلااطظاث الىاشئت طُما مً خالٌ حعٍص

 الجسائر ضياخة فيالملدة مىحسة عً واقع  -1

خُت كىة طُاخُت حعد الظُاخت في الجصائس مً خُث اإلالىماث الؼاب ت، الخاٍز ت، ألازٍس ُت، الجبلُت ، الصخساٍو

ا وخصبا لجرب العملت الصعبت لخمحزه بدىىع الؼؼاء الؼبُعي واخخالؾ العاداث والخلالُد الري  وكؼاعا خٍُى

س اإلاىظمت العاإلاُت للظُاخت لظىت   85 والري جدخل الجصائس ؿُه اإلاسجبت 2022ًخلم الخىىع الثلافي،لىً اإلاخدبع لخلٍس

وعائداث كدزث بدىالي  2.039.000دولت عسبُت بعدد طىاح  17عسبُا مً ؤصل  11دولت  واإلاسجبت  100مً بحن 

ًسي ؤهه ال ًصاٌ بعُدا عً اإلاىاؿظت العسبُت والعاإلاُت مً خُث التهُئت والاطدثماز وهرا  ملُىن دوالز  209

 (Amjed, p. s.p) العائداث.

 وألحل جدازن حل الىلائص التي حعاوي منها الجصائس طعذ الجصائس بلى الاعخماد على اإلاخؼؼاث الخىحيهُت للظُاخت 
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 (Lértisanat) الخالُت:  ٌعخمد علت ألاهداؾ ي، والر2030لخجظُد ؤؿاكها مظخلبال واإلادددة خالُا بلى ػاًت طىت 

 .كؼاع مظاهم في جىمُت الاكخصاد وهبدًل للؼاع للمدسوكاثحعل الظُاخت   -

 .طمان اشسان اللؼاعاث ألاخسي، هلؼاع ألاشؼاٌ العمىمُت، كؼاع الـالخت وكؼاع الثلاؿت -

 .والبِئت جىؿُم بحن التركُت الظُاخت  -

خي، الثلافي والدًني -  .جثمحن الترار الخاٍز

 .جدظحن صىزة الجصائس بصـت دائمت -

وفي بػاز الظعي الدائم لخدلُم الخىمُت اإلاظخدامت وجدلُم عائداث خازج مجاٌ اإلادسوكاث وان ال بد مً    

ت باعخبازها الىحهت ألاولى  الاهخمام بالبيُت الخدخُت الظُاخُت في مخخلف مىاػم الدولت خاصت اإلاىاػم الصخساٍو

ً عجلت الخىمُت.للظُاح ألاحاهب مً حهت وجىمُت زوح اإلالاوالجُت لخدمت هرا اللؼ  اع وجدٍس

ت حهىدا هبحرة مً ؤحل في هرا الظُاق ع الشباب ُصجلدبوشاء بػاز زلافي وجىظُمي ، جبرٌ الدولت الجصائٍس

ع في هرا اللؼاع س ألاؿياز واإلاشاَز  310في هرا اللؼاع  2018 طىت بلؽ حجم الاطدثمازاث اإلاسجلت في، وكد على جؼٍى

ا وجىؿحر  299 ـملُاز دج ل ع الظُاخُت في  في جم الخخؼُؽ إلبداعاث حدًد، وكد ؿسصت عمل 17407مشسوعا هره اإلاشاَز

ا في مخخلف كؼاعاث ألاعماٌ التي جترهص بشيل ؤطاس ي في صىاعت الـىادق. 247  Mansouri, Agence) مشسوعا

Nationale de développement de L'Investissement(ANDI), 2020) 

حعتزم الجصائس بعؼاء ؤهمُت للؼاع الظُاخت مً خالٌ طُاطت جخؼُؽ شاملت الطخخدام ألازاض ي والتي ؤدث هرا و 

ت لعام   .2030بلى اعخماد بػاز مسحعي اطتراجُجي وزٍئ

 اصتراثيجية الاصخثمار لد عم وثطىير املؤصضات الىاشئة الضياخية في الجسائر -2

س لِع ؿلؽ في اللؼاع الظُاحي بل في معظم  خىمُتلفي الجصائس ، ًخجه الشيل الجدًد ل والخؼٍى

ص اإلااطظاث الىاشئتهدى  ألاخسي  اللؼاعاث الاكخصادًت ا للىظائف دعم وحعٍص دا
ّ
 للىمى ومىِل

ا
عخبر هاكال

ُ
، التي ح

ا للخلدم الاحخماعي والاكخصادي
ا
ت حهىدا مً ؤحل ومدسو ادة ألاعماٌ ، خُث جبرٌ الدولت الجصائٍس دعم ٍز

مثل: وشازة الظُاخت  خيىمُت الخدماث التي جلدمها ماطظاث ت لدي ؿئت الشباب مً خالٌخاص الظُاخُت

والصىاعاث الخللُدًت ، والىشازاث واإلااطظاث ألاخسي )البِئت ، الىلل ، الثلاؿت ، ...(اإلاىخب الىػني للظُاخت 

ت ) ( ، وشازة ANDTظُاخُت )( ، الىوالت الىػىُت للخىمُت الONT( ، اإلاىخب الىػني للظُاخت )ONATالجصائٍس

ص  ألاخسي  اإلاىظماث العدًد مً بلى، هرا بطاؿت الظُاخت والصىاعاث الخللُدًت اإلاخخصصت في دعم وحعٍص

( والىوالت الىػىُت ANSEJاإلااطظاث الصؼحرة واإلاخىطؼت الدجم مثل: الىوالت الىػىُت لدعم حشؼُل الشباب )

( ، الىوالت الىػىُت إلدازة اللسوض CNACمحن طد البؼالت )( ، الصىدوق الىػني للخإANDIلخىمُت الاطدثماز )

ل الشسواث الىاشئت )ANGEMالصؼحرة في الجصائس )  (D'Investissement, 2020)، (2020( ، الصىدوق الىػني لخمٍى
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ت في ػحر ؤهه وزػم ص اإلااطظاث الىاشئت جظل حهىد الدولت الجصائٍس الخدماث  في الخدماث التي مدصىزة دعم وحعٍص

هما ؤهه جىحد معظلخحن ؤطاطِخحن جىاحه الشباب في هرا الاػاز ألاولى جخمثل في  الخيىمُت اطظاثاإلاالتي جلدمها 

عا النها ال جدىي عىصس  ال طَس اإلاٌُى إلاظاعدة ودعم الاؿياز الخللُدًت بدٌ ألاؿياز الخللُدًت، خُث  جالقي جمٍى

ؿةن اإلاصازؾ جدعمها عادة وجلدم لها الدظهُالث وهرلً ألامس باليظبت للدولت، ؤما باليظبت  اإلاخاػسة وبالخالي

للماطظاث التي حعخمد على ألاؿياز ؤلابداعُت ؿعادة ما ًىظس بليها على ؤنها ؤؿياز متهىزة، ؤو كد جيىن في هثحر مً 

ت لـسص ؿشلها وبالخالي هىا ألاخُان خازحت عً اإلاإلىؾ  باليظبت لهرا اإلاجخمع، هما ؤن ؿسص هجاخه ا كد جيىن مظاٍو

ل وحهت ؤخر الخدـحزاث  لها لالهؼالق وبالخالي طخىاحه صعىباث هبحرة مً حهت الخمٍى طُذجم اإلامىلىن عً جمٍى

 اإلاؼلىبت ليي  جىؼلم وجىمى.

اصتراثيجية الجسائر لحعسيس روح املقاوالثية لدي الشباب خاملي الشهادات مً أحل دعم املؤصضات  -3

 ضياخية الىاشئةال

ان الدوز الري ًجب ؤن جلعبه الدولت لدعم اإلااطظاث الىاشئت لِع ؿلؽ في اإلاجاٌ الظُاحي بل في مخخلف 

اإلاجاالث ًخمثل في جىحيهها وجلدًم ول ما ًمىً جلدًمه مً ؤحل جدظحن ما جلدمه هره اإلااطظاث مً ؿسص عمل 

 ىه اإلااطظاث الىاشئت وجدظى به عبر خاطىاث ألاعماٌ.للشباب، وخُث ؤن الاطاض في هرا الدعم هى ما حظخـُد م

و هما هى معلىم ؿداطىاث ألاعماٌ هي عبازة عً ماطظاث جخللى الدعم مً الدٌو والخيىماث مً ؤحل  جإمحن 

ل الالشم للماطظاث الىاشئت ؤو لسواد ألاعماٌ لِع هرا ؿدظب بل جامً لهم ألاطُت اإلاادًت للعمل )اإلاياجب،  الخمٍى

ء، اإلااء، ألاهترهِذ...( و حظاعدهم على بلىزة ؤؿيازهم، هما حعمل على جىحيههم في العدًد مً اإلاجاالث الىهسبا

م وػحرهما مً اإلاجاالث التي جدخاج اليها ؤي ماطظت حظعى لالهؼالق والخؼىز.  واإلاداطبت، الدظٍى

ان هرا الجمع مً اإلاظاعداث والدظهُالث كد ًيىن ؿسصت خلُلُت لهره اإلااطظاث الىاشئت في الىمى والخؼىز 

ص زوح اإلالاوالجُت لدي الشباب  لىىه ػحر واؾ، بل ًجب ألاخر باعخبازاث ؤخسي هامت منها ماهى مسجبؽ بخعٍص

 خاملي الشهاداث.

ادة ألاعماٌ في الظُاخت  في هدا الظُاق حعد لرا ًجب على ، في الجصائس إلػالق ألاعماٌ الظُاخُت هامت خؼىةٍز

ت الخإهُد   الظلؼاث العامت الجصائٍس
ا
ص زوح اإلالاوالجُت لدي الشباب خاملي الشهاداثؤهمُت ودوز على ؤوال  همى في  حعٍص

س الظُاخت و  لؼاع الظهىز زواد ألاعماٌ في  تها فيًاهد العدًد مً الباخثحن على ؤهمُ ،خُثها في الجصائسجؼٍى

عمل على الظُاح ص ي وهى ما ًدعم اهدشاز اإلااطظاث الىاشئت الظُاخُت في الجصائس، َو س حعٍص ادة ألاعماٌ  وجؼٍى ٍز

ادة ألاعماٌ وجدظحن حىدة بِئت ألاعماٌ وحعبئت زواد ألاعماٌ الشباب وجىطُع  الظُاخُت مً خالٌ وشس زلاؿت ٍز

س طدظمذ ألصخاب اإلا ، هما ؤنهاوشاػهم في هرا اللؼاع ع بةوشاء بػاز زلافي وجىظُمي ٌصجع الشباب على جؼٍى شاَز

ع في هرا اللؼاع.  ألاؿياز واإلاشاَز

ادة ألاعماٌ الظُاخُت وبهرا الصدد حعمل الجصائس على ص ٍز بُت  حظؼحر  مً خالٌ وزوح اإلالاوالجُت الظُاخُت حعٍص  بسامج جدٍز
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جحن  ادة ألاعماٌ بحن الخٍس ص مهازاث ٍز  .الشباب، ومً بحن هره البرامج ، هرهس بسهامج ابخيازي مخىىعت تهدؾ بلى حعٍص

( ومعهد ألامم MTESSبسهامج ابخيازي هى هدُجت للخعاون بحن وشازة العمل والدشؼُل والظمان الاحخماعي الجصائسي )

ب والبدث )  UNITAR )(Février)اإلاخددة للخدٍز

ب وهى ، 2016، جم ججدًده في عام  ادة ألاعماٌ ي يهدؾ لبسهامج جدٍز ج حصائسي شاب في  700َظتهدؾ و دعم ٍز خٍس

  (S.A, 2021) كؼاعاث اطتراجُجُت مثل جىىىلىحُا اإلاعلىماث والاجصاالث والبِئت والظُاخت

ع في  مىُنهم مً الاطخـادة مً البرامج جاٌ وجهرا اإلافي مجاٌ الظُاخت ، يهدؾ مشسوع ابخيازي بلى دعم كادة اإلاشاَز

ع صؼ بُت، وحصجُع الشباب على بوشاء مشاَز م اإلاىخجاث الخسؿُت، وحصجُع  ةر حالخدٍز مخخصصت في جسوٍج وحظٍى

 .، مً خالٌ اطخخدام الخلىُاث الجدًدة ، وجدظحن الخدماث في مجاٌ الظُاختاإلالاوالجُتزوح  عصش الابخياز الري ٌ

(S.A, Tourisme-Micro- entreprises: un accord pour renforce l'entrepreneuriat, 2020) 

ا 299ــ ملُاز دج ل 310في هرا اللؼاع  2018 طىت بلؽ حجم الاطدثمازاث اإلاسجلت فيؿلد ، بهرا الصددو  جم و ، مشسوعا

ع الظُاخُت، 17407جىؿحر  ا في  247الخخؼُؽ إلبداعاث حدًدة في  هرا اطاؿت الىؿسصت عمل في هره اإلاشاَز مشسوعا

 Mansouri.A, Agence national de) .التي جترهص بشيل ؤطاس ي في صىاعت الـىادقو  اث اللؼاعمخخلف وشاػ

dévelopement de l'investissement(ANDI), 2018) 

ادة ألاعماٌ على السػم مً هره الجهىد و  والخىطع في وظُج ألاعماٌ الظُاخُت ،  يالظُاح اإلاجاٌ اإلادلُت فيوالدة ٍز

ا للؼاًت،  ادة ألاعماٌ الظُاخُت في الجصائس ػامظا ادة الاعماٌ هما ؤهه جىحد بظبب ػُاب زلاؿت خاصتًظل مـهىم ٍز  ٍز

 مً زواد ألاعماٌ الشباب الرًً ال عالكت لهم باليشاغ الظُاحي. معخبرة ؿئت

 :خاثمة

 سض والخدلُل جم اخخباز الـسطُاث والخالي:مً خالٌ الع

H1: في املجال ت ثىافضية ومبحكرة مؤصضادعم إوشاء املجهىدات التي ثخبعها الدولة الجسائرية كافية ل

الىؼاق الخلُلي وذلً ألهه وكبل برٌ ؤي مجهىداث البد بداًت مً جددًد صخت الـسطُت،  هـيجم  ،الضياحي

اث ألاعماٌ، داطىوبصىزة دكُلت ول ما هى مخعلم ب ؿهمواإلااطظاث الىاشئت، وهرلً  الخاصت باإلالاوالجُتللمـاهُم 

س  .الىاكعؤزض كبل جؼبُلها على وذلً  ، اإلاىاؿظت،...الابخياز ، والبدث والخؼٍى

- H2:  دعم وجعسيس روح املقاوالثية الجسائرية مً أحل  الضلطات العامةالاصتراثيجيات التي جعحمدها

خُث ؤهه في ظل ػُاب صخت الـسطُت،  هـيجم ، هرلً فعالةخاملى الشهادات  ابالضياخية لدي الشب

س الظُاخت في الجصائس)ألامً، البنى الخدخُت...( طُادي  العىاصس اإلاهمت واإلالىماث ألاطاطُت لىجاح وجؼٍى



 

 – حبلت المؤسسبث النبشئت –لألعمبل المعبصرة بين المرافقت ومتطلببث االستدامت  المببدراتيت         

 342  برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 املؤثمر الدولي

 العلمي

2023 

 

ت مً ؤحل  خخما الى عدم ؿعالُت الاطتراجُجُاث ص زوح التي حعخمدها الدولت الجصائٍس اإلالاوالجُت دعم وحعٍص

 وبالخالي كد ًادي ذلً الى: الظُاخُت لدي هاالء الشباب

 ؤو ػحر جلً اإلاسحىة لهره الاطتراجُجُاث اإلاعخمدة.هخائج ػحر مسطُت الخصٌى على  -

ادة الاعماٌ واإلااطظاث الىاشئت في اللؼاع الظُاحي.جإخحر ؤي مداولت للخؼُحر   -  والخىحه هدى ول مً ٍز

 ما ًخعلم ٌعاوي مً العدًد مً ؤوحه اللصىز، وخاصتال ًصاٌ مً الظلؼاث العامت  ؤن الدعم اإلالدمهما  -

ادًت. ب  السوجحن البحروكساػي الري ٌشل ؤي دًىامُىُت ٍز

حؼؼُت عدد مً الىلاغ لؼسض ؤلاحابت على ألاطئلت اإلاؼسوخت ومً زّم الخسوج  هرلً مً خالٌ مداوز الدزاطت جم

 الاكتراخاث والخىصُاث  بعدد مً الىخائج وجلدًم مجمىعت مً

 هحائج الدراصة 

 جم الخؼسق الُه آهـا، ًمىً الخسوج بالىخائج الخالُت: مً خالٌ ما

ص زوح اإلالاوالجُتبن  - ادة ألاعماٌ ولخىمُت  دعم وحعٍص الظُاخُت هى ألاطاض لخلم الشسعُت الاحخماعُت إلاهىت ٍز

اإلالاوالجُت في مخخلف جدَزع عملُت  حصجُع اإلاجاٌ الظُاحي، هما ؤنمصداكُت زواد ألاعماٌ الشباب في 

ادة ألاعماٌط ؤػىاز الخعلُم )الابخدائي، الاهمالي، الثاهىي والجامعي( وطُادي  ِظمذ بـهم ؤؿظل لظاهسة ٍز

ص زوح اإلالاوالجُت لدي ؤؿساد اإلاجخمع خاصت ؤلئً الرًً طُصبدىن في اإلاظخلبل زواد  خخما الى دعم وحعٍص

 ئت.ؤعماٌ وؤصخاب ماطظاث هاش

 تهمبلى معسؿ ي ٌعىدجاٌ الظُاحاهخمام الشباب الجصائسي باإلااطظاث الىاشئت في اإلاظعف الظبب السئِس ي ل -

 عماٌ طُاخُت.ألا عدومت بشإن بوشاء اإلاؤو  الظعُـت
 

م الخؼُحر مً على السػم  - ت اخدازه عً ػٍس ه الظُاطت الظُاخُت هدى ُجىحالري جإمل الخيىمت الجصائٍس

ىن ٌعاهىن مً العدًد مً الصعىباث التي ًىاحهىنها في  الاطدثماز الخاص، ال ًصاٌ زواد ألاعماٌ الجصائٍس

عهم، بؽء ؤلاحساءاث اللاهىهُت وحعُل  ل مشاَز مما ؤدي بلى جثبُؽ اإلابادزة  ...دها، الاؿخلاز بلى الشـاؿُتجمٍى

 ألاعماٌ.الخاصت وبالخالي الخد مً بزادة زحاٌ 
 

 ؤهه ال ج -
َ
 حعمل ىحد اطتراجُجُاث ؿعالت خلُلُت زػم الجهىد اإلاىثـت إلهجاح مشسوع اإلااطظاث الىاشئت بال

 .جىاؿظُت ومبخىسة ماطظاثمظاعدة ودعم بوشاء  على
 

ت - ص زوح اإلالاوالجُت لدي الشباب خاملي الشهاداث  بن الجهد الري هسطخه الدولت الجصائٍس مً لدعم وحعٍص

سائد ألاعماٌ ػحر واؾ ؿ خالٌ هُاول الدعم واإلاساؿلت والجامعاث وماطظاث الخعلُم العالي وما بلى ذلً 

ادة ألاعماٌ باإلاعنى الخلُلي لليلمت.ال ًصاٌ الجصائسي   بعُد ول البعد عً ٍز
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ادة ألاعماٌ الظُاخُت والخىمُت الاكخصادًت في الجص    - ت بحن ٍز ائس ، بال ؤن على السػم مً وحىد عالكت كٍى

ٌعاوي مً هلص الابخياز وؤلاهخاحُت، مما ٌظاهم في اهخـاض مظخىي الخىمُت  ال ًصاٌ كؼاع الظُاخت

س  التيعىائم ال عدًدباإلطاؿت ، هرا الظُاخُت  ها.جدٌى دون جؼٍى
 

 الحىصيات املقترخة 

 بىاء على الىخائج الظابلت ًمىً الخسوج بالخىصُاث الخالُت: 

تخلُلُت لدي الشباب الجصائسي خاصت  لبعث زوح ملاوالجُت - البد مً العمل على دعم  داخل الجامعاث الجصائٍس

ص  ادة ألاعماٌ الخلُلُتوحعٍص جددًد واطتهداؾ مجخمع الؼالب  وذلً مً خالٌ في الىطؽ الؼالبي  وشس زلاؿت ٍز

ع اإلا خاملي   وختى الخاصت.ؤآلالُاث العامت  مخخلفحظخدم الدعم مً  التي بخىسةاإلاشاَز
 

هدى العلالهُت ذهىُاث وطلىهُاث الشباب  جىحُهحؼُحر و  الهجاح مشسوع اإلااطظت الىاشئت في الجصائس البد مً -

 .والابخياز لاوالجُتالاكخصادًت وزوح اإلا
 

والتي هي  ىمُتالبد مً شزع زلاؿت الجىدة بدٌ زلاؿت ال، الظُاحي كبل الخدًث عً اإلااطظاث الىاشئت في اإلاجاٌ -

ت طائدة في الظىق   .الجصائٍس
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 ملخص: 

ش الِؼاق  ٔاث الىاؼئت في مجا٘ الخٕىىلىحُا اإلاالُت ٓبذًل ًلا٘ لخؼٍى هذًذ هزه الذساظت بلى جبُان الذوس الزي جللبه الؽش

ٔاث الىاؼئت وكشض  اإلاالي في الجضائش مً خال٘ الخؼَش الظتراجُجُت الذولت لخدٌحز والنهىض بهزا الِؼاق مً خال٘ ػشح بشهامج جدذي ؼش

ٔاث الٌاكلت  ٔاث هـشا للٌجىاث ألهم الؽش والتي اظخؼاكذ الخِذم في هزا اإلاجا٘ بالشهم مً اللىائّ التي جىاحه هزا الىىق مً الؽش

ٔاث الىاؼتة هى  ّ اظخمشاس الؽش مي، وجىصلذ الذساظت الى ان آبر كائّ في ػٍش الخىـُمُت والِاهىهُت وطلٍ الثِت في الىـام اإلاالي الُش

زا حجم اإلاخاػش  ل الاصم لها ٓو ٔاث بخٍُُٕ  الخمٍى اإلاشجبؼت بها. وكلُه ًخىحب كلىى الجضائش الخٍُٕ مم هزه الٌئت الجذًذة مً الؽش

ت ً الٖىادس البؽٍش ل مىاظبت وجٍٖى حر الُاث جمٍى  .الِىاهحن وجًى

ٔاث الىاؼئت؛ جٕىىلىحُا اإلاالُت الكلمات املفحاحية:  ؛ الجضائش.ؼش

 

 

Abstract: 

This study aimed to demonstrate the role played by emerging companies in the field of financial technology as an 

effective alternative to the development of the financial sector in Algeria by addressing the state's strategy to stimulate and 

advance this sector by launching the Startup Companies Challenge Program and presenting the most important active 

companies that were able to advance in this field despite the obstacles Which face this type of companies due to regulatory 

and legal gaps and lack of confidence in the digital financial system, and therefore Algeria must adapt to this new category 

of companies by adapting laws and providing appropriate financing mechanisms and training human cadres. 

KeyWords: startups; financial technology; Algeria.  
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 ملدمـة:

ٔاث الىاؼىت في جدٍشٗ اليؽاغ الاًخصادي بخلّ  حل٘ى ٓثحر مً د٘و اللالم وخاصت الىامُت منها كلى الؽش

مىاصب كمل واهخاج ظلم وخذماث مخىىكت جلبي ٔل اخخُاحاث اإلاجخمم في ؼتى الِؼاكاث وباليعبت لِؼاق 

ٔاث الىاؼئت التي جشهب في جِذًم خ مُت جمٕنها مً لخٕىىلىحُا اإلاالُت ًهى مجا٘ معخِؼب للؽش ذماث مالُت ُس

ٔاث الىاؼئت وطلذ مخؼؽ  ِت، ًالؽش اًخٖاْ اُخصادًت طمً مجمىكت ٓبحرة مً اإلااظعاث اإلاالُت الخِلُذًت الوٍش

 ً ؤكما٘ ًجمم بحن الخذمت اإلاالُت والخٕىىلىحُا لخِذًم حؽُٕلت مخمحزة مً الخذماث اإلاالُت،، وفي الوِذًً الاخحًر

ٔاث سواحا ٓ ذ هزه الؽش بحرا وباث الاكخماد كليها ًخصذس خؼؽ وبشامج الخٖىماث و الهُئاث اإلاالُت في حمُم كًش

ٔاث في جدُِّ الاُالق الاُخصادي ودكم الؽم٘ى اإلاالي  ذ ؤهمُت جلٗ الؽش ؤهداء اللالم بما ًيها الجضائش التي كًش

ٔاث الىاؼئت الزي مي ورلٗ مً خال٘ بلع الجهىد ومً بُنها ي بشهامج جدذي الؽش ٔاث  الُش شاًّ هزه الؽش ًذكم ٍو

ٔاث االىاؼئت في مجا٘ الخٕىىلىحُا اإلاالُت  .بما ًيها الؽش

 :مشكلة الدراسة

 : مً خال٘ ما ظبّ ًمٕىىا ػشح الاؼٖالُت الخالُت

ٔاث الىاؼئت في ُؼاق الخٕىىلىحُا اإلاالُت؟ -   ٍُٓ حعاهم االجضاًش في دكم ؼش

  :فروض الدراسة

 كلى اؼٖالُت الذساظت ُمىا بصُاهت الٌشطُاث ألاجُت : لالحابت

ٔاث الىاؼئت في مخخلٍ الِؼاكاث ومً بيها  - حر بِئت جىـُمت مالئمت لذكم الؽش حعاهم الجضائش مً خال٘ جًى

 ؛الخٕىىلىحُا اإلاالُت

ٔاث الىاؼئت مً الاظخٌادة مً الخبرة الٕبحرة للماظعاث اإلا - الُت ٌعمذ الىـام الخٕىىلىجي اإلاخؼىس للؽش

 ؛وجِلُذها في جِذًم خذماث مالُت

ٔاث الىاؼئت بحن الخبرة اإلاالُت والخٕىىلىحُت في ان واخذ بدٕم ُلت خبرتها في اإلاجا٘  - البمًٕ ان ججمم الؽش

 .اإلاالي وخصىصُاجه

 مىهج الدراسة: 

ٔاث الىاؼئت وكشض  جم اظخخذام اإلاىهج الىصٌي اظدىادا كلى مخخلٍ اإلاشاحم راث الصلت بمىطىق الؽش

ٔاث الىاؼئت في مجا٘ الخٕىىلىحُا اإلاالُت في الجضائش   و الخدذًاث التي جىاحهها. ججشبت الؽش

 أهداف الدراسـة:

الخٕىىلىحُا اإلاالُت  ماهُت اإلااظعاث الىاؼئت، والذوس الزي جللبه بلى الخلشي كلى  الذساظت هزه تهذي 

ت ؤهم الخدذًاث التي جىاحه هزا ٓبذًل معخذام لعذ الٌجىة الخمٍى لُت للماظعاث الىاؼئت في الجضائش وملًش

 الىىق مً اإلااظعاث.



 

 – حبلت المؤسسبث النبشئت –المببدراتيت لألعمبل المعبصرة بين المرافقت ومتطلببث االستدامت          

 347  برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 املؤثمر الدولي

 العلمي

2023 

 

 أهمية الدراسـة:

حر كىامل جمًٕ  م الخٕىىلىحُا اإلاالُت جِذ ش الخذماث اإلاالُت  وهزا ما ظاهم في جًى مجاال هاما في جؼٍى

لُت ش البذائل الخمٍى َش الى ججشبت الجضائش مم الخؼ، لىجاخها اإلااظعاث الىاؼئت في مجا٘ الخٕىىلىحُا اإلاالُت مً جؼٍى

ش اإلااظعاث الىاؼئت مً حهت والٌجىة الخٕىى في جبني  لىحُا مً حهت ؤخشي لذكم اظتراجُجُت وبشامج خاصت لخؼٍى

م باالُخصاد الىػني.    الِؼاق اإلاالي والًش

 : start-upاملؤسسات الىاشئة مفاهيم عامة حول  .1

 جعريف املؤسسات الىاشئة: .1.1

 مؽشوكصوحربذؤللخى ؤنهخا خعب الِامىط الاهجلحزي: كلى اصؼال  startup اإلااظعت الىاؼئت ذكًش

لمت  ي.وهى ما ٌؽحر لٌٕشة الىمى الِى " up" وهى ما ٌؽحر بلى ًٕشة الاهؼالَ و" Start" خٖىن مً حضؤًًج  Start-upٔو

ٔاث سؤط ما٘ up-start و بذؤ اظخخذام اإلاصؼلر بلذ الخشب اللاإلاُت الثاهُت مباؼشة، ورلٗ مم بذاًت ؿهىس ؼش

 .(420، صٌدت 2018)بىالؽلىس، اإلاخاػش لِؽُم اظخخذام اإلاصؼلر بلذ رلٗ

ت في اإلاشاخل ألاولى start up ر ٌؽحر مصؼل ٔاث الىاؼئت مً ُبلمً وؽائتهابلى ؼٓش  شخص . ًخم جإظِغ الؽش

ش مىخج ؤو خذمت واخذ ؤو ؤٓثر مً سواد ألاكما٘ الزًً ًشهبىن في جؼ َ  ػلب كلُه ٍى  (GRANT, 2022)في العى

ش بلى يهذي باسص، حذًذ ججاسي  مؽشوق"  ؤنهاكلى وحلشي اإلااظعت الىاؼئت   للخؼبُّ ُابل كمل همىرج جؼٍى

ىىوي، صٌدت "لعَى ؤو مؽٖلت ملُىت لذي اللمالءا لخلبُتخاحت  (74)ُو

خذًثت اليؽإة جخمحز بصوش حجمها، حععى لؼشح  وكلُه ًمٕىىا حلٍشٍ اإلااظعاث الىاؼئت كلى ؤنها  ماظعت

م، جمخاص  في بذسحت كالُت مً اإلاخاػش باسجٌاق  كذم الخإٓذ و مىخج ؤو خذمت حذًذة في العَى وجؼمذ للىمى بؽٖل ظَش

 اإلاِابل جدُِِها ألسباح ضخمت في خالت هجاخها.

ني، جخمحز اإلااظعاث الىاؼئت بلذة خصائص منها  : (114-113، الصٌداث 2022)ٍُش

 ٔاث الٕبري؛ حر اإلاىخجاث الىظُؼُت ليؽاغ الؽش ٔاث الٕبحرة مً خال٘ جًى  دكم الؽش

 حر ًشص كمل خُُِِت وجِلُص حجم البؼالت؛  جًى

 اإلاعاهمت في جدُِّ اظتراجُجُت الخىمُت اإلادلُت؛ 

  ش مىخجاث حذًذة هـشا لخٖلٌت رلٗ ب  مشة مِاسهت باإلااظعاث الٕبحرة ؛ 24الِذسة كلى ابخٖاس وجؼٍى

  ظشكت اجخار الِشاس لِلت الخذسج الىؿٌُي وكذد اللما٘ مما ٌعاهم في ظشكت اهخِا٘ اإلاللىمت وملالجت

 اإلاؽأل اإلاؼشوخت؛

  م الخإزحر الجُذ كلى  اإلابخٕشة خاصت في مجا٘ الخٕىىلىحُا الخذًثت.  اإلاؽاَس
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 :دورة حياة املؤسسة الىاشئة .2.1

(421، صٌدت 2018)بىالؽلىس، مىدنى اإلااظعت الىاؼئت : 1الشكل ركم   

 

ٔاث الىاؼئت جمش بخمغ مشاخ  (422-421، الصٌداث 2018)بىالؽلىس، :لمً خال٘ الؽٖل ؤكاله ًمًٕ الِ٘ى بإن الؽش

 :وجبذؤ ُبل اهؼالَ اإلااظعت الىاؼئت، خُث ًِىم شخص ما، ؤو مجمىكت مً  املرحلة ألاولى

ألاًشاد بؼشح همىرج ؤولي لٌٕشة ابذاكُت ؤو حذًذة ؤو ختى مجىىهت، وخال٘ هاجه اإلاشخلت ًخم 

الخلمّ في البدث، ودساظت الٌٕشة حُذا ودساظت العَى والعلْى وؤرواَ اإلاعتهلٗ اإلاعتهذي 

ا كلى ؤسض الىاُم وجؼىٍشها واظخمشاسها في اإلاعخِبل. والبدث كً مً للخإٓذ مً امٖاهُت جىٌُزه

ًمىلها، وكادة ما ًٖىن الخمىٍل في اإلاشاخل ألاولى راحي، مم امٖاهُت الخص٘ى كلى بلع 

 .اإلاعاكذاث الخٖىمُت

 مشخلت الاهؼالَ، في هزه اإلاشخلت ًخم بػالَ الجُل ألا٘و مً اإلاىخج ؤو الخذمت، رحلة الثاًىة: امل

ث جٖىن هحر ملشوًت، وسبما ؤصلب شىيء ًمًٕ ؤن ًىاحه اإلاِا٘و في هاجه اإلاشخلت هى ؤن ججذ خُ

مىلها مادًا، وكادة ما ًلجإ سائذ ألاكما٘ في هزه اإلاشخلت بلى ما  مً ًدبنى الٌٕشة كلى ؤسض الىاُم ٍو

ألا٘و الزي ًوالبا ما ًٖىن ألاصذُاء واللائلت هم اإلاصذس )،FFF) Fools, Family, Friends ٌلشي ب

ل مً ُبل الخمِى وهم  ل، ؤو ًمًٕ الخص٘ى كلى جمٍى ًلجإ بليهم اإلاِا٘و للخص٘ى كلى الخمٍى

ألاشخاص اإلاعخلذًً للمِامشة بإمىالهم ارا صر الِ٘ى خاصت كىذ البذاًت خُث جٖىن دسحت 

ٌم العلش، اإلاخاػشة كالُت. في هزه اإلاشخلت ًٖىن اإلاىخج بداحت بلى الٕثحر مً التروٍج ٓما ًٖىن مشج

بذؤ الاكالم بالذكاًت للمىخج  .ٍو

 :ٖىن هىاْ خماط  املرحلة الثالثة مشخلت مبٕشة مً الاُالق والىمى: ًبلى ًيها اإلاىخج الزسوة ٍو

بلى اإلاىخج الزسوة في هاجه اإلاشخلت ًمًٕ ؤن ًخىظم اليؽاغ بلى خاسج  مشجٌم، زم ًىدؽش اللشض ٍو

ه ألاوائل، ًُبذؤ الظوؽ العلبي خُث بذؤ الٌؽل، ؤو ؿهىس  مبخٍٕش  ًتزاًذ كذد اللاسطحن للمىخج ٍو
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 .كىائّ ؤخشي ممًٕ ؤن جذًم اإلاىدنى هدى التراحم

 :سؤط اإلاا٘ اإلاوامش(  املرحلة الرابعة( ً الاهضالَ في الىادي، وبالشهم مً اظخمشاس اإلامىلحن اإلاوامٍش

ًل اإلاؽشوق بال ؤهه ٌعخمش في التراحم ختى ًصل بلى مشخلت ًمًٕ حعمُتها وادي الخضن ؤو وادي  بخمى 

اإلاىث، وهى ما ًادي بلى خشوج اإلاؽشوق مً العَى في خالت كذم الخذاْس خاصت وؤن ملذالث 

  .الىمى في هزه اإلاشخلت جٖىن حذ مىخٌظت

 :في هزه اإلاشخلت بةدخا٘ حلذًالث كلى مىخجه حعلّ اإلاىدذس، ٌعخمش سائذ الاكما٘  املرحلة الخامسة

ت الىاؼئت بالنهىض مً حذًذ بٌظل الاظتراجُجُاث  واػالَ اصذاساث مدعىت، لخبذؤ الؽٓش

خم اػالَ الجُل الثاوي مً اإلاىخج وطبؽ ظلشه،  ّ اللمل، ٍو اإلاؼبِت وآدعاب الخبرة لٌٍش

ِه كلى هؼاَ ؤوظم   .وحعٍى

 :ش اإلاىخج بؽٖل املرحلة السادسة خشج مً نه مشخلت الىمى اإلاشجٌم، في هاجه اإلاشخلت ًخم جؼٍى ائي ٍو

ت الىاؼئت في الىمى اإلاعخمش  مشخلت الخجشبت والاخخباس، وػشخه في العَى اإلاىاظبت، وجبذؤ الؽٓش

إخز اإلاىدنى باالسجٌاق، خُث ًدخمل ؤن  %مً الجمهىس اإلاعتهذي ُذ اكخمذ الابخٖاس  30بلى  20ٍو

 .، لخبذؤ مشخلت اُخصادًاث الدجم وجدُِّ ألاسباح الطخمتالجذًذ

 . أهداف املؤسسات الىاشئة: 3.1

حلخبر اإلااظعاث الىاؼئت كىصش ؤظاسىي في الخىمُت الاُخصادًت والاحخماكُت بةخخالي مجاالتها. وتهذي الى جدُِّ 

 الاهذاي الخالُت :

  حععى اإلااظعاث بلى الىاؼئت  لخدُِّ ؤهذاي اإلاىاًعت َ ، باالطاًت لخلّ مىاصب ؼول اللامت داخل العى

ّ الىمى باكخباس ؤن هزه اإلااظعاث  ٖىن ؤٓثر ًلالُت في البلذان التي هي في ػٍش ا ٍو لخبر هزا الهذي حىهٍش دائمت َو

 ال ًخؼلب اوؽائها امٖاهُاث مادًت ٓبحرة؛

 ُت سوح اإلابادساة الٌشدًت والجماكُت باظخدذار ؤوؽؼت اُخصادًت جم الخخ ٔاكادة الصىاكاث الخِلُذًتجُش  ؛لي كنها 

  ِت رُٓت ت كلى ؤًٖاس سائذة  واؼباق لخاحاث العَى بؼٍش الاكخماد كلى الخٕىىلىحُا ًهي جِىم بإكمالها الخجاٍس

ما حلخمذ كلى الادواث  ل مً خال٘ اإلاىصاث كلى الاهترهِذ، ٓو ت لخدُِّ الىمى والخِذم واللثىس كلى الخمٍى وكصٍش

ت الشئِعُت بؽٖل ٓبحر ًهي حعخلمل الاججاهاث الاخحرة في الخٕىىلىحُت الخذًث ت مً ؤحل دكم كملُاتها الخجاٍس

 .(44-43، الصٌداث 2022)بىكٕت، البرامج وألاحهضة اإلاللىماجُت

 ت للمؽشوق الاظدثماسي باالمذاد بالخجهحزاث الالصمت؛ حر العُىلت الظشوٍس  جًى

  مخخلٍ الخذًِاث الىِذًت واإلاالُت بحن مخخلٍ ألاكىان الاُخصادًت بظمان جىؿٍُ اإلاىاسد خاصت ًُما حعهُل

 بحن الهُئاث اإلاالُت، وألاكىان الاُخصادًت ألاخشي؛

  ًاإلاؽشوق الاظدثماسي؛جٖالٍُ حوؼُت حضء م 

 لها ّ دكم هزه اإلااظعاث وجمٍى ت للماظعاث  كً ػٍش م الِذساث الخصذًٍش ، 2020)بىسهان و صىلي، ًس

 .(134صٌدت 
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 املؤسسات الىاشئة في الجسائر برهامج .2

ت في اللِذ ألاخحر  بالخىحه هدى دكم اإلااظعاث الىاؼئت مً خال٘ بلع البرامج اإلاعاهمت في  جِىم الذولت الجضائٍش

ل الاصم لها مً خال٘ اً همىها واوؽائها باالطاًت حر الخمٍى ل اإلااظعاث الىاؼتالى جًى ومً بحن هزه  جاد صىذَو جمٍى

 البرامج وؤهمها: 

 الححدي الجسائري للمؤسسات الىاشئة 

ٔاث  ٔاث الىاؼئت مً خال٘ بىاء ابخٖاس الوذ، جم بوؽاء بشهامج جدذي الؽش ؤٓبر بشهامج حضائشي ًخلّ ًشًصا للؽش

ٔاث الىاؼئت لخدُِّ ي بهذي ، وهى البرهامج الؽامل النهائ2018الىاؼئت الجضائشي مىز كام  ض ؤصخاب الؽش حلٍض

 ً خال٘ خلّ ابخٖاس الوذ.الىجاح، وخلّ ًشًصا للىـام البُئي لاللخِاء وخل اإلاؽٕالث م

 ( 2023 -2018خالل الفترة ) شركات الىاشئةالبرهامج ثحدي : ألاركام التي حللها 01الجدول 

 الخبراء واملوجهون  بدء الححدي املشروع أصخاب مبحكرة مشاريع

1499 11987 26 58 

ت الىىادي الللمُت خاطىت معشكاث ٔاء الؽٓش  الخذٍسب حلعاث ؼش

15 43 48 197 

ٔاث الىاؼئت في الجضائش،  :املصدر   (2023)جدذي الؽش

 وباليعبت للخٕىىلىحُا اإلاالُت هىاْ البرهامج الخالي: 

 برهامج ثحدي شركات الحكىولوجيا املالية الىاشئة: 

ٔاث الىاؼئت التي حعخخذم الىمارج الدؽوُلُت والخٕىىلىحُت ؤو  الخل٘ى الاُخصادًت هى بشهامج مخصص للؽش

ُت والخإمحن  .اإلابخٕشة واإلالؼلت، بهذي ملالجت الِظاًا الىاؼئت في الصىاكت اإلاالُت واإلاصًش

 : شركات الحكىولوجيا املالية في الجسائر02الجدول 

 الفائسون ألاسابيع برهامج دعم مخحارة مشاريع املسجلة املشاريع

55 25 2 9 

ٔاث الىاؼئت في الجضائش، : املصدر  (2023)جدذي الؽش

تهزا الخدذي جدذ سكاًت الى  باالؼتراْ مم  صاسة اإلاىخذبت اإلااظعاث الصوحرة واإلااظعاث الىاؼئت واُخصاد اإلالًش

"Leancubator ت مخخصصت في جصمُم بشامج الخظاهت و ، تهذي هزه اإلاعابِت بلى الجمم بحن Cosob" ، وهي ؼٓش

ٔاث الىاؼئت باظخخذام همارج حؽوُلُت ؤو جٕىىلىحُت ؤوالالكبحن في  ض الؽش ادة ألاكما٘ اإلابخٕشة في الجضائش ولخلٍض  بِئت ٍس

ل ٔاث الىاؼئت في الجضائش،  اُخصادًت مبخٕشة تهذي بلى ملالجت الِظاًا الىاؼئت في مجا٘ الخمٍى  (2023)جدذي الؽش
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ٔاث الىاؼئت في الجضائش كلى زالر ُؼاكاث للخٕىىلىحُا اإلاالُت مىضخت في الجذ٘و  ض بشهامج الؽش م ًٓش  :03ُس

 : كطاعات الحكىولوجيا املالية في برهامج الشركات الىاشئة الجسائري  03لجدول ا

 الحكىولوجيا الحىظيمية ثكىولوجيا الحأمين الحكىولوجيا املالية

 بداسة الىِىد 

 للبىس الشظىم مىصت الذًم 

  م الجوشافي ألحهضة مىصت جدذًذ اإلاُى

 الصشاي آلالي

 ش اإلادٌـت ؤلالٕتروهُت  جؼٍى

 خل٘ى الخإمحن الزُٓت 

  هـام ٓؽٍ الاخخُا٘ باظخخذام الخلشي كلى

 الصىس 

  جؼبُّ حىا٘ ٌعمذ لألشخاص بةكالن

 مؼالباتهم مً خال٘ كِذ الخإمحن

 خل إلداسة وجدبم مؼالباث العُاساث 

  مدذدة بداسة مخاػش 

 بداسة ومشاُبت اإلالامالث 

 خل KYC 

  ُم اللِىد مم مىت جُى ُس

 الخجاس

 ٘ٔاء ألاكما  خل ر

 

ٔاث الىاؼئت في الجضائش، : املصدر  (2023)جدذي الؽش

ٔاث التي جِذم خذماث الخٕىىلىحُا  ٔاث الىاؼئت الجضائشي كذد ملخبر مً الؽش اإلاالُت وجم كشض جِذم في بشهامج الؽش

حز كلى الابخٖاس والُِمت اإلاظاًت خُث ُامذ لجىت  ت وؤهم الخذماث التي جِذمها والتٓر جِذًم إلاخؼؽ كمل ٔل ؼٓش

ٔالخالي: ٔاث والتي جخمحز بِذساث ٓبحرة في الىلىج بلى العَى بعهىلت وؤمان وهي    الخبراء بخدذًذ ؤًظل الؽش

 : شركات الحكىولوجيا املالية الفائسة في الححدي04الجدول 

 REGTECH   الخٕىىلىحُا الخىـُمُت  INSURTECH جٕىىلىحُا الخإمحن  FINTECH الحكىولوجيا املالية

 GEODAB  كباسة كً مىصت بداسة لـ TPE 

م الجوشافي  DABو ، حؽحر بلى جدذًذ اإلاُى

ذ الٌللي وخالتها اليؽؼت ؤو  في الُى

ولىخت مللىماث للملُاث اليؽش العلبُت 

ذ الٌللي  في الُى

 خل GCM  إلداسة الىِذ اللالمي ًِذم

ُشوًطا صوحرة للخجاس مً خال٘ كِىد 

ً اإلالُىحن  البُم بالخِعُؽ للمؽتًر

 Global Cash واإلاِبىلحن مً ُبل

Management. 

 UbexPay   هى خل للذًم ؤلالٕترووي كبر

ب و  و  Android ؤلاهترهذ مم جؼبُّ ٍو

iOS  في ؼٖل بىٗ بلٕترووي خذًث مضود

 .بإخذر الخِىُاث في اللالم

 Mobile Assistance   هى خل مخىِل

ٔامل وحاهض لالظخخذام لخذماث 

، بلخ ، واإلاج٘ز  (اإلاعاكذة )الؼبُت، والؼَش

 Amentech  ،ٔاث الخإمحن مخصص لؽش

ًهى ًِذم خذمت بصالت الؼابم اإلاادي 

 بملنى آخش، ،إلإخب جإمحن اإلاؼالباث

ٌعمذ إلإخدب الخإمحن كلى العُاساث 

باإلبالن كبر ؤلاهترهذ مباؼشة بلذ 

اَ الصىس وؼهادة  الخادر، وبًس

 .الخىادر

 B-Link  ٔامل وحاهض هى خل مخىِل 

لالظخخذام لخذماث اإلاعاكذة )الؼبُت، 

، بلخ ، واإلاج٘ز  (والؼَش

 Verit ت ت  RegTech هي ؼٓش حضائٍش

 ٘ للخدِّ   KYC مخخصصت في خلى

مُت.مً الهٍى  ت الُش

 Moustachari dz   ًهي كباسة ك

مىصت مخخصصت في الخذماث 

الِاهىهُت جدُذ بداسة ومشاُبت 

ٔاث اإلادامي الشئِسىي واإلادظش  ؼش

ٔاجب اللذ٘  .و

 Pay & Go   هي كباسة كً مىصت

مخصصت للذًم كبر ؤلاهترهذ 

م بىاًء كلى ّ العَش  لخَِى الؼٍش

(RIFIDاهترهذ ألاؼُاء ) (IOT) 

ٔاث الىاؼئت في الجضائش،  املصدر:  (2023)جدذي الؽش
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م مبخٕشة لثالزت  ٔاث الىاؼئت وفي مجا٘ الخٕىىلىحُا اإلاالُت جم اخخُاس مؽاَس في الؼبلت الثالثت مً جدذي الؽش

ض اخخُاس هُئت Insurtechمىاطُم مخخلٌت جخللّ بلالم اإلاا٘، ؤولها مىطىق " اإلادلٌحن مً ؤحله كلى خل " ، والزي ٓس

"Amentech ذ كلى مىاًعيها بدلها إلصالت اإلاىاد مً كذاد مؼالباث الخإمحن، مً خال٘ العماح لخاملي " التي جٌُى

اَ صىس وؼهاداث كً الخادر، شهم كبر ؤلاهترهذ بًس "، Fintechًُما ًخللّ بمىطىق "أما  وزائّ الخإمحن بخِذًم جِاٍس

للالمي( هى الزي خـي بخإًُذ لجىت الاخخُاس، ًِذم هزا الخؼبُّ ائخماًها صوحًرا للخجاس )بداسة الىِذ ا GCMٔان خل 

بىلهم مً ُبل  ً الزًً جم حلُُنهم وجدذًذهم ُو ، ؤما باليعبت إلاىطىق GCMمً خال٘ كِىد البُم بالخِعُؽ للمؽتًر

"Regtechٔاث الزًً ًىجزبىن بلى الخىـُم اإلاالي، ًِذ اخخ اسث لجىت الخدُٕم خل " ، والزي ًمثل الؽش

"Moustachari ٔاث واإلادامحن الشئِعُحن "، وهى مىصت مخخصصت في الخذماث الِاهىهُت التي جدُذ بداسة ومشاُبت الؽش

خاب اللذ٘.  (SERVICE ،2023) واإلادظش ٓو

 وأهم  ثحدًاتها الحكىولوجيا املالية في الجسائر الىاشئة في كطاع  الشركات .3

ٔاث الىاؼئت في مجا٘ الخٕىىلىحُا اإلاالُت : .3.1  الؽش

ٔاث الخٕىىلىحُا اإلاالُت الىاؼؼت في الجضائش هي هحر ملشوًت وال جخى  ًش خىلها بال مللىماث بعُؼت ؤهلب ؼش

ٔاث  ؤهلبهاو  ٔاث هاؼئت جلِذ الذكم في البذاًت لًٕ لم جخلِى اإلاشاًِت، جِذم الخٕىىلىحُا اإلاالُت مً ُبل الؽش ؼش

الىاؼئت اإلابخٕشة بهذي جدعحن الخذماث اإلاالُت، وفي الجضائش لم حعخول بلذ لًٕ جىحذ بلع اإلاِذماث لالهؼالَ 

ٔاث واإلاىصاث هزٓش من  ها:اإلادخمل، وفي هزه الـشوي جىحذ بلع الؽش

  BEYNشركة  -1

مُت واإلاذًىكاث للصىاكت اإلاالُت، تهذي   ٔاث الخٕىىلىحُا اإلاالُت اإلاخخصصت في الخل٘ى الُش باًً هي بخذي ؼش

ض الؽم٘ى اإلاالي، ض ؤداء البىْى واإلااظعاث اإلاالُت مً خال٘ بزشاء  جخمثل مهمتها بلى جِذًم خل٘ى مشهت لخلٍض في حلٍض

ت اللالُت مم كمالئها وجِلُل جٖالٍُ  ٍى مُت مبخٕشة ُو مي، جِذم خل٘ى ُس ملالجت اإلالامالث مً خال٘ الخد٘ى الُش

ش في بػاس صمني ُصحر. ابلت للخؼٍى  ُو

ُِا، جم اخخُاسها مً بحن ؤًظل      ُِا وهشب بًٍش مضودي  10باًً هي مجمىكت دولُت مىحىدة في ؤوسوبا وؼما٘ بًٍش

مُت مً ُبل ُت ُس كاًما ولذيها  15، اإلاجمىكت مىحىدة مىز ؤٓثر مً 2020م في كا Banking CIO Outlook خل٘ى مصًش

ُِا وجخمثل مىخجاتها في ت في بًٍش  (2022)باًً،  :مىاصب ٍُى

 حلول الدفع 1-1

ت باًً جِذم خل٘ى الذًم الخالُت:   ؼٓش

  حلول الدفع عً طريم الهاثف املحمولWIMPAYٌعمذ : WIMPAY ًـــبالذ  اث ــىكـــذًـــاسب واإلاــــــألاُم بحن ــــ

اث في اإلاخجش بؽٖل ًىسي وآمً، مً خال٘ واحهخه ظهلت الاظخخذام، ًةهه ٌعمذ لألًشاد بمشاُبت محزاهُتهم،  للمؽتًر

 ًخمحز اإلاىخج ب: .والخجاس إلداسة سجل الىِذ الخاص بهم

  حل الدفع املحمول لألعمال ثطبيمTEQA:  ٌلمل كلى جدعحن الخذًِاث اإلاالُت بحن هى جؼبُّ للهاجٍ اإلادم٘ى

 .كمالء اإلاىسدًً ومىصكيهم
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  مىصة الدفع عبر الاهترهدSUREA ادة : هي كباسة كً مىصت دًم كبر ؤلاهترهذ، جدُذ للخجاس ؤلالٕتروهُحن ٍص

 مبُلاتهم بٌظل خل ظهل الاظخخذام وظلغ.

 البىك الركمي 1-2

مي في:  جخمثل خذماث البىٗ الُش

 SELA ُت لألًشاد مخلذدة ألاحهضة والِىىاث يةاملصرفية الركم : جم جصمُم مىصت الخذماث اإلاصًش

ُت بعهىلت، حعخىفي اإلاخلذدة،   SELA ظِخمًٕ كمالء البىٗ مً الاجصا٘ واإلاصادُت وجىٌُز حمُم ملامالتهم اإلاصًش

ش اإلاىخج:  DSP2 بملاًحر ذ الخُِِي وبداسة الائخمان؛ ًخذ الخعاب كً بلذًًى ؛ بداسة ػَش الذًم؛ خعاب في الُى

الث  الخخصُص؛ اإلاللىماث والخيبيهاث اإلاذًىكاث والخدٍى

  الخل املصرفيKANTARA :  ٔاث، والزي ٌعمذ بةداسة مدّعىت ومخلذدة مي ملُاسي وآمً للؽش هى خل مصشفي ُس

 مى وخلّ الُِمت.إلاىذ كمالء البىٗ الىظائل لخدعحن بداسة العُىلت لذيهم لجللها ساًلت للى البىْى لخذًِاتها الىِذًت،

 MANARA: ،ٗت للمالء البى ٌعمذ إلاذًشي الخعاب بمشاُبت ؤوؽؼتهم الُىمُت وجدعُنها،  هي ؤداة بداسة ججاٍس

  .دسحت 360ورلٗ بٌظل لىخت مللىماث مٌصلت وشخصُت لشئٍت 

 TELETICشركة  -2

ت الشائذة كلى  2010في كام  TELETICجم بوؽاء  لذكم ؿهىس ُؼاق الاجصاالث في الجضائش، وهي الُىم الؽٓش

: خل٘ى إلكادة شخً سصُذ الهاجٍ، والذًم  اإلاعخىي الىػني في الخل٘ى اإلابخٕشة لِؼاعي الاجصاالث والبىْى

 ؤلالٕترووي، وجإمحن اإلالامالث وبداسة بُاهاث الذًم ؤلالٕتروهُت.

ّ ووؽش وبداسة مدؼاث الذًم ؤلالٕتروهُت لعَى الاجصاالث، بلذ رلٗ ؼشكذ في ألا  TELETICجإظعذ  صل لدعٍى

ش خل٘ى  ش. ًًى ّ ُىي للبدث والخؼٍى ش الخؼبُِاث اإلاظمىت في مدؼاث الذًم، باالكخماد كلى ًٍش ت في جؼٍى الؽٓش

إلػالَ  TELETICلذ حعخ، ( ومشاُبت الخذًِاثTMSالىالء باإلطاًت بلى ؤدواث إلداسة ؤظؼ٘ى مً مدؼاث الذًم )

 ، مما ًجللها ؤ٘و مً ًِذم هزا الىىق مً الخل٘ى في الجضائش.M-Paymentمىصت 

  ووؽش وبداسة ّ ت في بهخاج وحعٍى ت خبرة حؽوُلُت ٍُى ُت ؤلالٕتروهُت، آدعبذ الؽٓش في ُؼاق الخذماث اإلاصًش

ت  ا، وجِذم الخذماث  Ingenicoمدؼاث الذًم بالؽشآت مم ؼٓش ًُ ت الخالُت: الشائذة كاإلا  (teletic ،2022)ؼٓش

 خذمت الاظخظاًت السخابُت : ثجهيز الاثصاالتTELETIC  ا للمؽولحن اليؽؼحن في ُؼاعي مخصصت خصشًٍ

ت بُاهاث اللمالء ومشاُبت ؤوؽؼتهم باظخخذام  ٍض ، جىًش ملالجت الاجصاالث بمٖاهُت مٓش الاجصاالث والبىْى

 (.KPIsاإلااؼشاث الشئِعُت )

 )ش حمُم محزاث الخد: الشخً إلالكترووي )ابعثلي اث البث والِعائم ًًى ٔامل ألُو ت هـام شخً  صُل جِذم الؽٓش

حؽمل  .الخاصت بالذًم آلاحل ومعبّ الذًم باإلطاًت بلى ظهىلت الخٖامل مم ألاػشاي الثالثت والِىىاث الخاسحُت

 ٘ والهىاجٍ  Pc و  EFTPOS) بداسة الِعائم اإلاشهت مخلذدة اإلاؽولحن والِىىاث اإلاخلذدة والِىىاث اإلاخلذدة :الخلى

ذ كبر ُىىاث مخلذدة؛ دًم الٌىاجحر، مً خال٘ الزُٓت وما بلى رلٗ(؛ جدُذ بكادة الخدمُل في ؤي  مٖان وفي ؤي ُو

م    .b3atli.com.dzاإلاُى
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٘  M-Payخل  TELETICػىسث الدفع إلالكترووي:  -3 هى جؼبُّ  M-Pay لدعهُل اإلاذًىكاث كبر الهاجٍ اإلادمى

ٌعمذ بةحشاء مذًىكاث مً ؤي مٖان بالهاجٍ رٔي، بٌظل هزا الىىق مً الخٕىىلىحُا، ًمًٕ الظخوىاء كً ُاسئاث 

ٌعخخذم الهاجٍ الزٔي، ؛ 24/7ٌلمل  البؼاُاث الخِلُذًت، ًِذم الذًم بىاظؼت الهاجٍ الىِا٘ اللذًذ مً اإلاضاًا:

ُت الخِلُذًت  مً اإلادؼاث الؼًش
ً
خم جىٌُزه مً خال٘ هِل البُاهاث كبر ؤلاهترهذ:  معمىح به؛ بذال ؛ ٔاًُت G4ؤو  G3ٍو

 .ٌعمذ بالخىِل دون مبالى هِذًت صائذة

 Amentechشركة  -4

ت للخٕىىلىحُا اإلاالُت وؽؼت في ُؼاق الخإمحن ؤي جٕىىلىحُا الخإمحن )  ت حضائٍش ( جدمل Insurtechهي ؼٓش

ل  مؽأل ُؼاق الخإمحن بلى خل٘ى مبخٕشة مً ؤحل جدذًث وحعهُل كالمت، وؽؼت في ُؼاق الخإمحن، مهمتها هي جدٍى

ٔاث  ت هي جٍِشب ؼش ٔاث الخإمحن، مهمت الؽٓش الخذماث اإلاِذمت لخاملي وزائّ الخإمحن، مم خلّ ُُمت مظاًت لؽش

ذ وكملُت ؤلاداسة الدؽوُلُت بؽٖل ٓبحر ومً خال٘ جِذًم ججشبت  الخإمحن مً خاملي وزائِها مً خال٘ جِلُل ُو

 (AMENTECH ،2022) خذم اظخثىائُت مم ؼٌاًُت ومشاُبت الخذماث اإلاِذمت.معخ

 Moustachari-dzشركة مسخشاري  -5

اللالم اللشبي، وهي كباسة كً مىصت مخخصصت في الخذماث  هي ؤ٘و مىصت خذماث ُاهىهُت في الجضائش وفي

ٔاجب اللذ٘، مخخصصت في الخذماث الِاهىهُت حعمذ الِاهىهُت جدُذ بداسة ومخابلت مٖاجب  اإلادامي الشئِسىي واإلادظش و

ٔا منها بإن هىاْ كمالء ًإجىن  ت بدسا ٔاث الخىزُّ،  جم بوؽاء الؽٓش ً وؼش بةداسة ومشاُبت اإلادامحن الشئِعُحن واإلادظٍش

شجٕبىن خؼإ في كىىان العُذ ؤو ًجذون ظُذهم خاسج الخضاهت ؤو الخضاهت م لُئت باللمالء، هزا هى ما مً بلُذ ٍو

 دًلهم للبدث كً خل لهزه اإلاؽٖلت.

ت ٓما هى مىضر في الؽٖل الخالي:   ت في العَى الجضائٍش ام ؤولُت في خا٘ جم بػالَ الؽٓش ت معدؽاسي جِذم ؤُس  ؼٓش

 : ألاركام الرئيسية إذا ثم إطالق شركة مسخشاري 01الشكل 

 

Source : (Oualid, 2022) 

ت معدؽاسي الخذماث اإلاشجبؼت ب اظدؽاسة ُاهىهُت آمىت كبر ؛ 7/24ذجض اإلاىاكُذ كلى ؤلاهترهذ جِذم ؼٓش

ت ؛ 7/24ؤلاهترهذ  ش العٍش ت الخىظبت السخابُت وجًى ً واإلاىزِحن، وحعخخذم الؽـــــــٓش بداسة مٕخب اإلاداماة واإلادظٍش
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ـــبراوي للمخلاملحن، ــ ُـ ُذ  2020وبذاًت كام  2019بدُث في نهاًت كام  وألامً الع  في اللالم، وهى ما دًم 19اهدؽـــاس ًٔى

ت بلى   .في جخصصىا COID19 مل ؤٓثر للمعاكذة في الخذ مً اهدؽاساللــــالؽٓش

لت      ت في معابِت2021في حٍى ذ الؽٓش ــــــذ ًائ ALGERIA STARTUP CHALLENGE Fintech ، ؼآس ـــــ ـــ ـــ ٔاهــ ً و ٍض

 (2022)معدؽاسي،  Reghtech  بمىطىق الخٕىىلىحُا الخىـُمُت

ٔالخالي: ت معدؽاسي حجم ظَى مِذس  م ؼٓش  جخُى

 : حجم السوق لشركة مسخشاري 02 الشكل

 

Source : (Oualid, 2022) 

ت هاؼئت جِذم خذماث الخٕىىلىحُا الخىـُمُت ٓإخذ ؤهم الِؼاكاث في  ت معدؽاسي ٓؽٓش جم جصيٍُ ؼٓش

ً واإلادامحن وجِىم  الخٕىىلىحُا اإلاالُت لًٕ اإلاالخف ؤنها مجشد مىصت للشبؽ بحن الجمهىس مم ٓخاب اللذ٘  واإلادظٍش

دبحن ؤهه جم الخؼإ في جصيٌُها في ُؼاق الٌىخٗ ألن بلملُت اإلاشاُبت كليهم، ُذ جِذم هزه الخذماث للِؼاق اإلاالي لًٕ ً

اث اللاملت في صىاكت الخذماث اإلاالُت كلى الالتزام بِىاكذ الامخثا٘ اإلااليالخٕىىلىحُا الخىـُمُت هي   .جِىُت حعاكذ الؽٔش

 UbexPayالبىك إلالكترووي  -6

هى هـام دًم كبر ؤلاهترهذ  UbexPayهى ؤ٘و بىٗ بلٕترووي في الجضائش ٌعخخذم ؤخذر الخِىُاث في كالم اإلاا٘، 

ت البُاهاث، باظخخذام اإلاحزاث الخذًثت مً خال٘ العماح  ًذًش ألامىا٘ بؽٖل مىزَى وآمً مم الخٌاؾ كلى ظٍش

للضبىن بةسظا٘ ألامىا٘ واظخالمها بعهىلت كبر ؤلاهترهذ كبر الهاجٍ الزٔي ؤو الٕمبُىجش، ًدُذ بحشاء اإلالامالث اإلاالُت 

ش  بشاخت مم طمان للمالئها دكًما كبر ؤلاهترهذ كلى مذاس العاكت  UbexPayالخماًت مً حمُم ؤهىاق الاخخُا٘، و جًى

ش اظخِبا٘ ؤو بسظا٘ ألامىا٘ كبر اللالم في زىاوي ًِؽ، ٍمًٕ ػىا٘ ؤًام ألاظبىق، و  مدٌـت حعُحر ؤمىا٘  خُث ًًى

مُت، ًمًٕ مضود بإخذر خذماث الخٕىىلىحُا اإلاالُت إلداسة ألامىا٘ الٕتروهُت  الالٕتروهُت، ومم مصذسي الخذماث الُش

ُحن ومؼىسي اإلاىاُم الالٕتروهُتلل لهم وسبؼه مم خعابهم  خجاس والخًش  مجاها،  UbexPayبطاًت الذًم الالٕترووي إلاُى

 .وهى هـام مٌخىح لٖل اللالم وكمالِت الخٕىىلىحُا
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 عروض الدفع الالكترووي -5

 (ubexpay ،2023)جخمثل كشوض الذًم في ما ًلي: 

  م  ؤو مالمعت ّ سمض الاظخجابت العَش بلذ بطاًت اإلاخجش الالٕترووي ًخم البذء باظخِبا٘ ألامىا٘ كً ػٍش

 الهاجٍ للذًم.

  ت كبر الهاجٍ  ًخذ خعاب ججاسي وهى خعاب بىٗ الٕترووي للذًم آلالي و حعُحر ؤمىا٘ اللمُل  بؼَش كصٍش

ّ الالٕترووي.إلاماسظت   الخجاسة والدعٍى

  ًظاء خعابه  جإُٓذ السجل الخجاسي ّ خه واللىىان بإخش وصل ٓهشباء ؤو هاص كً ػٍش ذ الضبىن وسخت مً هٍى ًٓا

 الخاص بطاًت بلى وسخت مً ملٍ الخاحش.

 UbexPay: إمكاهيات 05الجدول 

ل الذ٘و اإلاذكمت اللمالث الذاكمت  الذكم اإلاباؼش ػَش الخدٍى

18+ 100+ 10+ 24/7+ 

 (ubexpay ،2023): املصدر

  B-Linkشركة  -7

ٔامل وحاهض لالظخخذام لخذماث اإلاعاكذة )الؼبُت ، والؼَش ، واإلاج٘ز ، بلخ(، ًِذم خذماث  هى خل مدم٘ى 

 جٕىىلىحُا الخإمحن في اإلاجاالث الخالُت: 

 خضمت البرامج في : للصخة والخياةSAAS  ؤوOn Premise  لخىصَم وبداسة مىخجاث الصخت والادخاس )الجماكُت

 والٌشدًت(

 P&C : خضمت بشامجSAAS  ؤوOn Premise  لخىصَم وبداسة مىخجاثP&C )ؤلاهخاج واإلاؼالباث( 

 ا مً وخذاث الخإمحن واإلاىاسد  :للحمويل ًُ خٗ، ًخم اظخالم الخذًِاث جلِائ اإلاداظبت الخدلُلُت وؤلاداسة اإلاالُت لؽٓش

ت الخاصت بالضبىن.الب  ؽٍش

 EWA PAYشركة  -8

ّ  هى خل مجاوي بذون كمىلتو  ًِؽ في العَى ًخىاًّ مم الِىاهحن % 100الخل الجضائشي  جذًم كً ػٍش

تها ألام حاهض لإلػالَ  EWA PAYوحؽشي كلى اإلاصذس الخاص بها،  % 100لذيها ظُؼشة بيعبت   EWA Solutions  ؼٓش

 في العَى الجضائشي ؤًًظا في ؤمآً بٌظل جؼبُّ ؤًظل الخُاساث في اللالم، ممحزاث الخذماث:

ت كلى ؤلاػالَ في الجضائش الخؼبُّ ؛ خل ظهل الاظخخذام مم واحهت معخخذم؛ بسظا٘ دًم و جِذًم؛ كمىلت صٌٍش

ُت، والخعاباث، مصادُت مخلذدة  جم ؛ اللىامل وكملُت ؤلاكذاد ظلعت في هظىن زىانمخاح لخاملي البؼاُاث اإلاصًش

شه بىاظؼت حضائشي مً خبراء دولُحن مُِمحن ؛ (GDPR)  جىٌُز ؤكلى الِىائم اإلاخاخت في خماًت البُاهاث خل جم جؼٍى
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ا عشا ومالحًز ش؛ ٌعمذ بالذًم داخل اإلاخجش وكبر ؤلاهترهذ؛ في اإلاملٕت اإلاخدذة وظَى ا بىاظؼت EWA Pay جم جؼٍى ًُ  داخل

 ٘ ٔاث؛ EWA  خلى  .(PAY ،2022) .خل اإلاعخخذم والؽش

 GLOBAL CASH MANAGEMENT (GCM)شركة  -9

 ّ ت مبخٕشة للخذماث مخخصصت في بداسة مبُلاث ألاُعاغ، وحعمى ؤًًظا البُم كً ػٍش ت حضائٍش هي ؼٓش

ذ اللمُل ختى جٖىن ُادسة كلى الخدٕم في اإلاخاػش، ودكم (Bekkat ،2022) حعهُالث العذاد ، لها خبرة في بداسة بٍش

ت اإلاهىُحن لشئٍت بعُؼت وكملُت ألكما٘ جدصُل الذًىن وبداسة  اللمُل مً بذاًت كمله وختى نهاًخه، هذًها هى مؽآس

 Global Cashتهذي خذمت حع اإلاعخدِاث، مً خال٘ خلىلها للمبُلاث، ومعاكذتها في جدصُل الذًىن وبداستها، 

Management  الخجاس واإلاعتهلٕحن كلى خٍذ ظىاء، وتهذي بلى جضوٍذ ؤي بائم مدتري بةمٖاهُت كشض مبُلاث

ً لخماًتهم مً مخاػش اإلاذًىهُت اإلاٌشػت. زلٗ للمؽتًر  (GLOBAL ،2022) بالخِعُؽ، مم الخدٕم في اإلاخاػش ، ٓو

 Ninvestiهىفيستي مىصة  -10

م اإلابخٕشة للؽباب، ٓؽٍ في  ل اإلاؽاَس ت ؤ٘و مىصت لخمٍى  8ؤػلِذ مجمىكت مً اإلااظعاث الٌشوعُت الجضائٍش

ت الٌشوعُت بمشظُلُا، وسئِغ مىصت 2020ماي  ت الخجاسة والصىاكت الجضائٍش م ظُني ”هىٌِعتي“، ممثل هًش ، هٍض

ل الجماعي في الجضائش جدذ اظمجم بػالَ مىصت ل“)اإلااظغ الشئِغ الخىٌُزي(، ؤهه  ، ُام بةوؽائها ”Ninvesti“لخمٍى

ت ظىت  م مشحعي  2019مجمىكت مً ؼباب وؤصخاب ماظعاث اُخصادًت ًشوعُت حضائٍش بهذي حللها بمثابت مُى

ٔاث الصوحرة  م في الجضائش، في مىاحهت صلىبت بلع الؽش ادة اإلاؽاَس ل الجماعي، وخلّ صلت بحن اإلامىلحن ُو للخمٍى

ٔاث الىاؼئت في حمم ألامىا٘ ؤو الخص٘ى كلى ُشض مصشفي، جم جصمُم واإلاخ ل  Ninvestiىظؼت ؤو الؽش ٓبذًل للخمٍى

ادة  م، وهما الكبان سئِعُان في الىـام البُئي لٍش ادة اإلاؽاَس الخِلُذي، ألنها حعاكذ في الجمم بحن الجهاث اإلااهدت ُو

 ألاكما٘ الجضائشي.

م الؽباب ظِ ل اإلااظعاث إلاؽاَس ّ الذًم ؤلالٕترووي، بدُث ؤن مىصت هىٌِعتي جمٍى ِت الخِلُذًت، ؤو كً ػٍش خم بؼٍش

جم جضوٍذها بخؼبُِاث جظمً ؤمً اإلاللىماث اإلاهىُت، وجظمً جذًّ اإلالامالث البىُٕت بؽٖل منهي، و ظخٖىن كامال 

ت ورلٗ في بػاس م ل اللمالث ألاحىبُت لعَى الاظدثماس الجضائٍش ا ٌعمذ به الِاهىن مباؼش في اإلاعاهمت في جدٍى

 (2022)ًىصٍت،  الجضائشي.

 شروط الاسحخدام )العمل( على املىصة: 

ل الجماعي ِٓائذ مؽشوق. :1الخطوة   ُشاس بػالَ خملت الخمٍى

ل مؽشوكٗ.  :2الخطوة  جب ؤن ًخىاًّ مم الخذ ألادوى إلابلى جمٍى  جدذًذ الهذي مً حمم الخبركاث، ٍو

 ًىًما. 90ًىًما، وبؽٖل اظخثىائي ًمًٕ ؤن جصل بلى  60جدذًذ مذة الخدصُل بحن ًىم واخذ و  :3الخطوة 

ل  :4الخطوة   ، برا لم ًخم الىص٘ى بلى هذي Ninvestiُاكذة "الٖل ؤو ال شىيء": هزا هى اإلابذؤ الزي ًِىم كلُه جمٍى
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ذ اإلاخصص  ع ا -مذة الخدصُل  -الخدصُل في هظىن الُى ل وال ًخم حلٍى إلاعاهمحن، وال ًدصل الخامل كلى الخمٍى

 جشي مىصدىا ؤي كمىلت، لزلٗ مً الظشوسي جدذًذ هذي حمم الخبركاث بىطىح.

 مً خال٘ جبرق مم ؤو بذون هـحر؛ اإلاٖاًأث: ما 5الخطوة 
ً
م مالُا : اإلاعاهمىن: هاالء هم ألاشخاص الزًً ًذكمىن اإلاؽاَس

تًمًٕ ؤن ًِذمه ُادة اإلاؽشوق إلاعاهميهم  ت في الؽٓش  مِابل اظدثماساتهم، ًمًٕ ؤن ًٖىن لها ؤؼٖا٘ مخخلٌت: اإلاؽآس

 (202)هىٌِعتي،  الىمىرج ألاولي، البُم اإلاعبّ ...الخ.

 (Chrikyشريكي ) -11

ت، ؤػلِتها في ظبخمبر  ل حماعي حضائٍش ٖي" هي مىصت جمٍى جحن في  2014"ؼٍش مجمىكت مً الؽباب الخٍش

م ُادة اإلاؽشوق الزًً ًبدثىن كً سؤط ما٘ لبذء كمل  مجاالث اإلاالُت وجٕىىلىحُا اإلاللىماث والخذُُّ، ٌعتهذي اإلاُى

ً وسحا٘ ألاكما٘ الزًً ًجخملىن خ٘ى  ٖي" مً ٔلمت "الؽشآت"، في بؼاسة بلى اإلاعدثمٍش ججاس، ًإحي اظم " ؼٍش

ت هاؼئت ل الجماعي مٌُٕت مم العَى واللىائذ وزِاًت و  (2022، )كلُىي  .مؽشوق ؤو ؼٓش ٖى مىصت للخمٍى حلخبر ؼٍش

ل الجماعي لألظهم الىىكُت في الجضائش ادة ألاكما٘ في الجضائش، وألا٘و في الخمٍى  Hakima ،Theو  Sara) ٍس

crowdfunding as a new entrepreneurial finance model for Small and Medium-sized Enterprises in Algeria ،

  (364، صٌدت 2020

ٖي ) ٖي،  :( فيcherikiوجخمثل خؼىاث كمل مىصت ؼٍش   (2022)ؼٍش

 ٖىكادة املشروع / الشركات اليشطة ّ ؼٍش بالخىاصل مله  : ملء الىمىرج كلى اإلاىصت، بلذها ظُِىم ًٍش

لالطؼالق بجلعت كمل لذساظت الجذوي اإلاالُت إلاؽشوكه وحاربُت كشطه؛  بمجشد بػالَ خملت حمم الخبركاث، 

ٔاجب اللذ٘ مم حمُم  ًشوج إلاؽشوكه )خاصت كلى وظائل الخىاصل الاحخماعي(، برا هجخذ الخملت، ًيخِل بلى 

ادة سؤط مالها. ت ؤو ٍص ً إلوؽاء الؽٓش  اإلاعدثمٍش

  ًخم اخخُاس مؽشوق، داخل اإلاىصت ًظوؽ كلى "الاظدثماس في هزا اإلاؽشوق" كلى صٌدت اإلاؽشوق  ون:املسحمر

ت به، زم اجمام ؤلاحشاءاث. م الهاجٍ واإلابلى الزي اإلاشاد اإلاؽآس  اإلاخخاس، ؤدخا٘ ُس

 (Kheymaمىصة خيماء ) -12

ض كلى د٘و  ل حماعي الِائم كلى ألاظهم جٓش م خُماء هي كباسة كً مىصت جمٍى اإلاوشب اللشبي، ٌعمذ جٍِى

م الٌىُت والثِاًُت؛ الخص٘ى كلى  2020 ل اإلاؽاَس ت؛ جمٍى م الخحًر ل اإلاؽاَس جُا بخمٍى خُماء إلاعخخذمي اإلاىصت جذٍس

ل الجماعي لألظهم  ش هزا اليؽاغ ألاخحر للخمٍى م الاُخصادًت، ًًى ٔاث الىاؼئت واإلاؽاَس ٔاث والؽش خصص في الؽش

 (2021)خُماء،  .ٌادة مً ملذالث الىمى الٕبحرة للؽباب اإلاواسبُتوظُلت إلاعخخذمي خُماء لالظخ

ل حماعي ؤوؽئذ ظىت (:  twiizaمىصة ثويسة ) -13 ضة )لم جىجر في الاظخمشاس( هي مىصت جمٍى خُث  2011جٍى

م ٔاث واإلاىخجحن وسحا٘ ألاكما٘   Twiiza.com ٌعتهذي مُى م بوؽاء ألاًشاد والجملُاث والؽش ادة مؽاَس ُو

اطُت والخظامىُت م ؤلابذاكُت واإلابخٕشة والللمُت والٌىُت والٍش  (Hind ،2022)  ألاكما٘ واإلاؽاَس
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ٔاث الىاؼئت في مجا٘  الخٕىىلىحُا اإلاالُت : .3.2  جدذًاث الؽش

ٔاث الىاؼئت في مجا٘ الخٕىىلىحُا اإلاالُت اللذًذ مً  الاللشاُُل التي جدذ مً جِذمها واوؽاسها جىاحه الؽش

 في الجضوائش مً بحن ؤهم هزه اللشاُُل ما ًلي :
 

ش ألاػش  - الٌجىاث الخىؼُمُت التي حلُّ همى ُؼاق الخٕىىلىحُا اإلاالُت، بالشهم مً اللمل اإلاعخمش لخؼٍى

مُت، ووطم ُىاهحن بؽإن بصذاس الىِىد الالٕتروه  ُت؛الخىـُمُت للخذماث اإلاالُت الُش
 

مي ًٖاد ًٖىن هحر مىحىد، بالشهم مً اسجٌاق  ملذ٘  - ل الُش جذوي معخىي جذًّ الاهترهِذ، خُث ؤن الخمٍى

ش اُخصاد خذًث  ل جؼٍى اظخخذام الاهترهِذ الا ؤنها جبِى حلاوي مً طلٍ جذًّ الاهترهِذ وهزا ما ٌلُش

 ًخلّ وؿائٍ حُذة إلاىاػُيُه؛
 

سهم معاعي الذولت الشامُت الى جٌلُل دوس اإلااظعاث الىاؼئت في  مدذودًت الذكم اإلااظسىي والخٖىمي -

  الاُخصاد الىػني؛
 

ٔاث الىاؼئت في مجا٘ الخٕىىلىحُا - اث الىعي اإلاالي حؽٖل ُُىدا سئِعُت ؤمام الؽش مؽٖلت الثِت ومعخٍى

ظاي بلى رل ٗ مؽٖلت اإلاالُت، خُث ًخؼلب اظخخذام الخٕىىلىحُا اإلاالُت جىاًش الثِت كىذ الجمهىس ٍو

ٔاث؛  التروٍج لهزا الىىق مً الخذماث ومؽٖلت بلذ اإلاعخىي الخللُمي لللمالء كً ػبُلت كمل هزه الؽش

مؽٖلت الخؼش ؤلالٕترووي، ًالهجماث الالٕتروهُت ُذ جادي بلى اطؼشاباث في الدؽوُل وجٕبذ الخعائش  -

ذ جصبذ مً الُِىد اإلاثبؼت ما لم ً ت ؤػش ألامً اإلاللىماحياإلاالُت  واإلاخاػش الىـامُت ، ُو  خم اللمل كلى جٍِى

 .(2022)كماسوػ و هبري، 

 

  خاثمة 

حر الذكم  ٔاث الىاؼئت مدْش ًاكل في الاُخصاد واصبدذ الذ٘و جىلي اهمُت ٓبحرة لها مً خال٘ جًى الؽش

الخىـُمي واإلاالي لها، خاصت الذ٘و الىامُت مثل الذ٘و اللشبُت والتي الجخدٕم في الخٕىىلىحُا وبالخالي ًمٕنها جدُِّ 

ٔاث في مخخلٍ الِؼاكا م وؽاغ هزه الؽش ث، ومً اهم هزه الِؼاكاث هى الِؼاق اإلاالي والزي اُالق اُخصادي بدىَى

ما هى ملشوي في الاوظاغ الاُخثادًت ًاإلاا٘ هى ؼشبان الاُخصاد، وبالخالي خجبرص ًُه  الُا الخٕىىلىحُا اإلاالُت ٓو

ٔاث الىاؼىت في ُؼاق الخٕىىلىحُا اإلاالُت طشوسي وخخمي في ؿل هزه الـشوي   .الاكخماد كلى الؽش

م الخذماث خُث جمًٕ مً جًى ل واإلاذًىكاث والخإمحن إلاخخلٍ الاكىان الاُخصادًحن وهزا ٌعاهم في جىَى حر الخمٍى

اث الؽم٘ى اإلاالي. والجضائش ٓوحرها مً الذ٘و الىامُت جذكم هزه  ادة معخٍى شها والاهم هى ٍص ُىت وجؼٍى اإلاالُت الُش

زالٗ اظخدذزذ وصاسة جخٖلٍ بها ٔل ٔاث مً خال٘ بشامج خاصت لها ٓو هزا ٌلٕغ مذي وعي الذولت بإهمُت هزا  الؽش

ٔاث   .الىىق مً الؽش
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 الىحائج

 مً خال٘ دساظدىا هزه جىصلىا للىخائج الخالُت :

ِلل مً البؼالت - اث الىمى الاُخصادي ٍو م معخٍى ٔاث الىاؼئت مدْش ًاكل في الخُاة الاُخصادًت ًًش  ؛الؽش

ٔاث الىاؼئت للشكاًت والاخخظان واإلاشاًِت؛ -  جدخاج الؽش

ٔاث الىاؼئت ومً خال٘ هزا الذكم الخىـُمي واإلاالي الزي ًـهش في بشهامج جدذي  - الجضائش دولت جذكم الؽش

ا ارا اظخمش الذكم  ادة كذدها ظىٍى م ٍص ٔاث وبالخالي ًخُى ٔاث الىاؼىت جم اوؽاء اللذًذ مً هزه الؽش الؽش

 .واإلاشاًِت لها

  ثوصيات

ت دكمخهىصىي باظ - ت للماظعاث الىاؼئت  مشاٍس  ؛ مشاًِتهامىاصلت و الذولت الجضائٍش

لصى ل الى ُحعه - ل اإلااظعاث الىاؼئت؛ ٘ للخمٍى ّ بوؽاء صىاحُّ مخصصت لخمٍى  كً ػٍش

 ت ؤمام جإظِغ اإلااظعاث الىاؼئت؛حعهُل اللشاُُل الاداٍس -

 للماظعاث الىاؼئت.ئب ع الظشاجذكُم ظُاظت خٌ -
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 -خجربت الجسائريتالى الالاشارة –دور حاطىاث ألاعمال في جىميت الابداع باملؤصضاث الىاشئت 

The role of business incubators in developing creativity in emerging enterprises  

referring to the Algerian experience--  
 مخبر املاليت الدوليت ودراصت الحىكمت والنهىض الاكخصادي /الجسائر/  حامعت باجي مخخار عىابت /صاكر فخيحت د.

Dr.saker fatiha/ University badji mokhtar annaba / algeria 

 

 ملخص الدراصت: 

الخدضي ألاهبر الظي ًىاحه اإلااؾؿاث الىاقئت وزاصت في الضٌو ألاكل جلضما َى الابضاع،  بط ٌعخبر َظا ألازير مدىع وحىص َظا        

الىىع مً اإلااؾؿاث وؤؾاؽ جطىعَا وصمىصَا في وحه قغاؾت اإلاىافؿت التي ٌكهضَا عالم ألاعماٌ الُىم، وبىاء علُه حاءث َظٍ 

ىاث ألاعماٌ هإلُت فعالت في مؿاهضة وععاًت اإلااؾؿاث الىاقئت مً ؤحل الخؼلب على حمُع العلباث واإلاكاول الضعاؾت لخلف عىض خاط

التي ًمىً ؤن جدٌى صون جدلُم الىجاح اإلاغػىب، مً زالٌ حؿلُط الظىء على صو َا في جىمُت الابضاع بهظٍ اإلااؾؿاث مع الاقاعة الى 

ت في َظا اإلاجاٌ.  الخجغبت الجؼاثٍغ

 ومً بين ؤَم الىخاثج التي جىصلذ اليها الضعاؾت هي:      

ً واإلاكىعة  -1 حؿاَم خاطىاث ألاعماٌ في الغفع مً ؤصاء اإلااؾؿاث الىاقئت وكضعاتها الابضاعُت مً زالٌ اجاخت فغص الخيٍى

 وجباصٌ اإلاعاعف والخبراث في اطاع العمل الجماعي الفعاٌ؛  

فلط،  2و 1خاطىاث بِىما جغاوح عضصَا في باقي الىالًاث بين  11ؤػلبُت خاطىاث ألاعماٌ في عاصمت الجؼاثغ بمعضٌ  جخمغهؼ  -2

 ماؾؿاث هاقئت على مؿخىي العاصمت ؤًظا؛ 5هما جىحض ؤَم 

ؾؿاث الىاقئت خُث جدخل عػم الجهىص اإلاىثفت التي جبضلها الضولت والىػاعة الىصُت،  حعاوي الجؼاثغ مً جإزغ هبير في مجاٌ اإلاا   3-

 في جغجِب ؤفظل اإلاضن للماؾؿاث الىاقئت في العالم؛ 771اإلاغهؼ 

 الجؼاثغ ؛ خاطىاث ؤعماٌ ؛ ماؾؿاث  هاقئت ؛ ببضاع :الكلماث املفخاحيت

Abstract: 

       The biggest  challenge facing  emerging  enterprises, especially in less developed countries, is creativity, as it is 

the basis for the existence of this type of enterprise, its development and its steadfastness in the face of the fierce 

competition that the business world is witnessing today. Accordingly, this study came to highlight the role of business 

incubators in supporting emerging enterprises in order to overcome All the obstacles and problems that could prevent 

achieving the desired success through its contribution to the development of creativity in these institutions, with 

reference to the Algerian experience in this field. 

       Among the most important findings of the study are: 

1- Business incubators contribute to raising the performance of emerging enterprises and their creative 

capabilities by providing opportunities for training and advice, and exchanging knowledge and experiences within 

the framework of effective teamwork ; 

2- The majority of business incubators are located in the capital of Algeria, with an average of 10 incubators, while 

their number in the rest of the states ranged between 0 and 2 only. There are also the top 5 emerging enterprises 

at the level of the capital as well; 

-3 Despite the intensive efforts made by the state and the guardian ministry, Algeria suffers from a significant lag 

in the field of startups, as it ranks 771 in the ranking of the best cities for startups in the world ; 

Keywords: creativity; startups; business incubator; Algeria. 
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  ملدمت:

ت في  اللذ الثىعة الخلىُت والخدىالث الغكمُت  بغاللها على بِئت ألاعماٌ الضولُت فإخضزذ حؼيراث حظٍع

ى ما زلم خاحت ماؾت ألاؾـ  واإلافاَُم الاكخصاصًت وهظا مباصت وكىاعض اإلاىافؿت على الصعُضًً اإلادلي والضولي، َو

الى مىاهبت وجيرة الخطىع والخلضم الخىىىلىجي والغكمي مً زالٌ الاعخماص بكيل ؤهبر على اكخصاص اإلاعغفت وحشجُع 

اصة ألاعماٌ مً ؤحل زلم ما ٌؿمى باإلااؾؿاث الىاقئت الت ي حؿاَم في النهىض الاكخصاصي بفظل ما جخميز به مً ٍع

ع.  كضعة على الابضاع والىمى الؿَغ

ع ف ال ًمىً الخؼاض ي عً الضوع الظي جلعبه َظٍ اإلااؾؿاث، زاصت جلً التي جبخىغ وجطىع جلىُاث حضًضة في حؿَغ

حخماعُت،  والًؼاٌ َظا َى حعخبر اإلااؾؿاث الىاقئت مدًغوا خلُلُا للخىمُت الاكخصاصًت والا خُث عملُت الخىمُت، 

ألامل ألافظل ألي بلض في الاػصَاع، ومع ؾعي اإلاجخمعاث لخلبُت مخطلباث الخىعُف ًخم حؿلُط الظىء عل ؤَمُت 

 )ععاًت حُل حضًض مً عواص ألاعماٌ خُث جىثر اإلاىاَب الكابت وألافياع ؤلابضاعُت التي جبدث عً الغعاًت والاخخظان

YShehada & all, 2020, p. 127) 

ل الفىغة بلى عمل ججاعي وجدبع طلً  غ اإلاكغوع خاؾمت خُث ًلىم عواص ألاعماٌ بخدٍى وحعخبر اإلاغاخل اإلابىغة مً جطٍى

غ التي جخجؿض في صوعة خُاة اإلاىغمت، وهي مغخلت الخمل، وؤلابضاع، وؤلاطالق.  Kumbirai) مغاخل الخطٍى

Karambakuwa ،2122 4، صفدت) 

ا، مً زالٌ جؼوٍض  غ اإلااؾؿاث الىاقئت وهمَى ولهظا الؼغض وحضث خاطىاث ألاعماٌ همدغن ؤؾاس ي ومهم في جطٍى

َظٍ الكغواث بمجمىعت مً مىاعص الضعم والخضماث ختى جخمىً مً البلاء والاؾخمغاع والىمى وجللُل اإلاساطغ 

ىغغ بلى خاطىاث ألاعماٌ على ؤنها مكغوع  واخخماال ث الفك ًُ ل التي جىاحهها في بضاًت جإؾِؿها، ومً َظا اإلاىطلم 

 جىمىي مخيامل ٌؿاَم في جدلُم ألاَضاف الاكخصاصًت والاحخماعُت.

مً زالٌ ما جلضم واًماها مىا بدلُلت ؤن حمُع الخفاعالث وألاوكطت الاكخصاصًت حعخمض ؤهثر مً ؤي وكذ مض ى على 

ت،  والخإهُض على الابضاع هدخمُت في اصاعة اإلااؾؿاث الىاقئت  مً ؤحل النهىض بالخىمُت اإلاع غفت واإلاىخجاث الفىٍغ

ت في مجاٌ اإلااؾؿاث الىاقئت وخاطىاث  الاكخصاصًت  وزاصت في الضٌو ألاكل جلضما ؾىدىاٌو الخجغبت الجؼاثٍغ

ما هى دور حاطىاث ألاعمال في جىميت الابداع : ألاعماٌ بالضعاؾت والخدلُل  مً زالٌ طغح الاقيالُت الخالُت

  باملؤصضاث الىاشئت الجسائريت?
 أهميت الدراصت 

اصة ألاعماٌ  جيبع ؤَمُت الضعاؾت مً ؤَمُت الابضاع  واإلااؾؿاث الىاقئت ، خُث جىحهذ صٌو العالم الُىم هدى ٍع

ع الصؼيرة  مً ؤحل جدلُم ؤعلى معضالث الىمى الاكخصاصي،  وطلً مً زالٌ اخخظان  الطاكاث اإلابضعت  واإلاكاَع

ع  م الابضاعُت في صىعة مكاَع  مىخجت للثروة. وصعمهم  في ؾبُل ججؿُض ؤفياَع

 :أهداف الدراصت

 تهضف الضعاؾت الى ما ًلي
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 الخعغف على خاطىاث ألاعماٌ وصوعَا في صعم اإلااؾؿاث الىاقئت اإلابضعت -

ا عً اإلااؾؿاث الخللُضًت  -  الخعغف على اإلااؾؿاث الىاقئت وما ًميَز

ت في مجاٌ خاطىاث - ألاعماٌ واإلااؾؿاث الىاقئت وملاعهتها ببعع الخجاعب  الخعغف على الخجغبت الجؼاثٍغ

 العاإلاُت الغاثضة في اإلاجاٌ.

 حاطىاث ألاعمال -1

 :وشأة وجطىر حاطىاث ألاعمال2-1

حعخبر الىالًاث اإلاخدضة ألاميرهُت مهض وكىء خاطىاث ألاعماٌ، خُث جم بكامت ؤٌو مكغوع في مغهؼ 

ىعن بإميروا ؾىت  Bataviaالخصيُع وطلً عىضما خىلذ بخضي العاثالث ملغ قغواتها الظي جىكف عً 1959في هٍُى

العمل بلى مغهؼ ًخم جإحغ  ػغفه ؤو ما جىفغ  لضيهم مً مىاص وؤزار لألفغاص الغاػبين في بوكاء ؤعمالهم الخاصت وجلضًم 

 ختى آلان وجدذ هفـ اإلاؿم
ً
ت لهم والظي ما ًؼاٌ كاثما لخدبعها العضًض Industrial Center Bataviaى زضماث اؾدكاٍع

مً صٌو العالم وباألزص صٌو الاجداص ألاوعبي التي اؾخفاصث مً جلً الخجغبت وؤكامذ ؤٌو خاطىت ؤعماٌ في ؤوعبا 

ىان مً ًغي ؤن فىغة بوكاء الخاطىاث ٌعىص بلى بضاًت الخمؿِىاث بعض زغوج الىالًاث اإلاخدضة  1986عام  َو

غب العاإلاُت الثاهُت واػصًاص الىؿاص والبطالت وحعطل اإلاصاوع الىبيرة الخللُضًت وبالخالي عهغث ألاميرهُت مً الخ

 7500، و حكير الخلضًغاث بلى جؼاًض في ؤعضاص الخاطىاث في حمُع ؤهداء العالم، خُث بلؼذ1956الخاطىت ألاولى ؾىت 

،  33خاطىت بمعضٌ همى%
ً
ا  (2121)مجُض ًاؾين و آزغون،  خاطىت منها جغجبط بالجامعاث.2511ؾىٍى

  :: مفهىم حاطىاث ألاعمال2-2

مصطلر الخاطىت  ازخلف الباخثىن خٌى جدضًض الاطاع اإلافاَُمي لخاطىاث الاعماٌ خُث ًغي البعع ؤن    

غ الكغواث الصؼيرة فيnurturing)مكخم مً اإلاعنى ألاؾاس ي إلاصطلر ععاًت ) بِئت مدمُت، خُث ًخم  الظي ٌعني جطٍى

الجامعاث التي جلىم  بصاعة الخاطىاث مً كبل مسخصين صىاعُين مً اإلاىغماث الخيىمُت والخاصت وؤخُاها مً كبل

 (2118)بىالكعىع، .بىطع مسططاث خظاهت ؤعماٌ

ىُت خاطىاث ألاعماٌ بإنها: َُئاث تهضف بلى مؿاعضة اإلااؾؿاث اإلابضعت الىاقئت  وحعغف الجمعُت الىطىُت ألامٍغ

،وجىفغ لهم الىؾاثل والضعم الالػمين، الخبراث، ألاماهً، الضعم اإلاالي، لخسطي ؤعباء NBIA وعحاٌ ألاعماٌ الجضص

م ووكغ مىخجاث َظٍ اإلااؾؿاث  (65ت ، صفد2121)بلعُض، ."ومغاخل الاهطالق والخإؾِـ هما جلىم بعملُاث حؿٍى

عامت ؤو زاصت  -عً َُاول  عبارةفي خين ٌعغفها اللامىؽ اللاهىوي على الىدى الخالي: الخاطىت ومؿغع بضء الدكؼُل  

دضر َظان الىىعان مً الهُاول في  - عهم الىاقئت، ٍو غ مكاَع ع اإلابخىغة بهضف مؿاعضتهم على جطٍى جضعم كاصة اإلاكاَع

ىان ؾخت  اصة ألاعماٌ خُث جخضزل الخاطىت في مغخلت الفىغة ؤو اإلافهىم اإلابخىغ، َو مغاخل مسخلفت مً مؼامغة ٍع

: خاطىاث عامت؛زاصت؛  ألاواصًمُت )جلً اإلاغجبطت باإلاضاعؽ الىبري( ؛ الكغواث عاثالث عثِؿُت مً الخاطىاث

-https://djs-avocats.com/dictionnaire).اإلاغهؼ ألاوعوبي لألعماٌ والابخياع CEEI الىبيرة؛ الؿلطاث اإلادلُت؛ و

juridique/incubateurs) 
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خاطىاث ألاعماٌ احغاثُا على ؤنها َُاول عؾمُت وحضث لضعم ألافياع اإلابضعت  ومً زالٌ ما ؾبم  ًمىىىا حعٍغف

ع مىخجت للثروة.  واخاطتها ببِئت مىاجُت مع جىفير وافت الغغوف والدؿهُالث الاػمت ختى جىمى َظٍ ألافياع وجخدٌى الى مكاَع

 : أهىاع حاطىاث ألاعمال:2-3

 (2116)زلُل، بُنها ما ًلي:جم جصيُف الخاطىاث الى عضة اهىاع هظهغ مً 

 ا على اإلاعغفت هغؤؾمالها ألاهبرتهجضعم اإلااؾؿاث التي جبني مىخجا ):الحاطىاث الخلىيت ألاصاصيت(حاطىاث الجيل ألاول  -

اإلاىخجاث التي جفىق مجمىع اإلالىماث الخلىُت الضازلُت في صىعها جيالُف اإلاىاص ألاولُت والُض  ، ؤي...)الخىاؾِب(

 .العاملت، جيىن َظٍ الخاطىاث طاث عالكت وطُضة بالجامعاث ومعاَض ألابدار واإلاضاعؽ الفىُت

والؼظاثُت والصىاعاث جظم اإلااؾؿاث الؼعاعت والصىاعُت  ):ذاث اللاعدة الخلليدًت(حاطىاث الجيل الثاوي   -

ت واإلاُياهُىُت جضعم مً طغف مغاهؼ ألابدار واإلاضاعؽ الفىُت جغجبط بالجماعاث اإلادلُت والجمعُاث .بلخ...الُضٍو

ت ت والصىاعُت والؼغف الخجاٍع  .الخجاٍع

ت بطافت بل ):مراكس الخجدًد(حاطىاث الجيل الثالث   - ى جلضم الخضماث اإلاخسصصت والضوعاث الفىُت الاؾدكاٍع

 .زضماث زاصت

هلال عً الكبراوي، َىان عضة ؤهىاع مً خاطىا ث ألاعماٌ ،بما في   Shadi Arshid Muslim Sarairehوفلا

 (271، صفدت Shadi Arshid  ،2121)طلً:

مً زالٌ حظب  هي خاطىاث حؿهل عمل ماؾؿا ث ألاعماٌ الصؼيرة واإلاخىؾطتحاطىا ث ألاعمال العامت:  -

ع الصىاعاث الهىضؾُت الخفُفت التي جخطلب مخطلباث خغفُت مخميزة لألؾىاق  ت الؼعاعُت ؤو مكاَع ع الخجاٍع اإلاكاَع

 ؤلاكلُمُت، لىنها ال جإزظ ؤوحه اللصىع الخىىىلىحُت في الاعخباع.

غ الجىاب الاكخصاصً خاطىاث جغهؼ :  هي حاطىا ث ألاعمال املخخصصت- ت للمىطلت التي بكيل زاص على جطٍى

 .جىحض فيها مً زالٌ بعاصة الهُيلت الصىاعُت وصعم صىاعا ث مدضصة و حظب اؾدثماعا ث مدضصة

م الازتراعاث والابخياعاث،  هما ؤن  بعظها جاصي صوع خاطىت حاطىا ث ألاعمال الجامعيت: - تهضف بلى بصاعة وحؿٍى

ع الجضًضة  .جىىىلىحُت جلضم الاؾدكاعاث والضعم للمكاَع

، خاطىا ث (BICsمغاهؼ ابخياع ألاعماٌ :بين ؤعبعت ؤهىاع مً الخاطىاثGRANDI وGRIMALDIخين ًميز ول مً  في 

 IPIs (Günther & all, 2017)وخاطىاث زاصت مؿخللت CPIs، خاطىاث الكغواث الخاصت UBIsألاعماٌ الجامعُت

 (111-111، الصفداث 2121)صالحي، :ؤَمُت خاطىاث ألاعماٌ فُما ًليجىمً  :: أهميت حاطىاث ألاعمال2-4

 ا؛ ع وهمَى  تهُئت اإلاىار اإلاىاؾب إلكامت اإلاكاَع

 ع اللاثمت؛ ع الجضًضة بالؿىق وصمجها مع اإلاكاَع  عبط اإلاكاَع

  ع اإلادخظىت؛  الخعاون وجباصٌ الخبراث بين مسخلف اإلاكاَع
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 ع مىخجت؛  جىعُف هخاثج البدث العلمي وآزغ ؤلابضاعاث والابخياعاث مً ؤحل زلم مكاَع

 مراحل جطىير الحظاهت وخدماتها: 

عا مً الخطىع اإلاغخلي ٌكمل: بضء الدكؼُل خُث ًلضم طواء ألاعماٌ عاصة مؿاعضة ما 
ً
ًدبع طواء ألاعماٌ مؿا

ب،  مغخلت الخظاهت كبل الخظاهت مثل جلُُم الابخياع وجسطُط ألاعماٌ،  اؾ خىكاف هماطج ألاعماٌ والخضٍع

م والخسطُط  ب والاؾخظافت والدؿٍى ل والخىحُه والخضٍع اإلابىغة خُث حكمل الخضماث الىصٌى بلى الخمٍى

اإلاخلضم لألعماٌ ؛ ومغخلت الخىؾع النهاجي ؤو ما بعض الخظاهت و هي مغخلت الخسغج خُث كض حؼطي الخضماث 

م ال ل ؤو حؿٍى غ ألاعماٌ ؤو مباصعا ث الابخياع .حهىص الخضٍو  (76، صفدت Haven ،2116)خىىىلىحُا ؤو جطٍى

 : مراحل عمليت الاحخظان1الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Haven Allahar&Candace Brathwaite , Business Incubation as an Instrument of Innovation: The Experience of South 

America and the Caribbean, 2016, p76 . in action  

 : حاطىاث ألاعمال في الجسائر2-5

غ هغام بُئي مالثم وكىي ًغمي الى جىَى        ع حؿعى الجؼاثغ مً زالٌ ؾُاؾتها الاكخصاصًت الجضًضة الى جطٍى

ل مالثمت، وفُما ًلي  ومظاعفت ألاحهؼة اإلاسصصت ال وكاء وصعم اإلااؾؿاث الىاقئت وطمان  مُياهيزماث جمٍى

 وؿخعغض ؤَم ميىهاث َظا الىغام: 

 

 جىؾع مغخلت مبىغة قغهت هاقئت 

-الابخياع حشخُص 

ل  جضٍو

صعم 

جىىىلىحُا 

م  حؿٍى

ججمع 

ٌغ ألاعما  جطٍى

 

 ما بعض الخظاهت

 اخخظان

ل  الىصٌى الى الخمٍى

الخىحُه 

الاؾخظافت 

جضٍعب 

م  حؿٍى

ؤعماٌ مخلضمت 

الخسطُط 

جلُُم الابخياع 

ٌجسطُط ألاعما 

ٌهمظحت ألاعما 

الخضٍعب 

 ما كبل الخظاهت
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 مكىهاث الىظام البيئي لريادة ألاعمال الجسائريت:1-5-2

اصة ألاعماٌ طلً اإلاجخمع الاكخصاصي الظي ًخفاعل فُه ألافغاص واإلاىغماث مً عواص  ًلصض بالىغام البُئي لٍغ

ألاعماٌ طوي الخبرة، واإلااؾؿاث الخعلُمُت والبدثُت، والهُئاث الخيىمُت اإلادلُت، واإلاىحهىن، واإلاؿدثمغون، 

، في مىطلت حؼغافُت معُىت، خُث ًاهض صاهُاٌ بًؼهبرغ،  واإلااؾؿاث اإلاالُت، وملضمى الخضماث اإلادترفىن، واإلاؿتهليىن 

ع، ؤن الىغم البُئُت جىفغ بِئت مخعضصة الخسصصاث ومخعضصة اللطاعاث، مما  ؤؾخاط ؤلاصاعة طو الخبرة في جىغُم اإلاكاَع

ًبين ؤَم  والكيل اإلاىالي.ًاصي بلى عهىع ألافياع الجضًضة وجباصلها وهظلً وكغ الابخياع مً زالٌ الكغواث الىاقئت

اصة ألاعماٌ في الجؼاثغ.  اإلايىهاث والغواثؼ التي ًلىم عليها الىغام البُئي لٍغ

 (: الىظام البيئي لريادة ألاعمال الجسائريت 2الشكل)

 

 

 

 

 

Source : Djezila BEKKAL BRIKCI&Amel KHEDIM, Le rôle de l’incubateur dans l’accompagnement des Start-up en Algérie : 

cas de l’incubateur de Tlemcen (2022) .in action 

فعلى ػغاع الخاطىاث الخاصت والعمىمُت  جم بوكاء العضًض مً الخاطىاث الجامعُت  في حمُع ؤهداء البالص ؛ خضًلت  

ضج2112( خاطىت وعكلت ، )2111ؾُضي عبض هللا ، ) ( وخاطىت حامعت 2113بى َغان )INTTIC "( خاطىت "جىىىبٍغ

( مهمتهم الغثِؿُت  َُخىلي مؿاولُت 2121( خاطىت حامعت جلمؿان .)2118خاطىت حامعت اإلاؿُلت )2013)باجىت ، 

ع اإلابخىغة في مجاٌ جىىىلىحُا اإلاعلىماث والاجصاالث ومغافلتهم ختى بوكاء الكغهت الىاقئت  ؤصخا ب اإلاكاَع

(BENACHENHOU  وKARA MOSTEFA ،2122 94، صفدت)   ًىضر جىػَع مسخلف َظٍ ألاهىاع مً  1والجضٌو عكم

 الخاطىاث عبر والًاث الىطً:
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 )الخرائط الىطىيت للحاطىاث (جىزيع حاطىاث ألاعمال في الجسائر: 1الجضٌو 

 

 جىزيع حاطىاث ألاعمال في الجسائر

 حضب الىىع (حضب الىالًت )الجغرافيا

 حامعيت عمىميت خاصت

Tlemcen 

1  :Student center i2E 

(innovation,entrepreneuriat et emploi) 

Tipaza :bluegreenbusiness 

 

 

Alger :  

Algeria 

Venture 

incubateur 

université 

d'eloued 

Tébessa 

1 :INNOEST COMPANY 

L‛Incubateur GrowUp in Algeria  L'incubateur de 

l'université 8 Mai 

1945 Guelma 

TiziOuzou 

1  : Coworkart 

Blida : crearena  incubateur 

université m'sila 

Alger :  

1. Tek2hub by Brenco ,  

2. Sylabs,  

3. Algeria Venture,  

4. incubateur de l'ensa (Ecole 

Nationale Superieure, 

5. Agronomique),Incubateur 

Technologique de l'Ecole 

nationale Polytechnique,  

6. Centre DE RECHERCHE EN 

TECHNOLOGIES, 

7.  INDUSTRIELLES, 

leancubator, incubme, 

capcowork, Algerian center 

for social, 

8. entrepreneurship/ ACSE,  

9. maktabee services, 

sarlhadinataamelmostadam,  

10. Djazairup, nad center . 

Touggourt : 

SMART CONSULTING AND TRAINING 

ACADEMY 

 

 incubateur 

L’incubateur de 

Université de 

Boumerdès 

 

Sétif : 

1. Sarl Incubate IT, SETIF 

INNOVATION HUB,  

2. SCALY - entrepreneurship& 

innovation hub, 

Futurisinstitute,  

El Oued :  A Souf T.T ( Souf Business 

booster) 

 incubateur 

université 

Constantine 2 

 

https://startup.dz/trouver-un-incubateur/wilaya/13tlemcen/
https://startup.dz/trouver-un-incubateur/incubateur/student-center-i2e-innovationentrepreneuriat-et-emploi-2/
https://startup.dz/trouver-un-incubateur/incubateur/student-center-i2e-innovationentrepreneuriat-et-emploi-2/
https://startup.dz/trouver-un-incubateur/incubateur/student-center-i2e-innovationentrepreneuriat-et-emploi-2/
https://startup.dz/trouver-un-incubateur/wilaya/42tipaza/
https://startup.dz/trouver-un-incubateur/incubateur/bluegreen-business-2/
https://startup.dz/trouver-un-incubateur/wilaya/16alger/
https://startup.dz/trouver-un-incubateur/incubateur/algeria-venture-2/
https://startup.dz/trouver-un-incubateur/incubateur/algeria-venture-2/
https://startup.dz/trouver-un-incubateur/incubateur/incubateur-universite-deloued/
https://startup.dz/trouver-un-incubateur/incubateur/incubateur-universite-deloued/
https://startup.dz/trouver-un-incubateur/incubateur/incubateur-universite-deloued/
https://startup.dz/trouver-un-incubateur/wilaya/12tebessa/
https://startup.dz/trouver-un-incubateur/incubateur/innoest-company-2/
https://startup.dz/trouver-un-incubateur/incubateur/innoest-company-2/
https://startup.dz/trouver-un-incubateur/incubateur/lincubateur-growup-in-algeria/
https://startup.dz/trouver-un-incubateur/incubateur/lincubateur-de-luniversite-8-mai-1945-guelma/
https://startup.dz/trouver-un-incubateur/incubateur/lincubateur-de-luniversite-8-mai-1945-guelma/
https://startup.dz/trouver-un-incubateur/incubateur/lincubateur-de-luniversite-8-mai-1945-guelma/
https://startup.dz/trouver-un-incubateur/wilaya/15tizi-ouzou/
https://startup.dz/trouver-un-incubateur/incubateur/coworkart-2/
https://startup.dz/trouver-un-incubateur/incubateur/coworkart-2/
https://startup.dz/trouver-un-incubateur/wilaya/9blida/
https://startup.dz/trouver-un-incubateur/incubateur/crearena-2/
https://startup.dz/trouver-un-incubateur/incubateur/incubateur-universite-msila-%d8%ad%d8%a7%d8%b6%d9%86%d8%a9-%d8%a3%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d9%8a%d9%84%d8%a9-2/
https://startup.dz/trouver-un-incubateur/incubateur/incubateur-universite-msila-%d8%ad%d8%a7%d8%b6%d9%86%d8%a9-%d8%a3%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d9%8a%d9%84%d8%a9-2/
https://startup.dz/trouver-un-incubateur/incubateur/brenco-techhub-2/
https://startup.dz/trouver-un-incubateur/incubateur/sylabs-2/
https://startup.dz/trouver-un-incubateur/incubateur/algeria-venture-2/
https://startup.dz/trouver-un-incubateur/incubateur/incubateur-de-lensa-ecole-nationale-superieure-agronomique-2/
https://startup.dz/trouver-un-incubateur/incubateur/incubateur-de-lensa-ecole-nationale-superieure-agronomique-2/
https://startup.dz/trouver-un-incubateur/incubateur/incubateur-de-lensa-ecole-nationale-superieure-agronomique-2/
https://startup.dz/trouver-un-incubateur/incubateur/incubateur-technologique-de-lecole-nationale-polytechnique-2/
https://startup.dz/trouver-un-incubateur/incubateur/incubateur-technologique-de-lecole-nationale-polytechnique-2/
https://startup.dz/trouver-un-incubateur/incubateur/incubateur-technologique-de-lecole-nationale-polytechnique-2/
https://startup.dz/trouver-un-incubateur/incubateur/centre-de-recherche-en-technologies-industrielles-2/
https://startup.dz/trouver-un-incubateur/incubateur/centre-de-recherche-en-technologies-industrielles-2/
https://startup.dz/trouver-un-incubateur/incubateur/centre-de-recherche-en-technologies-industrielles-2/
https://startup.dz/trouver-un-incubateur/incubateur/leancubator-2/
https://startup.dz/trouver-un-incubateur/incubateur/incubme-2/
https://startup.dz/trouver-un-incubateur/incubateur/capcowork-2/
https://startup.dz/trouver-un-incubateur/incubateur/algerian-center-for-social-entrepreneurship-acse-2/
https://startup.dz/trouver-un-incubateur/incubateur/algerian-center-for-social-entrepreneurship-acse-2/
https://startup.dz/trouver-un-incubateur/incubateur/algerian-center-for-social-entrepreneurship-acse-2/
https://startup.dz/trouver-un-incubateur/incubateur/maktabee-services-2/
https://startup.dz/trouver-un-incubateur/incubateur/sarl-hadinat-aamel-mostadam-2/
https://startup.dz/trouver-un-incubateur/incubateur/djazairup-2/
https://startup.dz/trouver-un-incubateur/incubateur/nad-center-2/
https://startup.dz/trouver-un-incubateur/wilaya/55touggourt/
https://startup.dz/trouver-un-incubateur/incubateur/smart-consulting-and-training-academy-2/
https://startup.dz/trouver-un-incubateur/incubateur/smart-consulting-and-training-academy-2/
https://startup.dz/trouver-un-incubateur/incubateur/incubateur-lincubateur-de-universite-de-boumerdes-2/
https://startup.dz/trouver-un-incubateur/incubateur/incubateur-lincubateur-de-universite-de-boumerdes-2/
https://startup.dz/trouver-un-incubateur/incubateur/incubateur-lincubateur-de-universite-de-boumerdes-2/
https://startup.dz/trouver-un-incubateur/incubateur/incubateur-lincubateur-de-universite-de-boumerdes-2/
https://startup.dz/trouver-un-incubateur/wilaya/19setif/
https://startup.dz/trouver-un-incubateur/incubateur/sarl-incubate-it-2/
https://startup.dz/trouver-un-incubateur/incubateur/setif-innovation-hub-2/
https://startup.dz/trouver-un-incubateur/incubateur/setif-innovation-hub-2/
https://startup.dz/trouver-un-incubateur/incubateur/scaly-entrepreneurship-innovation-hub-2/
https://startup.dz/trouver-un-incubateur/incubateur/scaly-entrepreneurship-innovation-hub-2/
https://startup.dz/trouver-un-incubateur/incubateur/futuris-institute-2/
https://startup.dz/trouver-un-incubateur/incubateur/a-souf-t-t-souf-business-booster-2/
https://startup.dz/trouver-un-incubateur/incubateur/a-souf-t-t-souf-business-booster-2/
https://startup.dz/trouver-un-incubateur/incubateur/incubateur-universite-constantine-2-2/
https://startup.dz/trouver-un-incubateur/incubateur/incubateur-universite-constantine-2-2/
https://startup.dz/trouver-un-incubateur/incubateur/incubateur-universite-constantine-2-2/
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 incubateur-un-https://startup.dz/trouverصدر: من اهجاز الباحثت بىاء على امل

ت جخمغهؼ في العاصمت بمعضٌ   خاطىاث  11خُث ًخضر حلُا مً زالٌ الجضٌو ؤن معغم خاطىاث ألاعماٌ الجؼاثٍغ

Constantine :  

1. incubateur 

université 

Constantine, 

shifter incubator 

Oran :  westinnovincube&accelerate by 

idenet or algerie, MAKERS LAB 

 Alger :  

incubateur de l'ensa (Ecole 

Nationale Superieure 

Agronomique),Incubateur 

Technologique de l'Ecole 

nationale Polytechnique,Centre 

DE RECHERCHE EN 

TECHNOLOGIES 

INDUSTRIELLES 

Oran :  

1 westinnovincube

&accelerate by 

idenet or algerie, 

2. MAKERS LAB 

Alger8Béchar :Tek2hub by Brenco   

Boumerdès :   

1. incubateur 

L’incubateur de 

Université de 

Boumerdès 

Alger :Sylabs, leancubator,  incubme, 

capcowork, Algerian center for social 

entrepreneurship/ ACSE, maktabee 

services, sarlhadinataamelmostadam, 

Djazairup, nad center 

  

El Oued :   

1 .A Souf T.T ( Souf 

Business booster) 

Sétif : Sarl Incubate IT, INNOVATION 

HUB, SCALY - entrepreneurship& 

innovation hub, Futurisinstitute,  

  

Laghouat : 

1 .MZI 

Tébessa : INNOEST COMPANY   

Tipaza : bluegreen business TiziOuzou : Coworkart   

Touggourt :   

1 SMARTCON

SULTINGAN

D TRAINING 

ACADEMY 

Laghouat : MZI 

 

  

Béjaïa :  

1. ABP SPACE 

Béjaïa :  

ABP SPACE 

  

Béchar :   

1 Tek2hub by Brenco 

Tlemcen: Student center 

i2E(nnovation,entrepreneuriat et emploi) 

  

Blida :  

1 crearena 

Constantine : 

shifterincubator 

  

https://startup.dz/trouver-un-incubateur
https://startup.dz/trouver-un-incubateur/incubateur/incubateur-universite-constantine-2-2/
https://startup.dz/trouver-un-incubateur/incubateur/incubateur-universite-constantine-2-2/
https://startup.dz/trouver-un-incubateur/incubateur/incubateur-universite-constantine-2-2/
https://startup.dz/trouver-un-incubateur/incubateur/incubateur-universite-constantine-2-2/
https://startup.dz/trouver-un-incubateur/incubateur/westinnov-incubeaccelerate-by-idenet-or-algerie-2/
https://startup.dz/trouver-un-incubateur/incubateur/westinnov-incubeaccelerate-by-idenet-or-algerie-2/
https://startup.dz/trouver-un-incubateur/incubateur/makers-lab-2/
https://startup.dz/trouver-un-incubateur/wilaya/16alger/
https://startup.dz/trouver-un-incubateur/incubateur/incubateur-de-lensa-ecole-nationale-superieure-agronomique-2/
https://startup.dz/trouver-un-incubateur/incubateur/incubateur-de-lensa-ecole-nationale-superieure-agronomique-2/
https://startup.dz/trouver-un-incubateur/incubateur/incubateur-de-lensa-ecole-nationale-superieure-agronomique-2/
https://startup.dz/trouver-un-incubateur/incubateur/incubateur-technologique-de-lecole-nationale-polytechnique-2/
https://startup.dz/trouver-un-incubateur/incubateur/incubateur-technologique-de-lecole-nationale-polytechnique-2/
https://startup.dz/trouver-un-incubateur/incubateur/incubateur-technologique-de-lecole-nationale-polytechnique-2/
https://startup.dz/trouver-un-incubateur/incubateur/centre-de-recherche-en-technologies-industrielles-2/
https://startup.dz/trouver-un-incubateur/incubateur/centre-de-recherche-en-technologies-industrielles-2/
https://startup.dz/trouver-un-incubateur/incubateur/centre-de-recherche-en-technologies-industrielles-2/
https://startup.dz/trouver-un-incubateur/incubateur/centre-de-recherche-en-technologies-industrielles-2/
https://startup.dz/trouver-un-incubateur/incubateur/westinnov-incubeaccelerate-by-idenet-or-algerie-2/
https://startup.dz/trouver-un-incubateur/incubateur/westinnov-incubeaccelerate-by-idenet-or-algerie-2/
https://startup.dz/trouver-un-incubateur/incubateur/westinnov-incubeaccelerate-by-idenet-or-algerie-2/
https://startup.dz/trouver-un-incubateur/incubateur/makers-lab-2/
https://startup.dz/trouver-un-incubateur/wilaya/16alger/
https://startup.dz/trouver-un-incubateur/wilaya/16alger/
https://startup.dz/trouver-un-incubateur/incubateur/brenco-techhub-2/
https://startup.dz/trouver-un-incubateur/incubateur/incubateur-lincubateur-de-universite-de-boumerdes-2/
https://startup.dz/trouver-un-incubateur/incubateur/incubateur-lincubateur-de-universite-de-boumerdes-2/
https://startup.dz/trouver-un-incubateur/incubateur/incubateur-lincubateur-de-universite-de-boumerdes-2/
https://startup.dz/trouver-un-incubateur/incubateur/incubateur-lincubateur-de-universite-de-boumerdes-2/
https://startup.dz/trouver-un-incubateur/wilaya/16alger/
https://startup.dz/trouver-un-incubateur/incubateur/sylabs-2/
https://startup.dz/trouver-un-incubateur/incubateur/leancubator-2/
https://startup.dz/trouver-un-incubateur/incubateur/incubme-2/
https://startup.dz/trouver-un-incubateur/incubateur/capcowork-2/
https://startup.dz/trouver-un-incubateur/incubateur/algerian-center-for-social-entrepreneurship-acse-2/
https://startup.dz/trouver-un-incubateur/incubateur/algerian-center-for-social-entrepreneurship-acse-2/
https://startup.dz/trouver-un-incubateur/incubateur/maktabee-services-2/
https://startup.dz/trouver-un-incubateur/incubateur/maktabee-services-2/
https://startup.dz/trouver-un-incubateur/incubateur/sarl-hadinat-aamel-mostadam-2/
https://startup.dz/trouver-un-incubateur/incubateur/djazairup-2/
https://startup.dz/trouver-un-incubateur/incubateur/nad-center-2/
https://startup.dz/trouver-un-incubateur/incubateur/a-souf-t-t-souf-business-booster-2/
https://startup.dz/trouver-un-incubateur/incubateur/a-souf-t-t-souf-business-booster-2/
https://startup.dz/trouver-un-incubateur/wilaya/19setif/
https://startup.dz/trouver-un-incubateur/incubateur/sarl-incubate-it-2/
https://startup.dz/trouver-un-incubateur/incubateur/scaly-entrepreneurship-innovation-hub-2/
https://startup.dz/trouver-un-incubateur/incubateur/scaly-entrepreneurship-innovation-hub-2/
https://startup.dz/trouver-un-incubateur/incubateur/futuris-institute-2/
https://startup.dz/trouver-un-incubateur/wilaya/3laghouat/
https://startup.dz/trouver-un-incubateur/incubateur/mzi-2/
https://startup.dz/trouver-un-incubateur/wilaya/12tebessa/
https://startup.dz/trouver-un-incubateur/incubateur/innoest-company-2/
https://startup.dz/trouver-un-incubateur/incubateur/bluegreen-business-2/
https://startup.dz/trouver-un-incubateur/incubateur/coworkart-2/
https://startup.dz/trouver-un-incubateur/incubateur/smart-consulting-and-training-academy-2/
https://startup.dz/trouver-un-incubateur/incubateur/smart-consulting-and-training-academy-2/
https://startup.dz/trouver-un-incubateur/incubateur/smart-consulting-and-training-academy-2/
https://startup.dz/trouver-un-incubateur/incubateur/smart-consulting-and-training-academy-2/
https://startup.dz/trouver-un-incubateur/wilaya/3laghouat/
https://startup.dz/trouver-un-incubateur/incubateur/mzi-2/
https://startup.dz/trouver-un-incubateur/wilaya/6bejaia/
https://startup.dz/trouver-un-incubateur/incubateur/abp-space-2/
https://startup.dz/trouver-un-incubateur/wilaya/6bejaia/
https://startup.dz/trouver-un-incubateur/incubateur/abp-space-2/
https://startup.dz/trouver-un-incubateur/incubateur/brenco-techhub-2/
https://startup.dz/trouver-un-incubateur/wilaya/13tlemcen/
https://startup.dz/trouver-un-incubateur/incubateur/student-center-i2e-innovationentrepreneuriat-et-emploi-2/
https://startup.dz/trouver-un-incubateur/incubateur/student-center-i2e-innovationentrepreneuriat-et-emploi-2/
https://startup.dz/trouver-un-incubateur/incubateur/crearena-2/
https://startup.dz/trouver-un-incubateur/wilaya/25constantine/
https://startup.dz/trouver-un-incubateur/incubateur/shifter-incubator-2/
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 في باقي والًاث الىطً، وؤػلبها خاطىاث زاصت. 2و  1 بِىما ًتراوح عضصَا بين

 startups:املؤصضاث الىاشئت  -2

 مفهىم املؤصضاث الىاشئت: 2-1

وحعني الاهطالق  startمً  حؼثين start-upعغفها اللامىؽ الاهجليزي بإنها مكغوع صؼير بضؤ للخى وجخيىن ولمت

حعبر عً مكغوع ججاعي حضًض وباعػ يهضف بلى فهي   (64، صفدت 2121)بلعُض، حعني الىمى اللىي.upو 

غ همىطج عمل كابل للخطبُم لخلبُت خاحاث الؿىق ؤو خل مكيلت معُىت لضي العمالء. ض و مجمىعت جطٍى )فٍغ

عغفها عاثض ألاعماٌ (2121مً بلباخثين،  ؤنها مىغمت ماكخت مصممت للبدث عً مكغوع  علىSteve blank، َو

مىً كُاؾه. بين، ًضع الغبذ بكيل مخىغع ٍو ؼ ؤنها هُان بغي صمم لخلم مىخج  (2122)صٍع ً ٍع في خين ًغي  ؤٍع

 (112، صفدت 2121)صالحي، ؤو زضمت حضًضة في عل خالت عضم جإهض.

وبىاء على ما جلضم ًمىىىا حعٍغف اإلااؾؿت الىاقئت احغاثُا على ؤنها: مكغوع فتي ًجمع بين الخىىىلىحُاث 

ضة ومبخىغة.  ع مً زالٌ زلم مىخجاث فٍغ  الخضًثت والافياع الابضاعُت مً ؤحل جدلُم الىمى الؿَغ

 الفرق بين املؤصضاث الىاشئت واملؤصضاث الخلليدًت 3-2

ا عً اإلااؾؿاث الىالؾُىُت وهي: جخميز اإلااؾؿاث الىاق ض و مجمىعت ئت بمجمىعت مً الخصاثص التي جميَز )فٍغ

 (2121مً بلباخثين، 

ً. :مؤصضاث حدًثت العهد -  حعخبر اإلااؾؿاث الىاقئت ماؾؿاث ًافعت وقابت جطمذ الى الىجاح والخطىع اإلاؿخمٍغ

: مً بخضي الؿماث التي جدضص معنى اإلااؾؿت الىاقئت هي املتزاًدمؤصضاث أمامها فرصت للىمى الخدريجي و  -

ا اإلاؿخمغ مً زالٌ جدلُم ؤعلى معضالث ألاعباح والاًغاصاث وباإلالابل جللُص الخيالُف.  بمياهُت همَى

بإنها ماؾؿاث جبني ؤعمالها Startups: جخميز اٌ مؤصضاث جخعلم بالخكىىلىحيا وحعخمد بشكل كبير عليها -

عخمض ماؾؿى اإلااؾؿاث الىاقئت  ت َو لت طهُت وعصٍغ ت بطٍغ ت على ؤفياع عاثضة، واقباع الخاحاث الؿىٍى الخجاٍع

ل مً زالٌ اإلاىصاث على ألاهترهار  ومً زالٌ  على الخىىىلىحُا للىمى والخلضم والخصٌى على مصاصع الخمٍى

 عماٌ. الفىػ بمؿاعضة وصعم مً طغف خاطىاث ألا 

على ؤنها ماؾؿت جخطلب جيالُف Startup: ٌكمل معنى اإلااؾؿت الىاقئتمؤصضاث جخطلب جكاليف مىخفظت -

 صؼيرة حضا باإلالاعهت مع ؤلاًغاصاث التي جدصل عليها. 

 (Dalmarco & all, 2017, p. 227 )ؤن اإلااؾؿاث الىاقئت جخميز بيىنها: Dalmarco& allوفي هفـ الؿُاق ًغي 

ًجب على الكغواث الىاقئت : مؤصضاث جمارش إدارة املعرفت وحضعى إلوشاء والحفاظ على الخفىق املعرفي -

 الجضًضة اؾخسضام اإلاعغفت اإلاخاخت بكيل فعاٌ لصُاػت وجىفُظ اؾتراجُجُا ث الخىمُت.
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جازغ ألاخضار ػير : وإعادة حعريف الفرصحعدل الشركاث الىاشئت هفضها أثىاء الخطىير وجىليح هماذج ألاعمال  -

غ واؾخضامت الكغواث الىاقئت،   اإلاخىكعت ؤو ختى الخدؿِىاث في زطت العمل واؾخىكاف الخىىىلىحُا على جطٍى

لظا ًجب عليها مً وكذ آلزغ مغاحعت اللغاعاث والاؾتراجُجُاث اإلادضصة مؿبلا على طىء العىاصغ الخالُت: 

اصي. اإلاصضاكُت والاؾخضامت.الخعغف على الفغصت، الالتزا  م  الٍغ

 (4، صفدت Kumbirai Karambakuwa ،2122)فيري ؤن اإلااؾؿاث الىاقئت جخميز بثالزت زصاثص هي:  kollmann أما

 ؾىىا ث؛11ؤنها واهذ مىحىصة مىظ ؤكل مً  -

 حؿخسضم ابخياعاث ؤو هماطج ؤعماٌ ببضاعُت للؼاًت؛ -

 تهضف ؤعمالها بلى جىعُف َاصف وهمى ؤلاًغاصاث؛ -

 املؤصضاث الىاشئت في الجسائر 3-2

ا مً الضٌو بلى حشجُع وصعم اإلااؾؿاث الىاقئت، مً زالٌ ؾُاؾتها الاكخصاصًت  حؿعى الجؼاثغ وهؼيَر

ع ومظاعفت ألاحهؼة اإلاسصصت إلوك غ هغام بُئي مالثم وكىي ًغمي بلى جىَى اء وصعم الجضًضة الغامُت بلى جطٍى

عي بلى همىطج ٌعخمض على  اإلااؾؿاث الىاقئت لجعلها اللاطغة التي جلىص الاهخلاٌ باالكخصاص الجؼاثغي مً هغام َع

كطاعاث مىخجت ؤزغي وعلى اكخصاص اإلاعغفت، خُث اجسظث في َظا الصضص مجمىعت مً اللغاعاث التي مً قإنها 

لها مثال  غ َظا الىىع مً اإلااؾؿاث وطغق جمٍى ل اإلااؾؿاث الىاقئتجطٍى  1,2،  بغؤؾماٌ كضٍع  لصىضوق الىطني لخمٍى

لىم َظا الصىضوق الظي ٌعض زمغ حعاون بين  ع، ٍو ل الكباب ؤصخاب اإلاكاَع ملُاع صج، هإٌو آلُت عمىمُت لخمٍى

ل اإلااؾؿاث التي جدمل عة اإلاىخضبت اإلايلفت باكخصاص اإلاعغفت واإلااؾؿاث الىاقئتالىػا و ؾخت بىىن عمىمُت، بخمٍى

ل الكغواث الىاقئتعالمت "ماؾؿت هاقئت"،  وكض اؾدثمغ  بضاًاجه ألاولى في عئوؽ ؤمىاٌ ؤهثر  الصىضوق الىطني لخمٍى

خامل مكغوع مبخىغ لؼاًت الُىم مً صعم مالي لكغواث هاقئت في خين ججاوػ حجم  391قغهت بِىما اؾخفاص  71ً م

وفُما ًلي  (https://premier-ministre.gov.dz ،2121)ملُاع صج. 1,2الاؾدثماعاث لفاثضة الـماؾؿاث الىاقئت ؤهثر مً 

 :2ؤَم الكغواث الىاقئت في الجؼاثغ مً زالٌ الجضٌو عكم  وؿخعغض

 الجسائر في الىاشئت الشركاث شاملت بأفظل : كائمت2الجدول 

 الركم
الشركت 

 الىاشئت
الجىلت  هظرة شاملت

 ألاخيرة
 الخأصيط الىمى

 ًاؾغ 1
هي زضمت هلل حؿخسضم جطبُم  ًاؾغ 

الهاجف الظوي وحؿمذ للجمُع بذجؼ 

 الؿاثلين والخىلل بإمان.

 2016 217,690,000.00$ الؿلؿلت ب

2 
General 

Emballage 

هي مىعص General Emballageقغهت

 .للىغجىن اإلاظلع في الجؼاثغ
 1998 55,000,000.00$ ملىُت زاصت

3 TemTem TemTem2117 5,700,000.00$ الؿلؿلت ؤ .هي قغهت لىلل الغواب 

https://startup.dz/asf/
https://startup.dz/
https://startup.dz/asf/
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4 Kick Sport 
معضاث الجىصو والياعاجُه  Kick Sport جلضم

والخاًيىهضو والفىىن اللخالُت لألطفاٌ عبر 

 .ؤلاهترهذ للعمالء في حمُع ؤهداء العالم

 2111 312,246.00$ بظعة

5 
Eurl LD 

Azouaou 

في مجاٌ ججمُع Eurl LD Azouaouٌعمل

 .الجغاعاث وجىػَعها
 2111 145,448.00$ قغهت هبري 

6 Zawwali 
Zawwali هي واخضة مً ؤفظل وحهاث

الدؿىق عبر ؤلاهترهذ ، خُث جلضم مجمىعت 

اء وألاخظًت  واؾعت مً ألاٍػ

ل  2113 100,000.00$ حىلت الخمٍى

 14:00h: 00/12/2022ًىم  //: startuplist.africa/location/algeria. httpاملصدر

ت ًاؾغ ) 2122عام اعخباًعا مً      ( وهي عباعة عً مىصت هلل خؿب الطلب  Yassirحمعذ الكغهت الىاقئت الجؼاثٍغ

 إلاا ًلغب مً 2116عام   جإؾؿذ 
ً

يي ، وهي ؤعلى كُمت لغؤؽ ماٌ بضء الدكؼُل جم حمعه  218ؤمىالا ملُىن صوالع ؤمٍغ

 Kick Sport. و TemTem و General Emballage ؤما الكغواث الىاقئت الغاثضة ألازغي في البالص هي:  في الجؼاثغ، 

 من خالل الخمىيل الاحمالي ) باملليىن دوالر أمريكي( 2022: الشركاث الىاشئت الرائدة في الجسائر اعخبارا من 2الشكل

 

 11:00h: 11/12/2022ًىم https://www.statista.comاملصدر: 

بال ؤهه وبالىغغ بلى الىخاثج اإلادللت على اإلاؿخىي العالمي وسجل عجؼا هبيرا وجإزغا ملخىعا في اللخاق بغهب الضٌو    

اصة ألاعماٌ، ومداواة ججغبتها في صعم وبوكاء اإلااؾؿاث الىاقئت خُث جمغهؼث الجؼاثغ في اإلاغجبت  الغاثضة في مجاٌ ٍع

ى ما ًغهٍغ الجضٌو اإلاىالي 771  :عاإلاُا َو

 

0,1 

0,15 

0,31 

5,7 

55 

217,69 
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https://www.statista.com/


 

 – حبلت المؤسسبث النبشئت –  المببدراتيت لألعمبل المعبصرة بين المرافقت ومتطلببث االستدامت      

 374  برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 املؤجمر الدولي

 العلمي

2023 

 

 : جرجيب أفظل الدول للشركاث الىاشئت2الجدول 

 الترجيب العاملي هلاط ألاعمال كميت الىلاط كميت الىلاط مجمىع الىلاط البلد

 1 3.66 510.42 36.19 550.269 و م أ

 2 3.79 36.10 12.66 52.554 اململكت املخحدة

 3 3.15 34.82 7.09 45.062 اصرائيل

 4 3.51 22.35 9.40 35.264 كىدا

 5 3.80 20.03 4.67 28.502 الضىيد

 6 3.54 16.84 4.96 25.334 أملاهيا

 7 2.24 17.18 3.98 23.407 صىغفىرا

 0 3.64 12.86 5.95 22.454 أصتراليا

 9 3.40 12.77 4.82 20.994 فروضا

 10 2.65 16.04 1.97 20.663 الصين

 771 0.13 0.13 0.04 0.299 الجسائر

 10:09h: 11/12/2022ًىم https://www.startupblink.comاملصدر: 

 الابداع -3

 حعريفه 1-3

اصي بلى الابخياع الخىغُمي والفعالُت والبلاء، في خين عغفه  ؤلابضاع بإهه عغف بهخاج ؤفياع حضًضة ومفُضة، ٍو

هما عغف ؤلابضاع بإهه:" ؤي فىغة  آزغون على ؤهه بىاء مخعضص ألابعاص يهضف إلهخاج ؤفياع ؤو خلٌى حضًضة ومفُضة، 

ومً حاهب آزغ ٌعبر ؤلابضاع عً ول  ؤو مماعؾت ؤو ؤصاة ماصًت حعخبر حضًضة مً كبل وخضة الخبني طاث الصلت، 

غ اإلاىخج ؤو العملُت الاهخاحُت للخصٌى على مغاهؼ جىافؿُت مخلضمت في الؿىق  )ؾاهغ  .ألاعماٌ التي جلىم على جطٍى

 (544، صفدت 2122و بً واعر، 

 إلابداع في املؤصضاث الىاشئت: 3-2

ًىمً الؿغ وعاء هجاح وهمى اإلااؾؿاث الىاقئت في مضي اعخماصَا على ؤلابضاع والابخياع والخجضًض ، فظال عً 

فدؿب صوعٍ في جمىُنها مً مجاٌ خضة اإلاىافؿت والخدضًاث الىاججت عً عىإلات ألاعماٌ والخؼيراث البُئُت اإلاخالخلت، 

R. Stingerوعً صعاؾت لكغهت البدىر) (Cogentics, Inc مالًين ماؾؿت صؼيرة وحضًضة، وبعض حعلب سجالث 9خٌى

صىاعت مسخلفت،  هما حكير صعاؾت 362مً ؤلابضاعاث في 55 %وعمالتها وحض ؤن َظٍ اإلااؾؿاث ؾاَمذ في  تهامبُعا

ً َى هخاج مسترعين مؿخللين وماؾؿاث صؼيرة الدجم، وفي  ؤزغي بإن ؤهثر مً هصف الابخياعاث في اللغن العكٍغ

عاما ألازيرة اإلااطُت بضؤث ولها صؼيرة وكامذ بإعماٌ 25ؤن اإلااؾؿاث ؤلابضاعُت في P.F.Drucherًغي  طاث الؿُاق

 (611، صفدت 2116)عبض الغػاق و هىعالضًً، ؤهجر بىثير مً الكغواث العمالكت.

لظلً فةن ؤلابضاع ٌعخبر عىصغ ؤؾاس ي صازل اإلااؾؿاث الىاقئت، خُث ًىلض ألافياع والطغق الجضًضة لخدضًض 

، وبظلً فهى ؤخض اإلاضازل اإلاعغفُت ألاؾاؾُت التي ًجب على اإلااؾؿاث الىاقئت اعخماصَا  اإلاكىالث واكتراح الخلٌى

ص صازلها ؤلابضاع ومغوهت الخفىير مً حهت ؤزغي، وبىاء مً ؤحل جدلُم الىجاح الخىافس ي مً حهت، وبما ًىمي في ألافغا

غ  والخىىىلىحُا لخىلُض اإلاعغفت التي جضعم كىتها  علُه ًجب على اإلااؾؿاث الىاقئت ؤن حعخمض على البدث والخطٍى

https://www.startupblink.com/
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الخىافؿُت هما ًدفؼ ؤلابضاع اإلااؾؿاث على جىلُض معاعف حضًضة جلىم بخطبُلها لخلضم ؾلع ؤو زضماث حضًضة وبما 

ا على اللاعضة اإلاعغفُت اإلاىعفت في ؤلابضاع. )بىطُاف ًىصلها بلى مغجبت اإلااؾؿاث اإلاخعلمت التي حؿدىض في بلاءَا وهمَى

 (379، صفدت 2121و مدمض، 

 دور حاطىاث ألاعمال في جىميت الابداع باملؤصضاث الىاشئت 3-3

له بلى قغهت صًىامُىُت قابت في نهاًت ما  جخمثل مهمت الخاطىت في مؿاعضة عواص ألاعماٌ في مكغوع مبخىغ لخدٍى

ؤقهغ ًخم زاللها جلضًم العضًض مً  9بلى  6ٌؿمى ببرهامج "الخظاهت". ًمخض البرهامج على مضي مخىؾط ًتراوح مً 

ؼ الخضماث للاصة اإلاكغوع(: ؤلاكامت، الضعم اإلاىزىق به والبِئت  اإلاىاجُت للعمل الجماعي، َظا ًجعل مً اإلامىً حعٍؼ

م وزاعحه  لخلم جأػع بين حمُع اإلادخظىين باإلطافت الى  جىفير عؤؽ اإلااٌ الفىغي، الخبرة لصالر  الغوابط صازل الفٍغ

لُت والخىعُف والاجصاٌ،  اإلاؿاعضة  في كاصة اإلاكغوع، هما كض ٌكمل طلً اإلاكىعة اللاهىهُت واإلاداؾبُت والدؿٍى

ً،  خُث  حعمل الخاطىت على  م الاجصاٌ باإلاؿدثمٍغ ل عً طٍغ َُيلت زطت العمل ، اإلاؿاعضة في البدث عً الخمٍى

ؼ مصضاكُت الكغهت الىاقئت مع حامعي ألامىاٌ واإلااؾؿاث اإلاصغفُت واإلاىعصًً وؤًًظا العمالء اإلاؿخلبلُين،   حعٍؼ

ب،  مؿاعضة اإلادخظىين على فهم الؿىق بوكاء قبىت مهىُت مدلُت ؤو ختى صولُت ،  الخىحُه ووع  ف العمل والخضٍع

لى وحه الخصىص وفغص العمل،  وبالخالي  فةن ول خاطىت لضيها بغهامج صعم مدضص وفًلا إلاجاٌ جسصصها ع

اطت -https://djs-avocats.com/dictionnaire) ، وما بلى طلً)الخلىُاث الجضًضة، والطاكت، والؼظاء، والٍغ

juridique/incubateurs) 

باإلطافت بلى مسخلف ألاعماٌ وألاصواع التي جلىم بها خاطىاث ألاعماٌ في مؿاعضة ومخابعت اإلااؾؿاث الىاقئت، جلعب 

غ اللضعاث  غ ؤلابضاع والابخياع باإلااؾؿاث الىاقئت،  مً زالٌ زلم حى مالثم لخطٍى َظٍ الخاطىاث صوعا فعاال في جطٍى

ت  للعا ت واإلاهاٍع اصة  لضيهم،  خُث ًبرػ الهضف مً ؤلابضاعُت والابخياٍع ملين وحشجُع عوح ؤلابضاع واإلاباصعة والٍغ

اؾتراجُجُت ؤلابضاع والابخياع في صعم اللضعاث الفىُت لهظٍ اإلااؾؿاث بصفت صاثمت مً ؤحل مىاحهت مسخلف ما ًمىً 

الؿىق. )عماع و ؾابم، ؤن ٌعغكلها في اإلادُط، ومً زم جىمُت الخصت الؿىكُت للماؾؿت واإلادافغت على مياهتها في 

 عً 361، صفدت 2117
ً
( خُث حؿعى خاطىا ث ألاعماٌ بلى زلم اإلاىار اإلاىاؾب لخىمُت اللضعاث ؤلابضاعُت ، فظال

اإلاهاعاث اإلاخسصصت مً زالٌ جىمُت اللضعة على الخسُل وؤلابضاع لضي ؤصخاب ماؾؿاث ألاعماٌ ، بفظل  مجمىعت 

غ ؤو ابخياع فىغة مخىىعت مً البرامج الخعلُمُت اللاثمت  على جدضًض وصعاؾت الخجاعب العلمُت ، مما ًاصي بلى جطٍى

اصة ألاعماٌ مع جغؾُش خب العمل الخغ   حضًضة،   وبكيل ؤهثر جدضًضا تهضف خاطىاث ألاعماٌ بلى جىمُت عوح ٍع

ت ؤزىاء  بعضاصَا لخبني ؤفياع حضًضة والاؾخعضاص للمساطغة، مما ٌؿاعض بضوعٍ في الخفاظ  وجدؿين اإلاىا َب ؤلاصاٍع

على هجاح ألاعماٌ مع مىاهبت اإلاىافؿت اإلاتزاًضة في بِئت صًىامُىُت  مً خُث ؤلاهجاػاث ػير اإلاؿبىكت ، خُث حعخبر 

ع جىفُظ بغامج الخىمُت الاكخصاصًت.  ) عا هغًغا لىجاخها في حؿَغ
ً
،  Shadi Arshidخاطىا ث ألاعماٌ مً ؤهثر ألاهغمت ابخيا

 (274، صفدت 2021
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 خاجمت:ال

ؤصبدذ اإلااؾؿاث الىاقئت الُىم  جمثل جىحه  هبري صٌو العالم في بىاء اكخصاصًاث كابلت للىمى والاػصَاع 

ضة جدلم  بىجيرة مدؿاععت مً زالٌ اإلاؼج بين الخىىىلىحُا ، اإلاعغفت والابضاع ، لخلم مىخجاث وزضماث مبخىغة وفٍغ

 ضخمت.لها ميزة جىافؿُت عالُت وجظمً لها اًغاصاث مالُت 

عي  وعلى ػغاع باقي الضٌو جغي  الجؼاثغ الُىم في اإلااؾؿاث الىاقئت واكخصاص اإلاعغفت بضًال فعاال عً الاكخصاص الَغ

ولىً طلً ال ، ومىافؿت هبري اكخصاصًاث العالم  ، وؤمال في بىاء اكخصاص خلُلي كاصع على الصمىص في بِئت صًىامُىُت

ؼة مخسصصت في اخخظان، صعم ومؿاهضة َظٍ اإلااؾؿاث زالٌ مغاخل ًخإحى في الخلُلت صون وحىص آلُاث وؤحه

 .جطىعَا اهطالكا مً مغخلت الخإؾِـ وصىال الى مغخلت الىضج

 على طىء ما جلضم ًمىىىا الخغوج بجملت مً الىخاثج وهي والخالي:  

ع الصؼيرة ؤَمُت هبيرة في النهىض باكخصاصًاث الضٌو وج - دلُم الىمى في جىدس ي اإلااؾؿاث الىاقئت واإلاكاَع

 ؛حمُع اإلاجاالث

 جغفع خاطىاث ألاعماٌ مً كضعة اإلااؾؿاث الىاقئت على الابضاع والخطىع واإلاىافؿت؛  -

عهم  - جبظٌ الجؼاثغ حهىصا هبيرة في ؾبُل صعم واخخظان اإلاىاَب الكابت والعلٌى اإلابضعت مً ؤحل ججؿُض مكاَع

ل وهظا   خاطىاث ومؿغعاث ألاعماٌ؛واهجاخها مً زالٌ مسخلف ؤؾالُب الضعم والخمٍى

بِىما لم جخعضي في  11حؿخدىط عاصمت الجؼاثغ على خصت ألاؾض مً خُث خاطىاث ألاعماٌ والتي فاق عضصَا  -

 باقي الىالًاث الخاطيخين؛

 ؤػلب الخاطىاث في الجؼاثغ هي خاطىاث زاصت على خؿاب الخاطىاث العمىمُت والجامعُت؛ -

 ......الخGeneral Emballage صمت مً ؤمثاٌ:  ًاؾير،.جخمغهؼ ؤَم اإلااؾؿاث الىاقئت في العا -

عػم الجهىص اإلابظولت والامياهُاث اإلاسخغة ال ًؼاٌ كطاع اإلااؾؿاث الىاقئت خضًث اليكإة في الجؼاثغ ولم ًغقى بعض  -

 العالم؛في جغجِب ؤَم اإلاضن مً خُث اإلااؾؿاث الىاقئت في  771الى مؿخىي الخطلعاث، خُث هجض الجؼاثغ في اإلاغهؼ 

ى ما ًضفعىا الى جلضًم الاكتراخاث الخالُت:  َو

ض مً خاطىاث ألاعماٌ والاؾدثماع فيها بكيل ؤوؾع؛ -  حشجُع اوكاء اإلاٍؼ

غ مً ؤحل جفعُل صوعَا في جؼوٍض  - جثمين العالكت بين خاطىاث ألاعماٌ والجامعاث ومغاهؼ البدث والخطٍى

 ؛اإلااؾؿاث الىاقئت بالخىىىلىحُا واإلاعغفت الاػمت

واجاخت الفغصت ؤمام الطاكاث اإلابضعت اًىما واهذ الكخدام  ىاث ألاعماٌ عبر حُع مىاطم الىطًحعمُم خاط  -

 ؛عالم ألاعماٌ بيل كىة

  ؛جدلُم ألاَضاف اإلاؿطغةفي ؾخفاصة منها اإلااؾؿاث الىاقئت لال مداواة الخجاعب الغاثضة في مجاٌ الاخخظان و  -

 ،اإلاىغىمت اللاهىهُت والخىغُمُت بالىصىص واللىاهين التي مً قإنها حؿهُل عمل الخاطىت صعم -
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فسر اإلاجاٌ لللطاع الخاص لىلىج عالم الاخخظان بلىة ؤهبر وزلم حى مً اإلاىافؿت فُما بُنها بما ٌعىص بالىفع  -

 ،وجسفُف الظؼط على الخيىمتعلى كطاع اإلااؾؿاث الىاقئت والصؼيرة.

 

 حع كائمت املرا

 املراحع باللغت العربيت

ججغبت قغهت علي بابا الصِىُت في  -صوع الابضاع الخىىىلىجي في اؾخضامت اإلايزة الخىافؿُت .(2020) .م ,بسىف (1

 .4 ,(5)3 ,مجلت صعاؾاث في الاكخصاص واصاعة ألاعماٌ .-عل حاثدت وىعوها 
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 14-11مخغيراث البيئت الطياضيت واللاهىهيت الخاصت باملؤضطاث الىاشئت مابعذ كاهىن  

   2020املخضمن كاهىن املاليت لطىت 

   Vairiables of thepolitical and legal environment for emerging enterprises after law 14-19 

Which includes the finance law of 2020         

 -الجشائز–ضىق هزاص   /  محمذ الشزيف مطاعذيت جامعت /لطىد عصام د.ط ،

I.Dr.Lassoued Assam  / university of mohammad cherif messaadia/souk haras-Algeria   

  -الجشائز–ضىق هزاص  /جامعت محمذ الشزيف مطاعذيت  /وعمان  بهلىل  د.ط،

I.Dr. bahloul  Lotfi/ university of mohammad cherif messaadia/souk haras-Algeria      

-الجشائز-ط،د غضبان خالذ/ جامعت محمذ الشزيف مطاعذيت /ضىق هزاص    

I.Dr.Ghodbane khaled/ university of mohammad cherif messaadia/souk haras-Algeria   

 

 ملخص الذراضت: 

ت والىكىف غلى ؤهم اللاهىهُت والؿُاؾحاءث هظه الىعكت البدثُت للىكف غً الجىاهب وألاػغ     ت الجضًضة للخيىمت الجؼائٍغ

زلصذ إلى هخائج غضة ؤهمها  وكض 2020ىت بلاهىن اإلاالُت لؿؤلاهجاػاث فُما ًخػلم بالىظام البُئي للمؤؾؿاث الىاقئت زاصت فُما ًخػلم 

حػض ؾىت مىػغحا هاما في مؿاع اإلاؤؾؿاث الىاقئت في الجؼائغ ، وطلً لللغاعاث الهامت التي إجسظتها الخيىمت في هظا اإلاجاٌ  2020ن ؾىت ؤ

آلالُاث والهُئاث وهُاول الضغم واإلاغافلت مخسصصت في مجاٌ اإلاؤؾؿاث  خلف الدؿهُالث اإلامىىخت لها ، وهظا إؾخدضار، باإلطافت إلاس

ا فاهخىع" ،وإوكاء صىضوق صغم اإلاىظىمت اللاهىهُت  الىاقئت هئوكاء مؤؾؿت جغكُت وحؿير هُاول صغم اإلاؤؾؿاث الىاقئت "آلجٍغ

 ؤلاكخصاصًت للمؤؾؿاث الىاقئت .

عي والخىظُمي اإلاؤؾؿاث الصغيرة واإلاخىؾؼت  ، الىاقئت  ؾؿتؤ اإلا الكلماث املفخاحيت:  . ،آلُاث الضغم واإلاغافلت ، إػاع حكَغ

 

Abstract: 

         This research paper came to reveal the new legal and political aspects and frameworks of the Algerian government 

and to stand on the most important achievements in relation to the ecosystem of emerging enterprises, especially with 

regard to the Finance Law for the year 2020. It concluded several results, the most important of which is that the year 2020 

is an important turning point in the path of emerging enterprises in Algeria This is due to the important decisions taken by 

the government in this field, in addition to the various facilities granted to it, as well as the development of mechanisms, 

bodies, and support and accompaniment structures specialized in the field of emerging enterprises, such as the 

establishment of a promotion institution and the management of support structures for emerging enterprises “Allegria 

Fantour”, and the establishment of a fund to support the economic legal system for emerging enterprises 

KeyWords:  Startup ,  small and medium enterprises ,support and accompaniment mechanisms   , legislative and regulatory 

framework . 
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 ملذمـت:

حضًض  ًدفؼ اللؼاع الخاص غلى  كخصاصيإلى جبني همىطج إ 2016ذ الجؼائغ مىض حىان مً ؾىت ججهإ          

ؼ في الى حؿعى مً زالله و  ،ؾدثماع زاعج كؼاع اإلادغوكاثؤلا  كخصاص خلُلي  جدلُم إ و كخصاصي ؤلا وؿُجها الخىَى

م جبني  ؾُاؾت  وػىُت  و البُئُت، حخماغُتخلٌى للمكاول ؤلا ًظمً  و ،مخىىع جىافس ي كاصع غلى الخصضًغ  غً ػٍغ

 ،حخماغُت ؤلا كخصاصًت و ؾتراجُجُتها للخىمُت ؤلاإاإلاؤؾؿاث في اػاع  إلوكاء الظاجُت  و اإلاباصعاث ؾدثماع دصجُؼ ؤلا ل

هم اإلاىافظ التي حؿمذ إه لُهإالظي ؤصبذ ًىظغ  ألامغ اإلاصاغت غلى  مداوع ؤؾاؾُت  جغجىؼ  حلها غلى جدفيز اإلالاوالجُت ،

جغحمت  ألازير خُث هلخمـ في آلاوهت ،مخؼلباث الخىمُت الاحخماغُت و البِئتػاع في إالخبػُت كخصاصإلخغوج مً با

ػاث و الاكخصاصًت ، إللخىحهاث الؿُاؾُت    و مدفؼة حؿتهضف  جىُُف بِئت كاهىهُت  خاطىت   جضخذ مً زالٌ حكَغ

كخصاص مىخج إبىاء في لمؿاهمت لهظا اإلاجاٌ ها في غليػٌى صبذ ٌؤ اإلاؤؾؿاث الىاقئت التي زاصت اإلالاوالجُت و لخلل 

 لضم جحخماعي و البُئي و ػمل غلى خماًت و جغكُت  الىؾؽ ؤلا حؾخػماٌ الػلالوي للمىاعص و وجىافس ي خٍغص غلى ؤلا 

اصة وؿب مػخبرة   في   .ؤلاكخصاصي  غفؼ مً مػضٌ الىمى الو  اإلادلي  الىاجج الىػني ٍػ

 مشكلت الذراضت:

كخصاصي اإلاضعج في مسؼؽ جؼبُم الىمىطج ؤلااإلاغخلت الثاهُت  ، (2025-2020ججؿُضا إلاغخلت الخدٌى )   

الجؼائغي في آلاوهت ألازيرة الى ججه اإلاكغع إ ، كخصاصحؿمذ بئهجاػ  كضعاث إؾخضعان ؤلاالجضًض  و  التي  ًيخظغ منها ؤن 

ت مكترهت ،إل  صضاع كىاهين و مغاؾُم جىفُظًتإ ػاث الخاصت  جدىالث  خضرو كغاعاث وػاٍع واؾػت في بِئت الدكَغ

حػضًالث لى وان مػخمض باإلطافت ا الظيغير لها،ػاع كاهىوي ٌػؼي حػٍغف حضًض إبىطؼ الىاقئت و هظا   باإلاؤؾؿاث

لآخضار إلمؤؾؿاث الىاقئت و اإلاؤػغ لهُيلُت في حؿُير الجهاػ ؤلاصاعي للضولت   ا غافلت و اإلاهُئاث حضًضة ل لُاث جمٍى

غ في بػع منها، و حغير ؤو  ضغمل عجلاء بمؿخىي وكاغ ؤلا ؾخضعان و ؤلا  ؾػُا مىه الىإلاغافلت  اإلاؤؾؿاث الىاقئت  جؼٍى

كخصاص و اإلاجخمؼ  ومً زالٌ هظا جخضح لىا ؤلا غلىفىائضها  ؾخفاصة مً الىىع مً اإلاؤؾؿاث و جإمال في ؤلا هظا 

ؼ الجؼائغي ماهي ؤهم الخدىالث في البِئت اللاهىهُت  :  ؤلاقيالُت الخالُت  ؟الخاصت باإلاؤؾؿاث الىاقئت في الدكَغ

 و جخفغع ؤلاقيالُت الى ألاؾئلت الفغغُت الخالُت:

 ؟ما هى الخدٌى اإلافاهُمي للمؤؾؿاث الىاقئت في اإلاىظىمت اللاهىهُت الجضًضة -

غ ما هي الخػضًالث الهُيلُت في حهاػ الدؿُير ؤلاصاعي التي ؤوكإث إلغضاص ؾُاؾت و اؾتراجُجُت جغكُت  - و جؼٍى

 ؟هظا الىىع مً اإلاؤؾؿاث وفم اإلاىظىع الجضًض

الُاث الضغم واإلاغافلت اإلايكإة ؤو اإلاػضلت وفم الخؼىع اإلافاهُمي للمؤؾؿاث الىاقئت و طمً ماهي ؤهم   -       

 ؟الؿُاؾت والاؾتراجُجُت الجضًضة

 أهذاف الذراضـت:

 هظه الىعكت البدثُت إلى:تهضف 
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اإلاؤؾؿاث الصغيرة و اإلاخىؾؼت و مػاًير مىظىمت  غً  اــــو فصلهللمؤؾؿاث الىاقئت  يـــــــالخؼىع اإلافاهُم-

 .الخفغكت بُنهما

 الخػٍغف بإهم الخغُيراث في اإلاىظىمت اللاهىهُت للمؤؾؿاث الىاقئت وصوعها في جضغُم هظا الىىع مً اإلاؤؾؿاث. -

 الخضابير و الخػضًالث إلجمام فػالُت اإلاىظىمت اللاهىهُت.   مؿاع مؿخلبلي لبػعكتراح إ -

كؿام جظمً اللؿم ألاٌو إلى زالزت ؤولإلإلاام ؤهثر بجىاهب البدث كمىا بخلؿُم هُيل اإلاضازلت  :هيكل املذاخلت  

ؼ الجؼائغي و كؿم زاوي جظمً ؤاإلافاهُمي للمؤؾؿاث الىاقئت في ال ٌهخلاجىطُذ خٌى ؤلا  هم   الخػضًالث دكَغ

ت لخإػير و مغافلت هظا الىىع مً اإلاؤؾؿاث و  ثالث جىاولىا فُه ألالُاث اللؿم الالهُيلُت في حهاػ ؤلاصاعة اإلاغهٍؼ

الهُئاث و هُاول الضغم و اإلاغافلت اإلاخسصصت في مجاٌ اإلاؤؾؿاث الىاقئت اإلاؿخدضزت ؤو التي مؿتها حػضًالث و 

 إلاىاهبت الخىحه الجضًض.

جصاله بالجاهب اللاهىوي و الخىظُمي للمؤؾؿاث الىاقئت و الظي ًخػلم بمجمىع جىمً  ؤهمُت في إ  : أهميت البحث

اللىاغض اإلاخػللت بدبني مػاًير مىخضة حؿمذ بالخػٍغف الجُض باإلاؤؾؿاث الىاقئت و جىظُم  وكاػها طمً ؤحهؼة 

ت جلىم بخإػيرها و مغافلتها و  ج مخُاػاث  اإلالغعة  هما ًىفغ لها الخماًت مً ؤلا غزص لها بالخصٌى غلى  الضغم و إصاٍع

 ول الػغاكُل و البيروكغاػُت التي كض جىاحهها.

جمىين و ؾائل ؤلاجصاٌ  هما ؤن للمىطىع ؤهمُت بالغت هظغا لألهمُت اإلاؤؾؿاث الىاقئت في الاعجلاء بالىاجج الىػني و 

خالٌ ميان اإلاىاعص الؼبُػُت الغير مؿخضامت وهظلً ما ياعاث، اإلاؿاهمت في ؤلاهخاج و ؤلا بخلخىىىلىحُا الخضًثت و ؤلا وا

  جىفير مىاصب قغل. ًىفغه هظا الىىع مً اإلاؤؾؿاث في 

   مصطلحاث الذراضـت:

 هخلال لل  لاار مفاهمي علمي واح  للمؤضطاث الىاشئت:   لا 1-

اإلاخظمً  254/ 20اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  صضوع الىاقئت كبل واضح للمؤؾؿاث  ًغص حػٍغف كاهىويلم   

ألاغماٌ" و لىً وان هىان إقاعة الى  خاطىت’’،“ابخياعي مكغوع  ''،''" قغواث هاقئت غالمت،إوكاء لجىت وػىُت إلاىذ 

ًخظمً اللاهىن   18-01بػع زصائصها طمً خلل اإلاؤؾؿاث الصغيرة و اإلاخىؾؼت خُث ؤوعص اللاهىن عكم 

 :مىه في الىلؼخين الخالُخين  11مً زالٌ اإلااصة  إقاعة ث الصغيرة و اإلاخىؾؼت الخىحُهي لتركُت اإلاؤؾؿا

 جغكُت اإلاؤؾؿاث الصغيرة واإلاخىؾؼت طمً خغهُت الخؼىع الخىىىلىجي .-

ً وحؿُي - ت جفظل وحصجؼ ؤلا جبني ؾُاؾاث جيٍى ٌ ر اإلاىاعص البكٍغ )اإلاغؾىم الخىفُظي،عكم بضاع والخجضًض وزلافت الخلاو

18-01،2001) 

حػني اإلاؤؾؿت "نها بإ  8ص  2015صٌؿمبر  30اإلاؤعر في  21-15ؤلاقاعة الى اإلاؤؾؿت اإلابخىغة في اللاهىن عكم  هما جم  

غ ؼ البدث ألاصلي ؤو الخؼبُلي ؤو جلً التي جلىم بإوكؼت البدث و الخؼٍى )اإلاغؾىم التي جخىفل بخجؿُض مكاَع

 (8صفدت 15-20الخىفُظي ،عكم 
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و ًخظمً اللاهىن الخىحُهي للمؤؾؿاث  18-01الظي الغى اللاهىن   02-17اللاهىن اضخت في و حاءث ؤلاقاعة بِىما  

ش   :04,اإلاؼت عكم  15في اإلااصة  2017ًىاًغ  11الصغيرة و اإلاخىؾؼت اإلاؤعر بخاٍع

ؼ زلافت اإلالاولت - )اإلاغؾىم بخياع في اإلاؤؾؿاث الصغيرة و اإلاخىؾؼتو هظا الخىىىلىحُا الخضًثت و ؤلا  حصجُؼ و حػٍؼ

 .( 2015، 15صفدت 17-02الخىفُظي 

جىفُظ اللاهىن  اإلافؿغة إلحغاءاث  2018ؾبخمبر ؾىت  24اإلاؤعر في   266-18و هى ما ًؤهضه اإلاغؾىم الخىفُظي عكم 

نها اإلابخىغة  خُث كضم لها وصف غلى ؤ خضار حائؼة وػىُت للمؤؾؿت الصغيرة و اإلاخىؾؼتو اإلاخظمً إ 02-17

لت إخيز الخضمت  اإلاؤؾؿت التي جظؼ لت مىخجا )ؾلػت ؤو زضمت ( ؤو ػٍغ هخاج حضًضة ؤو مدؿىت بكيل هبير ؤو ػٍغ

لت جىظُمُت حضًضة في مماعؾاث اإلاؤؾؿت ؤو في جىظُم ميان الػمل ؤو الػالكاث  م حضًضة ؤو ػٍغ حؿٍى

 ( 2اإلااصة  266-12)اإلاغؾىم الخىفُظي ،الخاعحُت

-19اللاهىن عكم   حاء طمً  كخصاصًتمؿخلل  بمىظىمخه ؤلا مهمفهى مصؼلح اإلاؤؾؿاث الىاقئت الى إال ؤن الخدٌى   

-150اإلاخظمىت إوكاء خؿاب جسصُص زاص جدذ عكم  131مً زالٌ اإلااصة  2020اإلاخظمً كاهىن اإلاالُت لؿىت  14

غ ا 302    (.131اإلااصة  19-14فُظي،)اإلاغؾىم الخىكخصاصًت للمؤؾؿاث الىاقئتإلاىظىمت ؤلابػىىان صىضوق صغم و جؼٍى

مخظمً اللاهىن الخىحُهي لتركُت  18 -01اللاهىن عكم ؤوعصه  : حعزيف املؤضطاث الصغيرة و املخىضطت 1-1

الظي غغفها بالىص الخالي ''حػغف اإلاؤؾؿت الصغيرة و اإلاخىؾؼت مهما واهذ ػبُػتها  اإلاخىؾؼت و اإلاؤؾؿاث الصغيرة و 

 اللاهىهُت بإنها مؤؾؿت إهخاج الؿلؼ و/ؤو الخضماث: 

 غامل. 250إلى  1حكغل مً - 

ت  زمؿمائت )2ال ًخجاوػ عكم ؤغمالها الؿىىي  ملُاعي ) - ( 500( صًىاع حؼائغي ؤو ال ًخجاوػ مجمىع خصُلتها الؿىٍى

 ملُىن صًىاع حؼائغي.  

 .( 11،2001اإلااصة  01-18)اإلاغؾىم الخىفُظي،حؿخىفي مػاًير الاؾخلاللُت  -

مخُاػاث  لهظا الىىع في إبظغوعة  مغاحػت الىص و مىذ ؤهثر حخماغُت التي هاصث كخصاصًت و ؤلا خؼىعاث  ؤلالو هظغا  ل

ًخظمً اللاهىن الخىحُهي للمؤؾؿاث الصغيرة و اإلاخىؾؼت ملغُا  02-17طل خالت الخضخم صضع اللاهىن عكم 

عي الظيؤابم و لىً ما ًالخظ في هظا الىص اهىن الؿالل ؾبله مؼ  هه ؤبلى غلى الخػٍغف الظي حاء به الىص الدكَغ

ت و مدافظ ت مغاحػ غلى مػُاع غضص الػماٌ الخض في اإلاػُاع اإلاالي باليؿبت لغكم ألاغماٌ الؿىىي  و الخصُلت الؿىٍى

حػغف اإلاؤؾؿت الصغيرة و اإلاخىؾؼت مهما واهذ ػبُػتها اللاهىهُت بإنها مؤؾؿت '‘ ؾخلاللُت. خُث ؤصبدذ ومػُاع ؤلا 

 إهخاج الؿلؼ و/ؤو الخضماث: 

 غامل. 250إلى  1حكغل مً  -1

( ملُاع 1( ملُاع  صًىاع حؼائغي ؤو ال ًخجاوػ مجمىع خصُلتها الؿىىٍت )4ال ًخجاوػ عكم ؤغمالها الؿىىي ؤعبػت  ) -2

 صًىاع حؼائغي  
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 .(35،ص2007)هبُل وحىاص ،حؿخىفي مػاًير الاؾخلاللُت -3

 وجلؿم وفم الجضٌو الخالي :

 02-11اللاهىن ركم  جلطيم املؤضطاث الصغيرة و املخىضطت حطب -1 ركمالجذول 

 هى ع املؤضطت

 املعيار 

 مخىضطت  صغيرة  مصغزة 

 غامل 250إلى  50 غامل  49إلى  10 غماٌ  9إلى  1 عذد العمال

ركــــــــــــــــــــــــم  عمــــــــــــــــــــــــال 

 الطىىي 

 ال ًخجاوػ 

 ملُىن صج 40

  400الًخجاوػ 

 ملُىن صج    

 ملُاع صج 2ملُىن إلى  400مً 

  20ال جخجاوػ  الحصيلت الطىىيت 

 ملُىن صج

  200الجخجاوػ 

 ملُىن صج   

 ملُاع صج 1ملُىن إلى  200

 ℅25 ℅25 ℅25  ضخلالليت 

الصاصع  01/18واإلاخىؾؼت عكماإلاؤؾؿاث الصغيرة  الخىحُهي لتركُتمً اللاهىن  7،6،5مً إغضاص الباخثين بىاءا غلى اإلاىاص : املصذر

ش   .12/12/2001بخاٍع

اإلاؤؾؿاث الىاقئت واهذ مضمجت في خلل اإلاؤؾؿاث الصغيرة و اإلاخىؾؼت  هىىع خُث مً زالٌ ما ؾبم وؿخيخج ؤن  

 ٌػخمض زلافت الخلاٌو و الابخياع و الخىىىلىحُا الخضًثت .

غً اإلاؤؾؿاث الصغيرة و اإلاخىؾؼت   هفصاٌإغير ؤن الخػٍغف غغف جؼىع و : حعزيف املؤضطاث الىاشئت 1-2

ؾبخمبر ؾىت  15مؤعر في  254-20اإلاغؾىم الخىفُظي عكم 11وخضصث مػاًير اإلاؤؾؿت الىاقئت في هص  اإلااصة  مً 

ًخظمً إوكاء لجىت و وػىُت إلاىذ غالمت " مؤؾؿت هاقئت'' و '' مكغوع مبخىغ'' و ''خاطىت ؤغماٌ'' و جدضًض  2020

 رها بإنها '' ول مؤؾؿت زاطػت لللاهىن الجؼائغي و جدترم اإلاػاًير الخالُت :مهامها و حكىُلتها و ؾي

 (  ؾىىاث.08غمغ اإلاؤؾؿت زماوي ) ػ ال ًخجاو ًجب ؤن  -1

 ًجب ؤن حػخمض همىطج ؤغماٌ اإلاؤؾؿت غلى مىخجاث ؤو زضماث ؤو همىطج ؤغماٌ ؤو ؤي فىغة مبخىغة. -2

 دضصه اللجىت الىػىُت.عكم ألاغماٌ الؿىىي اإلابلغ الظي ج ػ ال ًخجاو ًجب ؤن  -3

غلى ألاكل , مً كبل ؤشخاص ػبُػُين ؤو صىاصًم اؾدثماع  ℅ 50ؤن ًيىن عؤؾماٌ الكغهت مملىوا بيؿبت  -4

 مػخمضة ؤو مً ػغف مؤؾؿاث ؤزغي خاصلت غلى غالمت مؤؾؿت هاقئت.

 ًجب ؤن جيىن إمياهُت  همى اإلاؤؾؿت هبيرة بما فُه الىفاًت. -5

 .( 20-254)اإلاغؾىم الخىفُظي ،عكم غامل 250غضص الػماٌ  ال ًخجاوػ ًجب ؤن  -6

ًخظمً اللاهىن الخىحُهي  02-17هه لم ٌؿدىض في ملخظُاجه الى اللاهىن الٌ مغاحػت الىص الخىظُمي ًالخظ ؤو مً ز

هه ؤوعص زصائص لهظًً الىىغين مً اإلاؤؾؿاث هما ؤ هه كضم فصل جامو بظلً فئ للمؤؾؿاث الصغيرة و اإلاخىؾؼت

 :زاصت باإلاؤؾؿاث الىاقئت  والخالي 
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إهخلالُت بػض ن اإلاؤؾؿت الىاقئت  جيىن خضًثت الػهض لدؿُير مغخلت ؾىىاث ؤي ؤ 08جثمل في  :حذيثت العهذ -1

ت ؤ و هظا هى اإلاؿاع الؼبُعي اإلاخىكؼ ؤو  كخصاصًاهاجخت إ ما ؤن جىمى بؿغغت و جخدٌى الى مؤؾؿت هبيرة الفىغة ؤلابخياٍع

 جىظم الى خلل اإلاؤؾؿاث الصغيرة و اإلاخىؾؼت و هظا هى اإلاؿاع الغير مخىكؼ و جخظمً 

 و اإلاخمثلت في اإلاغاخل الخالُت اإلاغاخل الخالُت: دورة حياة املؤضطت الىاشئت -2

 همىطج ؤولي لفىغةبؼغح  فغاصألا  مجمىغت مً ًلىم شخص ما، ؤو خُث هؼالق ولى: مغخلت مل كبل ؤلا اإلاغخلت ألا -ؤ

  )مكغوع مبخىغ(   .بضاغُت ؤو حضًضةإ

 ة و الخضمت ،خُث جيىن غير مػغوفؤٌو مً اإلاىخج ػالق الجُل ألا إهؼالق في هظه اإلاغخلت ًخم ؤلا  اإلاغخلت الثاهُت: مغخلت-ب

يىن هىان خماؽ مغجفؼ ، زم ًىدكغ اإلاغخلت الثالثت: مغخلت مبىغة مً ؤلاكالع و  الىمى ًبلغ فيها اإلاىخج الظعوة -ج ٍو

ب ه ألا ن ًؤلغ الظعوة في هاجه اإلاغخلت ًمىً الػغض ٍو  وائل .خىؾؼ اليكاغ الى زاعج مبخىٍغ

ً الى إق في الىاصي  وبالغغم مً هؼال اإلاغخلت الغابػت: ؤلا -ح ن اإلاكغوع ٌؿخمغ في التراحؼ ختى ؤؾخمغاع اإلامىلين اإلاغامٍغ

 .ًصل مغخلت حؿمى مغخلت الخؼن 

ػالق إالث غلى مىخجه و حػضً بئصزاٌ غماٌ في هظه اإلاغخلتت: حؿلم اإلاىدضع ، ٌؿخمغ عائض ألا اإلاغخلت الخامؿ-ص

 صضاعاث  مدؿىت.إ

غ اإلاىخج بكيل ن-و سغج مً مغخلت الخجغبت وؤلا اإلاغخلت الؿاصؾت: مغخلت الىمى اإلاغجفؼ ، ًخم جؼٍى زخباع وػغخه هائي ٍو

ذ، )ًاؾين في الؿىق اإلاىاؾبت  . (6ص2021وبؿٍى

 دورة حياة املؤضطت الىاشئت  1:شكل ركم

 

 

Paul Graham, startup happiness curve, http://t.co/P1FDc1MCUB”<==Good graphic اإلاصضع:   
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مدؿىت بكيل هبير ؤو ؤؾلىب حضًض  / ؤو زضمت( ؤو غملُت حضًضة ؤو ٌػني وطؼ مىخىج )ؾلػت بخكار:لا   -3

م ؤو الخىظُم في  ت، ًسخلف ؤلابخياع غً مماعؾاث اإلاؤؾؿت وجىظُم مدُؽ الػمل ؤو الػالكاث الخاعحُللدؿٍى

  هه ًىضعج في مىظىع جؼبُلي. ؤلازتراع ل 

ن هظه اإلايزة ال ًمىً ؤن ججضها ؤلا في اإلاؤؾؿاث الىاقئت فئ لمكاهيت  همى املؤضطت كبيرة بما فيه الكفايت: -4

باح ؤهثر مً اإلاصغوفاث بىثير و جيكغ  بؿغغت في ؤوؾاغ إمياهُت الىمى هبيرة حضا لضيها لنها جدلم ؤع 

 ؾخيؿار.ٍم همىطحها اإلاؿخضام و اللابل لإل اإلاؿتهلىين غً ػغ 

اإلااٌ و  مػُاع غضص  هم مػاًير الدجم و الىمى هى مػُاع عؤؽإن مً ؤ : عمال و عذد العمالمحذوديت ركم لا  -5

في اللاهىن فئنها بظلً جخدٌى الى مصاف ن اإلاؤؾؿت اطا ججاوػث الؿلفين اإلادضصًً الػماٌ خُث ؤ

 ؾخمغاع  و ال ًمىً اللٌى بإنها هاقئت .لىبري اللاصعة غلى اإلاىافؿت و ؤلا اإلاؤؾؿاث ا

مً كبل  ألاكل،غلى  ℅ 50ؤن ًيىن عؤؾماٌ الكغهت مملىوا بيؿبت ًجب  : ص املالمعيار  ملكيت رأ -7

مػخمضة ؤو مً ػغف مؤؾؿاث ؤزغي خاصلت غلى غالمت مؤؾؿت  ؾدثماع إؤشخاص ػبُػُين ؤو صىاصًم 

 (8ص،15،2015-21)امغؾىم الخىفُظي،هاقئت

ف اإلاؤؾؿاث  غخمضهاُه ًمىً اللٌى ؤن اإلاػاًير التي إمً زالٌ ما ؾبم الخؼغق ال اإلاكغع الجؼائغي في حػٍغ

ف  الخالي ''مؤؾؿاث خضًثت الػهض لها صوعة خُاة مىتهُت ًدىظغ منها الخدٌى الى مؤؾؿت    الىاقئت حػؼي لىا الخػٍغ

غماٌ و جيىن  لها إمياهُت الىمى اإلاخىكؼ   ضماتها ،و همىطج ألا بخياع في مىخجاتها و زإكخصاصًت هاحجت ،حػخمض غلى إل 

 ما فُه الفائضة''.هبيرة ب

ً واإلاهخمين بهظا اإلاجاٌ مً زالٌ هخابؤ ERIC Ries » «و بالغحىع الى حػٍغف    " The lean Startupخض اإلاىظٍغ

  الكضًضة الخإهضو زضمت حضًضة في ظل خالت غضم ؤهُان بكغي صممذ لخلم مىخج حضًض  اإلاؤؾؿت الىاقئت :هي

(Ries, 2011, p. 36) 

ً اإلاكغوع ،ومً اإلافغوض ولؤحػخبر همغخلت  نهاإبFerre  هما غغفها نها مغخلت ؤي ؤنها مؤؾؿت جمتهً الىمى .ؤُت لخيٍى

 .( Ferre & j.l, 2000 ) ي مكغوعؤكبل  مبضئُت

ن اإلاؤؾؿت الىاقئت لِؿذ وسخت مصغغة مً اإلاؤؾؿاث ؤضديف بالهك  "غماٌفي خين غغفها البروفِؿىع وعحل ألا 

زير خُث جخػلم فكل بؿغغت ختى جدلم الىجاح في ألا الىبري ، بل هي جلً اإلاؤؾؿاث التي جيخلل مً الفكل الى 

 (Steve.r, 2013)  .ؾخمغاع مً الؼبائً وهىما ٌػلمها الخىُفئب

اإلاػاًير الػلمُت للمؤؾؿاث الىاقئت و الخغوج غً اإلافهىم  غخماصا ؾبم ًخضح لىا اإلاكغع الجؼائغي إججه الى إومم

 ٌ  الىالؾُيي للمؤؾؿاث الىاقئت طمً خلل اإلاؤؾؿاث الصغيرة و اإلاخىؾؼت و "هى الخػٍغف اإلاػخمض مً غالبُت الضو

  .( 08، صفدت2021)مسىاف، 

 :و ًمىً مً زالٌ هظا الجضٌو جىطُذ ؤهم الفغوكاث بين  هظًً الصىفين مً اإلاؤؾؿاث  
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 أهم أوجه االختالف بين المؤسسات الناشئة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة. -2جدول رقم

 النوع   
 لمعيار ا

 المؤسسات الصغيرة و المتوسطة  الشركات الناشئة

ختت تتتتتتتتت ل  لمؤقتتتتتتتتتشل أوتتتتتتتتت ل   تتتتتتتتت ل  ل مسار التحول 
 تحوللإىللمؤسسةلكالسيكيةل  ل تبىنل
املستتتتلصلاح تتتتحيلل ل تحتتتتوللإىلل تتتت كةلل

لكبريةليفل قشلق ري.

طويتتت لاملتتت عل ل ستتتتملإىللا ستتتت  اصل لاح  تتتول
لببطئل

كبتتتتتتتتتتتتتريل لبت تتتتتتتتتتتتتتل لامل تتتتتتتتتتتتت  أل ل ل العائد المتوقع 
لاحتكلحيفل

متتتتتتتتتتت ن بل لي تتتتتتتتتتتك ل ستتتتتتتتتتتبةل تتتتتتتتتتت ريةلمتتتتتتتتتتت ل
لامل   أل ل لاحتكلحيفل

لبطئلل ل لس يعلج الس يع النمو 
م تتتلغصلتتتتريل وري يتتتةلصاوتتتللل تتتلط ل ل مصادر التمويل 

لم لم ل
لم لغصل وري يةلب وكل لم للحكوميةل

لم ن ضةللعلحيةل المخاطرة 
مبتك ل لإب اع ل ليت يزلبلحتك وحوجيتلل المنتوج    

لاحتلحيةل
ل وري يةل لمنطيةل

 مً اغضاص الباخثين:اإلاصضع  

اججاه الىمى و ؾغغخه  ليل مً الصىفين مً اإلاؤؾؿاث في الكيل البُاوي الخالي : هما ًمىً جدضًض  مُل  

 مىح  حياة املؤضطت الىاشئت و مؤضطت صفيرة و مخىضطت  -2  ركم الشكل

 
 Dis ; c„est quoi une start-up?, (21 mars 2016), 1001startups.fr/dis-cest-quoi- :اإلاصضع 

une-start-up/, visite le 24/12/2022 a 12 :55. 
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 حعذيالث هيكليت في جهاس لادارة املزكشيت لخأاير  و مزافلت هذا الىىع من املؤضطاث:-2

 : ضخحذار عضى مكلف املؤضطاث الىاشئتبإجىضيع أعضاء الجهاس الحكىمي  2-1

ػاع الخىمُت اإلاؿخضامت ٌػخبر مً جؼلػاث الكػب الجؼائغي الظي غبر غىه إكخصاص مىخج و جىافس ي في إبىاء  نإ

ت الػضص في الضؾخىع الخالي  ضة عؾمُت للجمهىعٍت الجؼائٍغ هه '' مجمىغت مً الظي ٌػغف غلى ؤ( 82  2020/)حٍغ

تهم '' بدىظُم الؿلؼاث الػامت وخلىق ألا  اللىاغض اللاهىهُت الخاصت  '' 61هص  اإلااصة ''   هى ما جؤهضه و فغاص و خٍغ

ت الخجاعة و ؤلا هفـ الضؾخىع '' مً  '' 73و هص اإلااصة عكم  ؾدثماع و اإلالاولت مظمىهت و جماعؽ في إػاع اللاهىن'' خٍغ

و هص حؿهغ الضولت غلى جىفير الىؾائل اإلاؤؾؿاجُت و اإلااصًت الىفُلت بدىمُت كضعاث الكباب و جدفيز ػاكتهم ؤلابضاغُت ''

ت ؤلابضاع الفىغي بما في طلً ؤبػاصه الػلمُت و الفىُت , مظمىهتخ'' 74اإلااصة   حػمل الضولت غلى  2فلغة  75''  اإلااصة ٍغ

 .  ( 11، صفدت2002/2غىابضي، الؼبػت )جغكُت البدث الػلمي و جثمُىه زضمت للخىمُت اإلاؿخضامت

بخياع و صغمه في مداوع و ؤلابضاع همىلض لإل  اإلالاوالجُت عجياػ غلىججاه الضولت في ؤلا إًخضح لىا مً زالٌ  الضؾخىع 

و ختى  ،بخياعاثالخىىىلىحُت التي جدؿم بدؿاعع ؤلا حخماغُت  ش يء ال غنى غىه إلاىاهبت الثىعة كخصاصًت و ؤلا ىمُت ؤلاالخ

مؼ  اججهذ الؿلؼت  الخىفُظًت اإلاسىلت صؾخىعٍا ججؿُض التزاماته،إعض الىاكؼ ؤالخىحه  غلى هظا ؼبُم ًدؿنى ج

ت   الكػب الجؼائغي  بئوكاء و  ت و  اإلااصًت الظغوٍع جىظُم اإلاغافم الػامت  لخدلُم الخاحاث الػامت اإلاػىٍى

الػامت و جىظُم ػغق و ؤؾالُب إصاعتها  وكاء اإلاغافملُت  جىظُم اإلاغافم الػامت حكمل إللمؤؾؿاث الىاقئت و  ''غم

 .(70، صفدت 2009صًضان، )لغائها  صازلُا و زاعحُا و هظا إو الفىُت و جدضًض غالكاتها اللاهىهُت و الىظامُت  وؾيرها ،

ؾتراجُجُت غلى ة ألاولى ( جم    جبني  إ)الفلغ  93 :و اإلااصة عكم 3-92 :و اإلااصة عكم 6-91 :ؾدىاصا الى اإلااصة   عكم  و إ 

م اإلاغاؾُم الغئاؾُ مً  الىػٍغ ألاٌو بئخضار مىصب وػٍغ    كتراحبئ  تمؿخىي ؤلاصاعة الػلُا   )الخيىمت (  غً ػٍغ

وػىُت لخىُُف بِئت ؾُاؾُت و كاهىهُت  تإؾتراجُجُ ؼاكم  الخيىمي ميلف  بىطؼ جصىع وإغضاصمسخص طمً ال

إلاىاهبت ؤهضاف الخيىمت و ججؿُضها بما جسضم جؼلػاث الػلض  ٍغ هظا الىىع مً اإلاؤؾؿاث حؿمذ بتركُت و جؼى 

إلاؤؾؿاث الىاقئت  غضة مغاث خُث وعص مىصب وػٍغ  ؤو وػٍغ مىخضب مسخص في ا،الضؾخىعي مؼ الكػب الجؼائغي 

 .ػلم الخيىمُت في ألا 

 :والجضٌو الخالي ًىضح طلً 

 

 

 

 

 



 

 – حبلت المؤسسبث النبشئت –  المببدراتيت لألعمبل المعبصرة بين المرافقت ومتطلببث االستدامت         

 388  برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 الذولي املؤجمز 

 العلمي

2023 

 

 (14-11يىح   حعين وسيز املؤضطاث الىاشئت في الخعذيالث الحكىميت   ما بعذ الخىجه الجذيذ )اللاهىن     -3جذول 

 .  2020املاليت لطىت  املخضمن كاهىن 

 املزضىم الزكم

 الزئاس ي 

وضعيت  الخاريخ 

 املزضىم 

الىظيفت 

 الطياضيت

 الذائزة الىساريت 

 (14-19)مغخلت اللاهىن عكم  ال جىحض  ال ًىحض  ملغى  2019ماعؽ  31 19-111 01

اإلاؤؾؿاث الصغيرة  و اإلاؤؾؿاث الىاقئت   وػٍغ  ملغى   2020حاهفي  02 20-01  02

 واكخصاص اإلاػغفت 

وػٍغ مىخضبا لضي 

 وػٍغ 

 ميلفا باإلاؤؾؿاث الىاقئت 

وػٍغ مىخضبا لضي 

 وػٍغ 

 ميلفا بالخاطىاث 

وػٍغ مىخضبا لضي  ملغى  2020حىان  23  20-163 03

 الىػٍغ ألاٌو 

 ميلفا باكخصاص اإلاػغفت و اإلاؤؾؿاث الىاقئت 

لُت 7 21-78 04 وػٍغ مىخضبا لضي  ملغى   2021حٍى

 الىػٍغ ألاٌو 

 ميلفا باكخصاص اإلاػغفت و اإلاؤؾؿاث الىاقئت 

وػٍغ مىخضبا لضي  ملغى   2021فُفغي  21 21-281  05

 الىػٍغ ألاٌو 

 ميلفا باكخصاص اإلاػغفت و اإلاؤؾؿاث الىاقئت 

اخيام  2022ؾبخمبر  8 22-305 06

ت الى  ؾاٍع

 ًىمىا هظا

وػٍغا الكخصاص اإلاػغفت و اإلاؤؾؿاث الىاقئت  وػٍغ 

 واإلاؤؾؿاث اإلاصغغة 

 من اعذاد الباحثين صذر:امل

بلــغاءة فــي الجــضٌو ؤغــاله ًمىــً ؤن وؿــخيخج ؤن ظهــىع  مىصــب وػٍــغ اإلاؤؾؿــاث الىاقــئت وــان هدُجــت لخىحــه حضًــض مػبــر 

اث الىاقـــئت مدـــغن وميكــؽ و مجؿـــض لإلبخيـــاع و إؾـــخػماٌ الخىىىلىحُـــا غخبـــاع ؤن اإلاؤؾؿـــى إغىــه فـــي صؾـــخىع الضولـــت غلــ

  2020اإلاخظـــــمً كـــــاهىن اإلاالُـــــت لؿـــــىت  14-19وؤٌو ظهـــــىع للمصـــــؼلح  اإلاؤؾؿـــــاث الىاقـــــئت  ججؿـــــض فـــــي اللـــــاهىن عكـــــم ،

 بمغاؾـُم عئاؾـُت ،ججهذ الؿلؼت الخىفُظًت  بػـضه الـى إخـضار مىصـب وػٍـغ مسـخص ؤًً إ 2019صٌؿمبر  11اإلاؤعر في 

الصـغيرة  و اإلاؤؾؿـاث الىاقـئت  بىظُفت ؾُاؾُت  وػٍغ اإلاؤؾؿاث  2020حاهفي   02خُث وان ؤٌو ظهىع للمىصب في 

الصـــغيرة  و اإلاؤؾؿـــاث الىاقـــئت  و  بخىػَـــؼ صـــالخُاث واؾـــػت إلاىصـــب الـــىػٍغ   اإلايلـــف باإلاؤؾؿـــاث  ،كخصـــاص اإلاػغفـــت وإ

مــً الضؾــخىع و بملخاــ ى اإلاغؾــىم الخىفُــظي عكــم  112اإلاــاصة كخصــاص اإلاػغفــت  مــً ػــغف الــىػٍغ ألاٌو  جؼبُلــا الخيــام وإ

كخصـــاص اإلاػغفـــت و اإلاؤؾؿـــاث الىاقـــئت و اإلاؤؾؿـــاث خـــضص صـــالخُاث وػٍـــغ إ الـــظي  2020فُفـــغي  25اإلاـــؤعر فـــي   20-55

ً  إلاؿـــاغضجه ألاٌو ميلفــا باإلاؤؾؿــاث الىاقــئت و الثــاوي ميلفــا بإ همــا ،اإلاصــغغة   الخاطـــىاث  هخــضب جدــذ ؾــلؼخه وػٍــٍغ
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ؾتراجُجُت  مؿخعجلت و بإحاٌ مػلىلت  و مدضصة  في النهىض باإلاؤؾؿاث الىاقئت و ألاحهؼة هظا  همداولت لخجؿُض إو 

 :هم صالخُاجه في الىلاغ الخالُت و ًمىً ؤلاقاعة الى ؤ الضاغمت و اإلاغافلت لهظا الىىع مً اإلاؤؾؿاث

غ اإلاؤؾؿاث الصغيرة -   .جغكُت و جؼٍى

غ اإلاؤؾؿاث الى -   .اقئتجغكُت و جؼٍى

غ اإلاكاجل و الخاطىاث و اإلاؿغغاث -   ألاغماٌ. جغكُت و جؼٍى

و البدــث  ع بخيــاإلاػىُــت وــل غمــل ٌؿــاهم فــي جغكُــت ؤلا كخصــاص اإلاػغفــت ًلتــرح بالدكــاوع مــؼ اللؼاغــاث افــي مجــاٌ إ -

غ فـــــي الخىىىلىحُـــــا الغكمُـــــت و ٌكـــــاعن فـــــو  ـــالم وؤلاجصـــــاٌ و إ يالخؼـــــٍى ــــت جىىىلىحُـــــا ؤلاغــ ـــي الخجغكُـ ـــا فــ ــــت صماحهــ ىمُـ

 .حخماغُت و الثلافُت ؤلاكخصاصًت و ؤلا 

 زخصاع:مت الى مهام فغغُت هظهغ منها   بئملؿ  

ـــئت بئغــــضاص ؾُاؾــــت و إًيلــــف فــــي مجــــاٌ ا - غ اإلاإلاؤؾؿــــاث الىاقـ ـــتراجُجُت  جؼــــٍى ُــــظها ؾـ ـــئت و ًظــــمً جىف ؤؾؿــــاث الىاقـ

عي و الخىظُإكتـــراح ؤلا و  باإلطـــافت الـــى إغـــضاص ؾُاؾـــت  ؤؾؿـــاث وكـــاء اإلامـــي و وـــل غمـــل وجـــضبير صغـــم و جدفيـــز إػـــاع الدكـــَغ

غ و و صغـــم ؤلا  ـــل وحؿـــهُل الىصـــٌى إليهـــا و  إكتـــراح وـــل جـــضبير فـــي إبخيـــاع و البدـــث و الخؼـــٍى ً طـــؼ هُاوـــل الخمٍى ػـــاع الخيـــٍى

 لفائضة اإلاؤؾؿاث الىاقئت. 

غ اإلاكــــاجل و الخاطــــىاث و اإلاؿــــغغاث  - ـــاٌ جغكُــــت و جؼــــٍى ـــي مجـ ـــراح ؾُاؾــــت و إ ًيلــــف فـ ـــتراجُجُتبئغــــضاص  و إكتـ جغكُــــت  ؾـ

غ اإلاكاجل و الخاطىاث و اإلاؿغغ عي و الخىظُمي اإلاخػلم بهـم اث و جىفُظها و طمان مخابػتها و إكتراح ؤلا وجؼٍى ػاع الدكَغ

ـــاع   الخػـــــاون وججمُـــــؼ اليكـــــاػاث و الخـــــأػع فُمـــــا بُـــــنهمع مـــــؼ اللؼاغـــــاث اإلاػىُـــــت وحصـــــجُؼ ،بالدكـــــاو  ـــاملي ألافيــ زضمـــــت لخــ

غ  كتراحاإلابخىغة ، و إ ة أهمـا ًخـىلى جؼوٍـضهم بميكـ  اإلاكاجل و الخاطىاث و اإلاؿـغغاث ، ول جضبير مً قإهه جىظُم و جؼٍى

 لُاث وطؼ غالمت اإلاكاجل و الخاطىاث و اإلاؿغغاث .غ بدث لضغمهم و ًخىلى اإلاباصعة بأو مساب

غ صـاص اإلاكخبالخيؿـُم مـؼ اللؼاغـاث اإلاػىُـت إل كتراح ؾُاؾت وػىُـتهما ولف ؤًظا بئغضاص وإ - ػغفـت جظـؼ جغكُـت وجؼـٍى

غ ؤلابخيــاع بخيـاع واإلاػغفـت والخىىىلىحُـا الجضًـضة فــؤلا  ـل اإلاسصصـت لخؼـٍى ي صـلب الخىمُـت و جىفُـظها  و  طـؼ آلُــاث الخمٍى

غ و هلل ؤلا وكاوالخىىىلىحُا الجضًضة و إ  بخياع وهخائج البدث.ء هظم بُئُت حصجؼ جؼٍى

ُفغي ف 21الى   2020حىان  23ث الخيىمُت  الثالر اإلاخػاكبت مً  ججهذ الؿلؼت الخىفُظًت  في الخػضًال و بػضها إ  

بخللُص كخصاص اإلاػغفت و اإلاؤؾؿاث الىاقئت   لضي الىػٍغ ألاٌو ميلف بئغخماص مىصب وػٍغ مىخضب الى إ   2021

ُظ ن هىان  وجيرة مدؿاعغت في جىفكخصاص اإلاػغفت  ختى جيى الىاقئت و إ غلى كؼاع اإلاؤؾؿاثاإلاهام و جغهيزها 

ًدضص  2020ؤهخىبغ  15اإلاؤعر في  306-20   :ؾتراجُجُت مخىاغمت و هظا وفم ما جظمىه اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  إ

للؼاغين في جصىع كخصاص اإلاػغفت و اإلاؤؾؿاث الىاقئت   و هضمج لئألاٌو ميلف بصالخُاث الىػٍغ اإلاىخضب لضي الىػٍغ 

هؼالق  و الثاوي ٌػخبر الخجؿُض و الخؼبُم الفىغي غ فالٌو ٌػخبر هلؼت ؤو فىغة  ؤلا جصاٌ ول منها بالزؾتراجُجي إلإ

لُت جضغم و جؼىع آن جخىؾؼ وجىدكغ صون وطؼ ؾُاؾت و و ؤن اإلاؤؾؿاث الىاؾئت ال ًمىً ؤ،لىاجج إكصاص اإلاػغفت  

غ اليكاػو خضصث الصالخُاث اإلايؿىبت للىػٍغ اإلاىخضب في مجمىغت مً كخصاص اإلاػغفت  إ اث اإلاخصلت بتركُت وجؼٍى
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ؼؼاث والبرامج خُث ًيلف غلى الخصىص بئغضاص اإلاس ،واإلاؤؾؿاث الىاقئت وهُاول الضغم كخصاص اإلاػغفتإ

غ  ؼ لخؼٍى  .وسجامهاإإلاػغفت واإلاؤؾؿاث الىاقئت وطمان كخصاص اإواإلاكاَع

ت و هظا جغكُتصاعجه اللاهىوي إل ء فُما جمثلذ بػع اإلاهام اإلاىىػت إلُه في جدضًض الغؼا كخصاص اإلاػغفت إ  الىػاٍع

غهاواإلاؤؾؿاث الىاقئت والىظ ين الىػىُين كخصاصًباإلطافت إلى صغم اإلاخػاملين ؤلا ،م البُئُت اإلاغجبؼت بها وجؼٍى

 .كخصاص الغكمي واإلاؤؾؿاث الىاقئتالىاقؼين في مجاٌ ؤلا

 : فُما جمثلذ باقي الصالخُاث و اإلاهام في

 .اث طاث الصلت بهُاول الضغماإلاؿاهمت في وطؼ الػالم -

غ  -  .بخياعها وإغضاص إحغاءاث وآلُاث صغم ؤلا جغكُت هُاول الضغم وجؼٍى

 .جغكُت هلل الخىىىلىحُا وجثمين مىخىحاث البدث الػلمي بالدكاوع مؼ اللؼاغاث اإلاػىُت -

غ وإصماحه في الخىمُت ؤلا بخياع والبدثت ؤلا إكتراح ول غمل ٌؿاهم في جغكُ - حخماغُت وؤلا كخصاصًت والخؼٍى

 .للبالص والثلافُت

 .بخياع وؤكؼاب الخىافؿُتإوكاء ؤكؼاب ؤلا  الؿهغ غلى  -

غ وصغم ؤو حصجُؼ البرامج البُيُت لإل  -  .كخصاصًتحخماغُت ؤلاحه الخأػع بين مسخلف اللؼاغاث ؤلا بخياع لخؼٍى

 .حصجُؼ بغوػ الخبرة كصض جثمين اإلاهً والخبراث واإلاهاعاث -

 .الىػىُت بالدكاوع مؼ اللؼاغاث اإلاػىُت بخياع إغضاص زاعػت ؤلا   -

غها إلى مؤؾؿاث إكتراح ول غمل ٌؿاهم في إوكاء مؤ  -  .كخصاصًت هاجخت وصائمتإؾؿاث هاقئت وجؼٍى

غ صازل اإلاؤؾؿاث الىاقئتإغضاص ؾُاؾت صغم ؤلا  -  .بخياع والبدث والخؼٍى

ل اإلاسصصت للمؤؾؿاث الىاقئت وحؿهُل الىصٌى إليها -  .وطؼ آلُاث الخمٍى

ً لفائضة اإلاؤؾؿاث الىاقئت -  .وطؼ ول غمل ؤو جضبير ؤو مباصعة جيٍى

 .ًلترح جىظُم إصاعة اإلاؤؾؿاث اإلاىطىغت جدذ وصاًخه و الؿهغ غلى خؿً ؾيرها -

 (.dzair, 2023)    زخصاصهإلم باليكاػاث التي جضزل في مجاٌ وطؼ مىظىمت مػلىماث وجلُُم وعكابت جخػ -

كخصاص اإلاػغفت وهُاول الضغم. هما ُت في مُاصًً اإلاؤؾؿاث الىاقئت وإالػلمُت و الخلىهما ٌؿهغ غلى جغكُت الخظاهغاث 

زغ حػضًل خيىمي ، ؤ2022ؾبخمبر  8ذ اإلاىصب  في الؼاكم الخيىمي الى  مىصب وػٍغ في جم بػضها  الػىصة  و جغكُ

وػٍغا جدذ  مىصب   305-22خيام  اإلاغؾىم الغئاس ي عكم ؤ وهى اإلاىصب اإلاػمٌى به الى ًىمىا هظا هما جظمىخه

الخىفُظًت خافظذ غلى صمج   ن الؿلؼت ،و ما ًالخظ ؤكخصاص اإلاػغفت و اإلاؤؾؿاث الىاقئت و اإلاؤؾؿاث اإلاصغغة  إل
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اصكؼاع إ ت الجضًضة ة كؼاع اإلاؤؾؿاث اإلاصغغة  طمً ؤلا كخصاص اإلاػغفت و اإلاؤؾؿاث الىاقئت و بٍؼ ؾتراجُجُت الىػاٍع

بخياع و الخؼىع لمىصب في الؼاكم الخيىمي . كصض  إؾخفاصتها مً ؤلا هؼالق في ؤٌو ظهىع لؤلا الى إؾتراجُجُت  تهاىصو غ

اصي  هظغا لضوع كخصالى مصاف اإلاؤؾؿاث الىاقئت و ؤلاؾخفاصة منها في الخدٌى ؤلا الخىىىلىجي و الؿعي الى جغكُتها

 مغافلت اإلاؤؾؿاث الىبري .الظي جلػبه وهظا 

   ول:أو الىسيز املىخذب لذي الىسيز لا كشيت( بطلطاث واضعت جحذ ضلطت الىسيز هيكلت وساريت)لدارة مز  -2-2

عئــِـ الخيىمـــت خؿــب الخالــت  التـــي  ًلـــىم الــىػٍغ ألاٌو ؤو و بــغامج غملهــا ، ػــاع مماعؾـــت الؿُاؾــت الػامــت للخيىمـــتإفــي 

ػُ ثهخسابــــاؤؾــــفغث  غنهــــا ؤلا  ــــت   صــــالخُاث الــــى جىػَــــؼ ال تالدكــــَغ غلــــى ؤغظــــاء ػاكمــــه الخيــــىمي  و جىظــــُم ؤلاصاعة اإلاغهٍؼ

هـــضاف الؿُاؾـــت لىفـــاءة و ألاصاء الجُـــض فـــي جدلُـــم ؤللـــىػاعاث اإلاىطـــىغت جدـــذ ؾـــلؼخه وهـــظا ختـــى ًظـــمً الفػالُـــت و ا

ت حؿــمذ بمماعؾــ م  باإلمظــاء غلــى مغاؾــُم جىفُظًــت ،وــل هــظا ًــخا ؤمــام ممثلــي الكــػب فــي البرإلاــان ،لتــزم بهــالتــي إ تالػامــ

ـــاٌالــــىػٍغ  ؤو الـــــىػٍغ اإلاى ـــاػاجه اإلاخصــــلت بمجــ ـــؼ وكــ ـــغيرة وكــــاػه و همـــــا هـــــى الخــــاٌ فـــــي مجــــاٌ اإلاؤؾؿـــــا خــــضب حمُــ ث الصــ

فُفـغي  ؾـىت  25مؤعر فـي  55 -20 :ؾخدضزذ بمىحب اإلاغؾىم الخىفُظي عكم واإلاؤؾؿاث الىاقئت و إكخصاص اإلاػغفت إ

ــــت لــــىػاعة اإلاؤؾؿــــاث ال  2020 كخصــــاص اإلاػغفــــت  خُــــث جظــــمىذ الهُيلــــت صــــغيرة و اإلاؤؾؿــــاث الىاقــــئت و إ,ؤلاصاعة اإلاغهٍؼ

  :مصالح مىطىغت جدذ ؾلؼت الىػٍغ إلاؿاغضجه في مماعؾت مهامه والخالي

ؿاغضه  لامين العام :*  لخم به  اإلاىخب الىػاعي لألمً الضازلي للىػاعة 2َو لىً لم جدضص مهاهمه   مضًغا الضعاؾاث ٍو

ٌؿهغ غلى و  ،صالح وجيؿُلها ومخابػتهااإلاجيكُؽ ؤغماٌ مسخلف الؿلؼت اإلاباقغة للىػٍغ جدذ  و غالبا حؿىض لهم 

 .هاًخابؼ جؼبُلالىػٍغ  و جىفُظ الخىحيهاث والخػلُماث الصاصعة غً 

ؿاغضه  :رئيظ الذيىان الىسيز * يلفىن جدذ عئاؾت عئِـ الضًىان بخدظير ما ًلي 8َو  :ميلفين بالضعاؾاث و الخلخُص ٍو

الػالكــاث الضولُــت   ان و  غالكــاث الــىػٍغ مــؼ الاغــالم ،جدظــير مكــاعهت الــىػٍغ فــي اليكــاػاث مــؼ الخيىمــت والبرإلاــ جىظــُم و 

ـت  و الكـغواء الاكخصـاصًين . باإلطـافت الـى  مخابػـت هلـل الخىىىلىحُـا و الىظـام  والػالكاث الػامت و مؼ الخغوـاث الجمػٍى

غ وكاغ اللؼاع ملفاث الخؼىع الغكمي وجدلُل الىطؼ االبُئي و بغامج الخىمُت الغئِؿُت في اللؼاع و   لػام وجىخُض جلاٍع

ىف جظــمً  الىكاًــت والؿــهغ لــم جــغص مهامهــا فـي اإلاغؾــىم الخىفُــظي  لىـًـ فــي الػمــىم اإلافدكـُت الػامــت ؾــ :املفدشـيت العامــت  *

اث وجؼبُم اللىاهين واإلاغاؾُم . ؾخػماٌغلى ؤلا   ألامثل للمىاعص و  مخابػت ألاصاء  في ججؿُض اإلاهام غلى مؿخىي اإلاضًٍغ

و جخــىلى  مهــام الخصــىع ، و الخيكــُؽ  مــً صــالخُاث وػٍــغ اللؼــاع   ازخصاصــاتهحؿــخمض إ و غــضص هــا زماهُــت :الهياكــل  * 

مغاغـــاث حػلُمـــاث الؿـــلؼت الؿـــلمُت و جلـــىم هـــظلً بيـــل غمـــل ػـــاع بغهـــامج الػمـــل اإلاسؼـــؽ التـــي حػـــضه مـــؼ والغكابـــت فـــي إ

زخصاصـها و جغكُتهـا و جخـابؼ جلـُم البـرامج و اإلالـغعاث اإلاخسـظة غ ألاغماٌ الخابػت إلاُـضان إصعاؾاث ؤو بدث ٌؿتهضف جؼٍى

  .  (10، صفدت1990، 188-90مغؾىم و  ا)هخظام و حػض صوعٍا خصائلها و جالزُصهو جلُُم ؤغمالها بئ

اث الخالُت    :و جىلؿم الى اإلاضًٍغ

  :خين فغغخين ت اإلاؤؾؿاث الصغيرة والىظم البُئُت و جىلؿم الى مضًٍغ  مضًٍغ
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  ت الفغغُت للىظم البُئُت ت الفغغُت للمؤؾؿاث الصغيرة و  اإلاضًٍغ  .اإلاضًٍغ

 ت اإلاؤؾؿاث الىاقئت و جىلؿم الى  :مضًٍغ

  غ اإلاؤؾؿاث الىاقئت  و ت الفغغُت لخؼٍى ت الفغغُت للىظام البُئي للمؤؾؿاث الىاقئت  اإلاضًٍغ  .اإلاضًٍغ

 ت إ  :و جىلؿم الى كخصاص اإلاػغفتمضًٍغ

 ت الفغغُت لإل ت الفغغُت لإلبخياع و اإلاضًٍغ  .ؾدكغاف ت الفغغُت للُلظت والضعاؾاث و ؤلا كخصاص الغكمي و اإلاضًٍغاإلاضًٍغ

 ــت اإلاكــاجل و الخاطــىاث و اإلاؿـــغغاث ــت  :و جىلؿــم الــى مضًٍغ ــت الفغغُـــت و الفغغُـــت للملاوالجُــت و اإلاكــاجل  اإلاضًٍغ اإلاضًٍغ

 للخاطىاث و اإلاؿغغاث .

 ـــى ـــم الــ ـــــت ؤهظمـــــت اإلاػلىمـــــاث و جىلؿــ ـــــت الفغغُـــــت لكـــــبياث  :مضًٍغ غ ؤهظمـــــت اإلاػلىمـــــاث  و اإلاضًٍغ ـــــت الفغغُـــــت لخؼـــــٍى اإلاضًٍغ

 .وؤهظمت الاغالم الالي

  ت الخػاون  :و جىلؿم الى مضًٍغ

 ت الفغغُت للخػ ت الفغغُت للخػاون الثىائياون اإلاضًٍغ   .اإلاخػضص ألاػغاف  و اإلاضًٍغ

 ت الخىظُم والضعاؾاث اللاهىهُت  :وجىلؿم الى مضًٍغ

 ت الفغغُت  للضعاؾاث اللاهىهُت و الىزائم و اإلادفىظاث ت الفغغُت للخىظُم و اإلاضًٍغ   .اإلاضًٍغ

 ــــــت ؤلاصاعة الػامــــــت ـــى مضًٍغ ـــم الـــ ت :و جىلؿـــ ــــــت الفغغُــــــت للمــــــىاعص البكــــــٍغ ـــبت و  اإلاضًٍغ ــــت واإلاداؾـــ ــــت للميزاهُــ ــــــت الفغغُــ  اإلاضًٍغ

ت الفغغُو  للىؾائل . تاإلاضًٍغ

مياجــــــب ليــــــل  04الــــــى ؤعبػــــــت  02ضوص مىخبــــــين  ـــــــــت للــــــىػاعة الــــــى مياجــــــب فــــــي خـــــــــالح ؤلاصاعة اإلاغهٍؼــــــــــــم مصـــــــــو ًدــــــضص جىظُ

ت فغغُت.  مضًٍغ

ــت  حـل اإلاجـالث الػلمُـت اإلاخػللــت بيكـاغ اإلاؤؾؿـاث الىاقــئت  و ٌغؼــي  واؾـؼ اإلاهـام  ًخضـح لىـا ؤن  جىظـُم ؤلاصاعة اإلاغهٍؼ

هـى مـا  و الـىػاعاث الػخُلـت ٌؿـخسضم بكـيل هبيـر فـي ماهما  مً زالٌ هُيل وظُفـي ؤمخابػت جإػيرها و جضلُل الػلباث و 

ً اإلانهي و حخماعي  اث والػمل و الدكغُل و الظمان ؤلا ًمىً مالخظخه غىض ملاعهخه بهُيل بػع الىػع  هـظلً   ، والخيٍى

ؾـتراجُجُت غاحلـت و قــاملت صاعي فـي بىــاء إخُــث وؿـخيخج عغبـت  اللــائمين غلـى الجهـاػ ؤلا  ،زـغي وػاعاث الخـإػير ألا بـبػع 

م بخياعاث في ؤبغهب زىعة ؤلا  لخداق لت في مجاٌ اإلاؤؾؿاث الىاقئت وؤلاإلاىاهبت الخؼىعاث الخاص كٍغب آلاحاٌ غً ػٍغ

ت و ؤلا   ٍت و اللاهىهُت و اإلاالُت .صاع حسخير ول ؤلامياهُاث البكٍغ

زــــغ حػــــضًل ، ؤ2022ؾــــبخمبر  8لــــى   مىصــــب وػٍــــغ فــــي اإلاىصــــب  فــــي الؼــــاكم الخيــــىمي ا همــــا جــــم بػــــضها  الػــــىصة  و جغكُــــت

جدــذ  مىصــب   305-22ي عكــم خيــام  اإلاغؾــىم الغئاســ ٌى بــه الــى ًىمىــا هــظا همــا جظــمىخه ؤخيــىمي و هــى اإلاىصــب اإلاػمــ

غلـــى  و اإلاؤؾؿـــاث اإلاصـــغغة  و مـــا ًالخـــظ ؤن الؿـــلؼت الخىفُظًـــت خافظـــتاإلاػغفـــت و اإلاؤؾؿـــاث الىاقـــئت  كخصـــاصوػٍـــغا إل

ــاصج   كؼــاع إصمــ ــت  ؾــتراجُجُتة كؼــاع اإلاؤؾؿــاث اإلاصــغغة  طــمً ؤلا كخصــاص اإلاػغفــت و اإلاؤؾؿــاث الىاقــئت و بٍؼ الىػاٍع

بخيـاع لؼـاكم الخيـىمي . كصـض  إؾـخفاصتها مـً ؤلا لمىصـب فـي اهؼالق فـي ؤٌو ظهـىع لالجضًضة و غضوتها الى إؾتراجُجُت ؤلا 

كخصـاصي  هظـغا اإلاؤؾؿـاث الىاقـئت و ؤلاؾـخفاصة منهـا فـي الخدـٌى ؤلا والخؼىع الخىىىلىجي و الؿعي الى جغكُتها الى مصاف

 لضوع الظي جلػبه وهظا  مغافلت اإلاؤؾؿاث الىبري .
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لــــضي  بًخظــــمً جىظــــُم مصــــالح الــــىػٍغ اإلاىخــــض 2020 ؾــــبخمبر اإلاــــؤعر فــــي  301-20و بمىحــــب اإلاغؾــــىم الخىفُــــظي عكــــم: 

غخمــاص مصــالح  بــضٌ إصاعة جــم  حػــضًل فــي الهُيــل ؤلاصاعي و إ كخصــاص اإلاػغفــت واإلاؤؾؿــاث الىاقــئتالــىػٍغ ألاٌو اإلايلــف بئ

ـت  و جللــُص فــي اإلاهـام و التر  اإلاغؾــىم  )كخصـاص اإلاػغفــت  و حكــخمل غلـى مــا ًلــي هيــز غلــى كؼـاع اإلاؤؾؿــاث الىاقــئت وإمغهٍؼ

 (.4، صفدت2020الخىفُظي، 

ؿاغضه  :ديىان الىسيزرئيظ *  يلفىن جدذ عئاؾت عئِـ الضًىان بخدظير ما ًلي 4َو  :ميلفين بالضعاؾاث و الخلخُص ٍو

الػالكــاث الضولُــت   البرإلاــان و  غالكــاث الــىػٍغ مــؼ ؤلاغــالم ،جىظــُم و جدظــير مكــاعهت الــىػٍغ فــي اليكــاػاث مــؼ الخيىمــت و 

ــت  و الكــغواء ؤلا والػالكــاث الػامــت و مــؼ ُــا و الىظــام البُئــي الخغوــاث الجمػٍى كخصــاصًين . باإلطــافت الــى هلــل الخىىىلىح

غ وكـــاغ اللؼـــاع ،وبـــغامج الخىمُـــت الغئِؿـــُت فـــي اللؼـــاع و ملفـــاث الخؼـــىع الغكمـــي وجدلُـــل الىطـــؼ ال  ػـــام وجىخُـــض جلـــاٍع

ػُت و وإ بخيـــاع و هلـــل الخىىىلىحُـــا و مخابػـــت ا و مخابػـــت اإلالفـــاث اإلاخػللـــت باإل الخىظُمُـــت و مخابػتهـــ غـــضاص الىصـــىص الدكـــَغ

 اإلالفاث اإلاخػللت بالىظم البُئُت  هما ًخظمً  ؤًظا صًىان الىػٍغ ملخلان.

اث الخالُت   :هما جخظمً اإلاضًٍغ

خين فــــــغغُتن والخـــــالي :مذيزيـــــت اكخصــــــاد املعزفــــــت*  ــــضًٍغ ــــى مــ ـــم الـ ــــــت الفغغُــــــت :و جىلؿـــ ــــت  اإلاضًٍغ ــــــت الفغغُــ ـــاع و اإلاضًٍغ لالبخيــ

 كخصاص الغكمي.لإل

خين فــــغغُتن والخــــالي مذيزيــــت املؤضطــــاث الىاشــــئت*  غ وجغكُــــت اإلاؤؾؿــــاث  :و جىلؿــــم الــــى مــــضًٍغ ــــت الفغغُــــت لخؼــــٍى اإلاضًٍغ

ت الفغغُت لهُاول الضغم و اإلاغافلت.  الىاقئت و اإلاضًٍغ

مياجـــب ليـــل  04الـــى ؤعبػــت  02الـــىػٍغ ألاٌو الـــى مياجــب فـــي خــضوص مىخبـــين   و ًدــضص جىظـــُم مصــالح  الـــىػٍغ اإلاىخـــضب لــضي

ت فغغُت.  مضًٍغ

الى إخـضار ججهذ ًخضح لىا ؤن الؿلؼت الخىفُظًت إ 2020اإلاؤعر في ؤهخىبغ  307-20مً زالٌ اإلاغؾىم الخىفُظي عكم: 

كخصـاص اإلاػغفـت  اإلاخػللـت باإلاؤؾؿـاث الىاقـئت و إ ثزخصاصـاالىػٍغ ألاٌو و لىً ؤبلذ غلى  ؤلا لخاكها بوػاعة مىخضبت  و إ

ــــت الــــى مصــــالح  جلخــــم بــــضًىان الــــىػٍغ اإلاىخــــضب   مضمجــــت فــــي مصــــالح الــــىػٍغ اإلاىخــــضب مــــؼ حغيــــر فــــي الهُاوــــل مــــً إصاعة مغهٍؼ

ٌو  ػـاع  الخىحيهـاث التـي ًدـضصها الـىػٍغ اإلاؿـؤوٌ غـً اللؼـاع  و اإلاخمثـل فـي الـىػٍغ ألا إٍماعؽ الىػٍغ اإلاىخضب مهامـه فـي و 

ذ هــص الفلــغة  الثاهُــت مــً اإلاــاصة الثاهُــت مــً اإلاغؾــىم الخىفُــظي  الــظي ًدــضص  2020حــاهفي  23اإلاــؤعر فــي  06-20بصــٍغ

 جىظُم صًىان الىػٍغ اإلاىخضب و واجب الضولت.

لــف  ججــه الــى إغــاصة الػمــل بىظــام الــىػاعة الػاصًــت و جغكُــت اإلااإلاػخمــض الــى ًىمىــا هــظا إزــغ حػــضًل وػاعي همــا هالخــظ ؤن ؤ 

ت ل   .ؾتراجُجُت وػىُت في هظا اإلاجاٌلىػٍغ في  بىاء و ججؿُض ؾُاؾت و إوإغاصة اػالق الخٍغ

 : لوشاء لجىت واىيت لجان واىيت ملىح عالمت مؤضطت هاشئت ومشزوع مبخكز وحاضىت أعمال  2-3 

اإلايلـــف باإلاؤؾؿـــاث  لـــىػٍغ وكـــاء لـــضي الـــىػٍغ لـــضي اؾـــبخمبر  جــم إ 15مـــؤعر فـــي  254-20م بمىحــب  مغؾـــىم جىفُـــظي عكـــ 

و جخيـىن حكـىُلت اللجىـت مـً  ،غمـاٌ  هاقـئت و  مكـغوع مبخىـغ  و خاطـىت ؤ لجىـت وػىُـت إلاـىذ غالمـت مؤؾؿـت الىاقئت ،
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ممثـل غـً الـىػٍغ اإلايلـف باإلاؤؾؿـاث الىاقـئت / الغئِـ  الىػٍغ اإلايلف باإلاؤؾؿاث الىاقئت ؤو ممثلـه  :ألاغظاء والخالي 

ـض / ممثـل غـً الـىػٍغ اإلايلـف بـالخػلُم الػـالي غظـى/ غظـىممثـل غـً وػٍـغ اإلاالُـت / غظـى ممثـل غـً الـىػٍغ اليلـف بالبًر

ممثـل غـً الـىػٍغ اإلايلـف بالفالخـت / ممثـل غـً الـىػٍغ اليلـف بالصـىاغت غظـى/ واإلاىاصالث الؿلىُت والالؾـلىُت غظـى

 إلايلف بالغكمىت  غظى.ممثل غً الىػٍغ ا/ ممثل غً الىػٍغ اإلايلف بالصُض ابدغي واإلاىخجاث الصُضًت غظى/غظى

م اإلاضاولت     :و جخىلى اإلاهام الخالُت غً ػٍغ

  .مىذ  غالمت مؤؾؿت هاقئت -

  .مىذ غالمت مكغوع مبخىغ -

  .مىذ غالمت خاطىت ؤغماٌ -

م اإلاضاولت الؼلباث اإلاىصغت بػض الغفع -   .صعاؾت  غً ػٍغ

ؼ اإلابخىغة و جغكُتها و اإلاكاعهت في   جغكُت الىظم البُئُت للمؤؾؿاث الىاقئت.هما حؿاهم ؤًظا في حصخُص اإلاكاَع

الخاصــت باإلاؤؾؿــاث الىاقــئت و اإلاكــغوع اإلابخىــغ و الخاطــىاث  ر ه اللجىــت ًيــىن اإلاكــغع كــض خــضص اإلاػـاًيو بئؾـخدضار هــظ

الىـــىع مـــً اإلاؤؾؿـــاث و طـــمان ووخـــضها غلـــى اإلاؿـــخىي الـــىػني ختـــى ًمىـــً  مـــً جىحُـــه وامـــل الـــضغم و اإلاغافلـــت  لهـــظا 

 خخظان اإلاؤؾؿاث الىاقئت  في ظغوف حُضة.و جغكُت خاطىاث ألاغماٌ  إل  خماًت إبخياعاتهم

بخيـاعاث  و ًيخمـىن الـى مجـاالث مسخلفـت ة فـي مجـاٌ اإلاؤؾؿـاث الىاقـئت و ؤلا قـترغ فـيهم الخبـر هما  ؤن ؤغظاء اللجىـت إ 

مــضي اللــٌى ؤن  اإلابخىــغ فــي مجــالهم و جلُــُم ى كخصــاصي مــا ؾِؿــمذ لهــم جدضًــض مــا هــميلفــت بملــف إ مػظــمها  وػاعاث 

 (10، صفدت2020مغؾىم جىفُظي،  )اإلاؤؾؿت هاقئت وفم زبرتهم في مجالهم.

  لهيئاث و هياكل دعم و مزافلت مخخصصت في مجال املؤضطاث الىاشئت:الياث و لاضخحذار و حغيير   ل-3 

    :  startupكخصاديت للمؤضطاث الىاشئت صىذوق دعم املىظىمت اللاهىهيت لاوشاء ل 3-1 

مىطــىع جدــذ جصــغف مصــالح الــىػٍغ اإلاىخــضب لــضي الــىػٍغ ألاٌو اإلايلــف  302 -150 :عكــمخؿـاب جسصــُص زــاص 

لػظـــىي اإلاخػلـــم  مـــً اللـــاهىن ا 42و هـــى هـــىع مـــً الخؿـــاباث الخاصـــت اإلاىصـــىص غليهـــا فـــي اإلاـــاصة ،باإلاؤؾؿـــاث الىاقـــئت 

ىت   لىً زـاعج ميزاهُـت  مفخىح طمً  ، 2018ؾبخمبر 2اإلاؤعر في  15-18عكم  بلىاهين اإلاالُت  الخؿاباث الخاصت للخٍؼ

لــــه، ؤو لؼابػــــه اإلاؤكــــذ ،الض ً غملُــــاث   ولــــت  بؿــــبب الكــــغوغ الخاصــــت بخمٍى ســــص جــــضٍو ؤو بؿــــبب ػبػخــــه الخاصــــت  ٍو

ُـــاث  هفلـــاث  اإلاىجــــؼة  ،  startupكخصـــاصًت للمؤؾؿـــاث الىاقــــئت صــــىضوق صغـــم اإلاىظىمـــت اللاهىهُــــت ؤلاإًـــغاصاث و غمل

خيــــام مىــــه.  و جؼبُلـــا  ل  131م اإلاـــاصة  خيــــاوفـــم ؤ 2020ً ميزاهُــــت الضولـــت لؿــــىت اإلاخظـــم 14-19الُــــت جىفُـــظا للـــاهىن اإلا

هـه  ًغاصاث و الىفلاث لهظا الخؿاب فئالظي ًدضص مضوهت ؤلا  2021اوث  01اإلاؤعر في   303 -21اإلاغؾىم الخىفُظي عكم 

بين وػٍغ اإلاالُت و الىػٍغ   2021ؤوث  23كترن اإلاؤعر في هفلاجه حغؼي الػملُاث الخالُت  و اإلادضصة في اللغاع الىػاعي اإلا

 : باإلاؤؾؿاث الىاقئت وفم الىلاغ الخالُتىخضب لضي الىػٍغ ألاٌو اإلايلف اإلا
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ل صعاؾاث الجضوي طا -  كخصاصي.ث الؼابؼ الخىىىلىجي و الؼابؼ ؤلاجمٍى

غ زؼت الػمل - ل جؼٍى   .جمٍى

ل الخلىُ -   .غخماص مغاهؼ الىمظحت و كاغضة البُاهاثت و جخظمً اإلاصاٍعف اإلاخػللت بئجمٍى

ـــل الخيـــالُف اإلاخػللـــت بئوكـــاء - كخىـــاء الخجهيـــزاث همـــىطج ؤولـــي، الخصـــىع و اإلاداوـــاة ، فدـــص اإلاصـــاصكت ... و إ جمٍى

 و الخجاعب و الخصضًم و الخلُِـ.ىاص ألاولُت و بغامج مػلىماجُت ،واإلا

ً اإلايىهين و الخإػير اإلاخسصص. - ل جيٍى  جمٍى

ؼ اإلابخىغة و وطؼ بغامج ؤلا و جدظين ا ؤما فُما ًسص ؤلاخخظان فهى ًمٌى ؤلاًىاء ، ػالق و صغم إلاكاَع

 اإلاؤؾؿاث الىاقئت.

الُف و مصاٍعف ؤلاًضاع لبراءة هه ًمٌى مصاٍعف اإلاخػللت بخضزالث الخبراء و جيوهظلً في مجاٌ التروٍج فئ

ل كىاء الضولي و إ زتراع غلى اإلاؿخىي الىػني و ؤلا  كاغضة البُاهاث الخاصت بها، و اإلاصاٍعف اإلاخػللت بخمٍى

 اإلاؤؾؿاث الىاقئت و وطؼ بغامج زاصت لإلػالق و الضغم.

ؿاث كخصاصًت للمؤؾكاػاث اإلاخػللت بضغم اإلاىظىمت ؤلاو ًلضم الصىضوق الضغم في قيل جسصُصاث مالُت للي

ؼ ؤلا  ت  غً ػالىاقئت و ؤصخاب اإلاكاَع م إبخياٍع بين الىػٍغ اإلاىضب اإلايلف باإلاؤؾؿاث الىاقئت  جفاكُت جبرمٍغ

ين  بملخا ى ؤ نوألاشخاص الؼبُػُي ًدضص  2021ؤوث  23خيام اللغاع الىػاعي اإلاكترن اإلاؤعر في ؤو اإلاػىٍى

 .(17، صفدت 2021مغؾىم ث.، ) هُفُاث مخابػت و جلُُم هظا الخؿاب الخسصُص الخاص اإلاخػلم بالصىضوق.

بمىحب   :(  Algeria venture مؤضطت جزكيت وحطيير هياكل دعم املؤضطاث الىاشئت )ألجيريا فاهخىر وشاء ل   -2.3

طاث ػابؼ غمىمُت ملغها الجؼائغ الػاصمت  ، حػخبر مؤؾؿت  ،2020هىفمبر  30اإلاؤعر في  356-20اإلاغؾىم الخىفُظي  

صىاعي و ججاعي و جسظؼ في مػامالتها مؼ الضولت لللىاغض اإلاؼبلت مؼ ؤلاصاعة و حػض جاحغا في غالكاتها مؼ الغير و جسظؼ 

 :لىصاًت الىػٍغ اإلايلف باإلاؤؾؿاث الىاقئت  و جخىلى اإلاهام الخالُت 

غضاص غلىص الىجاغت إلاؤؾؿاث الىاقئت و إلهُاول صغم  ا جُت الىػىُت في حؿير و جغكُت ؾتراجُاإلاكاعهت في جىفُظ ؤلا  -

 الخاصت بها.

ت و اإلاإ  - غ خاطىاث ألا غضاص و جىفُظ البرامج الؿىٍى ؼ خػضصة الؿىىاث لخؼٍى غماٌ و اإلاؿغغاث و مىاهج الدؿَغ

 للمؤؾؿاث الىاقئت .

 بخياع و اإلاؿاهمت في الُلظت الخىىىلىحُت.حصجُؼ مباصعاث ؤلا  -

غظاء  بغجبت مضًغ مغهؼي في الضوائغ إصاعة اإلايلف بالدؿُير ًخيىن مً ؤمجلـ  و ًضًغها مضًغ غام  جدذ وصاًت

ت الخالُت  ػٍغ اإلايلف باإلاالُت غظى. ى ممثال غً ال/و ممثال غىه عئِؿا.لىػٍغ اإلايلف باإلاؤؾؿاث الىاقئت ؤا :الىػاٍع

ض و اإلاىاصالث غظى/ممثال غً الىػٍغ اإلايلف    بالخػلُم الػالي و البدث الػلمي غظى.ممثال غً الىػٍغ اإلايلف بالبًر
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الؼاكت  و الصىاغت و الفالخت و الخجاعة  و البِئت و الصُض البدغي  :غظىا ممثال غً ول وػٍغ مً اللؼاغاث الخالُت   -

 غظى  ممثال غً قغهت ؾىهاػغان و الصىضوق الجؼائغي للمؤؾؿاث الىاقئت./و الصىاغت الصُضالهُت 

شخص ًمىً ؾدكاعي و ًخىلى ؤماهت اللجىت و جبلى اإلاكاعهت في اللجىت مفخىخت ليل هظى إهما ٌكاعن اإلاضًغ الػام 

 غماٌ.ؤن ًلضم إفاصة في ؤقغاٌ حضٌو ألا 

غ و ؤلا هما جخظمً الهُيلت مجلـ غلمي و جلني ٌؿاغض ا اع بخيإلاضًغ الػام و ٌؿاهم في جيؿُم ألاقغاٌ و بغامج الخؼٍى

بخياع مً هفاءاث مػترف بها في مجاٌ ؤلا  ىن اإلاجلـ الػلمي و الخلنيو ًخي وهُاول صغم اإلاؤؾؿاث الىاقئت،

ً )مهىضؾين ؤاإلالاوالجُت و جخظمً الدكىُلت  مً و  ( في مجاٌ الخىىىلىحُا الجضًضة وهفاءة وػىُت واخضة  02و زبيًر

( غً 01خض )( غً ميكئي اإلاؤؾؿاث الىاقئت و ممثل وا01جصاٌ و ممثل )في مجاٌ جىىىلىحُا ؤلاغالم و ؤلا( 01)

 :الىظام البُئي للمؤؾؿاث الىاقئت  و ًظمً اإلاهام اإلاجلـ الػلمي و الخلني

 طبؽ اإلاػاًير الخلىُت للبٌى اإلاؤؾؿاث الىاقئت صازل هُاول الضغم. -

ؼ اإلابخىغة  -  .طمان جلُم و مخابػت اإلاؤؾؿاث الىاقئت و اإلاكاَع

ؼ اإلابخىغة. خخُاحاثالخلُُم و اإلاصاصكت غلى كائمت ؤلا  -  اإلاػبر غنها مً ػغف اإلاؤؾؿاث الىاقئت و اإلاكاَع

 بضاء الغؤي في مظمىن زضماث الخاطىاث و اإلاؿغغاث.إ -

)اإلاغؾىم الخىفُظي عكم غضاص و جدُين  كاغضة بُاهاث الصخصُاث الػلمُت و الخلىُت اإلاؤهلت في وكاػاجه.إ -

 ( 73 غضص،20-356

ت الىسيز  املكلف بخكىىلىجياث لاعالم الحضائز الخكىىلىجيت  من وصايجحىيل الىكالت الىاىيت لتركيت   -3.3

 :كخصاد املعزفتاث الىاشئت و لجصال ال  وصايت الىسيز املكلف باملؤضطاث الصغيرة و املؤضطولا

 91-04عكم  :خيام اإلاغؾىم الخىفُظي  اإلاخػلم بئوكائها الظي ًدضص جىظُمها و ؾيرها حػغف  الىوالت وفم ؤ 

طاث ػابؼ صىاعي ُضي غبض هللا الجؼائغ  الػاصمت ،بإنها  مؤؾؿت  غمىمُت ملغها  ؾ 2004ماعؽ  24اإلاؤعر في 

ؾتراجُجُت الىػىُت لتركُت و جىمُت الخظائغ مجاٌ في مجاٌ جصىع و جىفُظ ؤلا وججاعي  حػخبر ؤصاة الضولت في 

مغؾىم ) .ض اإلاؼبلت مؼ ؤلاصاعة و حػض جاحغا في غالكاتها مؼ الغيرالخىىىلىحُت و جسظؼ في مػامالتها مؼ الضولت لللىاغ

  (  10، صفدت2004جىفُظي ع.، 

لىصاًت الىػٍغ اإلايلف  2020ماعؽ  28اإلاؤعر في  77-20و جسظؼ  بىاء غلى الخػضًل في اإلاغؾىم الخىفُظي عكم 

 :باإلاؤؾؿاث الىاقئت  و جخىلى اإلاهام الخالُت هضهغ مً ؤهمها اجصاال باإلاىطىع بصلت وزُلت 

   هاوػىُت في مجاٌ جغكُت و جىمُت الخظائغ الخىىىلىحُت و جصىع و وطػ ؾتراجُجُتإغضاص و إكتراح غىاصغ إ+ 

 هجاػ اإلايكإث الخاصت بها و ججهيزها.وإ

غ الخظائغ الخىىىلىحُت .إ+  ت و اإلاخػضصة الؿىىاث لخؼٍى  غضاص و جىفُظ البرامج الؿىٍى
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غ الصىــــــو الخؼالي و البدث ـــلخيىًٍ الػلت  ـــاث الىػىُـــــت جإػع بين اإلاؤؾؿــــإكام+  اعي و اإلاؤؾؿاث ــــٍى

 .اإلاؿخػملت لخىىىلىحُا

ت الخالُتإصاعة اإلايلف بالدؿُير ًخيىن مً ؤو ًضًغها مضًغ غام  جدذ وصاًت مجلـ   :غظاء  مً الضوائغ الىػاٍع

غً الىػٍغ ممثال  /و ممثال غىه عئِؿاؤكخصاص اإلاػغفت الصغيرة و اإلاؤؾؿاث الىاقئت و إ الىػٍغ اإلايلف باإلاؤؾؿاث

ممثال غً الىػٍغ اإلايلف  غاث اإلادلُت و التهُئت الػمغاهُت/ممثال غً وػٍغ الضازلُت و الجما /اإلايلف بالضفاع الىػني.

ممثال غً الىػٍغ اإلايلف  /ممثال غً الىػٍغ اإلايلف بالؼاكت. /.ممثال غً الىػٍغ اإلايلف بالبدث الػلمي/باإلاالُت 

ض و اإلاىاصالث الؿلىُت و الاؾلىُت.ممثال غً ا /بالصىاغت و اإلاىاحم.  .ممثال غً غماٌ الىوالت /لىػٍغ اإلايلف بالبًر

ىت مفخىخت ليل شخص ًمىً ؤن ًلضم إفاصة في ؾدكاعي و جبلى اإلاكاعهت في اللجهما ٌكاعن اإلاضًغ الػام هظى إ

 غماٌ.ؤقغاٌ حضٌو ألا 

امج  جىمُت قغاٌ و بغ ٌؿاهم في جيؿُم ألا إلاضًغ الػام و ؾدكاعي ٌؿاغض اهما جخظمً الهُيلت مجلـ  جلني  إ

( 3(ؤغظاء  ًسخاعون إلاضة زالزت )10ؾدكاعي مً  غكغة )الخظائغ الخىىىلىحُت ، و ًخيىن اإلاجلـ الخلني  ؤلا 

ين في مُضان وكاػاث جىىىلىحُا ؤلاغالم ؾىىاث كابلت لخجضًض مغة واخضة مً بين الباخثين و ألاؾاجظة الجامػُ

جصاٌ و ًظمً ه ؤلاؾخػاهت بإي شخصُت غلمُت ؤوزبير  في مجاٌ جىىىلىحُا ؤلاغالم و ؤلاًمىً لجصاٌ  هما وؤلا

 :اإلاهام اإلاجلـ الػلمي و الخلني

 كتراح اإلاػاًير الخلىُت للبٌى اإلاخػاملين طمً الخظيرة الخىىىلىحُت,إ -

ً.إ -  بضاء الغؤي خٌى مظمىن بغامج الخيٍى

 (.11، صفدت2020مغؾىم جىفُظي ع.، .) غلُه اإلاضًغ الػام صعاؾت اإلاكاول الػلمُت و الخلىُت التي ٌػغطها -

 خاجمت: 

اصــــت باإلاؤؾؿــــاث الىاقــــئت غغفــــذ  ػفــــغة مــــً زــــالٌ مــــا ؾــــبم غغطــــه ًخضــــح لىــــا  ؤن اإلاىظىمــــت اللاهىهُــــت الخ

اث مخػـضصة و مؿـذ ؤًظـا ؤحهـؼة مخػـضصة ، ؾـُػ،إًجابُت هىغُت حض   امً زالٌ جؼىعاث و حغيـراث هبيـرة و غلـى مؿـخٍى

صضاع حملت مً اللىاهين واإلاغاؾُم بِئت الخاطىت و الضاغمت مً زالٌ إإلاىاهبت نهظت اإلاؤؾؿاث الىاقئت و جىفير لها ال

غ بِئت  اإلاؤؾؿاث الىاقئت مُت لترحمت الؿُاؾت الىػىُت غلى ؤالخىظُ غ و حػٍؼ  .عض الىاكؼ و الغامُت الى جؼٍى

ت خُــــث إ  الخيىمــــت  بئطــــافت مىصــــب وػٍــــغ مخسصــــص لهــــظا الىــــىع مــــً غخمــــضث الؿــــلؼت الخىفُظًــــت الــــى  جىؾــــُؼ غظــــٍى

ؾــــتراجُجُت غاحلـــت للخؼلػــــاث و الؼمىخــــاث مــــغة طــــمً حهـــاػ الؿــــلؼت الخىفُظًــــت  لظـــمان ججؿــــُض إاإلاؤؾؿـــاث   لٌو 

ــت مىؾــػت اإلاهــام ومسىلــت الؿــلؼاث الياملــت  التــي غبــر غنهــا الكــػب الجؼائــغي  فــي الضؾــخىع و بــاصعث  الــى بىــاء إصاعة مغهٍؼ

ــت و ؤلا  تؾــم الضولــت فــي جىفُــظ الؿُاؾــبئلخصــغف  ؾــتراجُجُت الىػىُــت اإلاؿــؼغة مــً ػــغف الخيىمــت لخلــىم  ؤلاصاعة اإلاغهٍؼ

كخصــاصًت اإلاغافلــت لنهظــت هــظا الىــىع مــً و  جدضًــض  اإلاصــؼلح و اإلاىظىمــت ؤلاهسؼــىة ؤولــى ببىــاء جصــىع  مفــاهُمي غلمــي 

ــــضص  اإلاػـــــاًير و  ــــىُل لجىـــــت  وػىُـــــت مسخصـــــت  جدـ ــــاث  و حكـ ــــت اإلاؤؾؿـــــت الى اإلاؤؾؿـ ـــىذ  غالمـ اقـــــئت و اإلاكـــــغوع اإلابخىـــــغ جمــ
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ـــىت ألا  ـــم إججهـــــذ الـــــى إغمـــــاٌ وخاطــ ـــم ، زــ ـــل صغــ ـــالٌ مؤؾؿـــــت جغكُـــــت وحؿـــــُير هُاوــ ـــً زــ ـــل الـــــضغم و اإلاغافلـــــت مــ وكـــــاء هُاوــ

همــا  ،اإلاؤؾؿــاث الىاقــئت التــي حػخبــر مؿــغغت و خاطــىت و جــىلى بمهــام ؤزــغي غضًــضة فــي مجــاٌ جغكُــت اإلاؤؾؿــاث الىاقــئت

ل  الىوالـت الىػىُـت لتركُـت الخظـائغ الخىىىلىحُـت  مـً وصـاً جصـاٌ ت الـىػٍغ  اإلايلـف بخىىىلىحُـاث ؤلاغـالم و ؤلاجم جدٍى

ـــئت و إالــــى وصــــاًت الــــىػٍغ اإلايلــــف  باإلاؤؾؿــــا ـــى زلــــم ؤحهــــؼة ث الصــــغيرة و اإلاؤؾؿــــاث الىاقـ ـــافت الـ ـــاص اإلاػغفــــت باإلطـ كخصـ

 ٌ ـــب مخُـــاػاث و حؿـــهُالث بمـــا ًـــىفغه مـــً إ  23-22 :الـــظاحي  عكـــم ؤزـــغي جخصـــل بـــضغم اإلاباصعاجُـــت هلـــاهىن اإلالـــاو فـــي  ججٍغ

ؼ ؤلا  ـــــت الفغصًـــــت  و الخػـــــضًالث  فـــــي كـــــاهىن الىظُفـــــت الػمىمُـــــت عكـــــم اإلاكـــــاَع  11-90:و كـــــاهىن الػمـــــل  عكـــــم  03-06:بخياٍع

ـغ و إلُـت حؿـمذ للاللظًً ًـىفغان آ هـه مـً اقـئت ، إال ؤصعتهم فـي مجـاٌ اإلاؤؾؿـاث الىؾـخغالٌ مبـامـىظفين و الػمـاٌ بخدٍغ

غ مــً الىلــاغ التــي جبلــى فـي خاحــت الــى إ  جضـح لىــا بػــعت الىصــىص اللاهىهُــت و الخىظُمُــت إزـالٌ مغاحػــ لخفاجــت و جؼــٍى

 :زالٌ اإلالترخاث الخالُت 

ــــت اإلاؤؾؿــــاث  و الخىؾــــؼ بالجهــــاػ ؤلاصاعي مدل - ــــؼ اإلابــــاصعاث للــــاػني ألامــــاهً ُــــا ، إال مغهٍؼ حــــغاء مــــً قــــإهه حػٍؼ

 ىائُت.البػُضة و ال

ـــ - ــــت البُئُــ ـــل اإلاىظىمـ ـــــؼ هُاوــ ـــُض و حػٍؼ ـــئت ،إجمـــــام ججؿــ ــــاث الىاقــ مـــــً خاطـــــىاث اإلاؤؾؿــــــاث ت الخاصـــــت باإلاؤؾؿـ

ل الخىىىلىحُا و ألاكؼاب  الخىافؿُت و مغاهؼ ؤلا الىاقئت و اإلاؿغغاث   و الخىؾؼ بها مدلُا. بخياع  و جدٍى

ـــل مخىىغـــت و حغؼـــي الؼلـــب مـــً زـــالٌ لخىؾـــؼ فـــي آا - ـــم زلـــم مجـــاالث جمٍى ـــل غـــً ػٍغ خـــث البىـــىن لُـــاث الخمٍى

 غخماص غلى الصُغ ؤلاؾالمُت واإلاساػغة.واإلاؤؾؿاث اإلاالُت ؤلا 

ـــل اإلاؤؾإ - ـــم جفػُـــل صوع عؤقـــغان عاؽ اإلاـــاٌ الخـــاص فـــي  جمٍى ؽ و عؤ ؽ اإلاـــاٌ اإلاســـاػغ ؿـــاث الىاقـــئت غـــً ػٍغ

ل   .اإلااٌ اإلاالوي و مىصاث الخمٍى

 كائمت املزاجع:

 املزاجع بالغت العزبيت:

، اإلاخظمً كاهىن جىحُهي لتركُت اإلاؤؾؿاث الصغيرة  12/12/2001اإلاؤعر في  01-18اإلاغؾىم الخىفُظي        (1

ضة الغؾمُت ، اإلااصة واإلاخىؾؼت   .11،الجٍغ

خٌى البدث الػلمي ، اإلاخظمً كاهىن الخىحُهي 30/12/2015اإلاؤعر في  15-21اإلاغؾىم الخىفُظي    ( 2

ضة الغؾمُت ، ص  غ الخىىلىجي ، الجٍغ  .08والخؼٍى

، مخظمً اللاهىن الخىحُهي للمؤؾؿاث 11/01/2017اإلاؤعر في  17-02اإلاغؾىم الخىفُظي عكم       ( 3

ضة الغؾمُت ، ص  .15الصغيرة واإلاخىؾؼت ، الجٍغ

-02مخظمً إحغاءاث جىفُظ كاهىن عكم ، 24/06/2018، اإلاؤعر في 233-12اإلاغؾىم الخىفُظي عكم         (4

 .2، اإلااصة  17

ضة الغؾمُت ، اإلااصة 2020اإلاؤعر في  19-14 عكم  كاهىن اإلاالُت       (5  .131، الجٍغ
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، اإلاخظمً إوكاء لجىت وػىُت إلاىذ غالمت 15/09/2020اإلاؤعر  20-254اإلاغؾىم الخىفُظي عكم        (6

ضة الغؾمُت ،غضص "اإلاؤؾؿت الىاقئت " ومكغوع مبخىغ   .10،ص55"وخاطىت الاغماٌ "، الجٍغ

ت وؤحهؼتها في 1990، اإلاؤعر  في 90-188اإلاغؾىم الخىفُظي عكم        (7 ، ًخظمً جدضًض هُاول الاصاعة اإلاغهٍؼ

ضة الغؾمُت ، ص  .11الىػاعاث ،الجٍغ

ػٍغ اإلاىخضب لضي الىػٍغ ًخصمً جدضًض صالخُاث الى  2020اإلاؤعر في  307-20اإلاغؾىم الخىفُظي عكم      (8

ضة الغؾمُت، الػضص  .64الاٌو اإلايلف بئكخصاص اإلاػغفت واإلاؤؾؿاث الىاقئت ، الجٍغ

،الجؼائغ ، صاع  2009صًضان مُلىص ، ؾلؿلت اللاهىن في مخىاٌو الجمُؼ "اللاهىن الضؾخىعي الجؼائغي "،     ( 9

 .70الىجاح للىخاب ، ص
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 ملخص الدزاطت: 

الؼباب الباخث غلى الػمل في بهاز اإلااطظاث الىاػئت " وبػساههم في مظاز طػذ الجصائس في آلاوهت ألازحرة الى الاهخمام بدغم   

 الخىمُت الاكخـادًت وىنها ؤخد البدائل التي ًمىً لالكخـاد الىهني الازجياش غليها

لخُث تهدف وزكخىا البدثُت بلى  ت في اإلااطظاث الىاػئت في الجصائس مً زالٌ الجهىد اإلابرولت مً هسف الدول مػسفِت واكؼ جمٍى ت الجصائٍس

الللُل مً الدزاطاث  وؤن هىانؤلاوؼاء  اإلااطظاث هىز طبُل دغم وجسكُت اإلااطظاث الىاػئت للنهىق باإلكخـاد الىهني، بذ ال جصاٌ هره 

 وهي مؼيلتجلف في وحه جوىزها  اإلاؼىالث التي ببساش ؤغلبالتي جىاولذ هره الللُت غلى غىع اإلااطظاث الـغحرة واإلاخىطوت، مؼ 

ل بةغخبازه ؤهبر غائم ًىاحه اإلااطظاث الىاػئتالخم  .ٍى

ل.اإلااطظاث الىاػئت، الخىمُت الاكخـادًت، اإلااطظاث الـغحرة واإلاخىطوت، جسكُت اإلااطظاث الىاػئت، مؼيلت  الىالماث املفخاخيت:  الخمٍى

 

Abstract  7  

 Algeria has recently sought to pay attention to supporting young researchers to work in the framework of emerging 

institutions, and to involve them in the path of economic development, as it is one of the alternatives on which the national  

economy can build. 

 Where our research paper aims to know the reality of financing emerging enterprises in Algeria through the efforts made 

by the Algerian state in order to support and upgrade emerging enterprises for the advancement of the national economy, as 

these institutions are still in the process of being established and that there are few studies that dealt with this issue unlike 

small enterprises And medium, highlighting most of the problems that stand in the way of its development, which is the 

problem of financing as the biggest obstacle facing emerging enterprises 

Keywords: emerging institutions, national economy, small enterprises And medium , the problem of financing , emerging 

enterprises 

  

 

 



 

 – حبلت المؤسسبث النبشئت –  المببدراتيت لألعمبل المعبصرة بين المرافقت ومتطلببث االستدامت          

 401  برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 املؤجمس الدولي

 العلمي

2023 

 

 ملدمـت:

س اإلااطظاث الىاػئت مً ؤهم زوافد الخىمُت الاكخـادًت والاحخماغُت بدٌو الػالم بؼيل غام  ٌػخبر جوٍى

بةغخبازها ؤداة مهمت الطخددار فسؾ الػمل وزلم الثروة، بال ؤهه وهدُجت لخدازت هره والدٌو الىامُت بؼيل زاؾ، 

اإلااطظاث وجبىيها ألفياز حدًدة فهي جخمحز بهؼاػتها، كلت مىازدها اإلاالُت، كػف ػسغُتها في ألاطىاق بظبب غدم 

ولى مً وؼاهها، فخبرش خاحتها الُلحن الخجازي والخىىىلىجي و بزجفاع بخخمالُت فؼلها زاؿت زالٌ الخمع طىىاث ألا 

بلى هُاول مسافلت جلدم زدماث مادًت مالُت مػسفُت وبفتراكُت إلاظاغدتها غلى الخىاحد في بِئت ملاوالجُت مدفصة جىفس 

 .لها اإلاىازد الالشمت لخبُت بخخُاحاتها والخد مً الـػىباث التي جىاحهها، وشٍادة فسؾ بلاءها وهجاخها

جصائس في ألاوهت ألازحرة بهخماما واطػا باإلااطظاث الىاػئت وغبرث غً بزادة طُاطُت واضخت وفي هفع الظُاق، ؤولذ ال

س هرا الىىع مً اإلااطظاث في ظل همىذج بكخـادي حدًد  كائم غلى ؤلابخياز  9192-9106بشاء دغم بوؼاء وجوٍى

ولى ميلفت باإلااطظاث الىاػئت، والخسوج مً الخبػُت للمدسوكاث، وذلً مً زالٌ بطخددار وشازة مىخدبت للىشازة ألا 

خُث برلذ الخيىمت مً زالٌ  الىثحر مً الجهد لخسفُف اللُىد ؤلادازي واإلاالُت خٌى هره الؼسواث طىاءا مً هاخُت 

ل افيازهم  ؼ الى جدٍى ل او مً هاخُت اإلاسافلت و الدغم و زلم هظام بُئي مخيامل يهدف الى حصجُؼ خاملي اإلاؼاَز الخمٍى

  .اطظاث هاػئتالابداغُت الى م

ل اإلااطظاث الىاػئت في الجصائس مسوزا بإهداف  خُث بهخممىا مً زالٌ هره  الدزاطت بدظلُى اللىء غلى واكؼ  جمٍى

ل و الوسق اإلاظخددزت فُه، مؼ ذهس اهم الاحساءاث اإلاخسدة في طبُل دغمها دون غم الىظس غً  وزـائف هرا الخمٍى

 الخددًاث التي جىاحهها.

 مشيلت الدزاطت:

 :وغلى كىء ما طبم وكـد مػالجت هره الدزاطت هوسح ؤلاػيالُت اإلاخمثلت في الظااٌ آلاحي

  الجصائس؟ما هو واكع جمويل املؤطظاث الىاشئت في     -

 الدظاؤالث الفسعيت:

 :ولإلحابت غلى مؼيلت البدث ًمىىىا هسح ؤطئلت فسغُت هداٌو ؤلاحابت غليها مً زالٌ هرا البدث وهي واآلحي

اث وزـائف اإلااطظاث الىاػئت غً بلُت اإلااطظاث ؟ -   ما هي ممٍص

ل ودغم اإلااطظاث الىاػئت ؟ -   ما هي الوسق و ؤلاحساءاث التي طلىتها الجصائس في جمٍى

 بالجصائس؟ما هي ؤهم اإلاؼاول والػساكُل التي جىاحه همى اإلاظظاث الىاػئت  -

 أهداف الدزاطـت:

 طظاث الىاػئت؛ببساش ؤهم الخـائف واإلامحزاث للما -

 الخػسف غلى مسخلف هُاول دغم اإلااطظاث الىاػئت في الجصائس؛-

 الخػسف غلى ؤهم اإلاؼاول والػساكُل التي جىاحه اإلااطظاث الىاػئت.-
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 أهميت الدزاطـت:

بن اإلاياهت التي ًدظى بها كواع اإلااطظاث الىاػئت له ؤبػاد اكخـادًت واحخماغُت حػلذ الدزاطاث والابدار 

تهخم بهره اإلااطظاث خُث جخجلى ؤهمُت مىكىغىا في ببساش ؤهم الػساكُل واإلاؼاول التي ؤؿبدذ حػاوي منها اإلااطظاث 

 وجوىزها.جدٌى دون اطخمسازها  والتيالىاػئت في الجصائس 

 :هلترح اإلاداوز الخالُت والدظائالثولإلحابت غلى مؼيلت االبدث 

اتهامفهىم وزـائف اإلااطظاث الىاػئت  أوال:                 ؛ وهظٍس

 اإلااطظاث الىاػئت بالجصائس؛ هُاول مسافلتواكؼ ودوز  ثاهيا:

ل اإلااطظاث الىاػئت بالجصائس ثالثا:  . واكؼ ومؼاول جمٍى

 هظسياتها: و الىاشئت املؤطظاث وخصائص مفهوم -أوال

خي وؤهم  هداٌو في هرا اإلادىز بلى ؤلاهاخت بإهم اإلافاهُم و الخػاٍزف للماطظاث الىاػئت ، وهرا جوىزها الخاٍز

اث اإلافظسة لها. الخـائف التي جمحزها  ، بكافت بلى الخوسق بلى الىظٍس

 مفهوم و حعسيف املؤطظاث الىاشئت: -1

ادة غلى الترهحز ؤن فُه ػً ال مما  والاكخـاد الىظائف وزلم الابخياز جدفحز في الىاػئت والؼسواث ألاغماٌ ٍز

د وبهخاج الثروة لخىلُد مدسوان هما الخىظُف ومػدٌ ألافساد مهازاث ؤن غلى ؤهد الري طمُذ آدم بلى ٌػىد اإلاخىامي  اإلاٍص

 بػد زاؿت ألاغماٌ مـولخاث مً ؤطاطُا حصة" Startup" مفهىم ؤؿبذ ألازحرة، الظىىاث في واللُمت الظلؼ مً

ؼ غسفخه الري الىبحر الىجاح  . الجدًدة فساوظِظيى طان مؼاَز

سُت اليؼإة ؤن بال غدًدة، طىىاث مىر مىحىًدا وان اإلااطظاث هره دوز  ؤن مً السغم وغلى  اإلاـولح الخاٍز

"Startup اطخسدامه جم خُث اإلااض ي، اللسن  طبػُىاث في اإلاساهس اإلااٌ زؤض بيؼإة ازجبوذ  ٌ  الباخث كبل مً مسة ألو

 جلً بلى لإلػازة بػد فُما بدىلُده كام والري ،0646 طىت David Bircher للخىىىلىحُا ماطاحؼىطدع مػهد في

 (, S. Wise, B. Feld 7102) .طىىاث ؤزبؼ ول ألاكل غلى حجمها جلاغف ولىنها دوالز ملُىن  بًساداتها جخجاوش  التي الؼسواث

 بلى منهما بػازة في"  Everett Rogers" و" Larsen " الباخثحن هسف مً 0652 غام ؤزسي  مسة اإلاـولح اطخسدام ؤغُد

  .(Judith Larsen , 1984)اإلاخوىزة والخىىىلىحُا اإلاساهس اإلااٌ بسؤض وزُلا ازجباها اإلاسجبوت اإلااطظاث جلً

 أهم الخعازف للمؤطظاث الىاشئت -2

 والهُئاث ألاغماٌ وزواد ألاوادًمحن مً الػدًد هسف مً واطخسدم واطػا اهدؼازا اإلاـولح هرا غسف بػدها

ٌ  في ؤهمها هدزج والتي السطمُت،  7الخالي الجدو
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 للماطظاث الىاػئت. (7 ؤهم الخػاٍزف اإلاػواث10الجدٌو زكم )

ٌ  مً الخظه فاث ؤن الجدو  بحن كلُال وبالخمػً آزس، بلى باخث مً جسخلف الىاػئت للماطظاث اإلاػواء الخػٍس

 التي الىمُت ؿفاتها غلى الىاػئت اإلااطظت إلافهىم جددًده في اغخمد مً الباخثحن مً هىان ؤن هجد الخػاٍزف هره

 ISED", "Blank مً ول اػترن خُث. والىمى( وؤلاًساداث الظىكُت واللُمت الػماٌ غدد) الدجم والػمس كُاطها ًمىً

","Wilhelm", "Robehmed "بػد جـل لم التي اليؼإة خدًثت اإلااطظت غلى جولم هاػئت ماطظت ؿفت ؤن اغخبازهم في 

 اإلاـولح اللغىي  اإلافهىم بلى الباخثحن ؤولئً غىد الظائد الاغخلاد جسجح. هبحرة ؤزباح ؤو بًساداث ؤو غماٌ غدد بلى

 الباخث الظىت الخعسيف

هي ول ماطظت جىاحهها خالت مً غدم الُلحن الاكخـادي في هظامها 

 0655 .ألاًيىلىجي الري جيؼى فُه

Albert  & Mougenot 

(ALB,1988, p10) 

 

 ؤهثر بؼيل الُلحن غدم مً خالت جىاحهها التي اإلااطظاث مً الىىع ذلً هي

.والىبري  الخللُدًت اإلااطظاث مً  9111 

Albert 

(Alb,2000, p152) 

 

 والاجـاٌ اإلاػلىماث جىىىلىحُا كواع في جلؼى التي اإلااطظاث جلً

س ألاطاطُت مهمتها والبرمجُاث، ألاهترهذ كواع في وبالخددًد  واهخاج جوٍى

والالىتروهًُ الاجـاٌ جىىىلىحُا  
9110 

Colombo & 

Delmastro  

(Col,2001, p177) 

 

ت ابخيازاث جمحزها ماطظاث هي  وهمى واغدة، جىىىلىحُت كواغاث في حرٍز

ؼ ل مفخىح زؤطماٌ وهُيل الظىق، في طَس .زازجي وجمٍى  
9112 

Jacquin 

( Park2005, pp 740-

741) 

 

س غملُت مً زئِس ي هجصء الخىىىلىحُا غلى حػخمد ماطظت هي  جوٍى

لها بهخاحها بطسجاجُجُت مً ؤو مىخجاتها ؼ الىمى جدلُم في وحظٍى .الظَس  
9112 

Park 

(Park2005, pp 740-

741). 

 

 خالت ظل في حدًدة زدماث ؤو مىخجاث لخلدًم ؿممذ ماطظت هي

البىحن. غدم مً ػدًدة  

9101 Ries 

(Ries,2010). 

 

 2 غمسها ًخجاوش  ؤال ػسن الىمى، في هبحرة كدزاث جمخلً ماطظت ول هي

.دوالز ملُىن  91 ؤزاًدها جخػدي وال غامل، 51 مً ؤهثر جىظف وال طىىاث،  9102 

Robehmed 

(S. Wise  2012. ) 

 

وغدد  الظىت، في دوالز ملُىن  21 بًساداتها مػدٌ ًخػدي لم ماطظت ول هي  

.دوالز ملُىن  211 وكُمتها الظىكُت مىظف، 011 غمالها  
7102 

Wilhelm 

(Wilhelm, A. 2014) 

ػت ماطظت ول  غدد ًلل ال طىىاث، 2 ؤو 2 بحن غمسها بسجاهذ الىمى طَس

ىاض% 91 طىىي  همىها مػدٌ ًفىق  غماٌ، 01 غً غمالها  الػماٌ بػدد ٍو

.ؤلاًساداث حجم ؤو  

7102 

ISED 

(ISED. 2016 .p12) 
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Startup "لفظي بلى ًلظم الري Start و الاهوالق ٌػني الري up مـولح ؤن ؤي. اإلاسجفؼ الىمى ٌػني الري Startup "

 وؿىلها بػد هاػئت وىنها غً جخىكف الىاػئت اإلااطظت فةن الخىحه هرا زواد خظب. اإلاسجفؼ الىمى في ؤلاهوالق ٌػني

 .الصخُذ كالبه مً اإلافهىم الري ألامس وهى هبحرة، ماطظت ليىنها وجرهب الظىق  في الىطج إلاسخلت

 خصائص  ومميزاث املؤطظاث الىاشئت: -2

ألاوكاع  مؼ الخإكلم غلى كادزة ججػلها التي واإلامحزاث الخـائف مً بمجمىغت الىاػئت اإلااطظاث جـىف 

ٌ  إلاسخلف الاكخـادًت ٌ  هىا ومً الىامُت، او اإلاخلدمت طىاء الدو  .الؼسواث واإلامحزاث لهره جلً الخـائف ؤهم ابساش طىداو

 الىاشئت:  املؤطظاث خصائص -1.2

بػلـها  الخــائف مًـ بمجمىغـت جخمحز مخىطوت و ؿغحرة مـغسة، ميؼأث غً غبازة الىاػئت اإلااطظاث

 لهــره اإلااطظاث7 كــىة هلــان جمثــل الخــي الخـــائف بــحن مـًـ وهــرهس. لهــا كــػف هلــان ٌؼــيل وآلازــس كــىة هلــان ٌؼــيل

ٌ  مػظم في إلاػاهاجه هظسا: إلاهخاجي اليشاط هييل جواشن  -أ  كاغدة غُاب الاكخـاد بظبب هُيل في زلل مً الىامُت الدو

ت  إلؿالح اطتراجُجُاث الفجىة و وكؼ جللُف اللسوزي  مً باث خُث بليها ٌظدىد ومخىطوت ؿغحرة ؿىاغاث مً كٍى

س اللابلت الـغحرة اإلايؼأث هره وجىطُؼ الخلل هرا  وؤلاهخاج. للخوٍى

 .الىبري  الؼسواث ليؼان الىطُوُت اإلاىخجاث جىفحر زالٌ مً وهرا :الىبيرة الشسواث دعم -ب

 مىاؿب غلى جىفحر الػالُت بلدزتها الىاػئت اإلااطظاث جخمحز :البطالت حجم وجلليص خليليت عمل فسص جوفير -ح

 (00ؾ7 ،9115،يطبت)  البوالت. حجم جللُف بلى ًادي ما ػغل

 وبغادة جىشَؼ الدزل. اإلااٌ ؤزض لـغس هظاز اإلادزازث جىظُف زلل مً الصغيرة: املدليت املدخازث إطدثماز  -د

 مما اإلادلي الظىق  مخولباث بهخاج مً الىاػئت اإلااطظاث جمىًالوازداث:   إخالل طياطت جدليم في املظاهمت -ذ 

 ؤحىبي. هلد جىفحر وبالخالي الـادازث وجىمُت الىازداث اخلل في ٌظاهم

 الجىدة وؤلابخياز و جلُُم الػمل. هةدازة ؤلاًجابُت الـىاغُت اللُم في وؼس حظاهمإلاًجابيت:  الصىاعيت الليم وشس -2.2

 :منها هرهس اإلااطظاث لهره باليظبت كػف هلان حػد التي للخـائف باليظبت ؤما

  الػمل؛ اطتراجُجُت ؿُاغت و ازخُاز غلى اللدزة وغدم مددودًت -

ً غلى كدزتها غدم -  امياهُاتها؛ وكػف كلت بظبب للخىشَؼ فػالت ػبىت جيٍى

لُت اإلاىازد بلىغها ؿػىبت -  لي هُيلها كػف ؤبسشها لػل ؤطباب لػدة الخمٍى   اللماهاث؛ وكلت الخمٍى

ادة ؤلاهخاج جيالُف اهسفاق حجمها ؿغس بظبب الدجم اكخـادًاث مً الاطخفادة ًمىنها ال - خم حجمه بٍص ذلً  ٍو

 ,(022 -022،ؾ7 9115) طبتي، ؤلاهخاحُت الىخداث مً ؤهبر غدد غلى الثابخت الخيالُف بخىشَؼ
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 الىاشئت: املؤطظت ممياشث -3.2

ت ؤغمالها جلىم ؤنها الىاػئت اإلااطظاث جخمحز لت الظىق  الخاحاث واجباع زائدة ؤفياز غلى الخجاٍز ت ذهُت بوٍس  وغـٍس

  ًلي7 ما طىرهس ؤًلا اإلامحزاث ؤهم ومً

 لخـبذ والاشدهاز الخوىز  بما زُازان وؤمامها خدازتها مً حظمُتها وحظخمد اليؼإة خدًثت ؤنها ؤي : العهد خدًثت - أ

 .اللبٌى بالخظازة و ؤبىابها بغالق ؤو ألاطىاق، جدخاحها حدًدة مىخجاث جلدم براتها كائمت هاجخت ػسهت

بمياهُت  هي الىاػئت الؼسهت مػنى جددد التي الظماث بخدي 7 مً واملتزاًد الخدزيجي للىمو فسصت أمامها شسواث - ب

ؼ همىها  الؼسهت هي الىاػئت الؼسهت بن ازسي  بيلماث للػمل جخولبها التي الخيالُف مً بىثحر اطسع اًساد وجىلُد الظَس

ادة ؤي بظسغت الخجازي  بػملها الازجلاء بةمياهُت جخمخؼ التي ادة دون  مىه واإلابُػاث ؤلاهخاج ٍش  غلى هىدُجت الخيالُف، ٍش

 ألنها ؤكل ؤزباح غلى باللسوزة جلخـس ال الىاػئت الؼسواث ؤن ٌػني وهرا. هبحر بؼيل لديها ألازباح هامؽ ًىمى ذلً

 .حدا هبحرة ؤزباح جىلُد غلى كادزة ػسواث هي الػىع بل ؿغحرة

ت بإغمالها جلىم بإنها الؼسواث هره جخمحز 7عليها زئيس ي بشيل وحعخمد بالخىىولوحيا جخعلم شسواث - ج  غلى الخجاٍز

لت الظىق  الخاحاث اػباع و Innovative زائدة ؤفياز ت و ذهُت بوٍس  Startups الىاػئت الؼسواث ماطظىا ٌػخمد. غـٍس

ل غلى والػثىز  والخلدم، للىمى الخىىىلىحُا غلى  بمظاغدة الفىش  زالٌ ومً ألاهترهذ، غلى اإلاىـاث زالٌ مً الخمٍى

 .ألاغماٌ خاكىاث ودغم

 مؼ باإلالازهت حدا ؿغحرة جيالُف جخولب ؤنها غلى الىاػئت الؼسهت مػنى ٌؼمل : مىخفضت جياليف جخطلب شسواث - د

ؼ بؼيل ألازباح هره جإحي ما وغادة غليها جدـل التي ألازباح  .الش يء بػم مفاجئ و طَس

 املؤطظاث الىاشئت: هظسياث -3

 اإلااطظاث بوؼاء في البدث ؤن بال الجدًد؛ باألمس لِع حدًد مؼسوع بوؼاء في البدث ؤن مً السغم غلى

 الػلماء هظس وحهاث حػددث. الخوبُلي ؤو الىظسي  الجاهب مً طىاءا هاػىا، ؤمسا بػد ألاولى مساخلها في زاؿت الىاػئت

 ٌ  غلى اللىء بةللاء جلً، الىظس وحهاث لخدلُل اإلاولب هرا جـمُم جم لرا الىاػئت، اإلااطظاث بوؼاء ظاهسة خى

اث بػم ص مً وذلً الىاػئت، للماطظاث اإلاسخازة الىظٍس  فُه جددر الري الظُاق واطخىؼاف اإلاػسفت، ؤحل حػٍص

 . الجدًدة الظاهسة هره

 حدا مهم الىاػئت اإلااطظاث كواع ؤن مً السغم غلى :الىاشئت املؤطظاث على جسهص التي ألاعمال زيادة هظسياث -1.3

ٌ  غبر ألازحرة آلاوهت في ملخىظا ؤؿبذ اهدؼازه وؤن الاكخـادًاث، لبىاء  ماطظاجه مً هبحرا غددا ؤن بال الػالم؛ دو

 ؤهه بال ؛(الخلا فيها هدلم طىف والتي ومػلدة مخػددة الفؼل هرا وزاء اليامىت ألاطباب ؤن وزغم الفؼل، مً حػاوي

ادة بإن الاغتراف جم  هىان ( Nino ,2019 ,P :281 ).اإلااطظاث هره ؤداء غلى جازس التي اإلاهمت الػىامل ؤخد ألاغماٌ ٍز

 مىظىز  مً الىاػئت اإلااطظاث في الظائدة اإلاؼاول مً الػدًد وػسح مىاكؼت غلى زهصث التي هي الدزاطاث مً الػدًد

اث ادة هظٍس اث مً الفئت هره وجسهحز الاغماٌ، ٍش ؛. ؤطباب لػدة ًيىن  كد الىاػئت الؼسواث غلى الىظٍس
ً
ادة جخػامل ؤوال  ٍز
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س والابخياز وؤلابداع الفىسة مؼ ألاغماٌ  وول ( Aidin 9102)". ذلً بلى وما والفسؿت الجدًدة الخدمت ؤو اإلاىخج وجوٍى

اث فةن وبالخالي الىاػئت، اإلااطظاث مً ًخجصؤ ال حصء هي اإلافاهُم هره ادة هظٍس  في للىظس غسكت ؤهثر ألاغماٌ ٍز

ٌ  الىاػئت اإلااطظاث جدوز  ذلً؛ بلى بكافت. هاػئت ماطظت ؤو ججازي  غمل ؤي مً ألاولى اإلاساخل ل خى  ألافياز جدٍى

ادة دزاطاث في خسحت هلوت ٌػد وهرا طابلا، زؤًىاه ما مثل ؤغماٌ بلى اإلابخىسة  زلم حدًد مؼسوع هةوؼاء ألاغماٌ ٍز

. لبلائها واطخغاللها خاطمت حػخبر اللُادة حػخبر خحن في الىاػئت، وجلُُمها اإلااطظت الفسؾ غلى الخػسف ملافت، كُمت

ادة دزاطت بذن  اإلااطظاث وحػخبر هُان حدًد، بوؼاء بلى ما شخـا جلىد ؤن ًمىً التي ألاوؼوت دزاطت حػني ألاغماٌ ٍز

ادة مً الىىع هرا حىهس الىاػئت   . (Alessandra , P 16)   غماٌألا  ٍش

 غملُت غلى وهام بًجابي جإزحر لها حدًدة ماطظاث بوؼاء غملُت ؤن غلى ػىمبُتر ؤهد :شومبيتر حوشيف هظسيت -2.3

ادة زبوى الرًً السواد مً واخدا (، ووانFarrokh2017 P15) الىظائف وزلم ؤلاكخـادي الىمى "  باللُادة، ألاغماٌ ٍز

ادة زلم لػملُت مفهىم بغواء غلى وزهصو   هجد الظائدة ؤلاكخـادًت اللواغاث بلى فبالىظس الخلُلُت، ألاغماٌ ٍز

حن ألاغماٌ زواد مً الػدًد  وغدد بالفػل، اللائمت اإلااطظاث هبحر خد بلى حؼبه ماطظت ًيؼاون الرًً هاالء الخىساٍز

ً ألاغماٌ زواد مً كلُل  غلى باالغخماد ألاغماٌ زواد ووؼان بمياهُت فةن ؛ لؼىمبُتر وفلا(. اللادة) الخلُلحن اإلابخىٍس

 هره مً اإلادللت ألازباح وؤن والخىظُف، والىمى لالطدثماز جماما حدًدة فسكا جسلم واإلاسترغحن، الػلماء اهدؼافاث

ىظس الىمى، في حدًدة هفساث خدور وزاء الخاطم الدافؼ هي الابخيازاث  ؤنهم غلى الجدًدة الؼسواث ماطس ي بلى ٍو

ت ؤهىاغا ًـفهم الرًً ألافساد هاالء  ألاوؼوت مسخلف في" الجدًد" بدزاٌ زالٌ مً ألاطاطُت محزاتهم" ٌػسكىن " خٍُى

ً كبل مً غادة به الالتزام ًخم الري" الثابذ السوجحن غً الاهفـاٌ و ( 0622) ػىمبُتر ؤغوى ،ؤزسي  حهت مً اإلادًٍس

 حغُحر ؤو حدًدة غملُت ؤو حدًد مىخج جلدًم غلى اللادز اإلابدئي ألاغماٌ زائد هى ؤهه غلى" اللائد" هلل زئِظُا دوزا

ادًت بن  (Alessandra pp: 3-4) اإلاللدًً " مً مجمىغت وطى زىزي جىظُمي وبهرا ًددد ػىمُتر الفسق بحن ألاغماٌ الٍس

ت ؤم جللُد إلاا هى طائد مً ؤغماٌ، وهرا ما ًىوبم جماما غلى الفسق بحن اإلااطظاث الىاػئت وباقي  واهذ ببخياٍز

 اإلااطظاث الخللُدًت ألازسي.

ادة ألاغماٌ الجدًدة10الؼيل زكم )  (7 همىذج ػىمبُتر لٍس

 

 

 

 

 

 

 

ource : Schumpeter, J. A., & Perroux, F. (1935). Théorie de l'évolution économique (Vol.1911). Paris: Dalloz. 
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ٌ : الليادة هظسياث -3.3 اث جداو  جخمحز التي ألاولى مسخلتها في الىاػئت اإلااطظاث غلى اللىء حظلُى اللُادة هظٍس

ت اإلاىازد حػبئت الىاػئت اإلااطظاث للادة ًمىً هُف فهم بهدف وذلً والبؼسي  اإلاالي اإلاىزد حلب  بـػىبت  في البؼٍس

اث جسهص الػمىم ففي اإلاسخلت، هره في اإلااطظاث بها جخمحز التي اللاطُت الظسوف ظل  غلى اللائد كدزة غلى اللُادة هظٍس

 اإلااطظاث بلى وبالىظس P2) 2016,،( Michael اإلاظوس الهدف جدلُم هدى وخؼدهم الخابػحن، مً مجمىغت غلى الخإزحر

س اإلاخاخت والفسؾ ؤلاماواهاث مً الػدًد جىفس ؤنها هجد الىبري   غلى ألاهداف، جلً وجدلُم اللُادًت اللدزاث لخوٍى

 ًجػل مما اإلاخاخت، وؤلامياهُاث الهسمي والدظلظل الهُيل وغُاب الُلحن بػدم جخمحز التي الىاػئت اإلااطظاث بِئت غىع

 ألاهداف بىاء حظهُل ؤحل فمً لرا البِىاث، جلً في اللُادة غلى ًازس مهم هػامل للفسد الوبُػُت اللُادًت ؤلامياهاث

 7  (Michael Yang, 2016, op cit, pp 6-28 )الخالُت بالىلان الخدلي الىاػئت اإلااطظاث كادة غلى وجدلُلها اإلاؼترهت

 الخػاون  وفسق اإلاىازد لجرب هإطاض واغخبازها شخـِخه، بىاطوت اللغت وفسق كدزاجه، في بالثلت اللائد جمخؼ -

 مخىسزا؛ وبؼيل بىكىح وبًـالها السئٍت وؿُاغت الػالكاث بىاء غلى واللدزة الرائي، الىعي -

م طُدفؼ الري الخددي جإهحر -  خدودهم؛ فىق  دفػهم دون  كدزاجه خدود بلى الفٍس

م زلت وبىاء الُلحن لػدم اإلاؼلت آلازاز واطدُػاب اإلاظاولُت جدمل -  اإلامىً وان مً لى هما الخـسف في الفٍس

 السئٍت؛ جدلُم

ٌ  اإلادخملت اإلالاومت خل -  ؛اإلاسحىة ألاهداف ؤمام جدلُم الػلباث وبشالت اإلاـلخت، ؤصخاب مً الدغم غلى والخـى

ً جدفحز - م وحؼىُل آلازٍس  خدود جددًد.  اإلاىؿىفت السئٍت لخدلُم الاطخثىائي والجهد الواكت بخلدًم ملتزم فٍس

 هفظها؛ غلى فسكتها التي ؤفياز الخلُد غلى الللاء زالٌ مً الخاؿت للدزاتهم ألافساد جـىزاث حؼىُل إلغادة

س للخػلُم فسؾ جىفحر - م، ؤغلاء وجوٍى م وبػسان الفٍس ً والػملُاث اإلاسخلفت، ألامىز  مً الػدًد في الفٍس  وجيٍى

 مخىىغت؛ مخســت مهازاث ذاث هاػئت ماطظت

لت زطائلهم حظلُم ؤحل مً الخوابي الخىاؿل ؤداة بطخسدام -  .غً اإلااطظت ذهىُت ؿىزة وزطم مللػت، بوٍس

 بالجصائس: الىاشئت املؤطظاث مسافلت  هياول ودوز  واكع -ثاهيا

 الاغماٌ بِئت في الاكىاء غليها حظلوذ التي اإلاىاكُؼ ؤهثر مً الجصائس في الىاػئت اإلااطظاث مىكىع ٌػخبر

ت  الخىىىلىجي الخازس ظل في زاؿت اإلااطظاث مً.  الىىع هرا اهالق في جازس غسفذ الجصائس ان الا مازسا، الجصائٍس

 البدث غلى الخيىمي الاهفاق كػف غً هاهًُ اإلااطظاث زلم و الابخياز جلافت غُاب كواغاث غدة في اإلاسجل

س. و الػلمي  الخوٍى

 : الجصائس في الىاشئت للمؤطظاث الاعمال مىاخ -0

 طُاطت هدى الاججاه مداولت و البتروٌ اطػاز جساحؼ بػد زاؿت خدًث الىاػئت بالؼسواث الجصائس اهخمام ان 

ؼ  الابخياز هدى الاججاه الؼغل مىاؿب و اإلالافت اللُمت زلم وهُفُت اإلااطظت غلى اطاطا اإلابيُت الاكخـادي الخىَى

 ، خىهمت ) هظام الىلي الاكخـاد بجىاهب مسجبوت غىامل غلى غام بؼيل ٌػخمد الىاػئت اإلااطظاث زلم وحصجُؼ

ل اإلاىاجُت، ألاغماٌ وبِئت ت اإلاهازاث) وافُت وحصئُت ،(اليافي الخمٍى  اإلااهلت(. والخىىىلىحُت ؤلاداٍز
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 في الجصائس الىاػئت اإلااطظاث وؼان كػف وان مىاجُت اغماٌ بِئت غلى ٌػخمد الىاجخت الؼسواث جوىز  و هجاح

  : الخالُت الىلان في جلخُـها ًمىً اطباب لػدة غائد

 ؛PIB مً% 0 جخػدي ال الجصائس في الػلمي للبدث اإلاىحهت اإلاحزاهُت -

 زاؿت اإلااطظاث الدولت طىاءا الفاغلحن حمُؼ مؼ باالػتران باالبخياز حػنى واضخت طُاطت غُاب -

 الجامػت؛ ، غمىمُتؤو 

ٌ  اخـائُاث غیاب الاكخـادي اليظُج و البدىر مساهص الجامػت بحن الػالكت كػف -  اإلااطظاث غدد خى

 الجصائس؛ في الىاػوت الىاػئت

ل اًجاد ؿػىبت - ؼ اليافي الخمٍى ت للمؼاَز  الجصائس؛ في الىاػئت للماطظاث الابخياٍز

 ؛ الجصائس في الىاػئت الؼسواث لػمل اإلاىظم اللاهىوي الاهاز غُاب -

 الىاػئت. بالؼسواث الخاؾ البيئ الىظام غُاب -

  الجصائس: في والىفاءاث الخعليمي الىظام -2

ل ان ؼ الى الافياز جدٍى ت او جىىىلىحُت طىاءا هفاءاث جىفس غلى ٌػخمد هاػئت وماطظاث ابداغُت مؼاَز  اداٍز

 جثمحن بػملُت اطاطا مسجبى الابخياز. الػمل طىق  مخولباث غلى مىفخذ حػلُمي هظام بىحىد اطاطا مسجبى وهرا

 الخىىىلىحُت اإلاػازف ليؼس الاطاس ي اإلاـدز حػخبر الجامػت ،ان الظىق  ًدخاحها هفاءاث جىفس و اإلاىحىدة الىفاءاث

ت و الػلمُت الىفاءاث واهخاج والػلمُت ت الجامػت الاداٍز لت مدة مىر الجصائٍس  غً بػُدا احخماعي جىحه اهخهجذ هٍى

 غحر الجامػت في جلام التي الابدار مجمل ان هما الاكخـادي، الاهدماج و الظىق  بداحُاث اإلاسجبى اإلادىزي دوزها

 الباخثحن غدد ، الػلمُت الاهخاحاث البدث هُاول كػف مً الجصائس حػاوي الجصائسي  الاكخـادي بالىاكؼ مسجبوت

ىاث الى باالكافت ت الجامػت غليها جخىفس التي ان الخيٍى  اما الػمل طىق  مخولباث و خاحُاث مؼ مخالئمت غحر الجصائٍس

ً هاخُت مً ت الجامػت فان الخيٍى ً غملُت في مهم و اطاس ي هػىـس اإلالاوالجُت ادماج في جازسث الجصائٍس غامس  ) الخيٍى

 (.20 ،ؾ91097 ،حمُل

 الجصائس: في الىاشئت املؤطظاث مسافلت هياول واكع -3

س غلى كائم بكخـادي همىذج 9106 طىت مىر الخيىمت جبيذ مسافلتها  هُاول وجسكُت الىاػئت اإلااطظاث جوٍى

 بدزاج خاكىت ( .09، ؿفدت7 9191، 922-91اإلاسطىم الخىفُري زكم )  ،9191 طىت للخاكىاث جىظُمي بهاز وكؼ في ججظد

 في حمسهُت مصاًا ومىدها الخجازي  للسجل الىهني للمسهص ؤلاكخـادًت اليؼاهاث حدًد في مدوهت هيؼان ومظسع ؤغماٌ

 طىت الىلل كواع في جان هلل هداكىت الخاؿت الخاكىاث مً الػدًد بهالق غىه ، جسجب 9190 لظىت اإلاالُت كاهىن 

 غً منها اللائمت غمل وجفػُل (Tek2Hub) هاب 9 جان ؤغماٌ خاكىت جبظت، بىالًت Innoest Company خاكىت ،9191

م  هسف مً اإلاىظم Orange Corners بسهامج مي بهيىب لخاكىت Africa By IncubMe بسهامج هدغم بسامجها مسافلت هٍس

ٌ  بهالق حاهب بلى ،وغحرها، 9190 طىت الاحخماغُت للملاوالجُت الجصائسي  اإلاسهص ا غمىمي مظسع ؤو  طىت فاهخىز  ؤلجحًر

ل وؿىدوق  9191 جىفُري مسطىم 91-23)  9190  لم الجصائسي  اإلاؼسع وألن ، (ASF) 9191 طىت الىاػئت اإلااطظاث جمٍى
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 غلى غالوة جلم والتي ألازحرة، هره مسافلت هُاول حػدد هالخظ الىاػئت واإلااطظاث م ؾ م مسافلت هُاول بحن ًفـل

 .و ؤلاطدؼازة الدغم ومساهص اإلاؼاجل ASF و والخاؿت الػامت واإلاظسغاث الخاكىاث

 العموميت: الىاشئت املؤطظاث مسافلت هياول  -1.3

 ماطظت 52 بًىاء مؼسوع 029 ،9106 طىت زافلذ ماطظت خاكىت 04 بالجصائس 7 ًىحداملؤطظاث خاضىاث -

 (.Ministère de "Industrie et des Mines, 2020, p. 24) ماطظت 30 وبوؼاء

 اإلاساهص هره كامذ 9106 طىت مسهصا 93 والاطدؼازة الدغم مساهص غدد بلغ م:  ص م وإطدشازة دعم مساهص -

  منها 052 بوؼاء جم ماطظت 400 بمسافلت

س لتركُت الىهىُت الىوالت في وجخمثل الخىىولوحيت: الحظائس خاضىاث -  التي( NATP) الخىىىلىحُت الخظائس وجوٍى

ب اإلاظاغدة ؤلاطدؼازة، جلدًم زالٌ مً الىاػئت اإلااطظاث مسافلت جخىلى ً الخدٍز ؼ لخاملي والخيٍى  اإلاؼاَز

سج، بسج خاكىت غساز غلى وحؼمل اإلابخىسة،  هللا غبد لظُدي الخىىىلىحُت الخظحرة غىابت بلػباض طُدي بىغٍس

 مؼسوع 64 بخخلان مبخىس، مؼسوع 906 مسافلت مً 9105-9101 بحن الفترة في جمىىذ الػاؿمت التي بالجصائس

 هاػئت. اطظتم 25 وبوؼاء

 مظُلت حامػت خاكىت منها الىهني اإلاظخىي  غلى الجامػُت الخاكىاث مً الػدًد جىحد : الجامعيت الحاضىاث -

 .. كاإلات وزكلت ،البلُدة

 مظاغدة بلى يهدف ألاغىان إلادًىت والـىاغت الخجازة لغسفت جابؼ ؤغماٌ مظسع 7 هى ألاغواط ألاعمال مظسع -

 . ؤطالُب اإلاسافلت مً الػدًد زالٌ مً والخىطؼ الخوىز  غلى الىاػئت اإلااطظاث

ا مظسع -  .بػد غملي لِع وهى ،9190 مازض في فلى بفخخاخه جم :فاهخوز  ألجيًر

ل حاهب بلى ًسخف ،9191 ؤهخىبس في اهولم (:ASF) الىاشئت للمؤطظاث إلاطدثمازي  الخمويل صىدوق   -  جمٍى

ل مً واخدة طىت في جمىً ومخابػتها، اإلااطظاث هره مسافلت الىاػئت اإلااطظاث  ًاطحن هاػئت ماطظت 32 جمٍى

س   الجصائسي  بالؼسق  الىاػئت للؼسواث الجهىي  اإلااجمس الىاػئت واإلااطظاث اإلاػسفت بكخـاد لىشازة جلٍس

 :الخاصت الىاشئت املؤطظاث مسافلت هياول -2.3

ٌ  هي (:Alinov) أليىوف خاضىت -  كبل مً 9116 طىت بهالكها جم بالجصائس، زاؿت هاػئت ماطظاث خاكىت ؤو

ا اإلاظاهمت في السئِس ي هدفها ًخمثل ، Alliance Consulting ػسهت  مسخلفت كواغاث في ماطظت 91 بوؼاء في طىٍى

 واإلااطظت بالجصائس الجروٍج مملىت طفازة مً اإلالدم اإلاالي الدغم بفلل مجاهُت مسافلت زدماث جلدًم زالٌ مً

ت Friedriech auman ألاإلااهُت  . (Algerians Verseans) لخٍس
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ؼ جسافم الػاؿمت، الجصائس ملسها ؤغماٌ خاكىت هي (:IncubMe) مي إهىوب خاضىت  -  مً مجاها اإلابخىسة اإلاؼاَز

ؼ طحر مخابػت واإلاؼىزة الدغم جلدًم زالٌ   بكخـادًت. جظاهساث جىظُم وبدازها، لىحِظدُا مادًا، فدًا، اإلاؼاَز

ٌ  بةًجاد جسخف ،9191 ، ؤهللذ الىلل، للواع جابػت ؤغماٌ خاكىت 7 هي (Nal Tech) جان هلل -  ذهُت خلى

 . الىلل للواع

ٌ  هى (:ACS) إلاحخماعيت للملاوالجيت الجصائسي  املسهص -  طىت وؼإث بالجصائس، بحخماغُت ماطظاث خاكىت ؤو

 . اإلاظخدامت الخىمُت جدلُم في واإلاظاهم للػمالت اإلاىلد الاحخماعي ؤلابخياز غلى جسهص الػاؿمت بالجصائس 9102

الىهىُت  باإلادزطت بهالق خاكىت بلى حاشي  الىلاٌ بالهاجف ؤلاجـاالث ػسهت 9103 طىت بادزث :حاشي  خاضىت -

ؼ إلاسافلت الػاؿمت الجصائس بالخساغ الخلىُاث مخػددة ً الجامػحن الولبت مؼاَز  .(Djezzy) اإلابخىٍس

 بالجصائس بملسها 9102 طىت ؤوزٍدو الىلاٌ بالهاجف ؤلاجـاالث ػسهت ؤوؼاث :   (TStart)أوزيدو   خاضىت -

 وجوبُلاث TIC مجاٌ في الطُما الابخياز وحصجُؼ الىاػئت اإلااطظاث إلاسافلت TStart خاكىت وغىابت الػاؿمت

م غً الهىاجف  (. ,7102Etudiant-Algerien.com ) مخىىغت مسافلت زدماث جلدًم هٍس

ٌ  خبت: مظسع -  HABA,formations ) الػاؿمت) بالجصائس 9104 طىت جإطع ، الجصائس في هاػئت ماطظاث مظسع ؤو

ؼ يهخم  (Think Thank) مثل مسخلفت ؤدواث بةطخػماٌ الىهني الاكخـاد جىمُت.  الىاػئت اإلااطظاث همى بدظَس

 .(Fablabs) (HABA, Qui sommes nous) الخـيُؼ في في ٌظهم ببخياز ؤي ومسابس

ت اإلااطظاث لفائدة وجيىًٍ بطدؼازة مسهص غً غبازة 7 هى(BCOS) بيىوض  - ؼ بلى يهدف الجصائٍس  همىها حظَس

 الؼبيي والسبى الخيىًٍ الىصح في لخخمثل الخدماث مً خصمت جىفحر زالٌ مً بالجصائس 9113 طىت ؤوؼا

BCOS, Accueil. 

ٌ  زم مؼترهت غمل همظاخت الػاؿمت بالجصائس 9102 طىت جإطع :(SYLABS) طيالبع مظسع -  مظسع بلى جدى

 ػبىت جىطُؼ غلى اإلاظاغدة ؤلاطدؼازة الىاػئت اإلااطظاث زالله جخللى ؤػهس 2 مدجه مسافلت بسهامج ًلدم

ؼ دوزجحن زالٌ مً اإلاظسع جمىً وكد واطػت، غمل ومظاخت الخىهحن غالكاتها داػخه  ماطظت 90 همى حظَس

(Sylabs Accueil  .) 

ت اإلااطظت كبل مً 9105 طىت ؤهلم ( :(The pivote مظسع -     بًىىبسوهىز  الىاػئت اإلااطظاث إلاسافلت الجصائٍس

Innopreneurs"   س بهدف ً جإمحن زالٌ مً ؤطبىع 05 كدزه وححز وكذ في الىاػئت اإلااطظت جوٍى  الخيٍى

 مظاخاث مً الػدًد بالجصائس ًىحد7  اإلاؼترهت الػمل مظاخاث (AS, 9105 مؼترهت غمل ومظاخت ؤلاطدؼازة
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زدماث  مً اإلااطظت جدخاحه ما بيل مجهص مفخىح فلاء غً غبازة وهي اإلالاولحن،. .  الطخلباٌ اإلاؼترهت الػمل

 .وغحرها( 9103 ، محرد) ؤجىلُُه مىن  ؤدَزع، ذا ، ؤهمها وبفتراكُت، ملمىطت مىخبُت

 بالجصائس: الىاشئت املؤطظاث جمويل ومشاول واكع -ثالثا

السقي   طبیل في البیئي الىظام دغم اججاه في والدظهیالث الخدابحر مً الػدید باجساذ الجصائسیت الدولت كامذ

زئوض ألامىاٌ  في الاطدثماز غلى كائمت جمىیل آلیت اطخددزذ خیث الخمىیل، مجاٌ في وال طیما الىاػئت اإلااطظاث

غالمت  غلى اإلاخدـلت الىاػئت اإلااطظاث منها حظخفید اللسوق، غلى اللائمت الخللیدیت الخمىیل آلیاث غلى مسخلفت

 الىاػئت. اإلااطظاث لفائدة الخمىیل اإلاىسض غملیت جخىلى مخســت هیئاث اطخددار جم ؤلاهاز هرا وفي." مـىفت

 الىاشئت: املؤطظاث جمویل في مخخصصت هیئاث إوشاء -1

 لىاػئت اإلااطظاجا وكػیت یددد كاهىوي بهاز ووكؼ الىاػئت واإلااطظاث اإلاػسفت باكخـاد اإلايلفت وشزة بوؼاء بػد

 مخســت هیئاث بوؼاء ؤیلا جم الجدیدة والخىىىلىحیاث الابخياز مجاالث في جيؼى التي الطیما لها اإلامىىخت واإلاصایا

 اإلابخىس. ؤصخاب اإلاؼازیؼ مسافلت في الدولت بزادة بهاز في جىدزج التي، (زاهیا) مظاغدة وهیئاث ،(ؤوال) جمىیل في

 في اإلاسخـت اإلااطظاث مظاهمت زالٌ مً الىاػئت للماطظاث اإلاالي الدغم ججظدبالخمویل:  امليلفت الهیئاث -1.1

 دغم ؿىدوق  بوؼاء جم اإلالام هرا وفي. بليها جلجإ غىدما الىاػئت اإلااطظاث جدخاحها التي جلدیم الظیىلت في ألامىاٌ مىذ

 اإلاساهس. زؤطماٌ ػسهت جدزل غلى الترهحز مؼ اإلااطظاث الىاػئت،

 ؤحل ومً الىاػئت للماطظاث الاكخـادیت اإلاىظىمت وجوىیس دغم الغسق الىاشئت: صىدوق دعم املؤطظاث -أ

 9191لظىت  اإلاالیت اللاهىن  م020ً  اإلاادة بمىحب دغم ؿىدوق  بوؼاء جم اإلااطظاث الىاػئت، بیئت جسكیت في اإلاظاهمت

 ألاغباء وجدمل الىاػئت اإلاؼازیؼ جمىیل یخىلى الـىدوق  هرا جـسیداث اإلاظئىلحن وخظب،  (9106، 06 -12) كاهىن زكم 

ٌ  زدماث جـسفهم جدذ بىكؼ للمؼسوع وهرا اإلامىىت الخظائس حغویت فيها بما  والري ليؼاهها الخمىیل غلى الخـى

 الجصائس. في دغم اإلالاوالجیت وهى ػامل مىظىز  كمً یدزل

في   الـىدوق  بالفػل دؤب  9191  هخىبسؤ 2  في الـىدوق  لػمل السطمي ؤلاهالق جم فلد الػملیت الىاخیت مً

جدـلذ  التي الىاػئت للماطظاث باليظبت وهرا للـىدوق  الػام للمدیس جـسیذ بمىحب الىاػئت اإلااطظاث جمىیل

مبدؤ  غلى یلىم الري الخمىیل مً لالطخفادة كسوزیت حػخبر التي" هاػئت ماطظت" غالمت مىذ بمىحب الخـيیف
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 ملیىن  91 – مالیحن12  - ملیىن 19 )  الخمىیل مً مظخىیاث زالر جددید جم اإلاظئىلحن جـسیداث وخظب اإلاساهس

ؤن  غلى الخإهید جم فلد الـىدوق، غمل طیىظم الري الخىظیمي الىف ؿدوز  اهخظاز وفي ،(2022)حسيدة الخبر،  ( دیىاز

 زئوض ألامىاٌ في الاطدثماز غلى اللائمت الخمىیل آلیاث غلى یلىم الري الخمىیل غلى اإلاظاغد دوز  طیػلب الـىدوق 

 بالسغم وهرا البلدان اإلاخلدمت في مػسوفت حدیدة هوسیلت بلى وجىحه اللسوق في اإلاخمثلت الخللیدیت الوسق  غً باالبخػاد

 الػملیت. هره جصخب التي اإلاساهس مً

 بؼسواث اإلاخػلم 00 -13زكم  اللاهىن  بمىحب اإلاساهس ماٌ زؤض ػسیىت بوؼاء جماملخاطس:   زأطمال شسواث -ب

 وؼان ممازطت ػسون جددید بلى اللاهىن  هرا } يهدف غلى ألاولى مادجه في الىف جم الاطدثمازي، خیث السؤطماٌ

، (2006 ،11 -06) كاهون زكو  وطحره{ بوؼائها هیفیاث وهرا الاطدثمازي، السؤطماٌ ػسهت كبل الاطدثمازي مً السؤطماٌ

 الخػامل في غالیت كدزاث مً بها جخمحز إلاا هظسا الجدیدة للمؼسوغاث الدغم اإلاالي وطائل ؤهم مً الؼسواث هره وحػخبر

 غلى حػخمد ال وىنها الخمىیل مجاٌ في مخســت ؤنها باغخباز الىاػئت، جىاحهها اإلااطظاث ؤن یمىً التي اإلاساهس مؼ

 وجلدیم الالشمت ألامىاٌ زئوض حلب غلى حػمل واهمإ   الخللیدي، الخمىیل في هى الخاٌ هما فدظب لظیىلت جلدیم

 اللاهىن  بلى فاطدىادا ،(79103ؾ ،9103 غلُت، كُاق) اإلاؼازهت ؤطاض غلى وجلىم واإلدازة و الدظیحر مالیت غحر مظاغداث

 في مسخـت ػسهت الاطدثمازي  السؤطماٌ ػسواث هجد،  (205  -16الخىفیري زكم  واملسطوم)  الرهس لظالفا   13- 00  زكم

 ؤوالجسيء اإلاساهس ماٌ بسؤض ذلً ویظمى. الخدىیل ؤو الىمى ؤو الخإطیع في هىز  للماطظاث جمىیل جلدیم في اإلاؼازهت

 مسجفػت. اإلاساهس وظبت غلى یدخىي  اطدثماز غلى یلىم اإلاجاشف باغخبازه ؤو اإلاغامس ؤو

 اإلااطظاث هره الخخلان الخاحت ظهسث الىاػئت اإلااطظاث اطخددار مؼالخمویل:   على املظاعدة الهیئاث -2.1

 اإلاالیت اإلاىازد وخؼد الخمىیل جىفحر غلى الخاكىاث بسامج وحظاغد ألاغماٌ هسیم الخاكىاث غً ألاغماٌ زواد وجىحیه

  ألاغماٌ خاكىاث مفهىم الجصائس اطخلبلذ. الخازحیحن الخدماث ملدمي مً ػبىت زالٌ مً اإلاغامس غادة اإلااٌ وزؤض

) مسطوم  اإلااطظاث إلاؼاجل ألاطاس ي باللاهىن  الخاؾ45 - زكم الخىفیري اإلاسطىم ؿدوز  بمىاطبت حظمیت مؼاجل جدث

)كاهون 05  -10  زكم واإلاخىطوت الـغحرة للماطظاث الخىحیهي اللاهىن  م09ً  اإلاادة بهاز جوبیم في ،(2003، 03 -78زكم 

 .19 -04اللاهىن زكم  بمىحب  (2001، 18 -01زكم 

 لفظ اطخػمل خیث  922 -91زكم  الخىفیري اإلاسطىم بمىحب حغحر ألاغماٌ خاكىاث مفهىم ؤن بال 

الػام  اللواع بحن بالؼساهت ؤو الخاؾ اللواع ؤو الػام لللواع جابؼ هیيل ول بإنها جىؿف ؤؿبدذ الخاكىاث والتي
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اخخلان  في مسخف بـفخه یولبها كاهىوي هیيل ليل غالمت بمىذ جخىفل لجىت اطخددار وجم الخاؾ، واللواع

 (495، ص:2016حمال،  وعمان بً)  922 -91زكم  الخىفیري اإلاسطىم م92ً  واإلاادة. اإلابخىسة واإلاؼازیؼ الىاػئت، اإلااطظاث

 الدوز  غً یػبر اإلاسطىم هفع م92ً  اإلاادة هف ؤما ألاغماٌ، خاكىاث غالمت مً الاطخفادة غلى ػسون جىف ال، 

 اإلابخىس. اإلاؼسوع دغم هى هدفها اكخـادیت ماطظاث باغخبازها ألاغماٌ خاكىاث جيؼإ لغسكه الري

الىاغدة  الىاػئت للمؼسوغاث ومسافلت الدغم جىفحر زالٌ مً فػالیت آلالیاث ؤهثر مً ألاغماٌ خاكىاث حػخبر 

 الدغم. غىامل مً جدخاحه ما ول مىدها زالٌ مً الىجاح، في خظىظها وشیادة بالىمى

 الىاشئت بالجصائس: املؤطظاث لفائدة املىسض الخمویل طبیعت -2

مً  اإلاظئىلحن غىه ؤهد الخمىیل مً الىىع وهرا اإلاساهس، زؤطماٌ بىاطوت الخمىیل بلى الىاػئت اإلااطظاث جلجإ

 ول یظاهم في ؤهه بمػنى. الىاػئت اإلااطظاث وهمى واهوالق بوؼاء في یظاهم ألهه مىاطباث، غدة في جـسیداتهم زالٌ

 آلیاث اللجىء واطخػماٌ مً الىاػئت اإلااطظاث یمىؼ ال هرا ولىً ، ألاغماٌ غالم في دزىلها غایت بلى وحىدها مساخل

 اإلاالیت. واإلااطظاث بالبىىن الاطخػاهت وهي الخللیدیت، الخمىیل

 باكخـاد یدعى ؤطاطه اإلاساهس بسؤطماٌ الخمىیل هظاماملخاطس:  مال زأض بواططت الخمویل على الترهيز -1.2

ـــــاهمت  ـــ ـــــ  غلى یلىم زاؿت وؿیغت بخلىیت لىً الخمىیل ؤطالیب مً ؤطلىب ، فهى(94،ص: 2014 إبساهیم، مصیود)اإلاظــ

 للماطظاث الالشم الخمىیل اإلاالي الغواء جىفحر جمىیلیت ؤداة بإهه اإلاساهس اإلااٌ زؤض ویػسف اإلاؼازهت، مبدؤ ؤطاض

 مسجبوت الاطدثمازاث هره ؤن باغخباز مسجفػت بمساهس لىً جدظم هبحرة همى كدزاث لها اإلاؼسوغاث یمىذ ، الجدیدة

 مسجفؼ. غائد جدلیم الخىكؼ جىىىلىحیت مؼ ذاث غالبا وابداغیتٕ   ابخيازیت بمؼازیؼ

ٌ  فان بالخالي  ول و في ماٌ زؤض في هؼسیً اإلامىلت اإلاؼازیؼ في جخدزل اإلاساهس زؤطماٌ ػسهت ؤي اإلاساهس ممى

ٌ  مً خـف جلدیم في جخمثل غملیت  الخدىیل الىمى ؤو ؤو الخإطیع هىز  في إلااطظاث زاؿت ػبه ؤو زاؿت ؤمى

 الىاػئت اإلااطظاث غلى ویىوبم والخظازة، السبذ اإلاظدثمس مؼ فیخدمل ،(00 -13  زكم اللاهىن  مً 19  اإلاادة) ؤوالخىؿـت

 الىبري. اإلاساهسة جخدمل وهرا والىمى الخإطیع هىز  في الجصائسي باغخبازها الاكخـاد في بمىاطبت دزىلها

غایت  بلى الخإطیع و الاهوالق مسخلت مً ذلً و الخمىیل مً الىىع هرا بلى الىاػئت اإلااطظاث جدخاج

ٌ  یـػب ما وهى للظىق، اكخدامها البىىن  غساز غلى اإلاـسفیت اإلااطظاث بلى واللجىء باالطخػاهت غليها الخـى



 

 – حبلت المؤسسبث النبشئت –  المببدراتيت لألعمبل المعبصرة بين المرافقت ومتطلببث االستدامت          

 414  برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 املؤجمس الدولي

 العلمي

2023 

 

 بدایت وحىدها في اإلااطظت مادام فيها اإلاساهسة وظبت الزجفاع هظسا اللسوق آلیت غلى جلىم التي اإلاالیت واإلااطظاث

 هرا في جمىیل الخرز جخىخي اإلاـسفیت اإلااطظاث لرلً الظىق  في والاطخمساز الخىاؿل غلى كدزتها مدي یػسف وال

 .اإلااطظاث مً الىىع

 الخللیدیت: الخمویل آلیاث على الاعخماد -2.2

غساز  غلى اإلاـسفیت باإلااطظاث والاطخػاهت الخللیدیت الخمىیل آلیاث بلى اللجىء الىاػئت اإلااطظاث بةميان

جمىیلها،  مً لالطخفادة كاطیت حد ػسون جلؼ ألازحرة هره ؤن بسغم هام مالي هؼسیً اإلاالیت واإلااطظاث البىىن

هي  اإلاالیت واإلااطظاث فالبىىن. اإلاساهسة وظبت الزجفاع هظسا الىاػئت اإلااطظاث مً جسىف هىان ؤن باغخباز

اإلااطظاث  هره لفائدة ليؼاهها البىىن بػم جسـیف یفظس ما هرا ألامىاٌ، زئوض لخمسیس الهامت الخللت

 واإلاخىطوت. الـغحرة

، 01 -97 زكم )ملسز  10 -64 زكم ملسز  بمىحب هبىً اغخماده جم والري - والاخخیان لخىفحر الىهني الـىدوق 

 مؼازیؼ جمىیل هدى جىحه وؼاهه مً وطؼ9114  طىت مً ابخداء لىً الظىىیت اإلاؼازیؼ جمىیل مخسـف في (1997

 9119في  وؼاهها اإلااٌ بدؤث ؤلایجاز الػسبیت الؼسهت ؤما. واإلاخىطوت الـغحرة اإلااطظاث مؼازیؼ الاطدثماز وبالخـىؾ

 ومخىطوت حدیدة كـحرة جمىیل وطائل الؼسهت ؤدزلذ وكد واإلاخىطوت، الـغحرة اإلااطظاث لفائدة كسوكها ؤولى بمىذ

 اطخػماٌ ذاث الثابخت واإلاىلىلت اللازاث بخإححر واإلاخىطوت الـغحرة للماطظاث یظمذ الري باإلیجاز واللسق اإلادي

     .(07،ص:2019الياهىت  )أزشیل ؿىاعي

 ( 2021 -2020)  طىتي في الىاشئت للمؤطظاث امللدم الاكخصادي والامخیاشاث الخدفيزاث  -3.2

 .طىىاث زمظت بلى جـل الىاػئت اإلااطظاث لـالح حبائیت بغفاءاث -

 ماطظت ؿفت ؤزرث ا غام بؼيل الىاػئت للماطظاث دج  باليظبت  211111   بلى جـل بىىیت كسوق - -

 .دج ملیىن 021  هى اللسق فدد واهذ مخىطوت ذا دج، وا ملیىوي ؿغحرة هاػئت

 .البحروكساهیت بمدازبت الىاػئت اإلااطظاث مظاهدة غلى غاشمت الظلواث -

 .اإلابخىسة الىاػئت اإلااطظاث مؼ زبرة اجفاكاث جىكیؼ غلى اإلادلیت الجماغاث خث -

 الىاػئت. اإلااطظاث دغم ؿىدوق  بوؼاء -
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 غخادها مً بغفاء مؼ طيخحن إلادة الؼسواث ؤزباح غلى اللسیبت ومً اإلانهي اليؼان غلى السطم مً بغفاءها -

 (493، ؾ91907،  زكامي خمدأ ) % 2 مسفلت الجمسهیت الخلىق  وظبت بلى والخلىع اإلالافت اللیمت غلى السطم

 به خظي الري الىبحر الاهخمام ًالخظ  الجصائس: في الىاشئت املؤطظاث جمویل وجددیاث صعوباث -3 .

 الظلواث كبل مً طىاء الظىىاث ألازحرة زالٌ الجصائس في ألاغماٌ زیادة و الىاػئت اإلااطظاث مىكىع

 الـػىباث مً الػدید یجدstartups الىاػئت  اإلااطظاث مً الىىع هرا ؤن بال ألاوادیمیت، البیئاث ؤو السطمیت

 ألاكىاء غليها حظلوذ التي ؤهثر اإلاىاكیؼ مً الىاػئت اإلااطظاث مىكىع یػخبر الجصائس في غهده لخدازت هظسا

 اإلاؼازیؼ مً الىىع هرا بهالق كلیال في جإزسث الجصائس ؤن ؤلاػازة وججدز مازسا، الجصائسیت ألاغماٌ بیئت في

 البدث غلى الخيىمي ؤلاهفاق بلى كػف باإلكافت ألاؿػدة، طخاز غلى الخىىىلىجي الخإزس ظل في زاؿت

 الدطخىزي غلى32  السجبت برلً 2016طىت  اإلادلي الىاجج بحمالي مً  %4 یخجاوش  لم الري والخوىیس الػلمي

 آلان ولخد ؤهى بالهاػئت، ػسواث في بوؼاء اإلاددودة الـادزاث بػم وحىد مً وبالسغم للجصائس اليظبت الػالي

 ؤنها هما ؤلالىترووي، الدظىیم في ظل جيؼى الىاػئت ؤغلب اإلااطظاث ؤن یالخظ هما زائدة، ججسبت جىحد ال

 جىییف كػف بظبب الخمىیل في ظل ؿػىباث الجصائس في الىاػئت اإلااطظاث جىافم الػالم في طابلت لخجازب

 ذلً في7 و یخجلى الجدید، الاكخـادي اإلادیى مخولباث مؼ اإلادلي الدالي الىظام

 اإلادي؛ هىیل الخمىیل في هبذ هلف ؤو غیاب -

 واإلغفاءاث؛ الدالیت اإلاػلىماث هلف -

 ؛ اللسوق مىذ في الؼفافیت كػف -

 اليظبیت؛ الاطخلاللیت غدم بظبب اللسوق مىذ في البىىیت الىواالث ؿالخیاث اشدواحیت -

 ؤؿبدذ اإلااطظاث خیث منها حػاوي التي الـػىباث مـادز بخدي البىىن حػخبر بذ ماطظت، بىً الػالكت هؼاػت -

 ( 296 -295، ؾ.ؾ7 9191 مسیم، حیمت )بً به الؼغل مظخىیاث وبالخالي اطدثمازاتها مً الخسفیم غلى لسیادة اإلااطظت

 

 الخاجمت :  -

ع خدًثـت ماطظـاث ؤنهـا غلـى الىاػـئت اإلااطظـاث حػخبـس افػـت ػـابت ؤنهـا بمػىـى الخإطِـ ألاغمـاٌ  غـالم فـي ٍو

 باطـخمساز لـرا ًتزاًـد دوزهـا ؤن خُـث دولـت هـل اكخــاد لبىـت ، و حػخبـسStartup  ألاحىبُـت باللغـت اللفـظ ًاهـده مـا وهى

 وهمىهـا وكمان جإطِظـها فـي اإلاظـاهمت الجىاهـب هـل إلاػسفـت ؤوؼـوتها ومخابػـت مػملـت دزاطـت دزاطـتها بلـى ًدخـاج
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تها  منها بد ال الىاػـئت كسوزة اإلااطظـاث بلـى الخىحـه ؤؿـبذ خُـث والػاإلاُـت اإلادلُت ألاطىاق في مياهت واخخالٌ اطخمساٍز

 اإلادللت. الىبحرة للىخائج هظسا

ٌ  مـً هغحرهـا الجصائـس تهـخم  اإلادلُـت الخىمُـت فـي ألهمُتهـا هظـسا هبُـس بؼـيل الىاػـئت اإلااطظـاث بمىكـىع الـدو

ـؼ فـي مظـخلبال غليهـا ؤلاغخمـاد ًمىـً الخـي البـدائل ؤهـم ؤخـد واغخبازهـا ؤلاكخـاد وجسكُت  في ؤنهـا الشالذ غُـس الاكخــاد جىَى

ٌ  ملازهت مفهىمها غً وبػُدة الخولػاث مظخىي  ودون  بداًتها  الخىىىلىجي غـً اإلاجاٌ بػـدها بدىـم وذلـً اإلاخلدمـت بالدو

ً وعي وغُاب  دوزهـا ٌغُـب مـا وهـى حـد مدـدودة جبلـى والخـي ألاغمـاٌ خاكىاث بخإطِع ؤلاهخمام غً وجإزسها اإلاظدثمٍس

لها. ؿػىبت و هظـسا لخدازتها جدـدًاث جىاحـه حػلهـا ممـا الىاػـئت للماطظـاث بهمـائي وغامـل دغـم هـإداة  جمٍى

 : الىخائج

س الى يهدف بازش  حدًد ججازي  مؼسوع هي الىاػئت اإلااطظاث -  لخلبُت؛ للخوبُم كابل غمل همىذج جوٍى

 الػمالء؛ لدي مػُىت مؼيلت ؤو الظىق  خاحت -

لدصجُؼ  والاحخماغُت الاكخـادًت للخىمُت الىهىُت البرامج في السئِظُت اإلايىهاث ؤخد الىاػئت اإلااطظاث -

 اإلااطظاث؛ هره مثل بةوؼاء والابخياز الابداع غلى اللادز الؼباب

 اإلااطظاث؛ هره وجوىز  همى في الفػالت ألاطاطُاث مً الىاػئت اإلااطظاث دغم هُاول حػخبر -

ل - لت هى الخمٍى وفلا  اإلاؼسوع بهجاش ؤحل مً اإلاظدثمسة للماطظت الامىاٌ بها جلدم التي الالشمت الوٍس

 غليها؛ اإلاخفم والؼسون للملاًِع

الخمىٍل  وكػف باإلاؼسوع، وؤلاإلاام الخبرة هلف وؤبسشها الىاػئت الؼسواث حػثر ؤطباب وجسخلف جخػدد -

 الظُىلت. وجىفحر

 الخوصياث:

رهت زئٍت وكؼ -
ً
 ؛ الابخياز لدصجُؼ مؼت

بي اللاهىوي الىظام جىُُف - ؼ خاملي و الىاػئت الؼسهت مؼ واللٍس ً الدبخىسة الدػاَز  ؛ والدطدثمٍس

ل جدابذ   جىفُر -  ؛ الىاػئت والؼسواث ألاغماٌ وزحاٌ للباخثذ   فػالت بظٍى
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ل في لدظاهم والجائُت اإلاالُت الامخُاشاث بمىدها وذلً اإلاساهس زؤطماٌ اكامت غلى الدولت حصجُؼ -  جىفحر الخمٍى

س في برلً وحظاهم الىاػئت للماطظاث مظاهماتها مً السفؼ مؼ الالشم م اإلاالي الظىق  جوٍى  ادزاٌ غً هٍس

 منها؛ اإلاساهس اإلااٌ زاض ػسواث اوسخاب بػد البىزؿت في ازسي  ماطظاث

 الىاػئت، اإلااطظاث دغم وطائل افلل مً وىنها وحصجُػها الاغماٌ خاكىاث اوؼاء دغم -

ل جلدًم  -  ؤزسي لـىادًم مهام هةكافت الاوؼاء، ومسخلت الاوؼاء كبل ما مسخلت في الىاػئت للماطظاث الخمٍى

 الوالب والىوالت غلى للخإمحن الىهني الـىدوق  الؼباب، لدغم الىهىُت والىوالت الؼباب جدغم وواالث

س الىهىُت  الاطدثماز؛ لخوٍى

ل في FINALEP  هؼسهت اإلاساهس اإلااٌ زؤض ػسواث مؼازهت كسوزة -  الىاػئت باغخبازها اإلااطظاث جمٍى

 الخللُدًت. الاكساق اإلااطظاث مؼ ملازهت الػالُت اإلاالُت اإلاسدودًت جدلم التي الؼسواث

 املساحـــع:    كائمت 

     العسبيت:املساحع باللغت 

ؼ الىاػئت، دازطت خالت اإلاالُتؤطبتي مدمد،فػالُت ز  (0 ل اإلاؼاَز  مرهسة ، للمظاهمت ألاوزبُت ض اإلااٌ اإلاساهس في جمٍى

 .00، ؾ7 9116-9115، كظىوُىت حامػت ، ماحِظتر

ٌ  وهني ملخلى واإلاخىطوت، الـغحرة للماطظاث اإلاىظمت اللاهىهیت الىـىؾ في كساءة الياهىت، ؤزشیل (9   خى

 جحزي  مػمسي  مىلىد حامػت الخلىق، ولیت الجصائسي، اللاهىن  مظخجداث ظل في واإلاخىطوت الـغحرة اإلااطظاث

 .14، ؾ7 9106وشو،
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 في ثحسين أداء املؤسسات الصغيرة واملحوسؼة ERPدور بزمجيات الخسيير املدمجة 

The role of Entreprise Resource Planning ERP in improving the performance of small 

and medium enterprises 

 عىابة/ الجزائز–عياش ي سومية/ جامعة باجي مخحار غ.د. 

 مخبر املالية الدولية و دراسة الحوكمة و النهوض الاقحصادي،

 

 ملخص الدراسة: 

جحعين ؤداء اإلااظعاث الصغيرة  في  ERPتهزف هزه الذساظت بلى الخعشف على مذي معاهمت بشمجُاث الدعُير اإلاذمجت 

طمً هظم اإلاعلىماث التي جحلم الخيامل اإلااظس ي الذاخلي والخاسجي، هزا ERP بشمجُاث الدعُير اإلاذمجت واإلاخىظؼت حُث جىذسج  

حُث جم الاعخماد والزي ؤطحى ؤحذ حلائم الشبحُت في عالم ألاعماٌ،  الصغيرة واإلاخىظؼتالخيامل الزي لؼاإلاا بحثذ عىه اإلااظعاث 

  بشمجُاث الدعُير اإلاذمجت بظخخذام مع ػبُعت اإلاىطىع، وكذ جىصلذ الذساظت بلى ؤن على اإلاىهج الخحلُلي واإلاىهج الىصفي اإلاخىاظب 

ERP هما جدُح بشمجُاث الدعُير  على معخىي اإلااظعاث الصغيرة واإلاخىظؼت  ًادي بلى جحعين ؤداء اإلاىظفين وجحعين ؤداء اإلااظعت

اإلااظعاث الصغيرة واإلاخىظؼت  بمياهُت الىصٌى للبُاهاث اإلاخٌى لهم الىصٌى بلحها  في ؤي وكذ على معخىي للمىظفين  ERP اإلاذمجت 

م ميزة الخىظبت السخابُت    مما ًادي بلى جحعين ظشعت ؤداء اإلااظعاث الصغيرة واإلاخىظؼتالتي جىفشها البرمجُت ومً ؤي ميان عً ػٍش

. 

 . اإلااظعاث الصغيرة واإلاخىظؼت، ألاداء، الخىظبت السخابُت،  ERPبشمجُاث الدعُير اإلاذمجتكلمات مفحاحية: ال

Abstract: 

This study aims to identify the extent to which the enterprise resource planning (ERP) contributes to improving the 

performance of small and medium enterprises, where the enterprise resource planning (ERP) falls within the information 

systems that achieve internal and external institutional integration. Where it was relied on the analytical approach and the 

descriptive approach commensurate with the nature of the subject, and the study concluded that the use of enterprise 

resource planning ERP at the level of small and medium enterprises leads to improving the performance of employees and 

improve the performance of the enterprise also allows enterprise resource planning ERP  for employees at the level of small 

and medium enterprises the possibility Access to the data that they are authorized to access at any time and from anywhere 

through the cloud computing feature provided by the software, which leads to improving the speed of performance of small 

and medium enterprises.  

Key words : ERP enterprise resource planning,  small and medium enterprises, performance, cloud computing.  
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 مقدمـة:

ؤدي الخلذم الخىىىلىجي الهائل وجؼىس زىسة اإلاعلىماث في عصشها الخالي بلى ظعي العذًذ مً اإلااظعاث 

للبحث عً مجاالث وظبل حذًذة للخميز والبحث عً وظُلت جظمً اظخمشاسها وبلائها، لهزا حععى اإلاىظماث بلى 

ت الخللُذًت ألنها ؤصبحذ غير كادسة على مىا حهت مخؼلباث الاكخصاد الشكمي، والاعخماد على الخخلي عً ألاهماغ ؤلاداٍس

ألاهماغ الخذًثت التي حعخمذ على جىىىلىحُا اإلاعلىماث والاجصاالث مثل بشمجُاث الدعُير اإلاذمجت، والتي حعخبر مً 

 ERP ؤهثر البرمجُاث اهدشاسا في مجاٌ سبؽ وجيامل ظلعلت عملُاث ألاعماٌ ألاظاظُت و الذاعمت، حُث ًىفش هظام 

ىماث التي حعاعذ اإلاخؼؽ الخىظُمي للماظعت على الاظخخذام الفعاٌ للمىاسد اإلاخاحت، حُث ًمىً اإلااظعت اإلاعل

ت، ًمىً مً خاللها الىصٌى بلى  ت في هظام واحذ، مً خالٌ كاعذة بُاهاث مشهٍض مً دمج حمُع معامالتها الخجاٍس

 حمُع اإلاجاالث الىظُفُت ألعماٌ اإلااظعت.

 الدراسة:إشكالية 

 كا مما ظبم ًمىً ػش  ؤلاكيالُت الخالُت: واهؼال

  كيف ًمكً لبرمجيات الخسيير املدمجةERP  ؟ثحسين أداء املؤسسات الصغيرة واملحوسؼةأن جساهم في 

ٌ  هزا حىاهب ولخفىًُ  :الدعائالث الفشعُت مً مجمىعت ػش  اسجإًىا اإلاحىسي، الدعائ

 ؟ ERPوبشمجُاث الدعُير اإلاذمجت مً اإلااظعاث الصغيرة واإلاخىظؼت ما هى مفهىم ول  -

 ؟ؤداء اإلااظعاث الصغيرة واإلاخىظؼت ؤن حعضص مً  ERP لبرمجُاث الدعُير اإلاذمجت  ًمىً  هُف -

 

 فزطية الدراسة الزئيسة: 

  حعاهم بشمجُاث الدعُير اإلاذمجتERP  جحعين ؤداء اإلااظعاث الصغيرة واإلاخىظؼت في. 

 أهمية الدراسـة:

والاهخمام  ERP حعخمذ هزه الذساظت ؤهمُتها مً خالٌ ألاهمُت التي جخمخع بها بشمجُاث الدعُير اإلاذمجت 

جحعين ، وألاهذاف اإلاشحىة مً اظخخذامها ومذي معاهمتها في الصغيرة واإلاخىظؼت  اإلاتزاًذ بها مً كبل اإلااظعاث

 ؤداء اإلااظعاث الصغيرة واإلاخىظؼت.

 :أهداف الدراسـة

في جحعين ؤداء اإلااظعاث  ERP ببشاص  الذوس الزي جلعبه بشمجُاث الدعُير اإلاذمجت الذساظت بلىتهذف هزه 

الصغيرة واإلاخىظؼت، هما تهزف بلى لفذ اهدباه اإلااظعاث الصغيرة واإلاخىظؼت بلى طشوسة جبني اظخخذام هزا الىىع 

 مً البرمجُاث مً ؤحل جحعين ؤدائها.

 وللىصٌى بلى ألاهذاف اإلاشحىة ظدىاٌو في هزه الىسكت البحثُت الىلاغ الخالُت : 
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 ؤلاػاس اإلافاهُمي للماظعاث الصغيرة واإلاخىظؼت. -

 مفاهُم حٌى هظم اإلاعلىماث وجىىىلىحُا اإلاعلىماث.  -

 .ERP    ؤظاظُاث حٌى بشمجُاث الدعُير اإلاذمجت -

ض العمل عً بعذ. ERPدوس بشمجُاث الدعُير اإلاذمجت  -  في حعٍض

 إلاػار املفاهيمي للمؤسسات الصغيرة واملحوسؼة .1

ال ًىحذ حعٍشف واحذ وكامل للماظعاث الصغيرة واإلاخىظؼت بل  : جعزيف املؤسسات الصغيرة واملحوسؼة 1.1

ت التي جيشؽ  فاث ورلً حعب الذٌو واإلاىظماث الذولُت ورلً الخخالف البِئت الاظدثماٍس فُه هزه ًىحذ عذة حعٍش

فاث وهي والخالي   : اإلااظعاث، وهزلً بعبب اخخالف معاًير الخصيُف، وظىف هخؼشق بلى عذة حعٍش

عشفذ وفلا إلاعُاسي عذد العماٌ  : جعزيف املؤسسات الصغيرة واملحوسؼة بالوالًات املححدة ألامزيكية    1.1.1

مىً 052الصىاعاث التي ٌعمل بها  : وسؤط اإلااٌ اإلاعدثمش ذ كُمت ألامىاٌ  0522ؤن ًصل بلى  عامال، ٍو عامل، وال جٍض

 .(25، صفحت 0202)خباًت ،  ملُىن دوالس  92اإلاعدثمشة فحها عً 

عشفذ مً كبل البىً الذولي باالعخماد على معُاس عذد العماٌ، والزي ٌعخبره معُاسا  : جعزيف البىك الدولي  2.1.1 

صف اإلاششوعاث التي ٌعمل بها ؤكل مً  52جلً اإلايشأث التي جىظف ؤكل مً مبذئُا " هي  عماٌ  02عامل، ٍو

عامل  022-52عامل حعخبر ماظعاث صغيرة، وما بين  52-02باإلاششوعاث اإلاخىاهُت الصغش، والتي ٌعمل بها ما بين 

 .(28، صفحت 0228)عباط و محمذ،  فهي مصىفت هماظعاث مخىظؼت

 مىظمت ألامم عشفذ : جعزيف مىظمة ألامم املححدة للحىمية الصىاعية للمؤسسات الصغيرة واملحوسؼة 3.1.1 

خىفل : اإلاششوعاث الصغيرة بإنها" ًىهُذو" الصىاعُت اإلاخحذة للخىمُت "جلً اإلاششوعاث التي ًذًشها مالً واحذ ٍو

لت ألاحل )الاظتراجُجُت( واللصيرة ألاحل )الخىخُىُت(، هما ًتراو  عذد العاملين فحها ما بيامل اإلاعاولُت  بإبعادها ػٍى

 .(0228)خىوي و حعاوي ،  عامال  52و 02بين

التي ال اإلااظعاث الصغيرة واإلاخىظؼت هي ول اإلااظعاث  : جعزيف املؤسسات الصغيرة واملحوسؼة بفزوسا 4.1.1

ذ عذد عمالها عً  عامل ) وجظم  02عامل، وهي جظم اإلااظعاث الصغيرة حذا والتي ًفىق عذد عمالها  052ًٍض

ت التي جىظف ؤكل مً  عامل(، واإلااظعاث  99بلى  02عاملين(، اإلااظعاث الصغيرة مً ) 02بذوسها اإلااظعاث اإلاجهٍش

 .(G.Bressy & C.Konkuyt, 2006, p. 25) عامل( 099بلى  52اإلاخىظؼت )مً 

 خصائص املؤسسات الصغيرة واملحوسؼة 2.1

  : جخميز اإلااظعاث الصغيرة واإلاخىظؼت بمجمىعت مً الخصائص ًمىً بًجاصها هما ًلي

 حعخمذ اإلااظعاث الصغيرة واإلاخىظؼت عىصش العهىلت في بوشائها مً بحخُاحاتها على سئوط : سهولة الحأسيس -

ؤمىاٌ صغيرة وعبُا، حُث ؤنها حعدىذ باألظاط بلى حزب وجفعُل مذخشاث ألاشخاص مً ؤحل جحلُم مىفعت 
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)بىخاوي و عؼىي ،  فائذة جلبى بىاظؼتها حاحاث محلُت ؤو حضئُت في ؤهىاع مخعذدة مً اليشاغ الاكخصاديو ؤ

 .(92، صفحت 0222

جلىم اإلااظعاث الصغيرة واإلاخىظؼت بخلبُت ػلباث اإلاعتهلىين خاصت روو الذخل  : املستهلكينثلبية ػلبات  -

 اإلاىخفع بخىفير العلع والخذماث البعُؼت اإلاىخفظت الخيالُف.

شحع رلً بلى الؼابع  : مزوهة إلادارة - ٌعخؼُع هزا الىىع مً اإلااظعاث الخىُف مع ظشوف العمل اإلاخخلفت، ٍو

 امل مع العمالء والعاملين وبعاػت الهُيل الخىظُمي.الغير سظمي في الخع

حعخمذ اإلااظعاث الصغيرة واإلاخىظؼت في الىثير مً ألاحُان على الابخياس والابذاع في  : القابلية لإلبداع والابحكار -

ع هزا الىلص  مىخجاتها، وهزا ساحع بلى ؤن هزه اإلااظعاث ال ًمىجها ؤن جيخج بحجم هبير، لهزا جلجإ بلى حعٍى

بةحشاء حعذًالث وجحعِىاث في اإلاىخج للشفع مً حىدجه والبحث عً الجذًذ واإلابخىش وحصجُع العماٌ على الاكترا  

 وببذاء الشؤي مما ًخلم مىاخا معاعذا على الابخياساث .

جخحلم هزه الىفاءة والفعالُت مً خالٌ اللذسة على ألاداء وؤلاهجاص في وكذ كصير وعبُا  : الكفاءة والفعالية  -

 وظهىلت الاجصاٌ بالعمالء واإلاىسدًً، بطافت بلى جإزير الذوافع الصخصُت ألصخاب اإلااظعت.

 أهمية املؤسسات الصغيرة واملحوسؼة 3.1

جحخل اإلااظعاث الصغيرة واإلاخىظؼت ؤهمُت بالغت في الاكخصاد العالمي بصفت عامت و الاكخصاد الىػني خاصت، 

الاكخصادي ليل دٌو العالم، فهي حعخبر اإلاحشن ألاظاس ي للخىمُت والخؼىس ألنها حشيل ؤهم عىاصش وميىهاث اليشاغ 

الاكخصادي، والتي جىفش كاعذة صىاعُت وبيُت جحخُت واظعت وسهيزة ؤظاظُت لخحلُم الخىمُت الاكخصادًت والاحخماعُت 

ع الصغيرة واإلاخىظؼت خىوي ،  وهجذ مً بين ألاظباب التي ؤدث بلى الاهخمام بهذه اإلاشاَس   :(202، صفحت 0205)ٍص

 ت وعذم كذسة اإلااظعاث  : انهيار ألاوطاع املالية خاصت في الذٌو الىامُت، وبالخالي طعف اللذساث الاظدثماٍس

 الىبيرة على  الاظخمشاس والبلاء.

 ل الهُىُلي مثل  : الححوالت الاقحصادًة العاملية الخىصصت و التي كذ وعخبرها بإنها والتي حاءث ببرهامج الخحٍى

ش جلً اإلااظعاث، ورلً وله في بػاس الذوس  واهذ العبب والعامل ألاظاس ي الزي ؤدي بلى طشوسة جىمُت وجؼٍى

اإلاتزاًذ لللؼاع، هما ؤكاسث الذساظاث اإلاخعللت بهزا اإلاىطىع بلى العذًذ مً الىلاغ التي جبرص ؤهمُت هزه 

 : ا ًليالصىاعاث والتي ًمىً حصشها فُم

ع  - ظشعت الخإكلم مع اإلاحُؽ، فهي جخميز بىفاءة في ألاظىاق معخمشة الخللب، مما ًمىجها مً اجخار اللشاس العَش

 في الىكذ اإلاالئم، ورلً لصغش حجمها وطألت سؤط مالها.

ادة الصادساث وصٍاد - ة للماظعاث الصغيرة واإلاخىظؼت كذسة هبيرة على غضو ألاظىاق الخاسحُت واإلاعاهمت في ٍص

الىلذ ألاحىبي، وجخفُف العجض في ميزان اإلاذفىعاث، بل ؤنها حعاهم في بحذار فائع في ميزان اإلاذفىعاث 

للعذًذ مً الذٌو ، وجحاٌ حغؼُت الجضء ألاهبر مً العىق اإلاحلي باإلاىخجاث الاظتهالهُت الجهائُت خاصت 
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جُا بلى جحلُم الاهخفاء الزاحي وبا لخالي جحعين معخىي ميزان اإلاذفىعاث مً الغذائُت مجها وهزا ما ًادي جذٍس

 خالٌ جللُل الىاسداث.

 جىفير مخؼلباث العىق مً العلع والخذماث، وجىفير معخلضماث اإلااظعاث الىبري باإلاىاد ألاولُت. -

هما حعخبر اإلااظعاث الصغيرة واإلاخىظؼت مجاال خصبا الظخلؼاب الاظدثماساث ألاحىبُت، هظشا للخصائص التي  -

ؼت جىفير الدعهُالث الالصمت والخعذًل اإلاعخمش في بحشاءاث وكىاهين الاظدثماس ألاحىبي.  جمخاص بها، وه  زا كٍش

 هظم املعلومات وثكىولوجيا املعلومات .2

  : هىان عذة حعاٍسف لخىىىلىحُا وهظم اإلاعلىماث وعالكتهما هزهش مجها : جعزيف 1.2

  التي حعخخذم في جحىٍل البُاهاث بمخخلف ؤكيالها جىىىلىحُا اإلاعلىماث هي عباسة عً ول الخلىُاث اإلاخؼىسة

)العالمي،  بلى معلىماث بمخخلف ؤهىاعها والتي حعخخذم مً ػشف اإلاعخفُذًً مجها في وافت مجاالث الخُاة.

 (02، صفحت 0220

   ؤدواث ووظائل حعخخذم لجمع اإلاعلىماث وجصيُفها وجحلُلها وخضنها ؤو جىصَعها، وجصىف جحذ عىىان ؤوظع

 ,slack & ALter) وؤكمل وهى الخلىُاث اإلاعدىذة بلى الخاظىب لعالكتها اإلاباكشة بيشاػاث العملُاث في اإلاىظماث.

2004, p. 254) 

  جها واظترحاعها واسظالها بلى اإلاعىين بالشيل الخىىىلىحُا الخذًثت حعهم في حمع البُاهاث ومعالجتها وجخٍض

 (05، صفحت 0225)زابذ،  والخىكُذ اإلاىاظبين.

  اظخخذام اإلاعلىماث لذعم هي عباسة عً جلً ألادواث التي حعخخذم لبىاء هظم اإلاعلىماث التي حعاعذ ؤلاداسة على

 (0225)زابذ،  احخُاحاتها في مجاٌ اجخار اللشاساث والعملُاث الدشغُلُت في اإلااظعت.

ؤما هظم اإلاعلىماث فهي جشجِب مً ألافشاد وألاوشؼت والبُاهاث وجىىىلىحُا اإلاعلىماث )اإلايىهاث اإلاادًت وغير اإلاادًت 

الخاظىب( ٌعمل بصىسة مخياملت بغشض دعم وجحعين العملُاث الُىمُت لألعماٌ اإلاخخلفت، وكبياث اجصاٌ 

ومعاعذة ؤلاداسة في حل اإلاشاول وجىفير اإلاعلىماث الالصمت لعملُت بجخار اللشاساث، فخىىىلىحُا اإلاعلىماث جمثل 

( بشيل مخبادٌ ITحُا اإلاعلىماث )الجاهب الخىىىلىجي لىظام اإلاعلىماث وفي هثير مً ألاحُان ٌعخخذم مصؼلح جىىىلى 

( IS(، فىظام اإلاعلىماث )ITؤوظع مً ) (IS)( في حين ؤن مصؼلح STو IT مع هظام اإلاعلىماث وهثير ممً ًخلؽ بين )

ماهى بال هظام للعمل ٌعخخذم جىىىلىحُا اإلاعلىماث للىصٌى بلى اإلاعلىماث ؤو هللها ؤو خضنها ؤو بظترحاعها ؤو عشطها 

حعخخذمها هظم العمل التي جذعمها هظم اإلاعلىماث وجخإلف اإلاىظماث مً هظم العمل اإلاترابؼت والتي  وهزه اإلاعلىماث

مىً الخعبير عً رلً بالشيل اإلاىالي(262، صفحت 0202)حعُني و حماهت،  جدىافغ في بِئت ألاعماٌ   : ، ٍو
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 ثكىولوجيا املعلومات وهظم املعلومات : (01الشكل رقم )

 

  

 

 

 

 

 

 ,publisher, Incا Alter,S, "Information System : A management perspective", 3rd ed, Addition weslyEducational : املصدر

U.S.A., New York, 1999, p43 

  : جخيىن مً ؤسبع جلىُاث فشعُت هي : مكوهات ثكىولوجيا املعلومات 2.2

  املكوهات املادًةHardeware)) :  جها وهللها وجذاولها وحشمل اإلاعذاث اإلاعخخذمت إلدخاٌ اإلاعلىماث وجخٍض

 واظترحاعها واظخلبالها وبثها للمعخفُذًً هما ؤنها جخظمً الخاظىب وما ًشجبؽ به مً ألاحهضة.

  البرمجياتSoftware) ) : ث اإلاادًت وحشغُلها، هما جلىم بشامج الخاظىب التي حعمل على بداسة اإلايىها وحعني

بمخخلف الخؼبُلاث، حُث حعاهم في معالجت اإلاعلىماث وحسجُلها وجلذًمها همخشحاث مفُذة ألداء العمل 

 وبداسة العملُاث.

 قواعد البياهات : (Data Base)  هي مجمىعت بُاهاث مشجبؼت مع بعظها ؤو هي اإلاعلىماث اإلاخضوهت في ؤحهضة

ً البُاهاث   .(Hard Driveمثل مشغل ألاكشاص الصلبت للخاظبت )ووظائل جخٍض

 شبكات إلاثصاالت: (Télécommunications)   ٌعخلذ البعع ؤنها ألاهثر ؤهمُت فهي ؤدواث ؤو وظائل

الهىاجف، الفاهغ وأللُف الظائُت وميىهاتها ألاخشي التي جيىن الشبياث  الاجصاالث عً بعذ مثل

)حعُني و  الخاظىب مً الاجصاٌ بإي مىكع بصىسة مباكش. ؤلالىتروهُت التي مىىذ معخخذمي ؤحهضة

 (227، صفحت 0202حماهت، 

 ERPبزمجيات الخسيير املدمجة  .3

 أصل جسمية مصؼلح بزمجيات الخسيير املدمجة 1.3

بالشيل الزي ًظمً جياملها مً ؤحل اإلااظعاث بصفت عامت دائما جحخاج بلى جىفير اإلاعلىماث مً حمُع عملُاتها      

 جىفير ماكشاث ؤداء دكُلت وكاملت.
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ٌعمى بالعشبُت "هظام جخؼُؽ مىاسد اإلااظعت" وؤصل حعمُخه في اللغت  ERP ججذس الاكاسة في البذاًت بلى ؤن هظام    

ت ) ع" وهى  ERP )Entreprise Resource Planningالاهجليًز با بالترحمت الخشفُت "جخؼُؽ مىاسد اإلاشاَس وحعني جلٍش

 manufacturingاإلاصؼلح اإلاخذاٌو حالُا وألاهثر اهدشاسا، وهى مشخم مً مصؼلح "جخؼُؽ مىاسد الخصيُع" )

resources planning)  ( واإلاخخصشة بPRM2 حُث جم اجدبذاٌ الخصيُع باإلااظعت للذاللت على ؤنها ؤهثر كمىلُت ،)

 ؤهثر جيامل لجمُع وظائف اإلااظعت.و 

 SGIوهي بشمجُاث الدعُير اإلاذمجت، ؤو  PGI (Progiciel de Gestion Intégré)ؤما في مصؼلح اللغت الفشوس ي ٌعمى    

(systéme de gestion intégré)  وهى هظام ؤلاداسة اإلاخياملت، وهىا وشير بلى ؤن هال اإلاصؼلخين ًشهضان على الاداسة

 (05، صفحت 0209)دًذه،  هزا بكاسة بلى ؤهه هظام مخعذد الىظائف.اإلاخياملت و 

 ERP مفهوم بزمجيات الخسيير املدمجة  2.3

ت ووظائف اإلااظعت في كاعذة بُاهاث واحذة، بحُث      هى هظام معلىماث مخيامل ًذمج حمُع العملُاث الخجاٍس

فاث لبرمجُاث الدعُير  (ali, 2013, p. 7) اإلااظعت بإهملها بىفاءة وفعالُتًلىم بةداسة مىاسد  وكذ وسدث عذة حعٍش

 : هزهش مجها  ERPاإلاذمجت 

  جعزيف بزاديBRADY :  هي عباسة عً مىهجُت جىىىلىحُت جلىم على الخيامل بين ظلعلت وظائف وؤوشؼت

ؤمثلُت ؤوشؼت ظلعلت اللُمت الذاخلُت، وحعدىذ مثل هزه اإلاىهجُت على اظخخزام كاعذة مخىىعت بهزف جحلُم 

ت جدُح امياهُت الدشاسن البُاهاحي بين محؼاث عمل فشعُت مخخافت جخىاحذ في ؤكعام عمل مخخلفت  بُاهاث مشهٍض

ت، اداسة العالكت مع العمال ء، بداسة اإلاخاصن، وحعىخذم بشمجُاث جصيُعُت، مالُت، ظلعلت عشض، مىاسد بشٍش

  (7، صفحت 0202)ؤحمذ، ببشاهُم، و لُىا،  وهظم دعم اللشاس.

  جعزيفPEROTIN :  هى بشهامج حعُير مذمج ًجمع بمجمىعت مً جؼبُلاث ؤلاعالم ألالي مشيلت ومخىاظلت مع

)كاعذة بُاهاث وحُذة( ومخماظً معخمذا على  بعظها بهذف دمج وجحعين عملُاث الدعُير واطعا مشحعا وحُذا

 (dumitru & florescu, 2020, p. 1335) كىاعذ الاداسة اللُاظُت.

فين العابلين هجذ ؤن بشمجُاث الدعُير اإلاذمجت       : هي ERPمً خالٌ الخعٍش

هي عباسة عً بشهامج كامل ًشبؽ حمُع وظائف اإلااظعت طمً كاعذة بُاهاث مشترهت حعهل ليل الىظائف     

والعملُاث في اإلااظعت مً اظخغاللها وفلا لالحخُاحاث مً البُاهاث واإلاعلىماث وهزا مً خالٌ مشوهت الخُاساث 

 حاجه مً جلً البُاهاث واإلاعلىماث، واإلاضاًا التي ًمىحها البرهامج ليل معخخذم حعب معخىاه الىظُفي واحخُا

 :   ERPوالشيل الخالي ًىضح جيامل اإلاعلىماث مً خالٌ ؤهظمت 
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 مفهوم بزمجيات الخسيير املدمجة : (02الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 Osman,S,E,mahmoud mohamed,A,G,(2017), integration soloution with ERP,journal of multidiscplinary : املصدر

engineering siences studies ,p1617. 

  ERPثؼور واثجاهات هظم  3.3 

خ وجؼىس هظام       ؤمش طشوسي لفهم الخؼبُم الخالي وجؼىساجه اإلاعخلبلُت، والشيل الخالي ٌعخعشض  ERPبن معشفت جاٍس

 : ؤهم مشاحل  جؼىس بشمجُاث الدعُير اإلاذمجت

  ERPثؼور هظام  : (03الشكل رقم )

 

 

 

 Laurent Areis,l’impact des ERP sur la chaine logistique, revue logistique & managment,Vol7-N°1, p.155 : املصدر

    Materials مً خالٌ هظام ٌعمى جخؼُؽ مخؼلباث اإلاىاد 0972مىذ ظىت  ERPجم جىفُز اإلاشحلت ألاولى مً    

Requirement Planning  (MAP ووان جشهيز بشهامج ،)MRP ى جخؼُؽ ؤلاهخاج الذاخلي، مً خالٌ حعاب مخؼلباث عل

اث، وجخؼُؽ اإلاىاد، فبرهامج  الًشهض على ؤي هىع مً الخذماث، وبهما وطع لخىفير اإلاىاد  MRPالىكذ، واإلاشتًر

 (vivek, 2016, p. 75) مثل خؼىة هبيرة بلى ألامام في عملُت الخخؼُؽ. MRPاإلاىاظبت في الىكذ اإلاىاظب، 

 Manufacturingجحذ اظم  جخؼُؽ مىاسد الخصيُع  0982زم جم بدخاٌ الجُل الجذًذ مً هزه ألاهظمت مع بذاًت    

resources planning  ؤوMRPII ،   فلامMRPII  بذمج هظم اإلاحاظبت وؤلادساة اإلاالُت، هما احخاصث ؤهظمتMRPII ،

 EIS، وهزلً هظم اإلاعلىماث الخىفُزًت DSSحذود وظائف ؤلاهخاج والتي بذؤث جخذم فُما ظهش بىظم دعم اللشاس 
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فألٌو مشة ًمىً للماظعت بإن ًيىن لذيها هظام مخيامل لألعماٌ والزي كذم سئٍا للمخؼلباث اإلاادًت واللذساث، 

هظمت جىىىلىحُا اإلاعلىماث اإلاخياملت ميزة جمافعُت لهزه فاإلالىماث الجُذة جادي بلى  كشاسث حُذة، وبالخالي كذمذ ؤ

 (paige, 2013, p. 160) اإلااظعاث.

ش هظام مخيامل محىم مً      ووان الخحٌى الىبير في ؤواخش الثماهُاث وبذاًت الدععُىاث، فظهشث الخاحت بلى جؼٍى

ت كصىي كإهه ًمىً بظخخذام البُاهاث اإلاخ ضهت في كىاعذ البُاهاث اإلاشترهت على هؼاق واظع، والزي ؤصبح ؤولٍى

للمخخصصين في جىىىلىحُا اإلاعلىماث، هزه كاعذة البُاهاث اإلاشترهت، اإلاعخخذمت على هؼاق واظع، وان بظمها 

جاث، ، هما ؤهه ٌشمل حمُع جخؼُؽ مىاسد اإلااظعت بما في رلً جصمُم اإلاىخERPبشمجُاث الدعُير اإلاذمجت 

ً، جخؼُؽ اإلاىاد، اللذسة على الخخؼُؽ، وهظم الاجصاالث، فىظم  حعاعذ اإلااظعاث على ؤن جصبح  ERPوالخخٍض

ع بلى  ؤصغش حجما وؤهثر مشوهت مً خالٌ دج معامالث البرامج ألاظاظُت لجمُع الاداساث، مما ًدُح الىصٌى العَش

 اإلاعلىماث في الىكذ اإلاىاظب.

، فخالٌ العىىاث الللُلت اإلااطُت، بذؤث الخذود الىظُفُت ERPIIا ٌشاس بلُه حالُا باظم بلى م ERPوكذ جؼىس هظم     

 /، معخىدع البُاهاث CRMوبداسة عالكاث الضبائً  SCMجخىظع مً خالٌ بداسة ظلعلت الخىسٍذ  ERPIIلىظم لىظم 

 (vivek, 2016, p. 190) ، وألاعماٌ الالىتروهُت. DWBIرواء ألاعماٌ 

  ERP مكوهات بزمجيات الخسيير املدمجة  4.3

جخيىن بشمجُاث الدعُير اإلاذمجت مً حضمت بشامج معلىماجُت )مجمىعت جؼبُلاث( وول بشهامج ؤو جؼبُم معئٌى عً    

حضمت البرامج وظُفت معُىت داخل اإلااظعت وجىلعم هزه الخؼبُلاث بلى جؼبُلاث سئِعُت وؤخشي فشعُت، وحغؼي 

 (laurent, 2015, pp. 26-27)  :اإلاعلىماجُت التي جخيىن مجها بشمجُاث الدعُير اإلاذمجت ول مً

 .الدعُير اإلاالي واإلاحاظبي 

 مشاكبت الدعُير 

 ( حعُير ؤلاهخاجMRP.) 

 .ً اث والخخٍض  حعُير اإلاشتًر

 .بداسة اإلابُعاث 

  جخؼُؽ مىاسد( الخىصَعDRP.) 

 .ت  اإلاىاسد البشٍش

 .ع  بداسة اإلاشاَس

  بداسة الجىدة 

 وأبعاده ERPفعالية هظام بزمجيات الخسيير املدمجة    5.3

على جحعين فاعلُت اإلااظعاث وجحلُلها ؤعماٌ جخميز بالىفاءة والخيامل والخؼىس فجىدة الىظام  ERPحعمل ؤهظمت     

حعذ خؼىة ؤظاظُت لخؼبُم بشمجُاث الدعُير اإلاذمجت بىجا ، هما حعخبر دكت اإلاعلىماث وهفاءة الىظام وسطا 

 : اإلاذمجتاإلاعخخذمين عىامل ؤظاظُت لىجاحها، وفُما ًلي ؤبعاد فاعلُت بشمجُاث الدعُير 
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 ًلصذ به ظهىلت و مشوهت الاظخخذام والاظخعماٌ والخعلم والخيامل بين حمُع عىاصش الىظام،  : جودة الىظام

ش الىاججت عً هزه ألاهظمت. ، 0200)مشوان الفاعىسي،  وظشعت الاظخجابت الحخُاحاث اإلاعخخذم وحىدة الخلاٍس

  (02صفحت 

  واإلالصىد بها هىعُت الذعم الزي ًخللاه معخخذمى الىظام مً كعم هظم اإلاعلىماث إلاعخخذمي  : الخدمةجودة

)بعام  )ظشعت الاظخجابت، الذكت، الثباث، الىفاءة الفىُت، حعاػف اليادس العامل : الىظام، على ظبُل اإلاثاٌ

  : على وظائف اإلااظعت ERP، هما ًىضح الشيل الخالي فعالُت هظام (02، صفحت 0202الخخلت، 

  ERPوظائف املؤسسة قبل وبعد ثؼبيق بزهامج  : (04الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 li,Syed Imran,(2013),Post Implementation Performance Evaluation of Entreprise Rzsource Planning in Soudi : املصدر

Arabian Public University, p07. 

  ERPمحؼلبات ثىفيد ثؼبيقات بزمجيات الخسيير املدمجة   6.3

 ت في : املحؼلبات البشزية  (0202)ؤحمذ، ببشاهُم، و لُىا،  : جخمثل ؤهم اإلاخؼلباث البشٍش

 لً ًىخب لألمش ؤي هجا ، وعلى هزا ألاظاط ًجب  بذون دعم ؤلاداسة العلُا : دعم الادراة العليا لىظم املعلومات

اإلاعاولين عً بدخاٌ الىمبُىجش وجىىىلىحُا اإلاعلىماث في حمُع وظائف اإلااظعت بدسان ؤن اإلاضاًا جفىق الخيلفت 

 مع جىطُح لبىىد الخيلفت وحجمها، ورلً بما ًخىافم مع اظتراجُجُت اإلااظعت ومىاسدها خاصت اإلاالُت مجها.

 فيىظيمية: املحؼلبات الح 
ً
  : جخمثل ؤظاظا

 لخؼبُلاث 
ً
 مىاظبا

ً
 جىظُمُا مشها

ً
لم ًخم جحذًذ ؤي ؤهىاع الهُاول الخىظُمُت ؤهثر  (ERP) امخالن اإلااظعت هُىال

 مً الخعلُذ، واضخا مً حُث جىصَع اإلاهام واإلاعاولُاث، 
ً
مالئمت الخؼبُلاث، بال ؤهه بفظل ؤن ًيىن خالُا

 اإلاعلىمت والعشعت في هلله.وألاهم مً رلً وله حعهُل هلل 

  جمخع ؤفشاد اإلااظعت بثلافت جىظُمُت مصجعت على جبني جؼبُلاثERP  بن الىعي بثلافت اإلااظعت ٌعاعذ هثيرا

 .في جخؼُؽ وجؼبُم هظم اإلاعلىماث بصفت عامت

  :مً ؤهمها هزهشاملحؼلبات الوظيفية : 
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 اإلاعلىماث والىظائف ألاخشي : وخاصت بين وظُفت هظم الحكامل والحيسيق بين وظائف املؤسسة.  

 اخخُاس هظام معلىماث مخيامل ٌعمل في ؤو في الىكذ الخلُلي الفعلي دون الاعخماد على الخحذًثاث الذوسٍت. 

 وحىدكاعذة بُاهاث مشترهت جذعم حمُع الخؼبُلاث . 

 ERPمزاًا وعيوب ًزمجيات الخسيير املدمجة    7.3

 (2019) : اإلاذمجت ماًليمً مميزاث وعُىب بشمجُاث الدعُير 

 مزاًا بزمجيات الخسيير املدمجة 

  ًمىً لبرهامجERP . ؤن ًذمج حمُع العملُاث الالصمت إلداسة الششهت بعهىلت 

  جؼىسث حلٌىERP  ًب ًمى على مش العىين ، وؤصبح الىثير مجها آلان عباسة عً جؼبُلاث كائمت على الٍى

 للمعخخذمين الىصٌى بلحها عً ُبعذ.

  ت مشترهت ًخم مً خاللها الىصٌى بلى وحذاث بشامج اإلاخخلفت ، والتي جخم مشاسهت  ERPكاعذة بُاهاث مشهٍض

ت معُىت. وهزا ٌعني ؤن الششواث التي حعخخذم هظام  بعظها مع الىحذاث ألاخشي اإلاشاسهت في عملُت ججاٍس

 جخؼُؽ مىاسد اإلااظعاث ًخم حفظها بلى حذ هبير مً الاطؼشاس.

 . الخيامل بين بحشاءاث العمل عبر ألاكعام اإلاخخلفت 

 ب وصٍادة الىفاءة .مظهش البرهامج مخىاظم وظهل ال  خعامل معه مما ٌعهل الخذٍسب علُه وبالخالي جللُل جيالُف الخذٍس

 . ًمىىً مً مخابعت وبداسة كشهخً مً ؤي ميان وفي ؤي وكذ 

 .ب اإلاعخخذم الجهائي  ًىفش هظاًما مىحًذا ًمىىه خفع الىفلاث اإلاخعللت بخىىىلىحُا اإلاعلىماث وجيالُف جذٍس

  عيوب بزمجيات الخسيير املدمجة 

 .كذ ًيىن جيلفخه عالُت في بذاًت ألامش 

 .ً  ًحخاج حيز ضخم مً وظائؽ الخخٍض

  بالبرامج اإلاعتهذفت اإلاعخللت لزلً كذ 
ً
 ملاسهت

ً
كذ جيىن الىحذاث ألاظاظُت لخخؼُؽ مىاسد اإلااظعاث ؤكل جؼىسا

ذ مً الخحىم وبداسة ؤ  فظل.جحخاج الششواث بلى وحذاث بطافُت إلاٍض

 .ًحخاج الى جلىُت عالُت لخؼبُله 

 وآلية حماًتها  ERPبرمجيات الخسيير املدمجةاملخاػز املزثبؼة ب .4

بن لالعخذاءاث الالىتروهُت جإزير هبير على اإلاىافعت بين اإلااظعاث، خاصت جلً التي حشيل ؤو حعاهم ؤهظمت    

هُف جامً اإلااظعت الىظائل الفعالت لخماًت هظم معلىماتها في جحلُم ميزة جىافعُت دائمت لها، والعااٌ اإلاؼشو  

 معلىماتها، بىابتها الالىتروهُت و ما جخصل به مً مخخلف الخؼبُلاث ؟

 أهواع الاعحداءات الالكتروهية 1.4

 : فُما ًليattaques-Cyber) جخمثل ؤهم ؤكياٌ الاعخذاءاث الالىتروهُت )

 :(67، صفحت 0209)فُاللي،  :البرامج هزهش ما ًليومً مجمل هزه  الاعحداءات باسحعمال البرامج الخبيثة 
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 الفيروسات :Virus   هي ول البرامج اإلاعلىماجُت اللادسة على الخإزير على بشامج وملفاث الىمبُىجش بخعذًل 

ب كيلها  .وجخٍش

 صان ػزوادةح :( horse Trojan,Troie de Cheval)  ًفي خلفي باب  همبُىجش ًلىم بفخح بشهامج هى عباسة ع 

 .غيراإلاشغىب فحهاي ألاخش  اللشاصىت ؤوالبرامج حلب مً ؤحل الىظام

 (الهوكسHoax) :همبُىجش عادة ًصل عبر    فيروط داخل عً مبيُت على جحزي سوارب هى عباسة عً خذعت

ذ الالىترووي ؤو ًخم جىصَعها مً خالٌ مزهشة في الشبىت الذاخلُت للماظعت.  سظائل البًر

  الدودة(Ver,Worm) : .مً ؤكهش الفيروظاث التي جىدشش عبر الشبىت، حُث حعخمذ على الفيروظاث عىذ الخيازش 

 ذ ًىفز الاعخذاء بىاظ  : الاعحداءات بئسحعمال بزامج الجوسسة ؼت بشمجُاث جخؼىس مع الفيروظاث، سظائل البًر

لشصً اإلاعؼُاث ؤو  (in-Plug) اإلاعاعذة ،والبرامج  (Spams) اإلاارًت واإلاضعجت ،حُث ًدعلل بلى حهاص الىمبُىجش ٍو

 .ًيشش ؤلاعالهاث

 املىؼقية القىبلة :(logique Bombe) والزي بشهامج ًبذو صادق مفُذا وظُفت مخبإة في  وهي،
ً
مً كإهه ؤوممخعا

خ معين ؤوعىذوكىع حذر معين، حُث ًيخج عىه بحشاءاث غير مشغىب  ؤن ًادي بلى جإخشعىذماًخم الخىصل بلى جاٍس

 فحها ؤوحتى طاسة.

  ERP ) شزوغ أمً ثؼبيق بزمجيات الخسيير املدمجة) 2.4

حعخخذمها اإلااظعت بصفت وإلاىاحهت الاعخذاءاث الالىتروهُت وجحلُم ؤمً وظالمت مخخلف الىظم والخؼبُلاث التي 

عامت،  ظهش جىحه واضح مً كبل معظم اإلااظعاث لخىثُف حهىدها لإلإلاام بمخؼلباث ألامً اإلاعلىماحي وجؼبُم 

 اإلاعاًير الذولُت للخصٌى على كهاداث دولُت معترف بها في هزا اإلاجاٌ.

 :(022-099، الصفحاث 0209)حذًذ و هشبُؽ،  في ما ًلي ERP جخمثل ؤهم كشوغ ؤمً هظم اإلاعلىماث وخاصت جؼبُلاث

 (  السزيةConfidentiality) : لت غير مشخصت  وهي حماًت البُاهاث مً الاهدشاس بؼٍش

 ( السالمةIntegrity) :   الخإهذ مً ؤن اإلاىاسد اإلاادًت واإلاىؼلُت لم ًلخم بها ؤي طشس مادي ًادي بلى بجالفها

 
ً
  ولُا

ً
 . ؤو حضئُا

 ( الوفزة :(Availability ت في الىكذ ت الىظام في جلذًم الخذماث وجىفير اإلاعلىماث الظشوٍس مً خالٌ اظخمشاٍس

 اإلاىاظب وبالىمُت اإلاىاظبت وللصخص اإلاىاظب الزي لذًه الخم في الىصٌى بلحها.

 :ت مىسد ماالححقق واثبات الهوية  . إلماػت ؤي كذس مً عذم الُلين عً هٍى

 حعني طمان عذم بهياس الصخص الزي كام بةحشاءمعين مخصل باإلاعلىماث لهزا ؤلاحشاءإلاهكار: عدم . 

 :ًلصذ به جحذًذ العُاظاث وؤلاحشاءاث والصالحُاث وجحذًذ مىاػم الاظخخذام اإلاعمىحت  طبؽ الدخول

 .ليل معخعمل

 (ERPثؼبيق وسائل الحماًة مً الاعحداءات الالكتروهية لظمان أمً هظام ) 3.4

مً اإلاخاػش ERP ؤي هظام معلىماث كامل ٌعخخذم في مجاٌ ألامً اإلاعلىماحي عذة ؤدواث ووظائل لخماًت     

 (claud, 2012, p. 13) : والاعخذاءاث الالىتروهُت، لزا هزهش ؤهم هزه الىظائل على الىحى الخالي
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  الخشفيرle chiffrement)  ) : عخخذم لخحلم مً ظالمت البُاهاث ا لهزف الشئِس ي مىه هى بخفاء اإلاعلىماث، َو

 ومىزىكُت ألافشاد والخذماث.

 التي حعمح بظمان مىزىكُت والخحلم مً ظالمت الشظالت التي وسدث، حُث ًىفش  هي العملُت : الحوقيع الالكترووي

مىعه مً اهياس رلً.الخىكُع الالىترووي ؤًظا وظُفت عذم الخىصل ؤي ؤهه ًظمً ؤن اإلا  شظل كذ اسظل الشظالت ٍو

 ت الصادسة عً هُئت حعمى هُئت بصذاس الشهاداث لها مذة صالحُت  : الشهادة الالكتروهية هي هىع مً بؼاكت هٍى

 هما ًخم حشفيرها.

 ٌعخمذ هزا ألاظلىب على بشوجىوٌى  : أسلوب الشبكة الخاصة  الافتراطيةIPSEC (Internet protocol escurity) 

 ، حُث ٌعمح بةوشاء ممش ؤمً بين اإلاشظل واإلاعخلبل ًخم مً خالله حشفير ول البُاهاث والشظائل كبل جبادلها.

  بزوثوكولSSL Secure Sockets Layers)) : جإمين اإلاعامالث عبر الاهترهِذ، جم وطعه مً ػشف  هى وظُلت

ٍيا، ٌعدىذ على حشفير اإلافخا  العام ( بىً ؤمش Mastercardلالجصاالث بالخعاون مع )  ( (Netscapeماظعت 

 لظمان ؤمً هلل البُاهاث عبر الاهترهِذ.

  بزوثوكولSSH (Secure Shell) :  هى مجمىعت مً ألاوامش والبروجىوىالث التي جحل محل ألاوامش عً بعذ حُث

ت اإلابادالث ومىزىكُت اإلاشاظالث .  ًىفش باالطافت الى رلً ظٍش

 ماًت حهاص الىمبُىجش مً اكخحام كبىت الىمبُىجش مً ػشف كبىت زالثت، حُث ؤن هى هظام لخ : الجدران الىارية

 حذاس الخماًت هى هظام لخصفُت حضم البُاهاث التي ًخم جبادلها مع الشبىت.

 املعاًير الدولية ألمً املعلومات :  

  مجمىعتISO 27000  حعخبر مً اإلاعاًير اإلاهمت في بداسة ؤمً اإلاعلىماث والتي جم جحذًثها مً كبل اإلاىظمت

 الذولُت للمعاًير.

  822ظلعلت وزائم SP NIST  يي وهزه الىزُلت جم وششها مً كعبت ؤمً الخاظباث الخابعت إلاعهذ الىػني ألامٍش

 للعلىم والخىىىلىحُا وجخإلف هزه العلعلت مً مائت وزُلت.

  مىخبت( البيُت الخحخُت لخىىىلىحُا اإلاعلىماثTTIL  ،تهذف بلي جحعين ألاوعاق مع العملُاث التي ػبلذ وهفزث)

عخخذم ) ش اإلاعاًير الذولُت ) TTILَو  ( ISO 20000(في هؼاق واظع وفي حمُع ؤهحاء العالم هما ظاهمذ في جؼٍى

 على بداسة خذمت جىىىلىحُا اإلاعلىماث.

  سكابت جىىىلىحُا اإلاعلىماث)COBIT الصادسة عً معهذ حىهمت جىىىلىحُا اإلاعلىماث)ITGI  وحمعُت جذكُم هظم

 5(هذفها حغؼُت هؼاق الخىهمت والخخؼُؽ والخىظُم بطافت بلي وشش ؤلاصذاس الخامغ مً ) ISACAاإلاعلىماث )

COBIT  خظمً على ميشىساث مىفصلت ومخصصت ؤمً اإلاعلىماث. 0200(عام  ٍو

 ثحسين أداء املؤسسا ت الصغيرة واملحوسؼة في  ERPبزمجيات الخسيير املدمجة دور  .6

 لبعع املؤسسات الصغيرة واملحوسؼة في )فزوسا(  2020الححوالت الزقمية لسىة  1.5

و اإلاخؼىسة بلى والظهىس  الىثُف لىظم اإلاعلىماث الخذًثت اإلاحترفت   و الاجصاٌ  ؤدي  جؼىس جىىىلىحُا اإلاعلىماث

ظشوسة بًجاد حلٌى لخبني ب  وملضمت  ا حعلها مذسهتاإلااظعاث جلادم الخلىُاث اإلاعخخذمت في وشاػها، مبدسان بعع  
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، مىكعها بهذاس الىكذ وحعلُؽ الظىء على ؤوحه اللصىس في البنى الخحخُت في ؤحذ الخلىُاث الخذًثت للخخلص مً 

ذ في عام اظعاث للم ومً هىا ظهشث الخاحت بلى الخحٌى الشكمي بشيل مىثف   0202، وبعذ الذساظت التي ؤحٍش

مً ؤحل جحعين ؤدائها   ERP لبعع اإلااظعاث الصغيرة واإلاخىظؼت التي بهظمذ بلى اإلااظعاث اإلاعخخذمت لىظم 

ألاسكام اإلافخاحُت للخحٌى الشكمي للماظعاث الصغيرة و  IDC Franceكذمذ جللُذي بلى حذًث مً  هاوجحٌى عمل

 . EPR عىذ جبىحها لىظم  وؤهم الخحىالث التي ػشؤث على اإلااظعاث  (norbert, 2020) اإلاخىظؼت

 الححوالت الزقمية للمؤسسات الصغيرة واملحوسؼة في فزوسا : (05الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : باالعخماد على تمً بعذاد الباحث:  املصدر

https://www.cegid.com: 05/01/2023 :16.30  

مً  %75لـي عملُت الخحٌى الشكمي، باليعبت ماظعاث صغيرة ومخىظؼت ف 02مً ؤصل  6جمذ مشاسهت  

اإلااظعاث الصغيرة واإلاخىظؼت التي كملها الاظخؼالع، اظخيخجذ ؤن الفائذة الشئِعُت مً هزا الخحٌى 

الشكمي عادث بخحعين ؤداء اإلاىظفين بطافت بلى جحعين ؤداء اإلااظعت وظشعتها، هما جم اظخيخاج ؤن 

ا  الى البُاهاث في ؤي لبرمجُاث الدعُير اإلاذمجت كذسة عالُت على الخعاون وبمياهُت الىصٌى مً خالله

 مىكف وان .

( ؤنها جدُح لجمُع اإلاىظفين ERPجم اظخيخاج ؤن ألدواث جىىىلىحُا اإلاعلىماث الجذًذة الخاصت بالدعُير ) 

 وحمُع كشواء ألاعماٌ الىصٌى بلى هفغ البُاهاث بغع الىظش عً ميان جىاحذهم.

https://www.cegid.com/
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ذ مً بشمجُاث   ذ واإلاٍض في بػاس هزا الخحٌى اخخاسث ؤهثرث مً هصف  اإلااظعاث الصغيرة واإلاخىظؼت  اإلاٍض

 بةعخباسها بمثابت محشوا للخحٌى الشكمي. ERPالدعُير اإلاذمجت 

همعهل للخعاون  ERPمً اإلااظعاث الصغيرة واإلاخىظؼت ًشون بشمجُاث الدعُير اإلاذمجت  %66باليعبت ٌ 

بداسة السخابت، هزلً جمىين ؤصخاب اإلاصلخت في اإلااظعت مً حم الىصٌى بلى  بفظل كذسجه على

 اإلاعلىماث اإلافُذة وفي الىكذ الزي ًحخاحىن بلحها.

بةميان العمُل الاػالع على اإلاخضون كبل اللُام بالؼلب، هما ًمىً إلاىذوب اإلابُعاث مً جلذًم وعشض ؤظعاس  

 .ؤخش، وبالخالي فةن الخبادٌ ممىً في ؤي وكذ وفي ؤي ميان اإلاىخجاث ظىاء وان في ظُاسجه ـى في ؤي ميان

هي   ERPمً اإلااظعاث الصغيرة واإلاخىظؼت جشي ؤن اإلايزة الشئِعُت التي ًلذمها هظام اٌ  %57باليعبت ٌ 

 الخحذًثاث الذائمت التي جخم على حمُع معخىاًاجه.

وظُلت للخماًت مً التهذًذاث  ERPمً اإلااظعاث الصغيرة و اإلاخىظؼت جشي ؤن هظام  %92باليعبت ٌ  

 والجشائم الالىتروهُت.

 

 الخاثمة

اث الصغيرة على معخىي اإلااظع بظدىادا إلاا ظبم ًمىً اللٌى ؤن بظخخذام بشمجُاث الدعُير اإلاذمجت

خاصُت الخىظبت السخابُت بطافت بلى رلً  ، هظشا لخىفش هزه البرمجُاث علىجحعين ؤدائها ًادي بلى   واإلاخىظؼت 

ت مشترهت ًخم مً خاللها الىصٌى بلى كاعذة  ها على ش جىف مما ٌعاعذ اإلاخخلفت ، حمُع وظائف اإلااظعت بُاهاث مشهٍض

، باإلطافت بلى اإلااظعاث الصغيرة واإلاخىظؼت رلً على جللُل الخيلفت والجهز والىكذ الالصم في عملُاث وبحشاءاث

 وظشعت حشهتها وجذاولها.   ERPهظام  ىفشهابجخار اللشاساث العلُمت باإلعخماد على اإلاعلىماث التي ً

 مً خالل ما سبق ثم الحوصل إلى الىحائج الحالية:

في اإلااظعاث الصغيرة واإلاخىظؼت ًظمً بحشاءاث عمل حُذة   ERP بظخخذام بشمجُاث الدعُير اإلاذمجت  -

ادة الىفاءة و الفعالُت التي جخظمجها العملُاث الُىمُتمً جدبع العلعلت اإلاثلى  اظدىادا بلى ؤفظل اإلاماسظاث لٍض

 لألوشؼت،مع جىفير ليافت اإلاعخخذمين اإلاعلىماث وألادواث التي ًحخاحىنها إلجمام ول خؼىة.

ًمىً اإلااظعاث الصغيرة واإلاخىظؼت مً اللظاء على عششاث ؤو حتى  ERPبعخماد بشمجُاث الدعُير اإلاذمجت  -

 مئاث مً ألاهظم اإلاىفصلت واظدبذالها بىظام واحذ، ؤو مجمىعت مخياملت مً الخؼبُلاث للمششوع بإهمله.

 مً ؤهم الىظم الخذًثت في مجاٌ حشغُل البُاهاث وجىفير اإلاعلىماث. ERPحعخبر  هظم  -

ت الخحعين في  اث الصغيرة واإلاخىظؼتفي اإلااظع ERP وحىد هظام - وجللُل ؤدائها هى الخل ألامثل في بظخمشاٍس

 .الخيالُف وصٍادة ألاسبا ، ظىاء واهذ اإلااظعت حعمل في مجاٌ الخصيُع ؤو الخىصَع ؤو غيرها مً اإلاجاالث
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مً التهذًذاث معلىماث اإلااظعاث الصغيرة واإلاخىظؼت وظُلت للخماًت    ERP حعخبر بشمجُاث الدعُير اإلاذمجت  -

 والجشائم الالىتروهُت.

على جللُل الىزائم الىسكُت مً خالٌ جىفيرها جصامُم عير الخىظبت  ERPحعمل بشمجُاث الدعُير اإلاذمجت  -

 السخابُت الخاصت بها واظترحاع البُاهاث.

 مً خالل هحائج الدراسة ثم الوقوف  على بعع الحوصيات هذكز منها ما ًلي:  

 .الصغيرة واإلاخىظؼت في اإلااظعاث ERPالعمل على جؼبُم بشمجُاث الدعُير اإلاذمجت   -

الخلىُاث الخذًثت لخىىىلىحُا خغيراث الخاصلت في الصغيرة واإلاخىظؼت على ال اظعاثطشوسة الخؼلع اإلاعخمش للم -

 وهظم اإلاعلىماث مً ؤحل بخخُاس الخلىُاث وألاظالُب الجذًذة  ألاوعب  لخحعين ؤدائها.اإلاعلىماث 

، مً خالٌ جىفير اإلاىاسد واإلاعخلضماث في اإلااظعاث الصغيرة واإلاخىظؼت ERPجىفير بِئت بًجابُت لخؼبُم هظام  -

 الالصمت لدشغُل الىظام بىفاءة مً حىاظِب، وبشمجُاث حعهل جؼبُله.

 . ERPطشوسة جىفير ؤفشاد مخخصصين رو هفاءة )محللين ومبرمجين( مهمتهم ؤلاكشاف على بداسة هظام  -
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ت 0209ؤظماء فُاللي. ) ومذي جإزشه بؼبُعت التهذًذاث وػبُعت الخماًت (. معخىي ؤمً اإلاعلىماث في اإلااظعت الجضائٍش

 اإلاؼبلت ) ؤػشوحت دهخىساه(. الجضائش .

(. ؤزش فاعلُت ؤهظمت جخؼُؽ مىاسد اإلاىظمت في جمُيز ألاداء اإلااظس ي)سظالت 0200ؤظماء مشوان الفاعىسي. )

 ماحِعخير(. ألاسدن.

فت، و آماٌ مؼابغ. ) جؼبُم العمل عً بعذ هإلُت لدعُير اإلاىاسد  (. بمياهُت0200آظُت بً ؤحمذ، بى الشعىس كٍش

ت في ظل ؤصمت وىفُذ  ت. 09البشٍش  .0(، 00)مجلت وحذة البحث في جىمُت اإلاىاسد البشٍش

ض ؤلاهخاحُت. 0202آالء حعِب، و الجلُلي عبذ الهادي. ) (. دوس مخؼلباث هظام جخؼُؽ مىاسد اإلااظعت في حعٍض

 .جىمُت الشافذًً

مجلت العلىم (. دوس هظام جخؼُؽ مىاسد اإلااظعت في جحلُم الخىهمت. 0202ؤمُىت حعُني، و هماٌ حماهت. )

ت   .الاكخصادًت والدعُير والعلىم الخجاٍس

 (.29)العذد مجلت كاهىن العمل والدشغُل(. خصىصُت علذ العمل عً بعذ. 0202خالذ باسودة، و بخالذ عجالي. )

لها.(. 0228سابح خىوي ، و سكُت حعاوي . )  بًتران للؼباعت واليشش. اإلااظعاث الصغير واإلاخىظؼت ومشىالث جمٍى
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مجلت (. العمل عً بعذ همذخل إلاىاحهت فيروط وىسوها اإلاعخجذ في طىء بكخصاد اإلاعشفت. 0202سبعُت سطىان. )

 .كاهىن العمل والدشغُل

 ازشة في هجا  هظم جخؼُؽ مىاسد اإلاىظمت. ألاسدن.(. العىامل اإلا0202ػاسق بعام الخخلت. )

ت في اإلاىظماث اإلاعاصشة . مصش: الذاس الجخمعُت .0225عبذ الشحمً بدَسغ زابذ. )  (. هظم اإلاعلىماث ؤلاداٍس

ت، اللاهشة: داس  اإلااظعاث الصغير واإلاخىظؼت آلُت اجحلُم الخىمُت اإلاعخذامت.(. 0202عبذ هللا خباًت . ) الاظىىذٍس

 امعت الجذًذة.الج

ادة ألاعم(. 0228عالء عباط، و العالمي محمذ. ) ت، اللاهشة: داس الخعلُم الجامعي. اٌ واإلاششوعاث الصغيرة.ــٍس  الاظىىذٍس

 (. جىىىلىحُا اإلاعلىماث. عمان: داس اإلاىاهج.0220عالء عبذ الشصاق العالمي. )

(. ؤزش بظخخذام بشمجُاث جخؼُؽ مىاسد اإلاششوع في جحلُم ؤمثلُت 0202علي ؤحمذ، مىصىس ببشاهُم، و هاوي لُىا. )

 (.27)العذد اإلاجلت ألاسدهُتخلم اللُمت. 

( على جحعين ؤداء اإلااظعت الاكخصادًت erp(. ؤزش اظخخذام هظام جخؼُؽ مىاسد اإلااظعت )0209هماٌ دًذه. )

 سكلت.)ؤػشوحت دهخىساه(. و 

ض: هحى ـــــ(. العمل عً بعذ )الاص0227مشهض الاهخاج الاعالمي. ) ذاس الثاوي عشش(. حذة، حامعت اإلالً عبذ العٍض

 مجخمع اإلاعشفت .

مجلت الضسكاء (. الخىُُف اللاهىوي للعمل عً بعذ. 0208هجالء جىفُم هجُب فلُح، و هادًت محمذ مصؼفى كشماص. )

 (.20)العذد للبحث والذساظاث

(. ؤمً اإلاعلىماث ودولشه في مىاحهت الاعخذاءاث الىتروهُت على هظام معلىماث 0209هىفُل حذًذ، و حىان هشبُؽ. )

 اإلااظعت. الجضائش.

)اإلالخلى الذولي حٌى الخحٌى  همارج عً هظم اإلاعلىماث اإلاعخمذة في اإلااظعت.(. 0207وظُلت ظعىد، و هماٌ كاظمي. )

ت على اإلاعؼُاث الىبيرة، اإلاادي( اإلاعُلت .الشكمي للماظعاث والىمادج الخيب  ٍا
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.دور مؤصضت ميزة الىاشئت في همى الاكخصاد لىاليت الاغىاط  

MIZA Star-Up Company's contribution to Laghouat's economic growth. 
  جسائر/ ال حامعت كاصدي مرباح وركلت /طيبي رجيبت .د

Dr. TAIBI Ratiba/ University of Kasdi Merbah Ouargla / Algeria. 

  مخلىفي عسوز /حامعت عمار ثليجي الاغىاط/ الجسائر .د 

Dr. MAKHELOUFI Azouz/ University of Amar Telidji Laghouat / Algeria. 

 ملخص الدراصت:

ومً زم َذفذ الى حعلُي المىء غلى  واإلاإظعاث الىاؼئت، َذفذ الذساظت الى جلذًم اَم اإلافاَُم الاظاظُت خٌى اإلالاوالجُت

الالىترووي الزي   MIZAهمىرج مإظعت محزة الىاؼئت، ودوسَا في الىمى الاكخفادي بىالًت الاغىاه، مً خالٌ الخػشف غلى جىبُم محزة 

 حػخمذٍ اإلاإظعت.

لذ الذساظت الى ان مإظعت محزة الىاؼئت ؼيلذ فػال محزة اكخفادًت وهمى  رج ًلخذي به في همى الاكخفاد اإلاػاـش اإلادلى جـى

لُت  لىالًت الاغىاه، مً خالٌ معاَمتها في خلم مىاـب ؼغل بالىالًت، هما ظاَمذ اإلاإظعت في جيؽُي الحشهت الاكخفادًت الدعٍى

ُل، باإللافت الى معاَمتها في  للىالب  الجماغُتو  الفشدًت اإلالاوالجُت سوحو  بخياساثالا و ىاَباإلا جىمُتوحعهُل خشهت الىلل والخـى

 الالىترووي الزي خلم اإلامحزاث الخالُت: MIZAالجامػُحن، وبالخالي جدلُم كُمت اكخفادًت ممافت للىالًت مً خالٌ جىبُم محزة 

 ( محزة للىاهس يMIZA TAXI ) 

 ( محزة للدعىقMIZA MARKET) 

 ( محزة للىحباثMIZA FOOD) 

 ًمحزة للصح (MIZA HARBINE) 

  محزة للمشأة(MIZA WOMAN ) 

  محزة للخمش والفىاهه(MIZA GROCERY ) 

 .، الاغىاه MIZAجىبُم محزة ، مإظعت، محزة  الكلماث املفخاحيت:

Abstract: 

The study aimed to present the most important basic concepts about entrepreneurship and startups, and then to 

shed light on the MIZA startup model and its role in economic growth in the state of Laghouat by identifying the 

institution's application of the electronic MIZA feature. 

   The study concluded that the emerging Miza Foundation has created an economic advantage and a model to be 

emulated in the growth of the local contemporary economy of the state of Laghouat, owing to its contribution to job 

creation in the state. The Foundation also contributed to revitalizing the marketing economic movement and facilitating 

transportation and delivery, in addition to its contribution to the development of talents, innovations, and the spirit of 

individual and collective entrepreneurship for university students, resulting in an added economic value for the state 

through the use of the MIZA electronic feature, which achieved the following benefits: 

 MIZA TAXI  

 MIZA MARKET 

 MIZA FOOD 

 MIZA HARBINE 

 MIZA WOMAN 

 MIZA GROCERY  

Keywords:  Institution, MIZA, MIZA App, Laghouat. 



 

 – حبلت المؤسسبث النبشئت –المببدراتيت لألعمبل المعبصرة بين المرافقت ومتطلببث االستدامت          

 439  برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 املؤجمر الدولي

 العلمي

2023 

 

  ملدمت:

ادة الاغماٌ  ؼ الاكخفاد وخلم الػذًذ  الاوػاػ الاكخفادي لُاثآافمل مً حػذ ٍس الُىم، فهي حعاَم في جىَى

لت والاحخماغُت بففت غامت، وججذًذ اليعُج الاكخفادي ودفػه للىمى بففت  مً  الفشؿ الاكخفادًت والدعٍى

خاـت، مً خالٌ اوؽاء مإظعاث مبخىشة مبيُت غلى جىىىلىحُا راث امياهُاث همى غالُت، جىىلم مً الفىشة 

ت، حععى إلًجاد همىرج سبحي ًدلم ومىخها .لخخجعذ جىبُلُا بما ل  ها مً امياهُاث ومىاسد مادًت وبؽٍش

مما ًبرص سغبت الذولت  الجضائش اـبذ مىلىع اإلاإظعاث الىاؼت مً بحن اهثر اإلافاَُم الاهثر جذاوال أوادًمُا،في 

ضة اإلاعخدذزت لتهُئت البِئت في الخىحه هدى جشكُت َزا الىىع مً اإلاإظعاث مً خالٌ غذًذ اللشاساث وآلالُاث وألاحه

ا لػذة أظباب، اَمها حصجُؼ الاظدشماس خاسج اإلادشوكاث وجشمحن البدىر الػلمُت  ورلً ،الالصمت لبلاءَا وهمَى

ت خالفت زا بالمبي ما ًمحز مإظعت محزة هلفت هجاح اوادًمُت حضائٍش ، والاظخفادة مً الىفاءاث الػلمُت، َو

ىشح لخػشف غليها وغلى معاَمتها في همى الاكخفاد اإلادلى لىالًت الاغىاه، هول، هىمىرج ًلخذي به إلاإظعت هاؼئت

 ؤلاؼيالُت الخالُت:

؟غىاط.الىاشئت في همى الاكخصاد لىاليت لا مؤصضت ميزة  ماهى دور   

 حععى َزٍ الذساظت ئلى جدلُم مجمىغت مً ألاَذاف جخمشل في:  :أهداف الدراصت      

 .اإلالاوالجُت واإلاإظعاث الىاؼئتغىاـش الخػشف غلى اَم  -

 .غلى مإظعت محزة هىمىرج للمإظعاث الىائؽتالخػشف  -

 غىاه.دوس مإظعت محزة الىاؼئت في همى الاكخفاد لىالًت ألا دساظت  -

ادة الاغماًٌىدس ي َزا اإلاىلىع أَمُت بالغت، باغخباس أن  :أهميت الدراصت لىمى  حذًث واإلابخىشػخبر الحل الح ٍس

ت، فلذ اظخىحب الخػشف غليها والخػشف الحذًشتاكخفاد الذٌو  ، مً خالٌ غلى همىرج مإظعت مبخىشة حضائٍش

معاَمتها في م لالظخفادة منها ومً ُك مشاٌهالىاؼئت مً الفىشة الى الخىبُم  MIZAججشبت مإظعت محزة دساظت 

 .همى الاكفاد اإلادلي لىالًت الاغىاه

 جم جلعُم الذساظت ئلى زالزت أكعام سئِعُت هي: :جلضيم الدراصت

 غمىمُاث خٌى اإلالاوالجُت واإلاإظعاث الىاؼئت.لاول:  املحىر  -

 غشك مإظعت محزة الىاؼئت.املحىر الثاوي:  -

 غىاه.دوس مإظعت محزة الىاؼئت في همى الاكخفاد لىالًت ألا  جبُان املحىر الثالث: -
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 اإلالاوالجُت واإلاإظعاث الىاؼئت.غمىمُاث خٌى لاول:  املحىر 

 ماهيت امللاوالجيت  أوال:

 حعريف امللاوالجيت -1

ٌ  الاظخػماٌ ؼائؼ مفهىم اإلالاولت ئن  وهظشا للبدث، همجاٌ خالُا حػشف باجذ خُث واظؼ، بؽيل ومخذاو

اهثر بخىىس إلاجخمؼ بؽيل غام، يهخمىن وا الجامػُحن والباخشحن الحيىماث مً ول أـبدذ،  اإلاتزاًذة ألَمُتها

 (3، ـفدت 2006/2007)ظالمي،  باإلالاولحن ومإظعاجه، وبلذستهم غلى البلاء والىمى.

Alain Fayolle  مً مشجفػت دسحت لذيها الاكخفادًت والاحخماغُت للثرواث ميؽأة خاـت خاالث" :هي اإلالاوالجُت بأن  لحري 

 لألخز ئلافت اإلاشافلت، واإلاخاوش الخغُحر بخلبل ظلىهُاث جخفف روو  أفشاد فيها ٌؽترن الخىش، وحىد بمػنى الخأهذ غذم

 (Fayolle, 2003, p. 17) ."الفشدي والخذخل باإلابادسة

ٌ  ئحماع ًىحذ ال ت خى ٌ  وهزلً اإلالاوالجُت، هظٍش فاث أغلب فان رلً، ومؼ مفهىمها جدذًذ خى  Peters خعب  الخػٍش

(1991) Hisrich et فها في جخفم   (siomy, 2007, p. 90) انها: غلى حػٍش

 أحل مً والاحخماغُت الاكخفادًت آلالُاث جىظُم وئغادة جىظُم الابخياس، هدى الععي في ًخمشل العلىن مً "'هىع

ٌ  اإلاخاوشة جدمل مػُىت، وخاالث مىاسد اظخغالٌ ٌ  مخخلف ما ش يء خلم غلى ٌػمل معاس ئهه الفؽل، وكبى  غلى والحفى

ٌ  لزلً، اإلافاخبت والاحخماغُت الىفعُت اإلاالُت، ألاخىاس جدمل مؼ المشوسي، والػمل الىكذ بخخفُق كُمت  والحفى

 ."وشخص ي مالي سلا ؼيل في هخائج غلى

 مجمىغت مً خالٌ الجمؼ بحن  ابخياس وخلم كُمت ممافت للمجخمؼ غملُت" أنها غلى اإلالاوالجُت حػٍشف ًمىً وغلُه      

وهزا الافشاد الظخغالٌ الفشؿ الاحخماغُت والاحخماغُت والاكخفادًت وججعُذَا في مؽشوع  والالصمت اإلاخاخت اإلاىاسد

  مؼ مداولت الخأكلم مؼ البِئت اإلاخغحرة". مهُيل،

 جطىر امللاوالجيت -2

خ فجش فمىز مخجذدة ، خذًشت كذًمت ظاَشة  اإلالاوالجُت ئن  ؼتى في واإلابخىٍشً اإلابذغحن غلى للذاللت وهي حعخخذم الخاٍس

شة الػلمُت باالظهاماث ملُئت صمىُت اإلالاوالجُت بدلبت مشث وللذ اإلاخػذدة، اهجاصاتهم وغلى اإلاجاالث اث باآلساء وغٍض  والىظٍش

ٌ  في الباخشحن والػلماء مً الػذًذ كبل مً الػلمُت، م، الىفغ، غلم الاكخفاد، )هػلم اإلاخخلفت الػلمُت الحلى  الدعٍى

خ(، غلم غلم الاحخماع، الاظتراجُجُت، الاداسة ؽحر مىفشد، غلمي خلل في اإلالاوالجُت جخىىس  أن الفػب مً خُث الخاٍس  َو

ت جىحذ ال ئر مػلذة؛ ظاَشة اإلالاوالجُت أن ئلى مً الباخشحن الػذًذ  لم، (17، ـفدت 2009)مباسن،  ،لها مىخذة هظٍش

 إلافىلح الػشبُت   الترحمت حغحرث فلذ للملاوالجُت، مدذد مفهىم غلى غالمي ئحماع أو ئجفاق آلان ئلى ًظهش

ENTREPRENEUR  ٌزم مىىظم واهذ فلذ ألاخحرة، الػلىد خال  ٌ ادة، لظهىسالىشحر الدعػُىاث ئلى في جدىلذ زم ملاو  ٍس

ؼ أكامىا ممً الفترة جلً في ؤلاواساث مً ا اإلادمىلت، الهىاجف ججاسة خذماث ألاهترهِذ، مػلىماجُت، خذماث مؽاَس  .وغحَر

ل كفحرة مذة خالٌ اظخىاغىا الؽباب َإالء ؼ جدٍى  .(28، ـفدت 2005)بشهىوي، هبحرة  ؼشواث ئلى الفغحرة جلً اإلاؽاَس
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  مصطلحاث مرجبطت بامللاوالجيت  زاهُا:

 امللاول  -1

ٌ  ٌػخبر ىظم اإلابادسة أخز بففاث ًخمخؼ الزي الفشد رلً اإلالاو  وؤلاحخماغُت، ؤلاكخفادًت واإلاخىلباث آلالُاث ٍو

ٌ ألا  وباقي واإلاػذاث والػاملحن اإلاىاسد ولب غلى اللذسة ولذًه .واإلاخاوشة بالفؽل ًلبل وهزلً جػل ـى  را ؼِئا منها ٍو

لذم كُمت،  (19، ـفدت 2008)العياسهت، جمىىه مً رلً.  التي والخفائق باإلاهاساث ًخمخؼ وهزلً وحذًذا، مبذغا ؼِئا ٍو

، إلافهىم حذًذا بػذا Schumpeterكذم  ٌ  سبي فلذ اإلالاٌو  مً ول فهى واإلاجذد واإلابخىش بالصخق اإلابذع اإلالاو

 للمىاد حذًذ مفذس اهدؽاف حذًذ للعىق، مىفز فخذ حذًذ، ئهخاج أظلىب اظخدذار حذًذ، مىخج ئهخاج :ٌعخىُؼ

 .(8، ـفدت 2007)أخمذ و وعُم، لإلهخاج  حذًذ جىظُم ألاولُت،

 روح امللاوالجيت -2

 الػمل مفهىم وحػمُم خلل ألاغماٌ في الىاش ئ الؽباب لذي اإلابادسة بغشط ألاولى بالذسحت اإلالاوالجُت سوح جشجبي

م بُنهم الحش  اإلاهاساث لخىمُت الصحُذ الخجاسي  زلافت الخفىحر وجشوٍج بهم، خاـت مؽشوغاث جىظُم ئوؽاء غلى وجدفحَز

 ًىىللىن  الؽباب مً حُل لخلم الىاغذة الفشؿ وؤلاظخىؽاف غً للبدث اإلاخىىغت اإلاػلىماث مفادس مً والاظخفادة

 الػمل فٍشم في الحماط سوح إلزشاء اإلاخىىغت الفػالُاث في وؤلاَخمام باإلاؽاسهت بهم، اإلادُىت البِئت ئخخُاحاث مً فػلُا

 (9، ـفدت 2010)مشاد، والجماغُت.  الفشدًت اإلاجاالث في

 إلابخكار  -3

ش الخالق، لزا ًزهش ول ًىذسج مفهىم الابخياس في  ،"ظخػِؾ غذ الُىم ابخىش" ، (De Ramecourt & pons) مً الخىٍى

 (Qui innove aujourd’hui vivra demain ). (ASSIELOU, 2008, p. 14) 

ف الابخياس  هجذ أهه كذ غشف مً وشف الػالم الاكخفادي حىصٍف الُى ؼىمبُتر )ف ( 1950-1883بالىظش ئلى حػٍش

Joseph alois schumpeter   لت ، بأهه جىفُز جشهُباث حذًذة مً وظائل الاهخاج ) اوالق مىخجاث حذًذة، أو وٍش

، (8، ـفدت 2005)عجُلت،  مىخج حذًذ، أو غضو ظىق حذًذة، أو مفذس حذًذ للمىاد ألاولُت، أو جىظُم حذًذ(

غلى خلم الحاحت لترهُباث حذًذة مً الافياس واإلاىلىغاث أو اإلاػلىماث أو الىاكاث أو ٌؽيل الابخياس اًما اللذسة 

)كىذًل،  هما ٌػشف بأهه "الىمي مً الخفىحر الزي يهذف دائما ئلى الخىىٍش  والخجذًذ" .iخلُي مً ئزىحن أو اهثر

  (123، ـفدت 2010

 مفهىم املؤصضاث الىاشئت وأهدافها  زالشا :

 حعريف املؤصضاث الىاشئت -1

 Start-upوولمت  للخى، بذأ ـغحر مؽشوع" أنها غلى "startup" الىاؼئت اإلاإظعت حػشف ؤلاهجلحزي  اللاهىن  خعب

ى ما "Start" حضأًً مً جخيىن  ى "up" و ؤلاهىالق، فىشة ئلى ٌؽحر َو  ئظخخذام وبذأ اللىي، الىمى لفىشة ٌؽحر ما َو
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 اإلافىلح ئظخخذام اإلاخاوش لُػم اإلااٌ سأط ؼشواث ظهىس  بذاًت مؼ ورلً مباؼش، الشاهُت الػاإلاُت الحشب بػذ اإلافىلح

 (90، ـفدت 2020)بىلُاف و لضمذ،  رلً. بػذ

 جلً هي بل الىبري، اإلاإظعاث مً مفغشة وسخت لِعذ الىاؼئت اإلاإظعت أن Steve  blanque ألاغماٌ   سحل غشفها

ى الضبائً مً باظخمشاس جخػلم خُث ألاخحر في الىجاح جدلم ختى بعشغت فؽل ئلى فؽل مً جيخلل التي اإلاإظعاث  ما َو

 (Steve, 2013, pp. 63-72) الخىُف. ٌػلمها

اإلاإظعاث الىاؼئت هي هُان بؽشي ـممذ لخلم مىخج حذًذ او خذمت حذًذة في ظل خالت غذم جأهذ ؼذًذة. 

  (20، ـفدت 2017)بشواٌ و خلىه، 

 " غلى أنها " مإظعت ـممذ لخىمى بعشغت".growthفي ملاله اإلاؽهىس خٌى الىمى " Paul Grahamغشفها 

زا ما هالخظــــــش الىكذ والعشغـــــف بػىفـــها َزا الخػٍشـــسبى         ت للخفشكت بُنها وبحن ـــــظاظُأضة ـــــه همُـــــت، َو

 اإلاإظعاث الخللُذًت.

فان اإلاإظعاث الىاؼئت ال ًخػلم اإلاىلىع بالػمش وال بالحجم،وال بلىاع اليؽاه، بل Fridenson   patrick  فدعب

 ابت غً الاسبؼ حعاؤالث الخالُت:ًجب الاح

 همى كىي مدخمل. -

 اظخخذام جىىىلىحُا خذًشت. -

ل ضخم، حمؼ الخبرغاث الؽهحرة. -  جدخاج لخمٍى

 (420، ـفدت 2018)بىالؽػىس، ان جيىن مخأهذ مً ان العىق حذًذ، خُث ًفغب جلُُم اإلاخاوشة.  -

فاث َذٍ خالٌ ومً       والتي  خذًشت اليؽأة، مإظعاث في مخمشلت وهي الىاؼئت، للمإظعاث حػٍشف اظخخلفىا الخػٍش

ادًت وأمامها اخخماالث هبحرة للىمى والاصدَاس بعشغت، َذفها همى الاكخفاد الىوني للبلذ. ت ٍس  وؽأث مً فىشة ابخياٍس

 اهداف املؤصضاث الىاشئت -2

ا الىاؼئت اإلاإظعاث اث جدلُلها ئلى حععى اإلاإظعاث مً هغحَر  في اإلاذاسط بػن غشاس وغلى ؤلاكخفادًت فالىظٍش

رة
ً
للفىاغاث الشلُلت، الا ان بػذ َزٍ الفترة، بشصث اججاَاث اخشي جشي ان  أن الاظبلُت  جشي  واهذ والتي الدعػُىاث فت

 دائمت ؼغل مىاـب خلم ئلى باإللافت العىق  اإلاإظعت اإلافغشة وظُلت فػالت لخدلُم اَذاف اإلاىافعت الػامت  داخل

ا مً حشاء ٍش  في هي التي البلذان في فػالُت أهثر جيىن  ،أن اإلاإظعاث مً الىىع َزا خلم ، خُث ٌػخبر َزا الهذف حَى

ا ًخىلب ال الذؤظعاث َزٍ أن باغخباس الىمى، وٍشم ً، ئلى:   ئوؽائها ،فحرمي هبحرة مادًت أو مالُت ئمياهُاث ئوؽاَؤ )ٍص

 (5-4، الففداث 2014

 كبل مً مىحىدة جىً لم خذمُت أو ظلػُت ئكخفادًت أوؽىت باظخدذار والجماغُت الفشدًت اإلابادسة سوح جشكُت  -

 الخللُذًت؛ الفىاغاث جيؽُي ئغادة رلً غً ومشاٌ ، ظبب ألي غنها الخخلي جم ئكخفادًت أوؽىت ئخُاء وهزا
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زا مباؼشة بفىسة ظىاء حذًذة غمل فشؿ ئظخدذار -  مباؼشة غحر بفىسة أو اإلاإظعاث إلاعخدذسي باليعبت َو

ً؛ ألشخاؿ ئظخخذامهم وٍشم غً  آخٍش

ركُت َامت أداة الىائي، مما ًجػلها اإلاىاوم في ألاوؽىت لخىوً فػالت أداة  -
ً
 وظائل وئخذي اإلادلُت الثروة جشمحن لت

 اإلاىاوم؛ بحن والخيامل ؤلاهذماج

ل خللت -  واإلاخفاغلت اإلادُىت اإلاإظعاث بباقي جشبىها التي الػالكاث مجمل خالٌ مً ؤلاكخفادي اليعُج في ـو

 اإلاذخالث؛ راث ئظخخذام في جترن والتي مػها،

ت ألافياس جمخلً غذًذة فئاث جمىحن - ت اإلاالُت اللذسة جملً ال ولىنها ؤلاظدشماٍس ل َزٍ ألافياس غلى وؤلاداٍس  جدٍى

ؼ ئلى  .واكػُت مؽاَس

 مراحل همى املؤصضاث الىاشئت وصعىباث خللها  سابػا:

 مراحل همى  املؤصضاث الىاشئت -1

 ما هشحرا اإلاإظعاث رلً فهزٍ غحر َى الىاكؼ أن ئال اإلاعخمش، الىمى َى startupالىاؼئت  اإلاإظعاث ًمحز ما ئن

لها حػشف أن كبل ؼذًذ وجزبزب ـػبت بمشاخل وجمش جخػثر دوسة خُاة اللمت، فالؽيل الخالي ًبن  هدى وٍش

 اإلاإظعاث الىاؼئت.

 (221، ـفدت 2018)بىالؽػىس،  startupمىحنى املؤصضاث الىاشئت :  (1)ركم  شكل

 

 :الاهطالق كبل مرحلت -أ

 َاجه وخالٌ ألافشاد مً مجمىغت أو ما، شخق وشف مً مجىىهت، ختى أو حذًذة أو ئبذاغُت لفىشة أولي همىرج وشح

 مً للخأهذ اإلاعتهذف وأرواق اإلاعتهلً والعلىن العىق  ودساظت حُذا الفىشة ودساظت البدث، في الخػمم ًخم اإلاشخلت

ا الىاكؼ أسك غلى جىفُزَا ئمياهُت َش ا وجىٍى ل، غً والبدث اإلاعخلبل، في واظخمشاَس ل ًيىن  ما وغادة الخمٍى  في الخمٍى

ٌ  ئمياهُت مؼ راحي، ألاولى شاخلاإلا  .الافشاد وشف مً أو الحيىمت وشف مً ظىاء اإلاعاغذاث بػن غلى الحفى
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  :الاهطالق مرحلت  - ب

ٌ  الجُل ئوالق ًخم اإلاشخلت َزٍ في  أن ًمىً ش يء وسبما أـػب مػشوفت، غحر جيىن  خُث الخذمت، أو اإلاىخج مً ألاو

مىلها الىاكؼ أسك غلى الفىشة ًدبنى مً ججذ أن َى اإلاشخلت َاجه في الفىشة ـاخب ًىاحه  ًيىن  ما فغالبا مادًا، ٍو

ذكاء ٌ  اإلافذس َم والػائلت ألـا ٌ  ئليهم ًلجأ الزي ألاو ٌ  اإلالاو ل، غلى للحفى ٌ  ًمىً أو الخمٍى ل غلى الحفى  مً جمٍى

 اإلاىخج ًيىن  اإلاشخلت َزٍ في . غالُت اإلاخاوشة دسحت جيىن  خُث البذاًت غىذ بأمىالهم للمغامشة اإلاعخػذًً ألاشخاؿ كبل

بذأ العػش، مشجفؼ ًيىن  هما التروٍج مً الىشحر ئلى بداحت  . للمىخج بالذغاًت ؤلاغالم ٍو

 :الحماش مرحلت  -ج

يىن  الزسوة اإلاىخج فيها ًبلغ بلغ الػشك ًىدؽش زم مشجفؼ، خماط َىان ٍو  أن ًمىً َاجه اإلاشخلت في الزسوة اإلاىخج ٍو

ه خاسج ئلى اليؽاه ًخىظؼ ذ ا ًذ خُث العلبي المغي فُبذأ ألاوائل، مبخىٍش بذأ للمىخج الػاسلحن غذد ٍص  الفؽل، ٍو

 التراحؼ. هدى اإلاىدنى جذفؼ أن ممىً أخشي  غىائم ظهىس و أ

 :والدضلم الخدريجي إلاهسالق مرحلت -د

ل اإلاغامش اإلااٌ بشأط اإلاغامٍشً اإلامىلحن اظخمشاس مً بالشغم  ًفل ختى التراحؼ في ٌعخمش أهه ئال اإلاؽشوع بخمٍى

ى للمؽشوع، اإلاعخلبل مً الخدىس  مشخلت حعمُتها ًمىً مشخلت ئلى  خالت في العىق  مً اإلاؽشوع خشوج ئلى ًإدي ما َو

 .مىخفمت حذ جيىن  اإلاشخلت َزٍ في الىمى مػذالث وأن خاـت الخذاسن غذم

 :والصعىد الىمى مرحلت  -ٌ

ش ًخم اإلاشخلت َاجه في خشج نهائي بؽيل اإلاىخج جىٍى  وجبذأ العىق اإلاىاظبت، في ووشخه والاخخباس الخجشبت مشخلت مً ٍو

أخز اإلاعخمش الىمى في الىاؼئت الؽشهت  كذ اإلاعتهذف الجمهىس  مً% 30ئلى  2 %أن ًدخمل خُث باالسجفاع، اإلاىدنى ٍو

 Salamzadeh & Kawamorita) . الطخمت ألاسباح وجدلُم الحجم اكخفادًاث مشخلت لخبذأ الجذًذ، الابخياس اغخمذ

Kesim, 2015, pp. 3-5) 

 صعىباث خلم املؤصضاث الىاشئت -2

  (77-76، الففداث 2021)ًىظف و ـذًلي،  : في جلخُفه ًمىً الىاؼئت اإلاإظعاث ٌػشكل ما أبشص  مً

ت غشاكُل -  الخأظِغ، باحشاءاث اللُام غىذ البحروكشاوُت الىاؼئت اإلاإظعاث خلم ظحر ٌػشكل ما أبشص  مً  :ئداٍس

 .ظا24ٌعخغشق  اإلاخدذة بالىالًاث بِىما ،الؽهش خىالي مإظعت ئوؽاء ٌعخغشق  للجضائش بالػىدة

لُت غشاكُل  -  وبالخالي الخىىس والىمى، غً حػىف منها ًجػل خاـت الىاؼئت للمإظعاث ؤلامياهُاث هلق  :حعٍى

ػخبر .والخلص ي والخبرة للبدث واإلاػلىماث اإلااٌ في ؤلامياهُاث جخمشل خُث اإلاخابػت غذم  في الشئِس ي العبب ٌُ

فها هُفُت مػشفت غذم مؼ خذماث أو جلذًم مىخىحاث بىاء ًخم خُث بالجضائش الىاؼئت اإلاإظعاث فؽل  جفٍش

 .اإلاعتهلً ًالئم ما مؼ وحػذًلها

لها غلى الىاؼئت اإلاإظعاث حػخمذ  :فىُت غشاكُل  -  غماٌ هفلاث جخدمل ال خُث حمػه، جم ئن فٍش

لحن ػذ بػذ، جخخشج لم فىشة مجشد وجيىن  مَإ  والخلىُت العىكُت الجىاهب إلاخخلف الجُذة الشؤٍت حجب في ظببا َو

ش ذٍ ما مؼ الخذمت أو اإلاىخىج لخىٍى  .الضبىن  ًٍش
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لُت غشاكُل  - ش في الىاؼئت اإلاإظعت جدخاج :جمٍى ل فىشتها جىٍى  الخذمت أو ولخجشبت اإلاىخىج العىق  دساظاث لخمٍى

دذ أمىاٌ ًخىلب مما مشاث غذة الخجشبت حػُذ وكذ ا غذم ٍو  همىرج غلى الاسظاء وبػذ .اإلابخىش كذساث مً جىفَش

ل جدخاج خذمتها أو إلاىخجها وجفٍشف صبائً لمان مؼ وحذًذ حُذ غمل ا هبحر لخمٍى  أغلب .وجىىسَا لىمَى

جمؼ باإلاجاٌ الىوىُت اإلالخلُاث
ُ
ل أن غلى ج  .الىاؼئت للمإظعاث جدذي وأهبر لشوسي  حذ الخمٍى

ػُت غشاكُل هجذ كذ لهزا الافت  خُث جأظِعها كبل بمشاخل خاـت الىاؼئت للمإظعاث كاهىهُت ولػُت جظهش لم حؽَش

 كذ هزلً .كاهىهُا ولػا لىفعها ججذ ال وبالخالي ئًشاداث جدلُم إلاشخلت جفل لم لىً كاهىهُا ججاسي  َذفه بيؽاه جلىم

 الفالخت، مشل مخخلفت بمجاالث هاؼئت مإظعاث ًخلم الىاكؼ أن غحر الىاؼئت بالخىىىلىحُا اإلاإظعاث الذولت جدفش

 .الى رلً وما الىب

 عرض مؤصضت ميزة الىاشئت.املحىر الثاوي: 

  (miza, miza.digital, 2021)أوال: الخعريف بمؤصضت ميزة الىاشئت   

 سهحزة الىمى الاكخفادي ألي بلذ، وىنها جمشل مفادس مهمت لخىلُذ حػخبر startupبما ان اإلاإظعاث الىاؼئت  

ؼ الفىاغت وهفاءة الاكخفاد بؽيل غام، مما  ت الفىاغت مً خالٌ اخُاء اإلاىافعت، وجىَى الىظائف، وحعاَم في خٍُى

ً عجلت الىمى  ، حاءث فىشة مإظعت محزة الىاؼئت بىالًت الاغىاه ألداء الذوس (Arasti, 2011, p. 7488)ًىدي الي جدٍش

 هفعه غلى معخىي اإلادلي في اإلاجاٌ الخجاسي والاكخفادي، جدث ؼػاس الخمحز، فمؼ محزة  ...اهذ ممحز.

 )ماهي ميزة؟(.  .1

ُل  بجمُؼ أهىاغه، مً أحل جىفحر خلٌى جىىىلىحُت محزة هي مإظعت هاؼئت تهذف لدعهُل خذماث الىلل والخـى

جىاهب الػفش في خُاجىا الُىمُت، وهي مإظعت كاهىهُت )مسجلت لمً السجل الخجاسي للىالًت( راث وابؼ ججاسي، 

ل راحي في جأظِعها.  اغخمذث جمٍى

 كيف حاءث فكرة ميزة )كصت ميزة(  .2

ُل الحاحُاث لىاإلاا واهذ مؽيلت ئًجاد وظائل الىلل مؽيلت ؼائػت في الح ُاة الُىمُت، ظىاء هلل ألافشاد أو جـى

م جىفحر أظهل الحلٌى الخىىىلىحُت  مً ظلؼ، وشود أو وػام،  حاءث فىشة محزة لحل الػذًذ مً جلً اإلاؽاول غً وٍش

 وجلذًم ججشبت ممحزة للمعخخذمحن، ومً َىا حاءث فىشة ئظم محزة، لُدمل في زىاًاٍ مػاٍن هشحرة، أولها أن محزة جمحز 

 .مً ًىدعبها غً غحٍر

م مً خحرة الىلبت الجامػُحن ملُئحن بالؽغف وخب الػمل وهزا الغحرة اإلادلُت التى ًدملىنها غلى والًتهم   احخمؼ فٍش

إلًجاد خلٌى لهزٍ اإلاؽاول، لُخم ئوؽاء مإظعت جدمل َزا الهذف، لخخخق باًجاد مىفت ججمؼ الػذًذ مً 

ُل،   خاـت مؼ الخىظػت الجغشافُت الىبحرة لبلذًاث الىالًت.الخذماث لخىفحر خلٌى للىلل والخـى

لت ألامذ في ئوؽاء اظم ظُذوم ـِخه ألحُاٌ، لُيىن 2021جأظعذ محزة في الػاؼش مً أهخىبش  ، لخبذأ سخلت غمل وٍى

 الهذف أن ًىاـل امخذادٍ وغىاءٍ ليل والًاث الىوً وخاسج الىوً.
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 اعظاء فريم مؤصضت ميزة: .3

  ذ الخحر .اإلاإظغ و الشئِغ  الخىفُزي: غلي ٍص

  .ب : غبذ اللىُف خمذي ً مإظغ ومىىس ٍو  ؼٍش

   .ان ً مإظغ ومىىس جىبُلاث الهاجف : أًىب ٍس  ؼٍش

  .مإظغ و مفمم غشافًُ : ئلُاط بىغياص ً  ؼٍش

م مً  جي ماظتر جخفق اغالم آلي بجامػت غماس زلُجي 24الى  21ًتراوح مخىظي غمش أغماء الفٍش  .الاغىاه ظىت، خٍش

 هدف املؤصضت :  .4

ُل مجخمػت في مىفت واخذة للدعهُل غلى اإلاعخخذم،  ًىمً َذف اإلاإظعت في أن جيىن مخخلف خذماث الخـى

 وجىفحر خلٌى بعُىت للمؽاول التي جىاحه اإلاعخخذم غادة.

اخب الخذمت، هما تهذف اإلاإظعت الى  جىفحر فشؿ أهثر لؽباب ساغب  أن جيىن محزة أفمل وظُي بحن اإلاعخػمل ـو

ٌى ألصحاب خذماث الىلل، هما   في مىاهبت الخىىىلىحُا أزىاء غمله، جلذم محزة الدعػحرة  باإللافت الى حعهُل الـى

  .اإلاىاظبت وفم غذة غىامل جالئم ـاخب الخذمت واإلاعخػمل في آن واخذ

 كيم املؤصضت:  .5

   اليل في واخذة : جلذم خذماث مخػذدة في جىبُم واخذ، لزلً ًمىىً ولب أي هىع مً وظائل الىلل، في

ذ.  أي ميان ووكذ جٍش

   جدذًشاث ودغم مىخظم : جلذم جدذًشاث مىخظمت لجمُؼ جىبُلاث اإلاإظعت  والذغم الفني

 للمعخخذمحن في ول وكذ.

 فداث الخىاـل الاحخماعي الشظمُت وىاٌ الىكذ.خذمت غمالء ودًت : جلذم خذمت غمالء ودًت غبر اله  اجف ـو

 (miza, miza.digital, 2021) ثاهيا : جطبيم ميزة الالكترووي

ت الفىشة حػخبر  الجُذة، الفىشة اخخُاس غلى ًلىم اظدشماسي  مؽشوع أي فىجاح اإلاؽشوع، هجاح أظاط ؤلاظدشماٍس

 ألحله، اإلاإظعت ظخيؽأ الزي العبب أو اليؽاه مىلىع غً حػبر ئر لبىائها، ألاولى اللبىت اإلاإظعت مؽشوع فىشة وحػخبر

 فمهما صحُذ، والػىغ اإلاؽشوع هجاح اخخماٌ مً رلً صاد ولما مُذاهُا، للخىبُم وكابلت هاجحت الفىشة واهذ ومتى

ت مالُت ئمياهُاث مً اإلايص ئ امخلً  أو للخىبُم كابلت غحر الفىشة واهذ ما ئرا جأزحر له ًيىن  لً رلً فان ومادًت وججاٍس

ص ي، معتهلىت.   (45، ـفدت 2006)بً ظاس ي و كَش

زا ما جمحزث به مإظعت محزة الىاؼئت، بدُث كذمذ جىبُم الىترووي حذًذ روي ظهل الاظخػماٌ، مً خالٌ  َو

ى  ذ، َو جىبُم مخىفش غلى كىوكل بالي الىلىج به ًمىىً اخخُاس مخخلف الخذماث التي جىشخها اإلاإظعت وولب ما جٍش

(GOOGLE PLAY ) ،( وغلى أحهضة آلاًفىن اب ظخىسAPP STOREبدُث ،)  ًل جىبُم محزة الالىترووي ألهثر م ـو

 معخػمل لغاًت هفف العىت الحالُت. غؽشة آالف
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 جطبيم ميزة الالكترووي مميزاث .1

 .ظهل الاظخػماٌ : ًمىً ألي شخق اظخخذام الخىبُم بخجشبت معخخذم ممخػت وممحزة 

 : ًمىىً أن جىلب أي هىع مً وظائل الىلل في جىبُم واخذ.  مخػذد الخذماث 

  ًمىىً اخخُاس اللغت التي جفملها أزىاء اظخخذام الخىبُم.  اللغاث :مخػذد 

 .أفمل حعػحرة : العػش مدعىب بػىاًت إلسلاء سغبت الضبىن والعائم في هفغ الىكذ 

  العالمت مممىهت : حمُؼ مػلىماث العائم مخاخت في جىبُم الضبىن ًمىىىم الاوالع غليها غىذ كبٌى ولبىم

 مً وشف أخذ العائلحن.

 خىاـل ظهل:  امياهُت الاجفاٌ بالعائم لخأهُذ الىلب. ال 

 مضاهمت مؤصضت ميزة الىاشئت في الاكخصاد املحلي لىاليت لاغىاط.املحىر الثالث: 

م جىبُلها الالىترووي وما ًمحٍز مً  حعاَم مإظعت محزة الىاؼئت في همى ا اكخفاد  اإلادلي لىالًت الاغىاه غً وٍش

 لخذمت الضبىن، والتي هخػشف غليها مً خالٌ َزا الجضء مً الذساظت.ميىهاث اظاظُت ومخىىغت 

 (2022)زيد الخير،  أوال:  مكىهاث جطبيم ميزة.

 (MIZA TAXI)ميزة للطاكس ي زبىن طلب الضيارة :  -1

هي غباسة غً خذمت لمً جىبُم محزة الالىترووي، ًمىً مً خاللها ولب جىفحر خذمت الىاهس ي والخىلل       

م ولب الىاهس ي  بدىالى  مائخحن  للمخػامل اًىما وان وفي أي وكذ ؼاء، مبذئُا وان الاهىالق خذمت الخىلل غً وٍش

معخمش، بدُث هعبذ اإلاإظعت ظمػت وُبت لذًيهم  ( ظائم كذمىا ولباث سظمُت للػمل بها، وآلان هي في جضاًذ200)

 وخللذ الىلباث اهخفاء  وآلان باقى الىلباث هي مخىكفت مإكخا وكُذ الاهخظاس بالخىالي.

   %90ليل خذمت جىـُل للفشد جيىن لفالح اإلاإظعت، اما   % 10بخفىؿ َامؾ الشبذ، فُيىن بيعبت سبذ 

للعائم )الػامل( حععى محزة لجػل ول ظائم مخػامل  اإلاخبلُت فخيىن لفالح غماٌ ظُاسة  ألاحشة، فباليعبت

ذ، ، فمؼ مػها وغامل لذيها، بان ًماغف أسباخه محزة ًمىىه البذء في الػمل بعهىلت، في أي وكذ و ميان جٍش

ل الخىبُم، والدسجُل مػهم، والباقي ظِخيلفىن به، بدُث ًخىلب الاحشاء فلي وحىد واهس ي  فلي ًلىم  بخجًز

 https://forms.gle/5ZvLYoaZAPHbDo6A8 سابي الدسجُل الخالي:  والخلذم بىلب الالخداق للمإظعت مً خالٌ 

ت ـــالمــً والعــــان الامــــت هلله، لممـــــاـت به وبىظُلــــت للصخق اإلاخلذم للىلب الخـــــائم الشبىجُــــت الىزـــــاس وافــــمؼ اخم

 لىلى الىشفحن.

  وصف جطبيم ميزة طاكس ي باليضبت للضائم(MIZA TAXI ) 

 ًىفش لً جىبُم محزة العائم أفمل ججشبت، بىاحهت ممحزة للعائم: 

  أفمل ججشبت ولب غً بػذ 

  جللي ئؼػاساث جىضح وحهت الضبىن 

https://forms.gle/5ZvLYoaZAPHbDo6A8
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  ت كبٌى الىلب أو ججاَله  خٍش

  ئمياهُت مػشفت ميان الضبىن بذكت 

  امياهُت الاجفاٌ بالضبىن لخأهُذ الىلب 

  اظخالم ؤلاخىاس خعب أكفش معافت مً الضبىن 

 (MIZA HARBINE) زبىن طلب الهاربين : ميزة للشحً -2

م َاسبحن        هي غباسة غً خذمت لمً جىبُم محزة الالىترووي، ًمىً مً خاللها ولب جىفحر خذمت الصحً  غً وٍش

للمخػامل اًىما وان وفي أي وكذ ؼاء، لىلل مشال  الاغشاك الشلُلت او هلل اضحُت الػُذ مً العىق  الى البِذ، 

م ولب الهاسبحن بػؽشون  )اوهلل الازار مً البائؼ الى البِذ ...الخ، مبذئُا وان  ( 20اهىالق خذمت الصحً غً وٍش

ُل   % 10ظائم شحً كذمىا ولباث سظمُت للػمل بها، بخفىؿ َامؾ الشبذ، فُيىن بيعبت سبذ  ليل خذمت جـى

للعائم )الػامل( حععى  اإلاخبلُت فخيىن لفالح غماٌ الصحً، فباليعبت    %90للفشد جيىن لفالح اإلاإظعت، اما 

محزة ًمىىه البذء في الػمل ، فمؼ محزة لجػل ول ظائم مخػامل مػها وغامل لذيها، بان ًماغف أسباخه

ل الخىبُم، والدسجُل مػهم، والباقي ظِخيلفىن به، بدُث  ذ، فلي ًلىم  بخجًز بعهىلت، في أي وكذ و ميان جٍش

 سابي الدسجُل الخالي:  لخداق للمإظعت مً خالٌ ًخىلب الاحشاء فلي وحىد َاسبحن  والخلذم بىلب الا

https://forms.gle/5ZvLYoaZAPHbDo6A8    ئم الشبىجُت للصخق اإلاخلذم للىلب الخاـت ـــــاس وافت الىزاــــمؼ اخم

 به وبىظُلت هلله، لممان الامً والعالمت لىلى الىشفحن.

  ًوصف جطبيم ميزة للشحً  باليضبت للشاح(MIZA HARBINE ) 

ُل الحاحُاث والبمائؼ:  آلان حمُؼ ولباث الهاسبحن جخم مً خالٌ جىبُم محزة بىاحهت ممحزة للعائم، لخـى

  أظشع ججشبت ولب غً بػذ 

  ًمىىً مػشفت مىكؼ الضبىن بذكت 

  جللي اؼػاساث جىضح وحهت الضبىن 

  ت كبٌى الىلب أو ججاَله  خٍش

  امياهُت الاجفاٌ بالضبىن لخأهُذ الىلب 

  ًخم اخدعاب العػش بػىاًت إلسلاء سغبت الػمُل والعائم في هفغ الىكذ 

 (MIZA MARKET)ميزة للدضىق     زبىن الدضىق في املخجر: -3

هي غباسة غً خذمت لمً جىبُم محزة ؤلالىترووي، ًمىً مً خاللها ولب جىفحر خذمت الدعىق  في اإلاخجش الكخىاء      

حعاغذ َزٍ اإلاحزة الضبائً الزًً َم في  مخخلف اإلاىاد الغزائُت الػامت للمخػامل اًىما وان وفي أي وكذ ؼاء، بدُث 

ُل الح شدون الدعىق الىتروهُا مؼ جـى احُاث هزالً، فلذ حاءث فىشث َزٍ اإلاحزة اهىالكا لدعهُل مىاصلهم ٍو

https://forms.gle/5ZvLYoaZAPHbDo6A8
https://forms.gle/5ZvLYoaZAPHbDo6A8
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م للخأكلم مؼ وبُػت  الدعىق واظخدذار حعىق الىترووي مدلى غلى معخىي الىالًت، باإللافت الى مداولت الفٍش

ت الفػبت للىالًت، وباألخق فى ففل الفُف واسجفاع  الىالًت، خاـت الظشوف اإلاىاخُت اإلاشجبىت بالىبُػت الصحشاٍو

لني حاث الحشاسة الىبحر الزي  ًدذ مً جىلل الضبائً الكخىاء اخخُاحاتهم، لُدمل ؼػاس َزٍ اإلاحزة، "دس  مفشوفي ًـى

 .خلًُ مشجاح مؼ محزة "، ""وأها في داسي 

ى مشهض خمذي للدعىق     لُت غلى معخىي والًت الاغىاه، َو م بأهبر اإلاشاهض الدعٍى  Hamdi " اظخػان اغماء الفٍش

Shopping" وان ، الزي ًخىفش غلى وافت اإلاىخجاث الاظتهالهُت الػامت، مً خالٌ اللُام بؽشاهت مؼ اإلاشهض ، بدُث

ت و زالر)10اهىالق محزة للدعىق  بػؽشة  ) ُل ولبُاث الدعىق في اإلاخجش.3( ظائلحن للذساحاث الىاٍس  (  ظُاساث لخـى

اإلاخبلُت فخيىن    %80ليل ولبُت باليعبت لفالح اإلاإظعت، اما   % 20شبذ، فُيىن بيعبت سبذ بخفىؿ َامؾ ال    

ت(، اما بخفىؿ اإلاجمؼ الخجاسي للدعىق فدعب  ُلي الىلبُت )ظائلي العُاساث/ظائلي الذساحاث الىاٍس لفالح مـى

ت اإلاىدعبت مً الخػامل مػه.  ماـشح به الشئِغ الخىفُزي للمؽشوع ًيىن سبده في الؽهشة الخجاٍس

 (MIZA FOOD)ميزة للىحباث زبىن طلب الطعام :   -4

هي غباسة غً خذمت لمً جىبُم محزة ؤلالىترووي، ًمىً مً خاللها ولب جىفحر الىحباث لمً مىفت الىتروهُت       

ُل )اغلب أًىما وان ومً أي مىػم  جدخىي اَم اإلاىاغم ومدالث ألاول الخفُف بالىالًت، هما جىفش خذمت الخـى

ل الىلب  مىاغم الىالًت جىذسح وجخػامل مؼ َاجه الخذمت( ختى باب اإلاجٌز او الػمل او اًىما هىذ داخل هىاق وجـى

خ  العادط مً ظبخمبر ، وفش الخىبُم خذًشا الىالًت الافت مىػم الذحاج اإلادمش، ًمىً للضبائً اإلاؽتهحن  2022بخاٍس

م محزة للىحباث .  لهزا الىبم هزلً ولبه غً وٍش

  %90جيىن لفالح اإلاإظعت، اما ليل خذمت جىـُل للفشد  % 10بخفىؿ َامؾ الشبذ، فُيىن بيعبت سبذ 

ت(، اما بخفىؿ اإلاىػم ومدل  اإلاخبلُت فخيىن لفالح مىـُلي الىلبُت )ظائلي العُاساث/ظائلي الذساحاث الىاٍس

ت اإلاىدعبت مً الخػامل مػه،  الىػام فدعب ماـشح به الشئِغ الخىفُزي للمؽشوع ًيىن سبده في الؽهشة الخجاٍس

م الىلب اإلاتزاًذ لهز ادة حجم مبُػاجه غً وٍش زا ما هلمعه اخفائُا في الجضء الخاؿ –ٍ اإلاحزة باإللافت الى ٍص َو

 .-باخفائُاث اإلاإظعت

 ( MIZA WOMANزبىن طلب صيارة املرأة :    ميزة للمرأة ) -5

هي غباسة غً خذمت لمً جىبُم محزة الالىترووي، ًمىً مً خاللها ولب جىفحر خذمت واهس ي اإلاشأة والخىلل      

( ظائلاث للىاهس ي كذمىا 10اءث، مبذئُا وان اهىالق محزة للمشاة بػؽشة  )للمخػاملت اًىما واهذ وفي أي وكذ ؼ

ولباث سظمُت للػمل بها، لىً هظشا لبِئت الىالًت فهزٍ اإلاحزة ؼيلذ اكباٌ مددؽم مً وشف الػامالث، وبلذ 

لب ( و50اإلاحزة بعائلخحن فلي، سغم اظخدعانها مً وشف الػائالث بالىالًت وخللذ في غمىن ؼهش  خىالى )

 ظائلت للىاهس ي.

ُل للفشد جيىن لفالح   % 10بخفىؿ َامؾ الشبذ، فُيىن مشله مشل مُىة للىاهس ي، بيعبت سبذ  ليل خذمت جـى

للعائلت )الػاملت( حععى  اإلاخبلُت فخيىن لفالح غمالت ظُاسة  ألاحشة )العائلت(، فباليعبت   %90اإلاإظعت، اما 

https://www.facebook.com/HamdiShopping/?__cft__%5b0%5d=AZVHzINxL5nLAHYrmOqKFRv1hwxvRLQV74pdf4fwH0_cneTm6p1AdyLucGhIzj2CqfGIiYazkGbFOeq29zKOd7oppehk-14pmBwvV2yvBJT53DZVOUk0y97-ZfQS97n05dwXsiiTAn1S1lUenz34Elt9s-RIc1pYeMkrFP1ViTqrBKgjwa8_E3xAspGt93KaZ3k&__tn__=kK-R
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محزة ًمىنها البذء في الػمل ، فمؼ محزة لجػل ول ظائلت مخػاملت مػها وغاملت لذيها، بان جماغف أسباخها

ل الخىبُم، والدسجُل مػهم، والباقي ظِخيلفىن به، بدُث ًخىلب  ذ، فلي جلىم  بخجًز بعهىلت، في أي وكذ وميان جٍش

 سابي الدسجُل الخالي:  لب الالخداق للمإظعت مً خالٌ الاحشاء فلي وحىد واهس ي والخلذم بى

https://forms.gle/5ZvLYoaZAPHbDo6A8      مؼ اخماس وافت الىزائم الشبىجُت للصخق اإلاخلذم للىلب الخاـت

 به وبىظُلت هلله، لممان الامً والعالمت لىلى الىشفحن.

 وصف ( جطبيم طلب صيارة املرأة :    ميزة للمرأةMIZA WOMAN ) 

 ًىفش لً جىبُم محزة العائلت أفمل ججشبت، بىاحهت ممحزة للعائلت: 

  .أفمل ججشبت ولب غً بػذ 

  .جللي ئؼػاساث جىضح وحهت الضبىن 

  ت كبٌى الىلب أو ججاَله  خٍش

  .ئمياهُت مػشفت ميان الضبىن بذكت 

  لخأهُذ الىلب . امياهُت الاجفاٌ بالضبىن 

 . اظخالم ؤلاخىاس خعب أكفش معافت مً الضبىن 

 -جطبيم حديد–(  MIZA  GROCERYزبىن طلب الخظر والفىاكه واللحىم: ميزة للخظر والفىاكه واللحىم ) – 6

هي غباسة غً خذمت لمً جىبُم محزة ؤلالىترووي، ًمىً مً خاللها ولب جىفحر خذمت الدعىق  في اإلاخجش الكخىاء       

حعاغذ َزٍ اإلاحزة الضبائً الزًً َم  الخمش والفىاهه واللحىم اإلاخخلفت للمخػامل اًىما وان وفي أي وكذ ؼاء، بدُث 

ُل شدون الدعىق الىتروهُا مؼ جـى الحاحُاث هزالً، فلذ حاءث فىشث َزٍ اإلاحزة لخىظُؼ  خذمت محزة  في مىاصلهم ٍو

ؼ وظذ باقى الاخخُاحاث الاظتهالهُت للمخػامل بباقي اإلاىاد.  للدعىق وجىملتها لخىَى

بدُث ًمىً للضبىن جلذًم ولبه بأي ظػش ًخم ، 2022ظبخمبر 10واهذ الاهىالكت الشظمُت لهاجه الخذمت  ًىم العبذ 

ً للخمش او الفىاهه او اللحىم، ومً أي مدل مذسج ًمىىً اخخُاٍس لمً الخىبُم اخخُاٍس مً وشفه  )اَم الجضاٍس

ُل ولبً مباؼشة ختى باب البِذ، لشبذ  ، لُخموبائعي الخمش والفىاهه بالىالًت جىذسح وجخػامل مؼ َاجه الخذمت( جـى

 .الىكذ والجهذ

ُ  % 10بخفىؿ َامؾ الشبذ، فُيىن بيعبت سبذ      %90ل للفشد جيىن لفالح اإلاإظعت، اما ليل خذمت جـى

ً ومدالث  ت(، اما بخفىؿ الجضاٍس ُلي الىلبُت )ظائلي العُاساث/ظائلي الذساحاث الىاٍس اإلاخبلُت فخيىن لفالح مـى

ادة حجم مبُػاجه غً  ت اإلاىدعبت مً الخػامل مػه، باإللافت الى ٍص بُؼ الخمش والفىاهه ًيىن سبده في الؽهشة الخجاٍس

م ولب َزٍ اإلاحزة .  وٍش

 (2022)زيد الخير، ميزة كخصاديت  ملؤصضت ثاهيا: إلاحصائياث الا

سغم خذازت وؽأة مإظعت محزة، ئال انها اظخىاغذ ان جدلم مجمىغت مً الاسكام الاكخفادًت اإلاشجفػت لفالحها 

الخػشف غليها، سغم  ولفالح الؽشواء اإلاخػاملحن مػها، ولفالح الاكخفاد اإلادلى للىالًت، فمً خالٌ َزا الجضء ًمىىىا

ش الاخفائي للمإظعت.  شح اإلاػلىماث اإلاخدفل غليها، لعبب خذازت اإلاإظعت وغذم اظخىماٌ الخلٍش

https://forms.gle/5ZvLYoaZAPHbDo6A8
https://forms.gle/5ZvLYoaZAPHbDo6A8
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ذ الخحر،  .ميزة املخعاملين مع طبيم:  : (1) ركم حدول   (2022)ٍص

 املخابعين الطلباث الضائلين املضخخدمين العىىان

 8265 26351 136 11053 العدد

هالخظ مً خالٌ الجذٌو اغالٍ ان غذد اإلاعخخذمحن لخىبُم محزة فاق )اخذي غؽش الف معخخذم(، في خحن ججاوص 

زا ما ًفعش جىىع اإلاحز التى جلذمها محزة، بِىما جشواح غذد  غذد الىلبُاث اإلالذمت )ظخت وغؽشون الف ولب( ، َو

م في جضاًذ معخمش خعب اصدًاد اخخُاحاث ولبُاث مخػاملي محزة.ظائلا(،  136العائلحن الػاملحن مؼ اإلاإظعت )  َو

 احصائياث ميزة للطاكس ي  (MIZA TAXI :) 

خ -آالف( ولب لغاًت الُىم  5) 5000اهبر وعبت اكباٌ مً الضبائً، بدُث خللذ اهثر مً خللذ َزٍ اإلاحزة  لغاًت جاٍس

زا بدىم وبُػت -اإلالابلت مؼ الشئِغ الخىفُزي للمإظعت جىلل الافشاد واخخُاحاتهم الُىمُت لعُاسة ألاحشة، خاـت ، َو

 مؼ جىظؼ سكػت الىالًت حغشافُا ووبُػت مىاخها الصحشاوي.

 :ميزة للدضىق   احصائياث ميزة الدضىق في املخجر(MIZA MARKET :) 

ًىم فلي مً  15ولبُت في غمىن  600فلذ خللذ  ، سغم خذازت َزٍ اإلاحزة ئال انها ؼهذث اكباال هبحر ومخفاغذ

" فلذ خلم مبلغ سكم اغماٌ ملذس بـ : Hamdi Shopping " خمذي للدعىق افخخاخها، وبدىم ؼشاهتها مؼ مشهض 

ادة هىغُت للمشهض، وخللذ  500000.00 ى ما مشل ٍص دج خالٌ فترة الؽهش الاٌو مً اهىالق الخذمت بهزٍ اإلاحزة، َو

م محزة الدعىق في اإلاخجش  في  80أهثر مً  لخه ولبِخه غً وٍش  ولبُت في الُىم. 26ذٌ أًام فلي، أي بمػ 3صبىن ـو

 27الي غايت  2022حىان   24(خالل الفترة السمىيت مً MIZA MARKETاركام ميزة للدضىق ) :(2) ركم حدول 

ذ الخحر،  2022اوث   (2022)ٍص

احمالي مبلغ  الطلبياث

 الطلبياث  

احمالي مبلغ الطلبياث 

 امللغاث

املبلغ املخىصط لشراء 

 السبىن 

 دج3850.00 دج178780.00 دج652965.00 املبلغ

اإلاإظعت واإلاخػامل  -خللذ هجاح لفالح الىشفحن ( MIZA MARKET)هالخظ مً الجذٌو العابم ان محزة للدعىق 

ً مً الضمً، ًمىً اللٌى  3850.00، فبىاءا غلى مبلغ مخىظي الؽشاء الضبىن البالغ )-الخجاسي  دج(، خالٌ فترة ؼهٍش

 انها هخائج ملبىلت بدىم خذازت اوالق الخذمت.

 ( احصائياث ميزة للىحباثMIZA FOOD:)  

خالٌ فترة الؽهش الاٌو مً اهىالق الخذمت بهزٍ اإلاحزة،  دج 150000.00خللذ َزٍ اإلاحزة مبلغ  سكم اغماٌ ملذس بـ : 

بدُث ؼيلذ محزة للىحباث اهجح محزة، وخللذ سواحا مدلُا واظػا، وىنها جلبي ولب الىحباث في  الىكذ اإلايان 
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ت، وباإلاخػامل اإلافمل لً، ظىاء مً هاخُت الاظػاس او اإلاىخج  اإلاىلىبحن، لىلى الجيعحن، ووافت الؽشائذ الػمٍش

 عتهلً، او هظافخه..الخ.اإلا

هالخظ مً خالٌ الاخفائُاث العابلت  ان مإظعت محزة اظخىاغذ ان جدلم حملت مً الاسكام الاكخفادًت التى مً 

ؼئنها دفؼ عجلت الىمى الاكخفادًت اإلادلُت، بالشغم مً الفػىباث التي واحهتها اإلاإظعت، بدُث ًشي اإلاإظغ 

ل بففت غامت والمشائب الخىفُزي إلاإظعت محزة، ان مً بحن الخ دذًاث التى  جلف امام اإلاإظعت َى غىفش الخمٍى

بففت خاـت، بدُث اهه خعب اوالغه غلى رلً فان الاولى لها غشاكُل غذًذة والشاهُت غحر مفػلت وغحر مىبلت لغاًت 

 الُىم، وحؽيل فلي خبر غلى وسق.

 وجىاحه الىلائق مً حملت مً حػاوي بلذ أنها ئال ائشالجض  في الىاؼئت اإلاإظعاث جلػبه الزي الفػاٌ الذوس  مً فبالشغم

ػىد جىىسَا أمام خائال جلف الخدذًاث مً الػذًذ  (429، ـفدت 2018)بىالؽػىس،  :الخالُت لألظباب َو

 الجضائش؛ في الىاؼئت اإلاإظعاث ئوؽاء فىشة ومدذودًت خذازت -

ٌ  وافُت لخلفُت وئفخلاس جأَُله وغذم البؽشي  اإلاىسد لػف  - مً  الػذًذ جىاحه التي الجضائش في اإلالاوالجُت خى

 واإلابخىشة؛ ؤلابذاغُت ألافياس بىلق ًخػلم فُما خاـت والخدذًاث الفػىباث

ل لػف -  لإلظدشماس؛ اإلاغامش اإلااٌ سأط وهلق الخمٍى

ٌ  مً غاحضا جضائشي مما ًجػل مً اإلاىخج ال الذولُت اإلاػاًحر مىابلت وغذم ؤلاهخاحُت جخلف -  أظىاق هبري  دخى

 جىافعُت؛ لمػف هظشا

 الىاكؼ؛ أسك غً الػلمي البدث ومشاهض الجامػت وئهففاٌ الػلمي البدث غلى الحيىمي ؤلاهفاق لػف  -

 .الػاإلاُت ألاغماٌ بِئت في الحاـلت الخىىساث مىاهبت وغذم الخلني الخخلف -

 (miza, miza facebook, 2022-2021) الالكتروهيتثالثا: ميزة ومخخلف عروطها الترويجيت 

 اهم العروض الترويجيت -1

كذم اللائمحن غلى مإظعت محزة لضبائنها  الػذًذ مً الػشوك التروٍجُت اإلاخخلفت، في الػذًذ مً اإلاىاظباث الخاـت 

 والػامت الاحخماغُت والذًيُت هزهش منها: 

  ٌى معخػمل لخىبُم محزة:  اخخفذ محزة بهزٍ اإلاىاظبت وكذمذ   اإلاإظعت ألهثر مً غؽشة آالفبمىاظبت ـو

ُل ألي ولبُت داخل الخىبُم، بدُث وان الػشك ـالح في  مفاحأة مخخلفت، منها الخخفُن في ظػش الخـى

 ولبُت داخل بلذًت ألاغىاه. 50خذود  

   ًُل، مذة الػشك 20جخفُن بمىاظبت غىلت نهاًت الاظبىع : ٌعخفُذ صبائً محزة م % غلى ول غملُت جـى

 ًىمي الخمِغ والجمػت .

  :ُل مجاوي في محزة ماسهذ ئبخذاءا مً اٌو اًام الػُذ بمىاظبت الػُذ اإلاباسن كذمذ محزة لضبائنها غشك جـى

اث داخل بلذًت الاغىاه. 999وئلى غاًت سابؼ أًامه، ووان الػشك ظاسي ابخذاء مً   دج مً مجمىع اإلاؽتًر
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 ىاظبت امخداهاث البيالىسٍابم BAC  بالىظش ألَمُت امخدان ؼهادة الباوالىسٍا  لذي ول جلمُز، كذمذ محزة :  :

غشك ممحز خاؿ بفترة الامخداهاث النهائُت، هظشا السجباه غامل الىكذ اَمُت هبحرة بها، باليعبت للممخدىحن 

ُل الضبائً وأظاجزة الحشاظت، اإلاخمشل في  الحجض اإلاعبم، وجىفحر ظائلحن م دترفحن )ظائم او ظائلت(  لخـى

مً باب البِذ ختى باب اإلاإظعت الشظمُت داخل مذًىت ألاغىاه، بدُث ًيىن غذد اإلاشاث في الُىم 

 اخخُاسي، ٌؽمل وٌى فترة أًام الامخداهاث بعائم مدترف .

  بمىاظبت امخداهاث الؽهادة الخػلُم اإلاخىظيBEM خػلُم اإلاخىظي، :  َارا الػشك خاؿ بىلبت ؼهادة ال

وهظشا ألَمُت َزٍ الامخداهاث لخالمُز، وفشث هزلً محزة غشك الحجض اإلاعبم، مؼ جىفحر ظائلحن مدترفحن 

ُل الابىاء ئلى باب اإلاإظعت الشظمُت داخل مذًىت ألاغىاه.، بػذد اسبؼ مشاث في  )ظائم او ظائلت( لخـى

 الُىم، ووٌى فترة الامخداهاث الشظمُت .

  مخمشلت في بمىاظبت ؼهش سممان اإلاباسن:  كذمذ مإظعت محزة ، محزة حذًذة، وهي محزة سمماهُت دًيُت ،

ً بها، بمػذٌ ًىمحن  ًيىن َىان  ت للفائٍض فلشة معابلت الاظئلت الشمماهُت الُىمُت مؼ جلذًم َذاًا سمٍض

ُذ الهاجفي بلُمت  مىً للمؽاسن مً 200فائض بصحً الـش خالٌ َزا الػشك  اإلاؽاسهت دج ليل الؽبياث، ٍو

ادة خظه في الفىص .  في ول أًام الؽهش لٍض

 الجاهب الخيري الاوضاوي  للمؤصضت:  .2

خبرع بجضء مً ألاضحُت في ظبُل هللا، غبر الخىاـل مػها لدسجُل ال مإظعت محزة حؽاسن الخحر مؼ صبائنها، مً خالٌ 

ُل اللحم للمدخاححن بالخػاون م، الىلب محي خالٌ ، ؼ مجمىغت ؼباب ألاغىاهوظِخم الخىفل بخـى ُُ ليل شخق ظ

شغب في الخبرع بجضء مً لحم ألاضحُت في ظبُل جلذًمه للفلشاء واإلادخاححن محزة جخىفل  غُذ ألالحى اإلاباسن، ٍو

ت(، مً خالٌ:  باألمش، باالجفاق مؼ مجمىغت ؼباب ألاغىاه )مجمىغت خحًر

 جلذًم الىلب في الخىبُم، وظخلىم محزة بالخىاـل مػىم َاجفُا للخأهُذ.  -

اسجه ختى باب البِذ  - م ٍص في زالث أو سابؼ أًام الػُذ ظُلىم ظائم مخخق بخجمُؼ اللحىم مً وشف اإلاخبرع غً وٍش

م محزة للصحً(. م محزة )غً وٍش  ألخز الهذًت التي جبرع  بها غً وٍش

مؼ محزة غبر ـفدت الفاٌعبىن  لدسجُل ولب الخبرع بلحم ألاضحُت لُخم جىفل فٍشم  هما ًمىً أًما الخىاـل -

ض اَخمامهم بالجاهب الاوعاوي للمؽشوع، لفىؼ بفمتهم الخاـت في والًت ألاغىاه.  "محزة" بزلً، وحػٍض

 آفاق  املؤصضت:  .3

الاغخماد غلى الاكتراخاث الذائمت مً ٌععى اللائمىن غلى اإلاإظعت ببىاء وجىبُم جفىساث لذيهم فى اسك الىاكؼ، مؼ 

ذ الففدت الالىترووي خاـت  وشف الضبائً الزًً ًلذمىن اخخُاحاتهم واكتراخاتهم غبر الشظائل الػذًذة التى جفل بٍش

م الحالُا غلى جلذًم محزاث اخشي للضبائً، مشل محزة  غبر مىاكؼ الخىاـل الاحخماعي،  فمشال ًلىم الفٍش

محزة للىحباث الخللُذًت، محزة لألزار...الخ، هزلً الػمل   (،اؼهشلزي ظُيىن مخاخا خالٌ " )وا shopping"الدعىق 

غلى جىظػت هىاع غمل اإلاإظعت  غلى معخىي الىالًاث اإلاجاوسة، الجلفت وغشداًت غلى اإلاذي اللفحر وباقى الىوً 
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إلاعخلبلُت التى حععى مإظعت محزة وهزا خاسحه غلى اإلاعخىي اإلاخىظي والبػُذ، باإللافت الى الػذًذ مً الخذماث ا

 مً خاللها  بالخمحز الذائم واإلاعخمش.

 الخاجمت:

بمفهىم اإلاإظعاث الؽابت  LA ROUSE( خعب اللامىط الفشوس ي START-UPاإلاإظعاث الىاؼئت ) غشفذ        

زا بالمبي ما احعمذ به مإظعت محزة الىاؼئت بىالًت   MIZAاإلابخىشة، اليؽىت  في كىاع الخىىىلىحُاث الحذًشت، َو

الاغىاه، فهي مإظعت فخُت اوؽئها ؼباب اوادًمُحن لهم اسادة حُذة، كذمىا فىشة مبخىشة لىُفُت الىلل والخىلل 

ُل بىالًت الاغىاه، لمً جىبُم اهترووي خذًث، لخلبُت اخخُاحاث الافشاد  واإلاجخمؼ داخل الىالًت.  والخـى

م جىبُم مبخىش ًدخىي غلى غذة محز جمشلذ اظتراججُت غمل اإلاإظعت في اوالق م     جمىغت مً الخذماث غً وٍش

، محزة MIZA FOOD، محزة للىحباث MIZA MARKET، محزة للدعىق  MIZA TAXIمخىىغت، وهي )محزة للىاهس ي 

، باإللافت الى الخذمت الجذًذة محزة للخمش والفىاهه  MIZA WOMAN، محزة للمشأة MIZA HARBINEللصحً  

مإخشا غلى غالمت مإظعت هاؼئت مً وشف وصاسة اكخفاد  محزةجدفلذ مإظعت  (،MIZA GROCERYواللحىم 

خللذ ؼهشة واظػت لمً هىاق الىالًت، فأـبذ ول فشد بالىالًت ٌػشفها و  اإلاػشفت واإلاإظعاث الىاؼئت واإلافغشة،

عخخذمها لخىفحر وحعهُل اخخُاحاجه اإلاخىىغت، ؼيلذ فػال محزة احخماغ ، ممافت للىالًتُت وكُمت اكخفادًت َو

 وعشدَا في الىخائج الخالُت:

 ُل لألفشاد بالىالًت وفشث مإظعت محزة  ؛حعهُل لحشهت الخىلل والىلل والخـى

  خللذ مإظعت محزة اخفائُاث وأسكام اغماٌ مشجفػت لجمُؼ اإلاخػاملحن والؽشواء الاكخفادًحن مػها

ً، ومدالث الخمش والفىاهه(؛)همشاهض الدعىق الػامت، واإلاىاغم ومدالث الاول الخفُف، والج  ضاٍس

 للىالب الجامػُحن  الفشدًت والجماغُت اإلالاوالجُت والابخياساث وسوح اإلاىاَب جىمُتفي  ظاَمذ مإظعت محزة

 ؛الزًً احخمػىا إلوؽائها

  ؼ مفادس الػائذاث الاكخفادًت ظاَمذ مإظعت محزة في جدلُم الخىمُت اإلادلُت بالىالًت، مً خالٌ جىَى

ش اليعبي لالكخفاد؛اإلادلُت   والخىٍى

 ظاَمذ مإظعت محزة في خلم الثروة وجىفحر فشؿ الػمل بالىالًت؛ 

  ،خللذ مإظعت محزة اظخخذام أمشل لخىىىلىحُا اإلاػلىماث والاجفاالث الخىىىلىحُت الحذًشت

 واظخخذاماث الاهترهِذ والخىبُلاث الحذًشت للهاجف الىلاٌ؛

 ت اإلاىاظباث الخاـت والػامت وؤلاوعاهُت بالىالًت، لمً مخخلف  ظاَمذ مإظعت محزة في الاوؽىت الخحًر

 جشظُخ الػمل ؤلاظخذامي اإلاعخلبلي؛ الاحخماغُت والذًيُت منها، ورلً ليؽش اللُم الاًجابُت في اإلاجخمؼ و 

  ش والخجذًذ، ورلً لخلذًم آفاق معخلبلُت واغذة غلى خللذ مإظعت محزة كذسة غالُت غلى البدث والخىٍى

 إلادلى والىوني وختى الذولي.اإلاعخىي ا
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 ملخص الدراصت: 

في  الاؾدثماعي جدؿحن مىار الىوالت الىػىُت لالؾدثماع وصوعها في  تهضف هظه الىعكت البدثُت بلى مداولت حؿلُؽ الظىء على  

الىػني في الخللُل مً الخبعُت  الاكخصاص، باعخباعها ؤخض البضائل التي ًمىً ؤن ًغجىؼ عليها لغفع مً حجم اإلااؾؿاث الىاقئت الجؼائغ 

ي ؤػمت جدضر في ؤؾىاق الىفؽ. وكض جىصلذ هظه الضعاؾت بلى ؤن اإلااؾؿاث الىاقئت في الػالذ حعترطه وججعله عغطت ل الىفؼُت التي 

ع جىاحه  ل الجؼائغ  ل بؿبب عضم ػالذ في بضاًتها وؤن ؤغلب اإلاكاَع وججض صعىبت  الالػمتللظماهاث  امخالههامكيلت الحصٌى على الخمٍى

في اؾخسضام الخىىىلىحُا باعخباعها ؤؾاؽ هجاخها وجؼىعها، وعغم طلً ؾاهمذ هظه اإلااؾؿاث في جىفحر مىاصب الكغل وفي الصاصعاث 

لتهُئت الظغوف واإلاىار اإلاىاؾب مً ؤحل  اؾؿاث وصعمها وكض ؾاهمذ الىوالت الىػىُت لالؾدثماع في مغافلت هظه اإلا زاعج اإلادغوكاث،

 .الىمى والخىؾع

 اإلااؾؿاث الىاقئت، الىوالت الىػىُت لالؾدثماع، اإلاىار الاؾدثماعي، اإلاغافلت، اللغاع الاؾدثماعي. الكلماث املفخاحيت:

 

Abstract: 

     This research aims to try highlight the national Agency for investement and its role at improving the investement climate 

in Algeria to raise the size of the start_up enterprises , as one of the alternatives that the national economy can be based on 

from to reducing the oil dependence that still obstructs it and makes it vulnerable to a crisis that happen In the oil markets, 

this study concluded that the start_up enterprises in Algeria are still in their beginning and that most of projects face the 

problem of obtaining of financing because they do not have the necessary guarantees and find it difficult to use technology 

as the basis for their success and development, however, these  enterprise have contributed to providing jobs and 

non_hydrocarbon exports , and the national investement Agency has contributed to accompanying and suooorting these  

institutions to create the appropriate conditions and climate for growth and expansion  

KeyWords: Start_up enterprise , National investement agency ,investement climate, investement decision. 
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 ملدمـت:

بن الخغحراث الاكخصاصًت التي حكهضها الؿاخت الضولُت الغاهىت، واإلاخمثلت في مسخلف مظاهغ العىإلات وطلً      

،ما اؾخلؼم على وافت الضٌو بجباع هظه الخؼىعاث مً ؤحل الغقي لخدلُم جىمُت قاملت زلم ماؾؿاث هاقئتعبر 

غ ماؾؿاومؿخضامت، وهظا  كخصاصًت مً زالٌ جال ًخدلم بل بةجباع الضٌو لؿُاؾت ؤلاوعاف الاكخصاصي، وجؼٍى

اإلااؾؿاث الىاقئت خحزا هبحرا مً اهخمام  ذلخخات، وكض ججؿُض وافت اإلاىاعص اإلاخاخت صازل وزاعج مدُؽ الضول

ها مً جىفحر الاخخُاحاث اإلادلُت مسخلف الباخثحن الاكخصاصًحن والعضًض مً الضٌو إلاا لهظه اإلااؾؿاث مً مؼاًا جمىن

مً ؾلع وزضماث ومىاصب فظال عً كضعتها على مىاهبت الخؼىع الخىىىلىجي وجدلُم الخىمُت اإلاؿخضامت، لىً حعاوي 

  .اإلااؾؿاث الىاقئت مً عضة صعىباث

ع وجحرة و     مؿاع ؤلاصالخاث بغُت على غغاع العضًض مً البلضان ألازغي في حمُع ؤهداء العالم، حعمل الجؼائغ على حؿَغ

 الىاقئتولهظه ؤلاصالخاث ؤهمُت بالغت لخسفُف وػإة العبء الظي حكعغ به ماؾؿاث  ؾدثماع،جدؿحن مىار الا 

بىصفها عىاصغ عئِؿُت صافعت لالكخصاص وبخضار فغص الكغل. وكض قهضث الؿىىاث ألازحرة اجساط عضة زؼىاث في 

ت(، ومىذ جغازُص حضًضة  هظا الاججاه مثل جدؿحن عملُاث جىصُل الىهغباء م جبؿُؽ ؤلاحغاءاث ؤلاصاٍع )عً ػٍغ

م هلل  ؼ البيُت الخدخُت لالئخمان عً ػٍغ للكغواث التي جبُع الىهغباء ؤو إلادؼاث الىهغباء الفغعُت ؾابلت البىاء؛ وحعٍؼ

اث ملىُت البُاهاث الخاصت بالئخمان ألاصغغ بلى بىً الجؼائغ؛ وجدؿحن عملُت عكمىت الخغائؽ اإلاؿاخُت وؾىض

 الىوالت الىػىُت لضعمُئت مىازها الاؾدثماعي بمسخلف الىوالث الضاعمت لالؾدثماع مً بُنها ته مع، ألاعاض ي

ً، بل ANDIالاؾدثماع ، وحظب هظه الاؾدثماعاث ل ًخىكف فلؽ على ؤهىاع الحىافؼ والظماهاث اإلالضمت للمؿدثمٍغ

 في الخإزحر عل
ً
 هبحرا

ً
تها، والؾخلغاع ًىحض عىامل ؤزغي جلعب صوعا ى حجم اإلالضمت العامت ب جضفلاث ومضي اؾخمغاٍع

ت  الجؼائغ وباعخباعها واخضة مً الضٌو الىامُت ؾعذ بلى فُالؿُاس ي وحجم الؿىق ومضي جىافغ اإلاىاص ألاولُت والبكٍغ

ت، مً زالٌ  غ مىازها الاؾدثماٍع غ واؾخلؼاب تهجؼٍى ، اإلااؾؿاث هظهُئت ألاوطاع والظغوف اإلاىاؾبت لتركُت وجؼٍى

ت وجىفحر فغص عمل حضًضة وعفع اإلاؿخىي اإلاعِش ي للمىاػًنهوالتي مً قإ ت معضلث همى مجٍؼ  .ا ؤن جدلم اؾخمغاٍع

 مشكلت الدراصت:

في الاكخصاص الجؼائغي   ؾىداٌو في هظه  الىاقئتبىاء على ما ؾبم  وهظغا لألهمُت البالغت للؼاع اإلااؾؿاث و 

وصوع  هُئاث الضعم واإلاغافلت لها  اإلااؾؿاث الىاقئت واإلاىار الاؾدثماعي الضعاؾت   جلضًم  جدلُل  وكغاءة  إلافهىم 

 مً زالٌ ؤلاحابت عً ؤلاقيالُت آلاجُت : الاؾدثماع وزاصتالىوالت الىػىُت لضعم 

 ن املإصضاث الىاشئت في الجسائر؟مضاهمتاملاخ الاصدثماري في جحضي ما مدي

خفغع عً هظا الؿااٌ مجمىعت مً الدؿائلث التي حؿعى الضعاؾت بلى ؤلاحابت عنها، وهي:  ٍو

  ؟ وماهي زائصها ؟  باإلااؾؿاث الىاقئتما اإلالصىص 
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  ؟ هل ًإزغ اإلاىار الاؾدثماعي باإلًجاب على اإلااؾؿاث الىاقئت 

 اع للماؾؿاث ـــار الاؾدثمــــغها مىـــــت التي ًىفــــاث الضاعمـــُاؾــل والؿــــج الخمٍىـــهي ؤهم بغام ما

 ؟ الىاقئت بالجؼائغ؟

 أهداف الدراصـت:

  مع حؿلُؽ الظىء على ؤهمُت واإلاىار الاؾدثماعي ببغاػ وجىطُذ الجاهب الىظغي ليل مً اإلااؾؿاث الىاقئت ،

غ مكغوع هاش ئ ألازحرةوفعالُت الخضماث التي جلضمها هظه   ؛إلاؿاًغة وجىمُت وجؼٍى

  في الجؼائغ في جىمُت ومؿاعضة اإلااؾؿاث الىاقئت  الىوالت الىػىُت لالؾدثماع الىكىف على الضوع الظي جلعبه

 والاؾدكاعةما جىفغه لهم مً زضماث الخىػحن واإلاغافلت  زالٌمً بوكائها، مً  ألاولىعلى جسؼي اإلاغاخل 

 ؛ر للىجاحوغحرها بما ًظمً لهم فغص ؤهب

  الاؾدثماع الخعغف على مسخلف اإلاؿخجضاث التي جم وطعها باؾخدضار الىوالت الىػىُت لضعمANDAI؛ 

  2022بلى  2012في الجؼائغ امخضاصا مً  الاؾدثماعي للماؾؿاث مخابعت جؼىع اليكاغ. 

 أهميت الدراصـت:

مىطىع مىار الاؾدثماع والاهخمام به مً ػغ ف الباخثحن في  يهاجخجلى ؤهمُت البدث مً زالٌ ألاهمُت التي ًىدؿ

الىاقئت وهُف ٌؿاهم في جؼىعها وصًمىمتها وطلً بخىفحر ؤؾالُب الضعم الؿىىاث ألازحرة وعالكخه باإلااؾؿاث 

غ الاؾدثماع    .ANDAIاإلاىاؾبت وفي هظه الضعاؾت اعخمضها على الىوالت الىػىُت لخؼٍى

 :اككت هظا البدث مً زالٌ زالر مداوع اطا  مما ؾبم ؾىداٌو مى   

 :  ؛ي الاػاع الىظغي ليل مً اإلااؾؿاث الىاقئت و اإلاىار الاؾدثماع  اإلادىع ألاٌو

  :ل اإلااؾؿاث الىاقئت بالجؼائغاإلادىع الثاوي  ؛آلُاث الضعم واؾتراجُجُاث وجمٍى

  :ت لضعم صعاؾت جدلُلُت للىوالت الىػىُت اإلادىع الثالث  .andiالاؾدثماع في اإلااؾؿاث الىػىُت الجؼائٍغ

 : ي الاطار الىظري لكل مً املإصضاث الىاشئت و املىاخ الاصدثمار أوال: 

 الخعريف باملإصضاث الىاشئت:  -1

 حعريف:  - أ

بــضؤ للخــى،  غحر ا مكــغوع صــنهــحــزي: علــى ؤهجلخؿــب اللــامىؽ الا  اصــؼالخا startup الىاقــئت اإلااؾؿــتعغفــذ 

لفىغة الىمى اللـىي. وبـضؤ حر ى ما ٌكهو " up "الاهؼالق وفىغة  حربلىى ما ٌكهو  " Start "جخيىف مً حؼؤًً  up-Start وولمت

 risque-مالإلاســاػغ   )ُــت الثاهُــت مباقــغة، وطلــً مــع بضاًــت أهــىع قــغواث عؤؽ العاإلا الحــغبمصــؼ ب بعــض  اماؾــخسض

capital ) (421، صفدت 2018)بىالكعىع،  .صؼ ب بعض طلًاإلام لِكُع اؾخسضا. 
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عغفه      غ بلـى تهـضف التـي اإلااؾؿـاث ًا جلـنهـبإ Erice reis االباخـثَو  مـً تعلُـتصعح أـل حضًـضفي مىـخج وجىػَـع جؼـٍى

ا ماؾؿت خضًثـت العهـض هللماؾؿاث الىاقئت: فةنInvestopedia ىكعاإلا الظًُلضمه الخعٍغف خالتعضم الخإهض،  وخؿب

ـــخج ًـــــــــخم جإؾِؿـــــــــها بىاؾـــــــــؼت عائـــــــــض  ــ ــ غ مىــ ــــٍى ــ ــ ــــضف جؼـ ــ ــ ـــــت،  هـ ــ ـــــاٌ ؤو مجمىعــ ــ ــــت  ؤعمــ ــ ــ ـــزة ممؤو زضمـ ــ ــ ـــا الؼلهحــ ــ ــ ىق الؿـــــــــ فـــــــــيكهــ

ـــئت الخللُضًـــــت ب بدؿبؼبُعتها،جمُالإلااؾؿـــــاث ـــىالىاقــ ـــع  لــ ـــا بإعمالهـــــاالخمخــ ـــ   واهؼالكهـــــاضوصة عىـــــض الخإؾـــــِـ إلادــ مـــــً مبلــ

  .(258، صفدت 2017)الىاضب و خىخى،  ؤكاع هم.ؤو ؤخض مً  ن اؾؿى إلاا هًظع لي اؾدثماعي ؤو 

م الىاقئتحؿعى اإلااؾؿاث بنٌ ىىاللى ًل هوعلُ  وبغع ؾىق هبحر، ف  هاحؿته مبخىغة ؤوزضمت حضًض مىخج وػغح لدؿٍى

ملابـل  فـيػغة عالُـت مسـاالخإهـض و م باعجفاع صعحت عـض جخمحز  ؤنها هما وكاػها، ؤومجاٌ ؤوكؼاع اإلااؾؿت، حجم عً الىظغ

ع مع اخخمجد          .(253، صفدت 2021)ػكاي و مُلىصي،  .خالت صالخها فيضخمت  ألعباح حىيها اٌلُلها لىمى كىي وؾَغ

 :دصائص املإصضاث الىاشئت  - ب

وجمحزهــا عـًـ الاهــىاع الازــغي مـًـ اإلااؾؿــاث، والتــي وعصث فــي للماؾؿــاث الىاقــئت مجمىعــت مـًـ الخصــائص التــي جىفــغص  هــا 

بُـــت  - :مسخلـــف الخعـــاٍعف ً، قـــابت وماكخـــت: معظـــم اإلااؾؿـــاث الىاقـــئت هجـــضها فـــي الؿـــىق الخجٍغ ماؾؿـــت خضًثـــت الخيـــٍى

بدُـــث مــًـ اإلاعـــغوف ؤنهـــا جبـــضؤ هإفيـــاع مفترطـــت مــًـ كبـــل صـــاخب اإلاكـــغوع، ؤي مــًـ عملُـــت الخفىحـــر الـــظي ًـــاصي بلـــى الخـــغوج 

لخصـبذ ماؾؿـت هبحـرة “ scale up  “ عمل )كبل ؤن حسـجل كاهىهُـا( وبالخـالي هـي قـابت وجيـىن لفتـرة معُىـت زـم جيخلـل للخسـغجلل

 .(74-73، الصفداث 2021)ًىؾف و صضًلي،  .، ومً بحن زصائصها مالي: ؤو جخعغض للفكل وجيخلل بلى فغصت ؤزغي 

 :غ الــضائم بدُــث جيــىن لهــا اللــضعة علــى  الابخكــار مـًـ ممحــزاث اإلااؾؿــاث الىاقــئت اللــضعة علــى الابــضاع والابخيــاع والخؼــٍى

لت جىعٍض حضًضة وما الى طلً غ مىخج كضًغ بىاصفاث حضًضة ، بسضمت حضًضة، و ػٍغ  ؛زلم مىخج حضًض ؤو جؼٍى

 :الىاقــئت هــي اللــضعة علــى الىمــى واهدؿــاح ؤهثــر صــفت جدكــاعن  هــا اإلااؾؿــاث  اللــدرة العاليــت الــو الىمــى والخ ــىر

عت وهبحـرة حـضا ملاعهـت بخيــالُف الخإؾـِـ والعمـل وهـي مـا ٌصـجع ؤ ـحاب ألامــىاٌ  ألاؾـىاق وجدلُـم بًـغاصاث ؾـَغ

عا ولها اللضعة على جىلُض ؤعباح هبحرة حضا لها، فهي ماؾؿاث جخؼىع ؾَغ  ؛على جمٍى

 : فهــى غحــر  ةصى حــمى وهــي العمــل فــي أــل أــغوف عــضم الخإهــض الكــضًض ألنهــا جغجىــؼ علــى الابخيــاع فــي ؾــىق غحــر  الخ ــر

مكـــبع وبالخـــالي صـــعىبت اللُـــام بإبدـــار الؿـــىق هظـــغا لللـــت اإلاعلىمـــاث بطا مىحـــىص وبن و ججـــض اإلااؾؿـــاث الىاقـــئت 

 ٌ   ؛هفؿها حعمل في اإلاجهى

 فـــي مجـــاٌ الخلىُـــت والخىىىلىحُـــا فلـــض اججهـــذ هدـــى ألاؾـــىاق  لـــض جإللـــذفبن اإلااؾؿـــاث الىاقـــئت  :الخىـــىل الضـــى ي

 ؛.الغكمُت ؤما باهدكاعها فهي خالُا جسترق ؤؾىاق جللُضًت مثل الفالخت والصىاعت والخعلُم وغحرهم

 :ــم  هــضف جسصــُص ؤلامياهــاث وــل خؿــب مهاعجــه فــي مجالــه زاصــت ؤن ؤغلــب  املجمىاــت ً فٍغ ًلــىم اإلالــاٌو بخيــٍى

ج حامعــــاث عــــاصة مــــا جيــــىن زبرجــــه كلُلــــت خُــــث ٌعملــــىن علــــى ؤ ــــحاب اإلااؾؿــــاث الىاقــــئ ت قــــباب حــــامعي ؤو زــــٍغ

م إلهجاح الفىغة وبػالق ماؾؿتهم  ؛جدلُم الخيامل بحن ؤعظاء الفٍغ
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 :ؼىعهـا ختـ  ل ًدكـدذ  التركيز الو مىخج/ ددمت واحـدة فـي هـظه الحالـت ًـخم جغهحـز اإلالـاٌو علـى الفىـغة اإلابخىـغة ٍو

خؼلب الىثحر مً الجهضطهنهم، مً ؤحل الىصٌى للم  ؛ؼلىب وىن الخعامل مع الابخياع خؿاؽ ٍو

 :ل الـظاحي ؤو مـً ػـغف ألاصـضكاء والعائلـت  رؤوش الامىال واملضدثمرون عاصة ما ًبضؤ اإلالاٌو بالعخماص على الخمٍى

ً زاصـت: ؤ ـحاب عؤؽ  لىً ول ماؾؿت هاقئت جلىم في اكخصاص اإلاعغفـت هجـضها جخجـه هدـى هـىعحن مـً اإلاؿـدثمٍغ

 .فغون لها عئوؽ ؤمىاٌ التي حؿمذ لها بالىمى والخؼىع ًى  خُث  “ business Angel “ إلااٌ اإلاساػغ ومالئىت ألاعماٌا

ــت خُــث ؤصــبذ مخــضاٌو علــى ؤهــه ماؾؿــاث “ startup“ مــً الكــاسع اؾــخسضام مصــؼ ب بإوؾــاغ ألاعمــاٌ الجؼائٍغ

 Business "  همــا ؤصــبذ مصــؼ ب صــغحرة خضًثــت اليكــإة ومــا هــظا بل حــؼء مــً زصــائص اإلااؾؿــاث الىاقــئت،

Angel  "لي والغغض مىـه ؤي هـىع مـً الكـغاهت وهـظا ًخعـاعض مـع مـا هـى معـغوف بإوؾـاغ  .مخضاٌو بإي وؾؽ جمٍى

 .اإلااؾؿاث الىاقئت بالعالم عامت

 :ماهي املىاخ الاصدثماري   -2

 مفهىم  مىاخ الاصدثمار:  - أ

 هىان عضة حعاٍعف للمىار الاؾدثماع ومً بُنها ما ًلي:

ـــيل الفـــــغص حـــــا  ــــضص قــ ـــي جدـ ــــت التــ ـــل الخاصـ ـــً العىامــ ـــً الخىمُـــــت:  هـــــى مجمىعـــــت مــ ـــــغ البىـــــً الـــــضولي عــ ء فـــــي جلٍغ

لت مىخجـت وجدلـم فـغص العمـل وجسفـع جيـالُف مؼاولـت  ت بؼٍغ ت التي جدُذ للماؾؿاث الاؾدثماٍع والحىاحؼ الاؾدثماٍع

 .(39صفدت ، 2019)ػاػة و بً هىعالضًً،  ألاعماٌ.

هما ٌعغف  "بإهه البِئت التي ًمىً لللؼاع الخاص الىػني وألاحىبي ؤن ًىمى فيهـا باإلاعـضلث اإلاؿـتهضفت، خُـث  

ا لجــــظب الاؾــــدثماعاث". فمىــــار الاؾــــدثماع هــــى وــــل مــــا ًمىــــً ؤن ًــــازغ فــــي كــــغاع  ؤن  تهُئــــت هــــظه البِئــــت حعــــض قــــغػا طــــغوٍع

اعُـــت والاكخصـــاصًت واللاهىهُـــت التـــي ًجـــب العمـــل علـــى جىفحرهـــا بصـــىعة حُـــضة الاؾـــدثماع، فهـــى البِئـــت الؿُاؾـــُت والاحخم

لخســضم اإلاؿــدثمغ وجدلــم لــه ؤعلــى عائــض، وجللــل مــً ألاعبــاء ؤو اإلاعىكــاث التــي حعُــم اؾــدثماعاجه مــً ؤحــل جدُــم الخىمُــت 

 .(179)صبُحي، )ص.ث(، صفدت والىمى الاكخصاصًحن. 

ما ٌعغف مىار الاؾدثماع على ؤهه ؾُاؾت الاؾدثماع باإلاعن  الىاؾع والتي جازغ بكيل مباقغ ؤو غحر مباقغ على ه 

ت بمــا فيهــا ؾُاؾــاث الاكخصــاص الىلــي والاكخصــاص الجؼســي خُــث جــغجبؽ هــظه اللــغاعاث اعجباػــا وزُلــا  اللــغاعاث الاؾــدثماٍع

ــــت بطــــافت بلـــــى ألا  ـــاع بالؿُاؾــــت الىلضًــــت واإلاالُـــــت  والخجاٍع هظمــــت اللاهىهُـــــت، اللظــــائُت وكــــىاهحن الظـــــغائب والعمــــل وؤلاػــ

ــت خــىافؼ الاؾــدثماع وبػالــت  الخىظُمــي العــام، ؤمــا اإلاعنــ  الظــُم إلاىــار الاؾــدثماع فىعنــي بــه الؿُاؾــاث التــي حؿــتهضف جلٍى

بُت والامخُـاػاث والظـماهاث وبوكـاء اإلاىـاػ ضزل في طلً مـىذ ؤلاعفـاءاث الظـٍغ م الحـغة لدصـجُع العلباث التي حعُله. ٍو

         .(62، صفدت 2015)كاًضي و كاس ي،  الاؾدثماع.

 :مكىهاث مىاخ الاصدثمار وصياصاجه  - ب

 .(24، صفدت 2016)عِؿاوي و ؾاللي،  جخمثل ميىهاث مىار الاؾدثماع وؾُاؾاجه في:



 

 – المؤسسبث النبشئتحبلت  –المببدراتيت لألعمبل المعبصرة بين المرافقت ومتطلببث االستدامت           

 462  برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 املإجمر الدولي

 العلمي

2023 

 

الاكخصـاصي والبُيـي اإلااؾيـ ي: ولمـا واهـذ هـظه ألاهظمـت مىاجُـت لالؾـدثماع ولمـا ؤصث بلـى حـظب الاؾـدثماع  وػٍـاصة الىظام 

 معضلجه، وجخيىن جلً ألاهظمت مً:

 ــت و آلُـــاث الؿـــىق  ولمــا وـــان طلـــً حـــاطب الىظــام الاكخصـــادي : ولمـــا وـــان الىظــام الاكخصـــاصي ًخجـــه بلـــى الحٍغ

 لالؾدثماع؛

 : وهــى مجمىعــت مــً اللــُم والعــاصاث التــي ًخيــىن منهــا اإلاجخمــع، فيلمــا واهــذ اًجابُــت، ولمــا ؤصي  الىظــام الئي:ــ

 طلً  بلى حظب الاؾدثماع؛

 :  خيــــىن هــــظا الىظــــام مــــً عــــضة عىاصــــغ مخمثلــــت بالىظــــام  ؤلاصاعي  وألاحهــــؼة اللائمــــت علــــى  الىظــــام املإص ــــ ٍو

صاعي ًخمحــــز بؿالؾــــت ؤلاحــــغاءاث ووطــــىخها، وعــــضم ؤلاصاعة الاؾــــدثماع وؤلاػــــاع الخىظُمــــي، فيلمــــا وــــان الىظــــام ؤلا 

ـت، وواهـذ ألاحهـؼة اللائمـت علـى بصاعة الاؾـدثماع وؤلاػـاع الخىظُمـي الـظي  وحىص حعلُضاث مىخبُت ومعىكـاث بصاٍع

ـــت بصاعة الاؾـــدثماع، وولمـــا  ـــت والخىظُمُـــت واججهـــذ بلـــى جؼبُـــم ل مغهٍؼ حعمـــل مـــً زاللـــه جخمحـــز بالىفـــاءة  ؤلاصاٍع

ت جيــىن حاطبـــه لال  ؾــدثماع، هـــظلً عىـــضما ًخــىافغ عـــضص وـــاف مــً اإلاىظمـــحن ألاهفـــاء وهظــام ومعلىمـــاث اؾـــدثماٍع

 ؛بالصىعة الخفصُلُت اإلاؼلىبت وبالضكت اإلاىاؾبت، فةن طلً ًاصي بلى حظب الاؾدثماع

 :وهـــــي حعبـــــر عــــًـ اللـــــاهىن الـــــغئِـ لالؾـــــدثماع، فظـــــال عــــًـ مجمىعـــــت مــــًـ اللـــــىاهحن  كـــــىاهين وحشـــــراعاث الاصـــــدثمار

عاث اإلاىملــت، مثــل كــاهىن الىلــض ألاحىبــي والبىــىن، وكــاهىن الظــغائب والجمــاعن وغحرهــا مـًـ اللــىاهحن طاث والدكــَغ

الخــــ  مــًـ هــــظا اإلاجــــاٌ مـــا ًلــــي: عاث  العالكـــت اإلاــــازغة علــــى كـــغاعاث الاؾــــدثماع . ٍو بطا وــــان كـــاهىن الاؾــــدثماع والدكــــَغ

عاث اإلاىملـت لـه ًخظــمً اإلاىملـت لـه جدخـىي علـى الظـماهاث اليافُـت لالؾـدثماع، ولمـا وـان  كـاهىن الاؾـدثماع والدكـَغ

بُت والجمغهُت ولما ؤصي طلً بلى حظب الاؾدثماع  ؛مجمىعت مً الحىافؼ واإلاؼاًا اإلاىاؾبت وؤلاعفاءاث الظٍغ

ًىظغ بلىالؿُاؾت الاكخصاصًت بسصىص اإلاىار الاؾدثماع مً زالٌ زـالر ؾُاؾـاث  الؿُاؾاث الاكخصاصًت اليلُت:

 .(60-61، الصفداث 2008)بعضاف ع.، فغعُت هي: 

  :مً هخائج هظه الؿُاؾت وكىع جىاػن ؤو عجؼ ؤو فائع في اإلاحزاهُت العمىمُت بل ؤن ألامغ غحر  الضياصت املاليت

واهىماشـحاص مغغىب فُه بسصـىص مىـار الاؾـدثماع ال جـؼ اإلافـغغ اإلاـاصي بلـى اعجفـاع هبحـر فـي معـضٌ الخطـخم 

وهؿـــاص اكخصـــاصي. بط ولمــــا اخخفظـــذ الؿُاؾــــت اإلاالُـــت بمعــــضٌ مـــً عجـــؼ اإلاىاػهــــت العامـــت للضولــــت ل ًـــاصي بلــــى 

جطخم مغجفع، ول ًاصي بلى اهىماف وهؿاص هبحر ولما وان طلً حاطبـا لالؾـدثماع بدُـث ل ًيـىن ال جـؼ عائلـا 

 ؛لىمى الاؾدثماع بإي خاٌ مً ألاخىاٌ

 صىص مىار الاؾدثماع ًيبغـي ؤن جـخدىم الؿُاؾـت الىلضًـت علـى ألاكـل فـي وـل مـً ؾـعغ : بسالضياصت الىلديت

الصغف ومعضٌ الخطخم، فالخللباث اإلافاحإة ألؾعاع الصغف لها جإزحر ؾلبي على اإلاىار الاؾدثماعي، خُث ؤن 

 مثـــل هــــظه الخللبــــاث ججعــــل مــــً العؿـــحر عمــــل صعاؾــــاث الجــــضوي. وهمــــا حعـــغض اإلاؿــــدثمغ لخؿــــاعة باهظــــه غحــــر 

مخىكعــت ول ؾــلؼان للمؿــدثمغ عليهــا، وإلاعــضلث الخطــخم جــإزحر علــى ؾُاؾــاث الدؿــُحر، حجــم ألاعبــاح، وبالخــالي 
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خغهــــت عؤؽ اإلاــــاٌ، همــــا جــــازغ علــــى جيــــالُف ؤلاهخــــاج التــــي تهــــخم  هــــا الكــــغواث مخعــــضصة الجيؿــــُاث، همــــا لعجفــــاع 

طـافت بلـى فؿـاص اإلاىـار الاؾـدثماعي، معضلث الخطخم في الضٌو اإلاظُفت جبعاجـه علـى مـضي عبدُـت الؿـىق، باإل 

 ؛فيلما واهذ الؿُاؾت الىلضًت جىؾعُت ولما واهذ حاطبت لالؾدثماع والعىـ  حُذ

 :حؿاهم هظه الؿُاؾت في جدؿـحن مىـار الاؾـدثماع عىـضما جيـىن مدفـؼة للصـاصعاث  صياصت الخجارة الخارجيت

سفُــــف مــــً اللُــــىص التــــي حعغكــــل الخجــــاعة ومصــــجعت لالؾــــدثماعاث اإلاىحهــــت للخصــــضًغ، وحعمــــل علــــى بػالــــت ؤو الخ

ـــً  فــــت حمغهُــــت مغهــــت ومىسفظــــت وقــــفافت، كلُلــــت ؤلاحــــغاءاث وؾــــهلت الخىفُــــظ بعُــــضة عـ الضولُــــت، مخمحــــزة بخعٍغ

الخعلُـــضاث البحروكغاػُـــت، وجـــىعىـ آزاعهـــا بًجابـــا ؤو ؾـــلبا فــــي الحؿـــاب الجـــاعي مـــً محـــزان اإلاـــضفىعاث البلــــض 

ا بطا واهذ ؾُاؾت الخجاعة الخاعحُت حُضة وؾلُمت وبالخالي ججلب اإلاعني، خُث ًدلم الحؿاب اإلاظوىع فائظ

ً ً حضص، ؤو عجؼا في الحالت اإلاعاهؿت وجيىن مىفغة للمؿدثمٍغ  .مؿدثمٍغ

 :املإشراث الاكخصاديت ألداء الاكخصاد في مجال مىاخ الاصدثمار - ث

ـــا  ـــاص الـــــىػني حاطبــ ـــان ؤصاء الاكخصـ ـــا بطا وــ ـــى مـ ـــا بلــ ـــحر جدلُلهـ ـــي ٌكــ حعــــض اإلااقـــــغاث الاكخصــــاصًت مـــــً اإلاعــــاًحر واإلادـــــضصاث التـ

            .(26-25، الصفداث 2016)عِؿاوي و ؾاللي، لالؾدثماع مً عضمه وهظه اإلااقغاث الاكخصاصًت هثحرة منها: 

  ؤطا واهــذ صعحــت الاهفخــاح الاكخصــاصي علــى العــالم الخــاعجي ؾــُيىن درجــت الاهفخــات الاكخصــادي الــو العــالم :

الاكخصــاص الــىػني حاطبــا لالؾــدثماع، وولمــا ػاصث وؿــبت ماقـــغاث الصــاصعاث الــى الىــاجج ؤو الــضزل اللــىمي عبـــر 

 الؼمً مً ؾخت بلى ؤزغي؛

 مىً الاؾخضلٌ عاللىة الخىافضيت لالكخصاد ً همـا: معـضٌ همـى الصـاصعاث بطا : ٍو لى طلـً باؾـخسضام ماقـٍغ

ـض مـً الاؾـدثماع، ومعـضٌ  ػاصث مً ؾخت بلى ؤزغي فةن طلً ًضٌ علـى كـضعة الاكخصـاص الـىػني علـى حـظب اإلاٍؼ

جـــب ؤن ًيـــىن مخىؾـــؽ  العائـــض علـــى الاؾـــدثماع، بط اعجفـــع هـــظا اإلاعـــضٌ فؿـــُيىن الاكخصـــاص حاطبـــا لالؾـــدثماع ٍو

 دثماع ؤهبر مً ؾعغ الفائضة الؿائض في الؿىق؛معضٌ العائض على الاؾ

 :  ــا جمحـــــزث هـــــظه الل اللـــــدرة الـــــو ئدارة الاكخصـــــاد الـــــىط ــــــولمـــ ــــــاءة ولمـــــا هــــــــــضعة بالىفــ ان الاكخصـــــاص الـــــىػني ـ

   ؛حاطب لالؾدثماع

 همـا معـضٌ الىمـى، بطا ػاص هـظا اإلاعـضٌ مـً كـىي الاكخصـاد واحخمـاالث همـىه وجلدمـه ً ؿـخضٌ علـى ماقـٍغ : َو

ـــىت  بلـــــى ؤزـــــغي صٌ علـــــى كـــــىة الاكخصـــــاص  وؾـــــُيىن حـــــاطب لالؾـــــدثماع، ومعـــــضٌ الخطـــــخم، ؤي معـــــضٌ اعجفـــــاع ؾـ

صُذ ػاعص لالؾدثماع.  اإلاؿخىي العام لألؾعاع، فةطا اعجفع هظا اإلاعضٌ ؤصي بلى طعف الاكخصاص الىػني ٍو

 :آلياث الدام واصتراجيجياث وجمىيل املإصضاث الىاشئت بالجسائرثاهثا: 

 الدام واملرافلت:مفهىم امليت  -1

غ مكغوعاث ألاعماٌ زصت اإلاكغوعاث ؤو ميكأث ألاعماٌ التي جمغ بمغخلت   حعغف بإنها عملُت صًىامُىُت لخىمُت وجؼٍى

الخإؾِـ ؤو الاوكاء وبضاًت اليكاغ، خت  جخمىً مً البلاء والىمى بصفت زاصـت فـي مغخلـت بضاًـت اليكـاغ، وطلـً مـً 

 ً الدؿهُالث ألازغي الاػمت ؤو اإلاؿاعضة.زالٌ العضًض مً اإلاؿاعضاث اإلاالُت والفىُت وغحرها م
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همــا ؤن اإلاغافلــت هــي بحــغاء ٌكــخمل علــى هلــل الصــخص مــً خالــت بلــى ؤزــغي، وهــظا بالخــإزحر علُــه لجســاط كــغاعاث معُىــت، 

 .خُث تهضف اإلاغافلت بلى حعل اإلايكإ مؿخلل، وكُاصة هظه الفىغة مً ؤحل الىصٌى بلى مكغوع كابل لالؾخمغاع

 :في الجسائر الىاشئتت املإصضاث هيئاث دام ومرافل - أ

ـــت العضًـــض مـــً الهُئـــاث لـــضعم ومغافلـــت اإلااؾؿـــاث  )غظـــبان و  ًمىـــً ان هـــظهغ منهـــا: الىاقـــئت ؤوكـــإث الحيىمـــت الجؼائٍغ

                   .(206-205، الصفداث 2022خضاص، 

   الصىدوق الىط   ملخأمين اً الئ الـتCNAC:)   جـم بوكـاء الصـىضوق الـىػني إلاخـإمحن عـً البؼالـت بمىحـب

لُــت  60فــي  188-94اإلاغؾــىم الخىفُــظي عكــم همــاؽ هماؾؿــت عمىمُــت للظــمان الاحخمــا ي ) جدـــذ  1994حٍى

وصــاًت وػاعة العمــل والدكــغُل والظــمان الاحخمــا ي(  حعمــل عمــل علــى "جسفُــف" آلازــاع الاحخماعُــت اإلاخعاكبــت 

ذ  Caisse Nationaleالعماٌ ألاحغاء في اللؼاع الاكخصاصي وفلا مسؼؽ الخعضًل الهُىلي ) الىاحمت عً حؿٍغ

d’assurance chomage)؛   

  لدام وجىميت امللاوالجيت  اووضاج صابلا( الىكالت الىطىيتANADE:  ؤوكئذ الىوالت الىػىُت لضعم حكغُل

، تهـــضف بلـــى مؿـــاعضة الكــــباب 1996بر ؾـــبخم 1اإلاــــاعر فـــي  269-96الكـــباب بمىحـــب اإلاغؾـــىم الخىفُـــظي عكـــم 

دت الكــباب الــظًً جتــراوح ؤعمــاعهم بــحن   19البؼــالحن علــى بوكــاء ماؾؿــاتهم اإلاصــغغة، وحؿــتهضف الىوالــت قــٍغ

ؾـــىت زاصـــت مـــنهم مـــً ًمليـــىن مـــاهالث مهىُـــت ؤو مهـــاعاث فىُـــت، ًمىـــً عفـــع ؾـــً اإلالـــاٌو اإلاؿـــخفُض مـــً  35و

 ؛عىضما ًدضر الاؾدثماع زالزت مىاصب عمل صائمت على ألاكل ؾىت هدض ؤكص   40امخُاػاث الىوالت لُصل بلى 

  الىكالـــت الىطىيـــت لخ ـــىير الاصـــدثمارANDI:)   هـــي ماؾؿـــت عمىمُـــت طاث ػـــابع بصاعي، جخمخـــع بالصخصـــُت

ـــت والاؾـــخلالٌ اإلاـــالي، ؤوكـــذ ؾـــىت  ولًـــت علـــى  48فـــي قـــيل قـــبان وخُـــض غحـــر ممغهـــؼ مـــىػع عبـــر  2001اإلاعىٍى

ع  مؿـــخىي الـــىػً، جدـــاٌو الىوالـــت اللُـــام بجمُـــع ؤلاحـــغاءاث الخإؾِؿـــُت للماؾؿـــاث و حؿـــهُل جىفُـــظ مكـــاَع

قـــــيل بوكـــــاء ماؾؿـــــاث حضًـــــضة ؤو جىؾـــــُع كـــــضعاث ؤلاهخـــــاج، ؤو بعـــــاصة جإهُـــــل  الاؾـــــدثماع، التـــــي كـــــض جيـــــىن فـــــي

 ؛وهُيلت اإلااؾؿاث

   الىكالت الىطىيت لدضيير اللرض املصغرANGEM:)   مـً اإلاغؾـىم الخىفُـظي  07ؤوكئذ ػبلا ألخيام اإلااصة

ت والاؾـخلالٌ اإلاـالي،  2004حاهفي  22اإلااعر في  04-13 و هي هُئت طاث ػابع زاص جخمخع بالصخصُت اإلاعىٍى

 ؛مهمتها ألاؾاؾُت حؿُحر حهاػ اللغض اإلاصغغ الظي اؾخدضر مً ؤحل جلضًم كغوض مصغغة

 :اإلااؾؿــاث العمىمُــت طاث ػــابع صــىا ي وججــاعي، والاؾــخلاللُت  مكــاجل اإلااؾؿــاث هــي مشــاجل املإصضــاث

كاهىنهــــــا ألاؾاســــــ ي، وجيــــــىن فــــــي ؤخــــــض  2003فُفــــــغي  25اإلاــــــاعر  78-03اإلاالُــــــت خــــــضص اإلاغؾــــــىم الخىفُــــــظي عكــــــم 

 ألاقياٌ الخالُت: ــ

ع في كؼاع الخضماث  املحظىت: -  ؛وهي عباعة عً هُيل الضعم ًخىفل بداملي اإلاكاَع
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ع في كؼاعاث الصغحرة واإلاهً الحغفُت  ورشت الربط: -  ؛هُيل الضعم ًخىفل بإ حاب اإلاكاَع

ع طوي اليكاػاث التي تهخم بمُضان الب هسل املإصضاث: - خىفل هظا الجٌز بداملي اإلاكاَع  دث.ٍو

 دراصت املىاخ الاصدثماري للمإصضاث الىاشئت بالجسائر:  -2

 إلاطار اللاهىوي للمإصضاث الىاشئت في الجسائر :  - أ

 ًدضص صالخُاث وػٍغ اإلااؾؿاث الىاقئت واكخصاص اإلاعغفت؛2020فبراًغ  25اإلااعر في  54-20اإلاغؾىم الخىفُظي عكم 

ت لىػاعة اإلااؾؿاث الىاقئت؛2020فبراًغ  25اإلااعر في  55 -20اإلاغؾىم الخىفُظي عكم   ، ًخظمً جىظُم ؤلاصاعة اإلاغهٍؼ

اإلادـضص لصـالخُاث الـىػٍغ ألاٌو اإلاىخـضب لـضي الـىػٍغ ألاٌو  2020برؾـبخم 15اإلاـاعر فـي  306-20اإلاغؾىم الخىفُـظي عكـم 

 اإلايلف باكخصاص اإلاعغفت واإلااؾؿاث الىاقئت؛

، اإلاخظمً بوكـاء لجـً وػىُـت إلاـىذ عالمـت "ماؾؿـت هاقئت""ومكـغوع مبخىـغ" وخاطـىت 254-20اإلاغؾىم الخىفُظي عكم 

 ؤعماٌ" وجدضًض مهامها وحكىُلها وؾحرها؛

 .320-150الظي ًدضص بًغاصاث وهفلاث خؿاب الخسصُص الخاص عكم  2021ؤوث 23ر في ع إلاكترن اإلاا اللغاع الىػاعي ا

ججضع ؤلاقاعة ـإن الىظام اللاهىوي الؿاعي ل ًخالءم وفلؿفت اإلااؾؿاث الىاقئت بدُث لم ًخظمً حعٍغف لها  

، بـل (756، صـفدت 2022)بلـىص،    وجىظُمهـا همـا لـم ًدـضص بػاعهـا اللـاهىن  اولم ًىص صغاخت علـى بحـغاءاث  اهدكـائه

 15اإلاـاعر فـي  251-20مـً اإلاغؾـىم الخىفُـظي عكـم  11اهخفى بىطع ؾخت قغوغ إلاىذ عالمت ماؾؿت هاقئت مـً زـالٌ 

 :(70، صفدت 2022)قلىف،  وهي واآلحي 2020ؾبخمبر 

  ( ؾىىاث؛08ؤل ًخجاوػ عمغ اإلااؾؿت زماوي )ًجب 

 ًجب ؤن ٌعخمض همىطج ؤعماٌ اإلااؾؿت على مىخجاث ؤو زضماث ؤو همىطج ؤعماٌ ؤو ؤي فىغة مبخىغة؛ 

 ًجب ؤل ًخجاوػ عكم ألاعماٌ الؿىىي اإلابل  الظي جدضصه الجىت الىػىُت؛ 

  علـى ألاكــل، مـً كبـل ؤشــخاص ػبُعُـحن ؤو صـىاصًم اؾــدثماع  %50ؤن ًيـىن عؤؽ مـاٌ الكـغهت مملىوــا بيؿـبت

 معخمضة ؤو مً ػغف ماؾؿاث ؤزغي خاصلت على عالمت ماؾؿت هاقئت؛

 ًجب ؤن جيىن بمياهُت اإلااؾؿت هبحرة بما فُه الىفاًت؛ 

  ٌعامل. 250ًجب ؤل ًخجاوػ عضص العما 

جؼغق لفىغة اإلااؾؿاث الىاقـئت مـً زـالٌ  2020اإلاخظمً كاهىن اإلاالُت لؿىت  14-19وفي طل كاهىن اإلاالُت  

: " حعفـي  61اإلااصة  مىه والتي جىص على مجمىعـت مـً الامخُـاػاث الجبائُـت التـي حؿـخفُض منهـا اإلااؾؿـاث الىاقـئت بـاللٌى

ـت.." هالخـ   بت على ؤعبـاح الكـغواث والغؾـم علـى اللُمـت اإلاظـافت باليؿـبت العالمـاث الخجاٍع الكغواث الىاقئت مً الظٍغ
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بُت بـل  61غع الجؼائغي لم ًدضص في هظه اإلااصة ؤن اإلاك ت اإلااؾؿت الىاقئت التي حؿخفُض مً امخُاػاث طـٍغ ػبُعت وهٍى

ؼ همىها وجؼىعها.               (2022)بلىص،  (2021ؤوث  23، كغاع الىػاعي اإلاكترن اإلااعر في 2) اهخفى بظهغها فلؽ  هضف حعٍؼ

 الاصتراجيجياث املضخحدثت لدام املإصضاث الىاشئت: - ب

 صعما لحغهُت بوكاء ماؾؿت هاقئت وجغكُت بِئتها كامذ الؿلؼاث العمىمُت باؾخدضار هُاول مغافلت لها جخمثل فُما ًلي:

 الصغيرة واملخىص ت: وطع الىكالت الىطىيت لتركيت الحظائر الخكىىلىجيت جحذ وصايت وزير املإصضاث 

غهـــا  ـــضة الغؾـــمُت مغؾـــىم جىفُـــظي ًـــخم بمىحبـــه وطـــع الىوالـــت الىػىُـــت لتركُـــت الحظـــائغ الخىىىلىحُـــت وجؼٍى صـــضع بالجٍغ

جدــــذ وصـــــاًت وػٍـــــغ اإلااؾؿـــــاث الصـــــغحرة واإلااؾؿـــــاث الىاقـــــئت واكخصـــــاص اإلاعغفـــــت، همـــــا جلـــــغع فـــــي هـــــظا اإلاغؾـــــىم حعـــــضًل 

ػٍــغ اإلااؾؿــاث الصــغحرة واإلااؾؿــاث الىاقــئت واكخصــاص اإلاعغفــت ؤو ممثلــه حكــىُلت مجلـــ بصاعة الىوالــت خُــث ًتراؾــه و 

ــخمم  عـضٌ ٍو ــض واإلاىاصـالث الؿـلىُت والالؾــلىُت وممثـل هـً الىوالــت، َو مـع جىؾـُع حكــىُلت اإلاجلــ بلـى ممثــل لـىػٍغ البًر

ـــــا 24اإلاـــــــاعر فـــــــي  9-04، اإلاغؾـــــــىم الخىفُـــــــظي عكـــــــم 2020مـــــــاعؽ  28اإلاـــــــاعر فـــــــي  77-20هــــــظا اإلاغؾـــــــىم عكـــــــم   2004عؽ مــ

     .(www.aps.dz ،2020) واإلاخظمً بوكاء الىوالت وجدُض جىظُمها وؾحرتها.

ــــت لخىىىلىحُــــا ؤلاعــــالم والاجصــــاٌ، مــــىذ  ــــت وخٍُى مــــاصي وافتراضــــ ي ألوكــــؼت  HUBوجخمثــــل ؤهــــضاف الىوالــــت: وطــــع قــــبىت كٍى

ع مًـ وؿـبت  ـت، الدؿـَغ جىىىلىحُاث ؤلاعالم والاجصاٌ بالجؼائغ، جـىفحر صعامـت جلىُـت وؤعمـاٌ طاث حـىصة للماؾؿـاث الجؼائٍغ

ــــع ؾلؿــــلت اللــــُم الخاصــــت بخىىىلىحُــــاث  ً وهــــظا اهدكــــاع اإلااؾؿــــاث الىاقــــئت واإلااؾؿــــاث الصــــغحرة واإلاىؾــــؼت، جىَى الخيــــٍى

كؼـــــاع زـــــاص بخصـــــضًغ جىىىلىحُـــــاث ؤلاعـــــالم والاجصـــــاٌ، ؤمـــــا  عــــًـ الحظـــــائغ الخلىُـــــت اإلاىحـــــىصة ؤلاعـــــالم والاجصـــــاٌ، جدفحـــــز 

، الحظحــــرة 2009بــــالجؼائغ فخخمثــــل فــــي مــــا ًلــــي: الحظحــــرة الخىىىلىحُــــت بؿــــُضي عبــــض   "الجؼائــــغ" حعمــــل مىــــظ قــــهغ فُفــــغي 

الخــــاص بالىوالــــت  2014-2010 ، فــــي بػــــاع مسؼــــؽ الخىمُــــت الخماســــ ي2012مــــاعؽ  01الخلىُــــت بىعكلــــت "قــــيلُت" صقــــيذ فــــي 

غ الحظـائغ الخىىىلىحُـا :  ــت )عىابـت، وهـغان، وعكلــت(، 03الىػىُـت لتركُـت وجؼــٍى خظـائغ جىىىلىحُــت 03خظــائغ جىىىلىحُـت حهٍى

    .ث((، )ص.androydi) ؤزغي: الحظحرة الخىىىلىحُا بؿؼُف، كؿىؼُىت، بىغؼوٌ، وخظائً بغغصاًت ؤوكئذ خضًثا.

  :756، صفحت 2022 اثمان، اللجىت الىطىيت ملىح االمت مإصضت هاشئت) 

الؿــلف الــظهغ لــضي وػٍــغ اإلايلــف باإلااؾؿــاث الىاقــئت 254-20جــم بوكــاء هــظه ال جىــت بملخطــ   اإلاغؾــىم الخىفُــظي عكــم 

 زاللها احخماعها ألاٌو بعض اإلاصاصكت على هظامها الضازلي اإلاهام آلاجُت:ًيىن ملغها في الجؼائغ العاصمت خُث جخىلى 

ع اإلابخىـغة  مىذ عالمت ماؾؿت هاقئت، مـىذ عالمـت مكـغوع مبخىـغ، مـىذ خاطـىت ؤعمـاٌ، اإلاؿـاهمت فـي حصـخُص اإلاكـاَع

واإلاكـــاع  14فـــي اإلاـــاصة وجغكُتهـــا، اإلاكـــاعهت فـــي جغكُـــت الـــىظم البُئُـــت للماؾؿـــاث الىاقـــئت وفـــم الكـــغوغ واإلاعـــاًحر اإلادـــضصة 

 بلُه ؤعاله مً هفـ اإلاغؾىم. 

الؿــلف الــظهغ مــً ممثلــي مسخلــف الــىػاعاث  254-20مــً اإلاغؾــىم الخىفُــظي  3جدكــيل هــظه ال جىــت ػبلــا لــىص اإلاــاصة  

ـــت والخىىىلىحُـــت وهــــم علـــى الخــــىالي:  وػاعة اإلااؾؿـــاث الىاقــــئت، وػاعة  التـــي لهـــا عالكــــت باألوكـــؼت الاكخصــــاصًت والابخياٍع

ــــض واإلاىاصــــالث الؿــــلىُت والالؾــــلىُت، وػاعة الصــــىاعت، وػاعة  اإلاالُــــت، وػاعة الخعلــــُم العــــالي والبدــــث العلمــــي، وػاعة البًر
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الفالخــــت، وػاعة الصــــُض البدــــغي واإلاىخجــــاث الصــــُضلُت، وػاعة الغكمىــــت، وػاعة الاهخلــــاٌ الؼــــاكىي والؼاكــــاث اإلاخجـــــضصة، 

تــرؤؽ ال جىــت الــىػٍغ اإلايلــف باإلااؾؿــاث الى ت إلاــضة ٍو ؾــىىاث كابلــت للخجضًــض بدُــث ل  3اقــئت ؤو ممثلــه وجــضوم العظــٍى

 .ًمىً اؾخسالفهم في خالت الغُاب

 صىدوق دام وج ىير املىظىمت الاكخصاديت للمإصضاث الىاشئت : 

غ اإلاىظىمـــت الاكخصــاصًت للماؾؿـــاث الىاقــئت عـــضة مؿـــاعضاث مالُــت، وهـــظا مــا هصـــذ علُـــه  ًلــضم صـــىضوق صعــم وجؼـــٍى

خُـث  302 -150اللغاع  الىػاعي اإلاكترن، والتي جدـضص بًـغاصاث وهفلـاث خؿـاب الخسصـُص الخـاص عكـم   مً 2اإلااصة 

ــل صعاؾــاث الجــضوي  غ اإلاىظىمــت الاكخصــاصًت للماؾؿــاث الىاقــئت ًخىفــل بخمٍى غ زؼــت ، ؤن صــىضوق الــضعم وجؼــٍى جؼــٍى

ً، الخيــالُف اإلاخعللــت بةوكــاء همــىطج ؤولــي،اإلاؿــاعضاث الخلىُــت ، العمــل التــروٍج ،اخخظــان اإلااؾؿــاث الىاقــئت ، الخيــٍى

 .(2021ؤوث 23)اللغاع الىػاعي اإلاكترن، اإلااعر في . للمىظىمت الاكخصاصًت للماؾؿاث الىاقئت

ــــل كائمــــت علــــى الاؾــــدثماع فــــي عئوؽ ألامــــىاٌ ولــــِـ علــــ ــــل اإلااؾؿــــاث الىاقــــئت ٌعخمــــض علــــى آلُــــت جمٍى ى بن صــــىضوق جمٍى

ــم اإلاســاػغ مــع جلاؾــم  ــل الكــباب عــً ػٍغ ــل الخللُضًــت اإلاسخلفــت اللائمــت علــى اللــغوض، بمعنــ  جمٍى مُياهحزمــاث الخمٍى

ــل اللــائم علــى الاؾــدثماع فــي  ألاعبــاح والخؿــائغ، صون مؼــالبتهم بخلــضًم طــماهاث عُيُــت هــم ؤصــال ل ًمخليىنهــا. بن الخمٍى

م ماهــضا بط ؤهـه ل ًمىــً جصــىع ماؾؿـت هاقــئت صون الــخيلم عــً عئوؽ ألامـىاٌ ًخظــمً جدمــل الخؼـغ وهــى ألمــغ حـض مهــ

اإلاســـاػغة فـــي عئوؽ ألامـــىاٌ بط جـــم اؾـــخدضار هـــظا الصـــىضوق لخدمـــل اإلاســـاػغ التـــي كـــض جىاحههـــا الكـــغواث الىاقـــئت ألن 

 .(44)عغاب و صضًلي، )ص.ث(، صفدت . اخخمالث الفكل جبلى واعصة

 "مإصت جركيت وحضيير هياكل دام املإصضاث الىاشئت "الجيريا فاهخىر : 

الــــظي ؤػلــــم عليهــــا حؿــــمُت "  2020هــــىفمبر  30اإلاــــاعر فــــي  356-20ؤوكــــإث هــــظه اإلااؾؿــــت بمىحــــب اإلاغؾــــىم الخىفُــــظي عكــــم 

ــا فــاهخىع هــي  ــا فــاهخىع"  وزصــها بىظــام كــاهىوي زــاص ًدــضص مهامهــا وجىظُمهــا وحؿــُحرها. الجحًر ماؾؿــت عمىمُــت طاث الجحًر

ػــابع صـــىا ي وججــاعي جسظـــع فــي عالكتهـــا مــع الضولـــت لللىاعـــض اإلاؼبلــت علـــى ؤلاصاعة حعــض جـــاحغا فــي عالكتهـــا مــع الغحـــر، وجىطـــع 

ــت والاؾــخلالٌ اإلاــالي ملغهــا فــي مضًىــت  اإلااؾؿــت جدــذ وصــاًت الــىػٍغ اإلايلــف باإلااؾؿــاث الىاقــئت، وجخمخــع بالصخصــُت اإلاعىٍى

ـا فـاهخ بـالجؼائغ جسـخص بدىفُـظ الؿُاؾـت الىػىُـت لتركُـت وحؿـُحر هُاوــل  اىع هـي ؤٌو مؿـغع عـام جـم اؾــخدضا هالجؼائـغ، ؤلجحًر

غ الابخياع.     . (756، صفدت 2022)عثمان،  صعم اإلااؾؿاث الىاقئت لؾُما منها الحاطىاث واإلاؿغعاث وجؼٍى

 :شركت رأصمال الاصدثماري 

لها جللُضًا، فإهه اؾخدضزذ وؾُلت  هظغا لعخباع اإلاكغوعاث الىاقئت كائمت على اإلاساػغة وعاصة ما ججض صعىباث لخمٍى

عـــــغف ؤًظــــــا بدؿـــــمُت "عؤؾــــــماٌ  لُـــــت حضًــــــضة زصُصـــــا لهــــــظا الغـــــغض، ًؼلــــــم عليهـــــا اؾــــــم "عؤؾـــــماٌ الاؾــــــدثماع" َو جمٍى

ت ب ع الاؾــــدثماٍع ـــل اإلاكـــاَع ىاؾـــؼت قـــغواث عؤؾـــماٌ اإلاســــاػغ، للـــض عـــغف وكــــاغ اإلاســـاػغ" وهـــى ؤؾـــلىب ؤو جلىُــــت لخمٍى

اإلاخعلـــم بكـــغواث عؤؾـــماٌ الاؾـــدثماعي، ومــًـ زاللـــه جـــم جىظـــُم  11-06عؤؾـــماٌ الاؾـــدثماع عؾـــمُا بصـــضوع اللـــاهىن عكـــم 
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مماعؾــــت وكــــاغ عؤؾــــماٌ الاؾــــدثماعي وكىاعــــض الحصــــٌى علــــى مؿــــاهماث واللــــغوض فــــي قــــغواث عؤؾــــماٌ الاؾــــدثماعي. 

                       .(160، صفدت 2022)لُىضة، 

ت الصغحرة والتي ٌعخلض ؤهه  ً للكغواث الىاقئت وألاعماٌ الخجاٍع ل الظي ًىفغه اإلاؿدثمٍغ ٌعخبر عؤؽ اإلااٌ اإلاساػغ الخمٍى

ل ألاحل، وبصفت عامت ًإحي عؤؽ اإلااٌ اإلاساػغ عاصة مً اإلاؿدث ً عفُعي اإلاؿخىي ؤو مً ًيىن لضيها بمياهُت همى ػٍى مٍغ

ؤي ماؾؿــــت مالُــــت ؤزــــغي، ومــــع طلــــً فةهــــه ل ًإزــــظ الكــــيل الىلــــضي فلــــؽ، بــــل ًمىــــً ؤن ًيــــىن فــــي قــــيل زبــــرة فىُــــت 

ً الــظًً ػغخــىا ألامــىاٌ، وبمياهــاث  ــت. علــى الــغغم مــً ؤهــه ًمىــً ؤن ًيــىن مدفىفــا باإلاســاػغ باليؿــبت للمؿــدثمٍغ ؤوبصاٍع

ش حكــغُلي مدـــضص العىائــض فــىق اإلاخىؾــؽ هـــي ميافــإة حظا بــت، وباليؿــبت للكـــغواث واإلاكــغوعاث الجضًــضة التــي لـــضيها جــاٍع

ـاصة عؤؽ اإلاـاٌ، وزاصـت  ـل عؤؽ اإلاـاٌ اإلاسـاػغ قـاسع بكـيل متزاًـض بـل هـى ؤمـغ طـغوعي لٍؼ )ؤكل مً عامحن(، وؤصـبذ جمٍى

َعخبـر الجاهـب الؿـلبي ؤن بطا وان ل ًمىىه الىصـٌى بلـى ؤؾـىاق عؤؽ اإلاـاٌ ؤو كـغوض البىـىن  ؤو ؤصواث الـضًً ألازـغي، و 

)بــىصالي،  اإلاؿــدثمغون عــاصة مــا ًدصــلىن علــى خلــىق اإلالىُــت فــي الكــغواث  وبالخــالي فــي اجســاط اللــغاعاث اإلاخعللــت بالكــغهت

 .(81)ص.ث(، صفدت 

 andiاالصدثمار في املإصضاث الىاشئت الىطىيت الجسائريت لدامدراصت جحليليت للىكالت الىطىيت ثالثا: 

 جلديم الىكالت الىطىيت لخ ىير الاصدثمار:  

 حعريف الىكالت:  - أ

اإلاخظمً صالخُاث الىوالت  2006ؤهخىبغ  09اإلااعر في  06-356هصذ اإلااصة ألاولى مً اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  

ــــى ح ـــُضها علـ ـــا وؾــ ــــدثماع وجىظُمهــ غ الاؾـ ــــٍى غ الىػىُـــــت لخؼـ ــــٍى ــــت الىػىُـــــت لخؼـ ـــا " الىوالـ ــــذ بلىلهــ ـــي هصـ ــــت، والتــ ـــف الىوالـ ــ عٍغ

اإلاعــضٌ واإلاخـخم ماؾؿــت عمىمُـت طاث ػــابع  2001اإلاــاعر فـي ؤوث  03-01مــً ألامـغ  06الاؾـدثماع اإلايكـإة بمىحــب اإلاـاصة 

ت والاؾخلالٌ اإلاالي وجض ى في صلب الىص ووالت.      .(605، صفدت 2017)زغوبي، بصاعي جخمخع بالصخصُت اإلاعىٍى

 مهام الىكالت:  - ب

ُـــت عىــــض 2001ؤؾـــىضث لهـــا بمىحــــب كـــاهىن الاؾــــدثماع لؿـــىت  مجمىعـــت مــــً اإلاهـــام اإلابضئُــــت كبـــل طـــبؼها بصــــفت نهائ

     .(396-395، الصفداث 2016)ػواق،  صضوع اإلاغؾىم الخىفُظي الخاص  ها في:

  وؤبــــغػ مــــا فــــي صوعهــــا ؤلاعالمــــي كُامهــــا بــــضوع ،ً ؤلاعــــالم لظــــمان زضمــــت الاؾــــخلباٌ والخىحُــــه لصــــالب اإلاؿــــدثمٍغ

ً ألاحاهب واإلادلُحن؛ بي اإلاىخهجت لجظب اإلاؿؿدثمٍغ  صعاسي لؿُاؾت الخدفحز الظٍغ

 حؿهُل ؤلاحغاءاث مً زالٌ بوكاء الكبان الىخُض الالمغهؼي على اإلاؿخىي اإلادلي؛ 

  ــم العمــل والخعــاون مــع الهُئــاث العمىمُــت والخاصــت اإلادلُــت وألاحىبُــت، كصــض جلــضًم جغكُــت الاؾــدثماع عــً ػٍغ

 اإلاباصعاث الهاصفت لتركُت اإلادُؽ العام لالؾدثماع في الجؼائغ؛
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 لضي ؤلاصاعاث ألازغي؛ ً  مؿاعضة ومغافلت اإلاؿدثمٍغ

 ــــت العل ـــحر اإلادفظــ ــ ـــــمان حؿـ ـــاصي، لظـ ــ ـــاع الاكخصـ ــ ـــــُحر العلـ ــــي حؿـ ـــــاهمت فــ ــــــت اإلاخبلُــــــتمً ؤصــــــٌى اإلااؾؿــــــاث اإلاؿـ اٍع

ت؛ ً عً جىفغ ألاوعُت العلاٍع  العمىمُت اإلاىدلت، وبعالم اإلاؿدثمٍغ

 اإلاخابعت وحكمل: 

 غحر ملُمحن؛ ً ً اإلاؿخلٍغ غ زضمت الغصُض وؤلاصغاء واإلاخابعت إلاا بعض اهجاػ اإلاكغوع باججاه اإلاؿدثمٍغ  جؼٍى

  اث جلضم اهجاػها؛ ع اإلاسجلت ومؿخٍى  جىفحر ؤلاخصائُاث اإلاخعللت باإلاكاَع

  ً داث اإلاؿدثمٍغ ع والخضفلاث الاكخصاصًت اإلاترجبت عنها، اعخماصا على جصٍغ حمع اإلاعلىماث خٌى جلضم اإلاكاَع

ت ألوكؼتهم؛  بالحصُلت الؿىٍى

بُت: جخجلى في:   حؿحر الحىافؼ الظٍغ

  ع التي جمثل ؤهمُت زاصت لالكخصاص الىػني اعخماصا علـى  اإلاعـاًحر واللىاعـض اإلاعخمـضة مـً  كبـل جدضًض اإلاكاَع

اإلاجلـــ الــىػني لالؾــدثماع، والخفــاوض خــٌى الحــىافؼ اإلامىىخــت لهــا جدــذ بقــغاف الؿــلؼاث الىصــُت وطــمً 

عي؛  ؤلاػاع الدكَغ

 ُـل لالؾـخفاصة مـً الحـىافؼ الخإهض مً ؤخلُت الاؾدثماعاث اإلاصغح  ها والؿلع والخضماث اإلاكيلت لها مً الخإه

 بملاعهتها مع اللىائم الؿلبُت لليكاػاث والؿلع اإلادضصة كاهىها؛

  بصـــضاع ملـــغعاث الاؾـــخفاصة مـــً الحـــىافؼ، بلغائهـــا، الســـحب الىلـــي ؤو الجؼســـي ل حـــىافؼ، وبعـــضاص كـــىائم بغهـــامج

ً اإلااهلحن لالؾخفاصة مً ؤهظمت خؿب الكغوغ وؤلاحغاءاث   الخىظُمُت؛قغاء الخجهحزاث للمؿدثمٍغ

  بصاعة الخعـــضًالث اإلادخملـــت علـــى ملـــغعاث الىوالـــت وكـــىائم الىاقـــؼاث والؿـــلع غحـــر ماهلـــت لالؾـــخفاصة مـــً هظـــام

 الحىافؼ في أل اخترام الكغوغ وؤلاحغاءاث اإلادضصة مؿبلا واإلابلغت للمؿخفُضًً؛

 ل الاؾدثماعاث داث الخىاٌػ وجدٍى  .اؾخالم جصٍغ

 :andiلىاشئت الىطىيت الجسائريت الاصدثمار في املإصضاث ادام  هظام  -1

 احصائياث برامج دام الشركاث الىاشئت:  - أ

ت اإلاسـجلت زاللعـام      ع الاؾـدثماٍع ( هىافـظ 58مـع زماهُـت وزمؿـحن ) 2022جمثل هـظه اإلاحزاهُـت العمىمُـت جىخُـض اإلاكـاَع

ت ) بكـإن جغكُتالاؾـدثماع.ًخيىن  2016ؤغؿـؼـ  3اإلاـاعر  09-16في بػـاع اللـاهىن عكـم  andi( مGUDsًواخضة لمغهٍؼ

. ومـــع 2021صٌؿـــمبر  31مـــً  اجـــم الخدـــضًث اعخبـــاع  ANDIهـــظا الخلُـــُم مـــً معلىمـــاث خُـــت مـــإزىطة مـــً كاعـــضة بُاهـــاث 

طلــً، فــةن هــظه البُاهــاث عغطــت للخغُحــر وهــظا الحؿــاببالىظغ بلــى الخغُحــراث التــي ًمىــً بحغائهــا فــي اإلاؿــخلبل علــى وطــع 

ت. ع الاؾدثماٍع  اإلاكاَع
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 .2022: يمثل املشاراع الاصدثماريت املعلىت حضب ك ال اليشاط لضىت 01الجدول 

ع    عكم الىأائف  ملضاع ملُىن صج  عكم اإلاكاَع

 5.7 33593 6.39 1513 3.24 107 الؼعاعت

BTPH 382 20.35 59598 11.33 4862 10.41 

 52.21 275525 52.38 28417 60.84 980 الصىاعت

 6.34 51448 9.78 3709 7.94 119 الصحت

 0.85 1379 0.26 148 0.32 16 الىلل

 5.01 79411 15.10 4892 10.47 94 الؿُاخت

 9.54 25073 4.77 3170 6.79 179 الخضماث

 100 526027 100 46711 100 1877 اإلاجمىع

 .42اإلاصضع: مً اعضاص الؼالبخحن بالعخماص على وػاعة الصىاعت عكم 

غ الاؾــدثماع بدؿــب ــم الىوالــت الىػىُــت لخؼــٍى  مــً زــالٌ الجــضٌو الؿــابم الــظي ًبــحن جىػَــع اإلااؾؿــاث اإلاىجــؼة عــً ػٍغ

 980ؤزـظ ؤهبـر خصـت، فلـض بلـ  عـضص ماؾؿـاث اللؼـاع خـىالي  صـىاعتفغوع اليكاغ طاث ألاهمُت، ًخطب ؤن كؼاع ال

عامـل، زــم  28417الخابعـت للىوالـت، والـظي ٌكــغل مـا ٌعـاصٌ  الىاقـئت% مـً مجمـىع اإلااؾؿــاث  52.21ماؾؿـت بيؿـبت 

%والـظي ٌكـغل مـً زــالٌ  20.35بت حعـاصٌ ماؾؿـت، بيؿـ 382وكـض بلـ  عـضص اإلااؾؿـاث الخابعـت لــه  BTPHًلُـه كؼـاع 

ـإحي فـي اإلاغجبــت الثالثـت كؼـاع ال 4862طلـً  ماؾؿــت  179خُـث وــان مجمـىع ماؾؿـاث اللؼـاع ٌعـاصٌ  خـضماثعامـل، ٍو

زـم ًلـي طلـً مسخلـف اللؼاعـاث ألازـغي  .عامـل3170وكض قغلذ هظه اإلااؾؿـاث مـا ٌعـاصٌ % 9.54بيؿبت جلضع بدىالي 

 .% 15وػ بيؿب مخفاوجت والتي لم جخجا

ـــالٌ عـــــام    46711ملُـــــىن صًىـــــاع  و  526027مكـــــغوًعا ملابــــل مبلـــــ   1877، بلـــــ  بحمــــالي الاؾـــــدثماعاث اإلاســـــجلت  2022زـ

ع واهـذ خلُلـت كؼـاع الصـىاعت بيؿـبت  ع اإلاعلىـت ، هـظا 52.21وأُفت مخىكعت. غالبُـت اإلاكـاَع ٪ مـً بحمـالي عـضص اإلاكـاَع

 ٪ مً ؤلاحمالي.60.84وهُال ؤي  28،417مً مبل  الاؾدثماع و  ٪52.38بيؿبت  DAملُىن  275،525اللؼاع ًتراهم 
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 :(2022-2012 ضىت ل لخ ىير الاصدثمار حصيلت الىكالت الىطىيت - ب

ع اإلامىلت مً ػغف الىوالت ومىاصب الكغل اإلاؿخدضزتوجخمثل في   هما ًلي:   اإلاكاَع

 (.2022-2012املضخحدثت املشاراع املمىلت مً طرف الىكالت ومىاصب الشغل : 02الجدول 

 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 الضىىاث

ادد 

املشاراع 

 املعلىت

7803 7715 7157 9904 7950 7185 5057 4196 3029 60916 1877 

مضاهمتها 

في 

 الدشغيل
140110 91415 148943 150959 143330 164414 167618 143044 77389 1223465 46711 

ت اإلاعؼُاث الاخصائُت ألاعضاص عكم اإلاصضع وػاعة .40/ 38/ 36/ 34/ 32/ 30/ 28/ 26/ 24/ 22: مً اعضاص الؼالبخحن باعخماص وكٍغ

 statistique-veille-de-https://www.industrie.gov.dz/?Bulletinالصىاعت 

 ُاهاث الجضٌو في اإلاسؼؽ الخالي :ًمىً ان همثل ب

 2022الو  2012(: ج ىر ادد املشاراع املمىلت ومىاصب الشغل دالل الفترة مً 01الشكل  

 

 .باعخماص معلىماث  الجضٌو الؿابم ؼالبخحناإلاصضع: مً بعضاص ال

ع اإلامىلـــت مــًـ ػـــغف الىوالـــت الىػىُـــت  جغجفـــع وجـــىسفع بـــىجحرة طـــعُفت زـــالٌ هالخـــ  مــًـ زـــالٌ اإلاعؼُـــاث  ان عـــضص اإلاكـــاَع

عــي الجامعــاث  اإلااؾؿــاث الىاقــئتالــى  عــضم وحــىص  زلافــت  اإلاجــاٌ اإلاــضعوؽ وهــظا عاحــع  لــضي الكــباب الجؼائــغي زاصــت زٍغ

بحجــت طــمان الــضزل وهــظلً عــضم وحــىص عوح مســاػغة لضًــه فىجــضه ٌؿــعى للىأُفــت ول ًفىــغ فــي اوكــاء مكــغوع زــاص بــه 

ع اإلامىلت بؿبب عضم حؿضًض الكباب للضًىن اإلاؿخدلت عليهم.  هما ؤن الىوالت كض زفظذ مً عضص اإلاكاَع

مىصـــب قـــغل بِىمـــا وـــان  1223465ٌ  2021فـــي جـــىفحر مىاصـــب الكـــغل خُـــث وصـــل ؾـــىت  وحـــىص طعوةوهالخـــ  هـــظلً 

ع اإلامىلـت. مىصـب قـغل46711خـىالي  2022ؾـىت  غحـع طلـً لهسفــاض وؿـبت اإلاكـاَع وعـضم جؼـىع اإلااؾؿـاث اإلايكــاة  ٍو

تها. ،ؾابلا  اطا ان مىاصب الكغل جخىفغ بىمى اإلااؾؿت واؾخمغاٍع

https://www.industrie.gov.dz/?Bulletin-de-veille-statistique
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 داجمت: 

مـً جدـاٌو وافــت الـضٌو الىامُــت هؿـب عهــان الخىمُــت الاكخصـاصًت، وجظــع مـً ؤحــل طلـً البــغامج والؿُاؾــاث اإلاسخلفـت 

اث ؤلاهخـــاج وعفـــع معـــضلث الىمـــى، ألن ا اإلاىـــخج الــــظي ًسلــــم الثــــغوة واإلادـــغن الغئِيـــ ي  إلااؾؿـــت هـــيؤحـــل جدؿـــحن مؿـــخٍى

ـــت و الخــــي حعــــغف بمىــــار  هــظه اإلااؾؿــت الىاقــئتٍخطــب لىــا ؤن كُــام و ،لالكخصاص ـــغجبؽ بخــــىفغ الظــــغوف اإلاالئمـ وهجاخهـــا مـ

ـــــغ  ـــبت ل جؼائـ ــ ــــدثماع باليؿـ ـــار الاؾــ ــ ـــحن مىـ ــ ـــُت جدؿـ ــ ـــــغ كظـ ـــــضافهم، وجظهـ ـــم ؤهــ ــ ُــ ً جدل ـــدثمٍغ ــ ـــــن  للمؿــ ـــــى ًدؿــ ــــدثماع ، خخــ ــ الاؾـ

ُــم الخىمُــت والـخسلص مـً الخبعُـتهدىجهظــغوعة خخمُــت للنهــىض بالكخصــاص  و حعــض اإلااؾؿــاث  . للؼـاع اإلادغوكـاث دل

لخىاحــضها فــي العضًــض مــً اإلاجــالث  وبهمــاعىصـــغا ؤؾاؾـــُا فـــي الحُـــاة الاكخصـــاصًت، لـــِـ فلـــؽ بؿـــبب عـــضصها  الىاقــئت

الاكخصــــاصًت ؤًظــــا، واعخباعهــــا مجــــال للخجـــــاعب ومصـــــضعا للخجضًـــــض وجىىعهــــا الـــــضائم للصـــــىاعت والخجـــــاعة، باإلطـــــافت بلـــــى 

عهــــا الفعــــاٌ فــــي امخصــــاص وؿــــبت هبُــــغة مــــً العمالــــت، وجدلُــــم كــــُم مظـــافت حؿـــاعض فـــي عفـــع الىـــاجج اإلادلـــي الخـــام، صو 

ع الصاصعاث لىــً ًجــب الاهخمــام ؤهثــغ  هــظه اإلااؾؿــاث وجلــضًم الــضعم الــالػم لهــا خخــي و ،زـاعج كؼـاع اإلادغوكاث ،وجىَى

ــم الىوالــت الىػىُــت لالؾــدثماع ومــا ههــا وطلــً بخدؿــحن اإلاىــار الاؾــدثماَعجـــخمىً مـــً احخُـــاػ الصـــعىباث التــي جىاح عً ػٍغ

 فيها مً مؼاًا حؿاعض على جؼىع وصًمىمت هظه اإلااؾؿاث.

 :الىخائج

 :مً زالٌ هظه الضعاؾت ًمىً اؾخسالص الىخائج الخالُت

  ــــع البلـــــضان  الىاقـــــئتمــــً زــــالٌ عــــغض مسخلـــــف حعـــــاٍعف اإلااؾؿـــــاث وؿـــــخيخج عــــضم وحـــــىص  والهُئـــــاثفـــــي بعـ

ـــا هظــــغا لخبــــاًً اكخصـــاصًاث  ـــاخثحن خىلهـ ـــف مىخـــض لهـــظا الىـــىع مـــً اإلااؾؿــــاث وازــــخالف وحهــــاث هظــــغ البـ حعٍغ

فها  .صولهم و ًظهغ الازخالف واضب بحن الضٌو اإلاخلضمت والىامُت في حعٍغ

  ـــالٌ مؿــــ الىاقــئتاإلااؾؿــــاث ـــاص، مــــً زـ ـــي الاكخصـ ـــت مهمــــت فـ ـــت فــــي الدكــغُل واللُمــت جدخــــل مياهـ اهمتها الفعالـ

 .اإلاظافت والىاجج الضازلي الخام وهى ٌعني ؤن الفغطُت الثاهُت مثبخت

  اهخمامــا  الىاقــئتمـــغث الجؼائـــغ بعـــضة مغاخـــل فـــي مؿـــاع بصـــالخاتها الاكخصـــاصًت خُـــث عغفـــذ فيهـــا اإلااؾؿـــاث

 .الخىمُــت اؾتراجُجُتبـغػ ؤن اإلااؾؿـاث ؤؾاؾــُت فــي متزاًضا مً ػغف الضولت مً مغخلت بلى ؤزغي هـظا مـا ً

   ـــــت ـــــي الخىمُـ ـــــاهمتها فـ ـــــل عملُــــــت مؿـ ـــــغ وحعغكـ ـــــاث فــــــي الجؼائـ ـــــىع اإلااؾؿـ ـــــغة جدــــــٌى صون جؼـ ـــــعىباث هثُـ هىــــــان صـ

ـــــا ــ ــ ــ ــ ـــً ؤهمهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاصًت، مـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــي :الاكخصـ ــ ــ ــ ــ ــ عي والخىظُمــ ـــــَغ ــ ــ ــ ــ ــــب الدكـ ــ ــ ــ ــ ـــعف الجاهــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاص وطـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــت والفؿـ ــ ــ ــ ــ ـــاع البحروكغاػُـــ ــ ــ ــ ــ ــ اهدكـ

 .اإلاكاول اإلاخعللت بالحصٌى على اإلاعلىماث فُما ًسص اإلاىار الاؾدثماعي ؛عي وؤلاصا

  ــــل ٌعخبــــغ اهبــــغ عــــائم ًلــــف ؤمــــام جؼــــىع اإلااؾؿــــاث والؿــــبب الغئِيـــ ي ًىمـــً فـــي طـــعف  الىاقـــئتمكــــيل الخمٍى

ـل صفعـــذ هـــل هـــظه العغاكُــ ،عــضم جىظــُم آلُــاث الحصــٌى علــى العلــاع الصــىا ي؛ؤصاء الجهــاػ البىيــي فــي الجؼائغ

الضولـت بلـى مظـاعفت حهىصهـا مـً زـالٌ بصـضاع العضًـض مـً اللـىاهحن وكــاء مجمىعـت مـً الىوـالث التـي حؿـعى 
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غ هظا اللؼاع الضعم اإلاالي، واإلاخمثلت فـي حهـاػ صعـم الكــباب  ُـــث والىوالت الىػىُـت لالؾـدثماعولها بلى جؼٍى ، خ

 . بضون فائضة وجىفغ اللغوض البىىُت بإؾعاع فائضة مىسفظتجخ خص مؿاعضاتها اإلاالُت في مىذ كغوض 

  فـــي الجؼائــــغ غُـــغ مدفــــؼ لخؼـــىع هــــظا اللؼــاع وطلـــً الىاقـــئت وبصــفت عامــت مـــاػاٌ مىــار الاؾـــدثماع للماؾؿــاث

 .للمكاول والعغاكُل التي جىاحهها هظه اإلااؾؿاث

 :الخىصياث

ــــت  ـــــاث لتركُــ ــــع الاكتراخــ ـــــضًم بعـــ ـــً جلــ ــ ـــــث ًمىــ ــــىع البدــ ـــــم بمىطـــ ـــــا ًخعلــ ـــــاث فُمــ ـــائج ومالخظــ ــ ـــً هخــ ــ ــــضم مــ ـــا جلـــ ــ ــــى مــ ـــــاء علـــ بىـ

 :في الىلاغ الخالُت هاقئتاإلااؾؿاث 

  عت للملفـــــاث وجسفـــــُع اإلاســـاػغ ــــت والبىـــــىن باإلاعالجـــــت الؿـــــَغ ُـ بوكـــــاء بىـــــً اإلاعلىمـــــاث ٌؿـــــمذ للماؾؿـــــاث اإلاال

 .، هما ٌؿمذ بخدلُل ؤفظل وملمىؽ إلاساػغهاالىاقئتجاه اإلااؾؿاث اج

  ــى جدلُــــم الهــــضف الاكخصــــاصي الاحخمــــا ي اإلاــــؼصوج للماؾؿــــاثالعمــــل ، مــــً زــــالٌ حصــــجُع كؼـــــاع الىاقــــئت علــ

 .الصـىاعت باعخبـاعه اإلاصـضع ألاؾاؾـي لللُمـت اإلاظـافت وزلـم الثـىعة وجـىفحر كـضع معخبـغ مـً مىاصب العمل

  وغحرهــا مــً زــالٌ بوكــاء قــبىت معلىمــاث زاصــت  الاؾــدثماع الــضوع الــظي جلــىم بــه الىوالــت الىػىُــت لــضعم صعــم

 .واهم اللؼاعاث التي جيكؽ فيها وجىػَعها على اإلاىاػم الىاقئتباإلااؾؿاث 

  غ وؾـــــــبل جىمُــــــــت ـــــار طـــــــغوعة بحـــــــغاء صعاؾـــــــاث مُضاهُـــــــت ؤزـــــــغي ؤهثـــــــر قـــــــمىل للىكـــــــىف علـــــــى معىكـــــــاث جؼـــــــٍى اإلاىــ

 .في الجؼائغ الىاقئتفي كؼاع اإلااؾؿاث ي الاؾـدثماع 

  غ لخدؿـحن جىافؿـُت اإلااؾؿـاث  .مـً ؤحـل اكخدـام ألاؾـىاق العاإلاُتالىاقئت الاهخمـام بالبدـث والخؼـٍى

  غ هــظه اإلااؾؿــاث، والــى مــا جملىــه مــً مــاهالث ومـــىاعص بــالىظغ بلــى مــا جملىــه الجؼائــغ مــً بعاصة ؾُاؾــُت لخؼـــٍى

ت هائلـــت، و ً ــــت بسؼــــىاث حضًــــضة جىمُلُــــت إلاــــا كامــــذ بــــه للنهــــىض ػبُعُـــت وبكـــٍغ ىفـــي ؤن جلـــىم الضولـــت الجؼائٍغ

 هـــــظا اللؼـــــاع مـــــً ؤحـــــل جدلُـــــم الخىمُـــــت الكـــــاملت ومـــــً ؤحـــــل جـــــضعُم كـــــضعاتها علـــــى الصـــــمىص ؤمـــــام الظـــــغوف 

 .الاكخصاصًت الغاهىت

 كائمت املراجع: 
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بي في جىمُت وجىحُه الاؾدثماع  الاؾخسضامحن الىفاءة، 2016الحىاؽ ػواق،   .4  –لؿُاؾت الخدفحز الظٍغ

غ الاؾدثماع في الجؼائغججغبت الىوالت الىػىُت ل مجلت العلىم الاكخصاصًت وعلىم الدؿُحر ،  -خؼٍى
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ً الضًً بً هىع الضًً، ػهغة ولض بً ػاػة .5 ، مىار الاؾدثماع وؤهمُخه في حظب الاؾدثماعاث 2019، ٍػ

لُا، مجلت صفاجغ بىاصهـ، العضص  .02ألاحىبُت اإلاباقغة في مىؼلت الكغق ألاوؾؽ وقماٌ ؤفٍغ
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م بعضاف،  .9 ، 2008-1996، الاؾدثماع ألاحىبي وآزاعه على الاكخصاص الجؼائغي زالٌ الفترة 2008عبض الىٍغ

 عؾالت صهخىعه في العلىم الاكخصاصًت، حامعت الجؼائغ .

، صفاجغ  -اإلاعىكاث وألافاق –للاهىوي للماؾؿاث الىاقئت في الجؼائغ ، ؤلاػاع ا2022عثمان بلىص ،  .10

mecas 02، العضص.. 

عغاب، زظغة صضًلي، )ص.ث(  صوع الضولت في صعم اإلااؾؿاث الىاقئت بالجؼائغ   فاػمت الؼهغاء .11

ل اإلااؾؿاث الىاقئت، خىلُاث حامعت بكاع العضص  –الجضًضة   .01صعاؾت كغاع بوكاء صىضوق جمٍى

هُئاث الضعم و اإلاغافلت وؤزغها عم  عملُت الخسؼُؽ في  ، 2022الؼهغاء غظبان، بسخت خضاص،  فاػمت .12

صعاؾت خالت الىوالت الىػىُت لضعم حكغُل الكباب لىلًت بغج -اإلااؾؿاث الصغحرة واإلاخىؾؼت 

غج ت اإلاجلض ، -بىعٍغ  .01، العضص: 16مجلت ؤبدار اكخصاصًت وبصاٍع

، مىار الاؾدثماع في الضٌو العغبُت وؤهمُخه في حظب الاؾدثماعاث 2015هماٌ كاًضي، ًاؾحن كاس ي،  .13

ت،-خالت الجؼائغ–اإلاباقغة   .04العضص  ، مجلت الضعاؾاث اإلاالُُت اإلاداؾبُت وؤلاصاٍع

ل اإلااؾؿاث الىاقئت في الجؼائغ هغهان ل حض مً البؼالت، 2022لُىضة صعاوي،  .14 ، بؾتراجُجُت صعم وجمٍى

 .02هُت، العضص مجلت الضعاؾاث اللاهى 

، ًدضص مضوهت بًغاصاث وهفلاث خؿاب 2021ؤوث  23مً اللغاع الىػاعي اإلاكترن اإلااعر في  2اإلااصة  .15

غ اإلاىظىمت الاكخصاصًت  320 -150الخسصُص الخاص عكم  الظي عىىاهه "صىضوق صعم وجؼٍى

ضة الغؾمُت العضص  start-upللماؾؿاث الىاقئت  ش 81" الجٍغ  .2021بغ ؤهخى  24، الصاصع بخاٍع
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لُت للماؾؿاث الىاقئت في الجؼائغ، خىلُاث حامعت بكاع في م .16 سؼاع بىصوالي، )ص.ث(، الصُ  الخمٍى

 .02العلىم الاكخصاصًت، العضص 

 فيعغإلاا الاكخصاصبىاء  فيالخىىىلىحُت  الحاطىاثصوع ، 2017، خىخى ي بً واضب ، ومصؼفىلهاقما .17

غ  في عماٌصعاس ي: صوع خاطىاث ألا  مًى   ، الخىىىلىحُت ؾُضي عبض لحظحرةا لىا ؤلاقاعةمع  جؼٍى

 غ.الجؼائ في واإلاخىؾؼتة غحر الص اإلااؾؿاث فيالخىىىلىجي واللضعة الخىافؿُت  ؤلابضاع

ت 2017ًاؾمُىت زغوبي ،  .18 ، الىظام اللاهىوي للىوالت الىػىُت في جغكُت الاؾدثماع، مجلت العلىم الاصاٍع

 .01واإلاالُت العضص 

19. https://www.aps.dz/ar/sante-science-technologie/85958-2020-04-04-17-27-55.   

20.  https://www.androydi.com. 

21.  statistique-veille-de-www.industrie.gov.dz/?Bulletin.  

       

  

 

https://www.aps.dz/ar/sante-science-technologie/85958-2020-04-04-17-27-55
https://www.aps.dz/ar/sante-science-technologie/85958-2020-04-04-17-27-55
https://www.androydi.com/
http://www.industrie.gov.dz/?Bulletin-de-veille-statistique
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 -امللاوالجيت بجامعت البىيسة همىذحا داز-داز امللاوالجيت كاليت لدعم املؤطظاث الىاػئت

Entrepreneurship House as a agency to support emerging enterprises - 

Entrepreneurship House at the University of Bouira as a model – 

 البىيسة/ الجصائس-زشيلت /حامعت أكلي محىد أولحاج ل طالبت الدكخىزاه. غى 

 الجصائس /  البىيسة-حامعت اكلي محىد اولحاج /كخىزاه. كسميت محمد عماد الدًً طالب الد

PHD. Ghoul Razika / University Akli Mohand Oulhadj- bouira / Algeria 

PHD.Kremia Mohamed Imad eddine/ University Akli Mohand Oulhadj- bouira / Algeria 

 

  ملخف الدزاطت: 

لإلخاوت بمخخلف املفاهُم املخعللت باملؤظعاث الىاؼئت والالُاث الذاعمت لها في ألاوظاه الجامعُت ممثلت هزه الذساظت ذف ته

شة )الجضائش( مً خالٌ الخعشك لخجشبت هزه الذاس في دعم املؤظعاث  في داس امللاوالجُت، مع الترهيز على خالت داس  امللاوالجُت بجامعت البٍى

في، باإللافت ملداولت جلذًم ملترح حذًذ ٌؽمل ظيروسة حذًذة في عمل داس امللاوالجُت بالجامعت  الىاؼئت وول هزا في كالب منهجي ـو

ت، وجىىلم الذساظت مً إؼيالُت مفادها  شة في دعم املؤظعاث الىاؼئت؟مذ ما»الجضائٍش  وكذ"ي معاهمت داس امللاوالجُت لجامعت البٍى

خطح هزا في أن  على ألاخير في الذساظت هؽفذ شة في دعم املؤظعاث الىاؼئت حذ لعُف،  ٍو الذوس الزي جلىم به داس امللاوالجُت بالبٍى

الخعذًل ا عشلذ الذساظت بعن امللترخاث مً بُنها لشوسة عذد املؤظعاث الىاؼئت امليؽئت في اواس الذاس التي هي مؤظعخين فلي، هم

الدصخُق والخدلُلي البُئي الذائم للبِئت الاكخفادًت باملىىلت مً ؼأهه أن ف في لجان ووظائف دوس امللاوالجُت خعب الىمىرج امللترح

ع وهزا ا ًخلم العذًذ مً الفشؿ لخميز املؤظعاث الىاؼئت غذا في ؼتى اللىاعاث الاكخفادًت؛ ل الجامعي لبعن املؽاَس لخىحه للخمٍى

 الىاؼئت راث العالكت بىظائف البدث العلمي.

، داس امللاوالجُت. :الكلماث املفخاحيت  املؤظعاث الىاؼئت، امللاوالجُت، امللاٌو

Abstract:  

This study aims to encompass the various concepts related to emerging enterprises and the mechanisms 

supporting them in university circles represented by the House of Entrepreneurship, with a focus on the case of the House 

of Entrepreneurship at the University of Bouira (Algeria) by exposing the experience of this house in supporting emerging 

institutions and all this in a systematic and descriptive template, in addition to an attempt Presenting a new proposal that 

includes a new process in the work of the House of Entrepreneurship at the Algerian University. The study starts from a 

problem that says, “What is the extent of the contribution of the House of Entrepreneurship to the University of Bouira in 

supporting emerging enterprises?” The study revealed in the end that the role played by the House of Entrepreneurship in 

Bouira in supporting emerging enterprises Very weak, and this is evident in the number of start-up institutions established 

within the framework of the house, which are only two institutions. The study also presented some proposals, including the 

necessity of amending the committees and functions of the entrepreneurial role according to the proposed model. The 

permanent environmental diagnosis and analysis of the economic environment in the region would create many 

opportunities for excellence. Emerging institutions tomorrow in various economic sectors, as well as the trend for university 

funding for some emerging projects related to scientific research jobs j. 

Keywords: start up, entrepreneurship, contractor, house of entrepreneurship. 
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     ملدمت:     

جين الى البىالت لزا          جي الجامعاث، ار ًخىحه أغلب الخٍش ٌغىي ظىق الؽغل في الجضائش وعبت لئُلت مً خٍش

ً ولبتها وجدعِعهم بمشوسة اوؽاء مؤظعتهم الخاـت مً  ت الخذخل مً خالٌ جيٍى وان لضاما على الجامعت الجضائٍش

ي خاحُاث والبها مً خالٌ املعاهمت في خلم فشؿ خالٌ مخخلف البرامج والذوساث واظخدذار الهُئاث التي جلب

عهم  ت لخجعُذ مؽاَس العمل وحعهُل دمجهم في الخُاة العملُت، وفم هزا املىظىس وؽأث داس امللاوالجُت هفـش

 امللاوالجُت وحعهُل دخىلهم الى عالم ألاعماٌ.

دافعا لخعمُم  2007حعذ الخجشبت الىاجخت التي خللتها داس امللاوالجُت لجامعت كعىىُىت التي أوؽأث ظىت          

التي ظعذ مً خاللها الجضائش الى وؽش الفىش  2013داس امللاوالجُت على معخىي حمُع املؤظعاث الجامعُت ظىت 

ل اوؽاء مؤظعتهم الىاؼئت في اواس الىوالت الىوىُت امللاوالحي لذي الىلبت والباخثين ولمان مشافلتهم مً أح

 لذعم حؽغُل الؽباب.

 :الاػكاليت

 مما ظبم رهشه وبغُت الاخاوت أهثر باملىلىع هداٌو ـُاغت اؼيالُت الذساظت على الىدى الخالي:

 ما مدي مظاهمت داز امللاوالجيت لجامعت البىيسة في دعم املؤطظاث الىاػئت؟ 

 فسكيت الدزاطت:

 مً فشلُت أظاظُت مفادها أن: هىىلم

 مظاهمت داز امللاوالجيت بالبىيسة في دعم املؤطظاث الىاػئت حد كئيلت.

 أهميت الدزاطت:

جخمثل أهمُت الذساظت في أجها حعالج مىلىع في غاًت ألاهمُت الا وهى داس  امللاوالجُت ودوسها في دعم الىلبت خُث ٌعخبر  

هزا املىلىع مً مىلىعاث الشائجت خالُا التي حهخم بها العذًذ مً الباخثين هزا مً حهت. ومً حهت أخشي جلترح 

 الجُت في الجضائش.داس امللاو  ظيروسة عمل مًفىشة حذًذة لخدعين 

 : تهذف هزه الذساظت الى جدلُم حملت مً ألاهذاف هىحضها فُما ًلي:أهداف الدزاطت

 ت املخعللت بامللاوالجُت؛  الاملام بمخخلف الجىاهب الىظٍش

 الىكىف على هُيلت داس امللاوالجُت في الجضائش؛ 

  شة ع؛الخعشف على مخخلف ألاوؽىت التي جلىم بها داس امللاوالجُت بالبٍى  في ظبُل حصجُع الىلبت أصخاب املؽاَس

 شة حعشف على دوس داس امللاوالجُت  في دعم املؤظعاث الىاؼئت؛ لجامعت البٍى

 .جلذًم فىشة حذًذة لتركُت هُيل داس امللاوالجُت في الجضائش 
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ت املخعللت بمىلىع الذساظت جم الاعخماد على املىهج: مىهجيت الدزاطت في  لإلملام بمخخلف الجىاهب الىظٍش الـى

ت املبرصة للعىاـش ألاظاظُت ليل مً امللاوالجُت وداس امللاوالجُت.  الخدلُلي مً خالٌ الاظخعاهت بمخخلف ألاوش الىظٍش

 جم معالجت هزا املىلىع مً عذة صواًا مً وشف مجمىعت مً الباخثين والتي هىحضها فُما ًلي:: الدزاطاث الظابلت

  ،هذف مً هزه الذساظت هى معشفت الذوس الفعاٌ الزي جلعبه دوس وان ال (2021دزاطت )بً وزيدة واخسون

امللاوالجُت في جفعُل الثلافت امللاوالجُت لذي الىلبت الجامعُين. باظخعشاك أهم وؽاواث داس امللاوالجُت للمشهض 

ل الى أن داس امللاوالجُت ملُلت ظاهمذ بؽيل هبير في جفع2021، 2015الجامعي ملُلت ظىىاث ) ُل ( جم الخـى

 الثلافت امللاوالجُت لذي ولبت املشهض بفمل اليؽاواث التي جلىم بها خٌى مجاٌ امللاوالجُت.

  ،وان الهذف مً هزه الذساظت هى حعلُي المىء على معاهمت داس  (2021دزاطت )شاًدي وعبد الحميد

ت. باظخعشاك أهم اليؽاواث امللاوالجُت في عملُت وؽش الفىش امللاوالحي وجىمُت سوح امللاوالجُت لذي ولبت الجامع

ل الى أهه بالشغم مً اليؽاواث  امللامت مً وشف داس امللاوالجُت بيل مً حامعت جبعت وحامعت الىادي جم الخـى

والعملُاث الخدعِعُت التي جلىم بها داس امللاوالجُت بالخعاون مع هُئاث الذعم الا أن رلً ال ٌعخبر وافُا لزلً 

ادي وجىمُت الالُاث الالصمت وحب الععي إلعذاد مىاهج جشب ت حعلُمُت حعنى بخعلُم الفىش امللاوالحي والعمل الٍش ٍى

ع على أسك الىاكع.  بخجعُذ هاجه املؽاَس

 ( دزاطتFerhi& Bakhouche,2021)  وان الهذف مً هزه الذساظت هى حعلُي المىء على مفهىم امللاوالجُت مع

ج عشك ججاسب عاملُت لذعم اليؽاه امللاوالحي مً  خالٌ زالزت مداوس أظاظُت املدىس ألاٌو والثاوي جم الخعٍش

فيهما الى مفاهُم خٌى امللاوالجُت واملشافلت امللاوالجُت واملدىس الثالث عشك فُه ججاسب عاملُت لليؽاه امللاوالحي 

ل ىاهُا، أملاهُا، الفين، املغشب، الاماساث. جـى ىُت، بٍش ذ الذساظت الى أن في ول مً هىذا، الىالًاث املخدذة ألامٍش

هىان اخخالف في اليؽاه امللاوالحي للذٌو وهزا ساحع الى امللىماث والشوائض ألاظاظُت التي حعخمذ عليها الذٌو في 

ادة ألاعماٌ.  جفمُم أعمالها، وهزا هظشة ول دولت لمشوسة وأهمُت ٍس

 : جم جلعُم الذساظت الى أسبع مداوس جخمثل فُماًلي:جلظيماث الدزاطت

 : مفاهُم عامت خٌى املؤظعاث الىاؼئت؛ىز ألاول املح  -

؛ املحىز الثاوي:-  إلاواس الىظشي للملاوالجُت وامللاٌو

تفي  مذخل مفاهُمي لذاس امللاوالجُت املحىز الثالث:-  ؛الجامعت الجضائٍش

شة. -اهلي مدىذ اولخاج : ججشبت داس امللاوالجُت لجامعتاملحىز السابع-  البٍى

ت.عشك  املحىز الخامع:-  ملترح حذًذ لعمل داس امللاوالجُت في الجامعاث الجضائٍش

 املحىز ألاول: مفاهيم عامت حىل املؤطظاث الىاػئت

 حعسيف املؤطظاث الىاػئت:-أوال

املؤظعت الىاؼئت عباسة عً مؽشوع ـغير بذأ للخى وولمت جخيىن مً حضأًً ٌؽير الى فىشة الاهىالق و ٌؽير          

م ووشح مىخج حذًذ أو خذمت مبخىشة حعتهذف بها ظىق هبير. بغن  لفىشة الىمى اللىي. فهي مؤظعت حععى لدعٍى
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ع مع اخخماٌ حىيها ألسباح ضخمت في الىظش عً مجاٌ وؽاوها. وجلىم باملخاوشة في ملابل جدلُلها  لىمى كىي وظَش

 (33، ؿفحت 2021)إكلىلي،  خالت هجاخها.

عشفها سائذ ألاعماٌ الؽهير "ظدُف بالهً" على أجها مىظمت مؤكخت جبدث عً همىرج اكخفادي ٌعمذ بالىمى، مشبذ  َو

مىً كُاظه.  بؽيل مخىشس ٍو

حعٍشف املؤظعاث الىاؼئت على أجها: مؤظعت خذًثت الخأظِغ ـممذ لخىمى بعشعت في عالم الاعماٌ، وعمىما ًمىً 

عت، خُث حععى جبعا للذستها على الخىظع باعخمادها  فها مىخفمت عىذ الاهىالق ملابل ما ججىُه مً أسباح ظَش مفاٍس

م مىخج حذًذ أو خذمت مبخىشة ح )حسووي و ملىػيت،  عتهذف بها ظىق هبيرة.الخىىىلىحُا الخذًثت واملخىىسة الى حعٍى

 (75، ؿفحت 2021

 مميزاث املؤطظاث الىاػئت:-ثاهيا

)مخىاغ و خاطف،  جخمثل أهم العماث التي جخفف بها املؤظعاث الىاؼئت والتي جميزها عً غيرها في:

 (32-31، الـفحاث 2021

خُث أن املؤظعت الىاؼئت هي مشخلت مبىشة فلي، والهذف الشئِس ي لشائذ ألاعماٌ هى الخشوج  مؤكخت: أنها مؤطظت-

ٌى الى مشخلت الىطج والذًمىمت؛  منها والـى

الابخياس: خُث ٌععى هزا الىىع مً املؤظعاث الى خلم مىخج أو خذمت حذًذة ال ًخم جلذًمها خالُا في أي ظىق -

 اخش، ار جلع املؤظعاث الىاؼئت في ـمُم الابخياس؛

: وىن املؤظعاث الىاؼئت راث حجم ـغير وخبرة مدذودة، ومىحهت للمجهٌى ًجعلها أهثر عشلت للمؽاول املسوهت-

ت؛  ألامش الزي ًخىلب املشوهت اليافُت ملىاحهت هزه الخدذًاث ولمان الاظخمشاٍس

ذة عً غيرها، خُث Paul Grahamاعخبرها : وهي العمت التي الىمى- أجها ميزة أظاظُت للمؤظعاث الىاؼئت حعلها فٍش

 اؼاس في ملاله الؽهير خٌى الىمى الى أن املؤظعت الىاؼئت هي مؤظعت مفممت لخىمى بعشعت.

: هى هلق في معشفت املعخلبل، وعذم الخأهذ ًخممً خذور الس يء والجُذ مثاٌ رلً جلبل العمالء لبعن عدم الخأكد-

املىخجاث كذ ًفىق ول الخىكعاث املخفائلت وكذ ًيىن عىغ رلً، وختى في ظل الخاالث التي ال ًمىً الخيبؤ بها ًظل 

  .في العىق MVPوشح هذ أو املخاوشة ومثاٌ رلً بئميان سائذ ألاعماٌ أن ًلىم بالخخىُي للخللُق مً خالت عذم الخأ

 أهداف املؤطظاث الىاػئت:-ثالثا

جلعب املؤظعاث الىاؼئت دوسا معخبرا في عملُت الخىمُت، فهي حعاهم في جدلُم الاكالع الاكخفادي 

ع الاكخفادي للذٌو التي جفخلش الى رلً، وعلى العمىم هجذ أن هزه املؤظعاث حععى الى ، 2022)باًصيد،  والخىَى

 :(62-61الـفحاث 
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 خلم فشؿ للعمل بؽيل مباؼش أو غير مباؼش مما ٌعاهم في اللماء على مؽيلت الفلش ومؽيلت البىالت؛-

وظائل أداة فعالت لخىوً ألاوؽىت في املىاوم الىائُت مما ًجعلها أداة هامت لتركُت جثمين املىاسد املدلُت واخذي -

 الخيامل والاهذماج بين املىاوم؛

ل هزه ألافياس - ت على جدٍى ت وال جمخلً اللذساث املالُت والاداٍس حعاهم في جمىين الفئاث التي جمخلً ألافياس الاظدثماٍس

ع واكعُت؛  الى مؽاَس

 حعاهم في جضوٍذ العىق بمخخلف املىخجاث املمىىت وبالخالي حعاهم في اخالٌ الىاسداث؛-

ع بما جدخاج الُه في عملُت الاظدثماس؛حعاهم ف-  ي جضوٍذ مخخلف املؽاَس

 حعاهم في جدعين الىمى الاكخفادي مً خالٌ اللُم املمافت التي جدللها.-

  :Startup مؤطظت هاػئت إكامت أطاطياث-زابعا

)بىىحعفس، ػاال، و  ئتمؤظعت هاؼ إكامت أحل مً جىفشها ًجب التي ألاظاظُت ألامىس  بعن هىان

  :(2020طابىغ، 

ٌ  جلذًم إلى بىبُعتها Startups الىاؼئت ااملؤظعاث حععى : خُثوحاحاتهم الىاض مؼكالث في الخفكير   -  للىاط خلى

 .العىق  في الشائذة الخذماث ووشح

ٌ  عً البدث حعني ال الىلىت هزه :املؼكالث لهره وعمليت إبداعيت حلىل  عً الخفخيؽ- بت خلى  بل مألىفت، غير أو غٍش

 .اليافي بالؽيل بدىفُزها كام أخذ ال أو عملي بؽيل كبل مً أخذ ًمعها لم بعُىت اظتراجُجُاث في الخفىير حعني

ٌ  اخخُاس إلى ألاعماٌ سائذ ًدخاج واملبيعاث: بالعمل الازجلاء على حظاعد طسق  في الخفكير-  هبيرة بئمياهُت جخمخع خلى

ادة على كادسة وجيىن  للىمى  على .وغيرها الخدخُت البنى على الطخمت الخيالُف بزٌ إلى الخاحت دون  والذخل ألاسباح ٍص

ش اخترث إرا املثاٌ ظبُل  بالعمل الاسجلاء على بالفعل ٌعاعذن املجاٌ هزا فئن الزهُت، الهىاجف أحل مً جىبُلاث جىٍى

  الخىبُم ًفبذ وبهزا فلي واخذة مشة الخىبُم إعذاد علًُ ًخىحب أهه العخباس وألاسباح،
 
 .لؽشائه الىاط مً للىثير مخاخا

 لخلذًم املخاخت الخلىُت املىاسد اظخخذام مً فالبذ لهزا خُاجىا وحذث لدعهُل الخىىىلىحُا :الخكىىلىحيا على الاطدىاد-

   املعتهذفين. للعمالء واملىخجاث الخذماث أفمل

 املؤظعت الىاؼئت على ًجب ججاسي، عمل أي في الخاٌ هى هما :ألاهداف هره لخىفير شمىيت وفتراث أهداف جحدًد-

startup حُذ بؽيل أهذافها جدذد أن ،
 
 ؛والبعُذ املخىظي اللفير، ألامذ على حذا

 الىاؼئت الؽشهت بئكامت للبذء الاعماٌ سائذ لها ًدخاج التي امليزاهُت ملذاس جدذًذ :الاكخـادي الـعيد على الخخطيط-

Startup العمل؟ هزا في مؽترن شخق ول به ظِعاهم الزي املاٌ ملذاس ما 
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 لشعاًت وافُت ميزاهُت لذًً جىً لم إرا .املالًين ولذحهم سواد حمُع ًىلذ ال ،الخلُلت :حماعي جمىيل مىازد عً البحث-

ت ألاعماٌ فىشة وجىفُز ل مفذس عً ابدث لذًً الخجاٍس ل لهزا مىفت عبر فىشجً جيؽش بهزا حماعي جمٍى    الخمٍى

crowdfunding مثل: Catarse Indiegogo، Kickstarter  عاهمىن  مبادسجً ًذعمىن  أشخاؿ على للعثىس  باملاٌ َو

 ؛بزلً للبذء المشوسي 

مؤظعخه  إلكامت ومعخعذ حاهض عمل فٍشم لذًه ًيىن  أن ًخدلم مً أن ألاعماٌ لشائذ البذ مىحد: عمل فسيم حؼكيل-

 املؽشوع. أحل مً هام بش يء عمى ول ٌعاهم الىاؼئت، وأن

  امللاول از الىظسي للملاوالجيت و الاط املحىز الثاوي:

ٌعخبر مفهىم امللاوالجُت مً املفاهُم التي الكذ اهخماما بالغا بالذساظت والخدلُل مً وشف الباخثين            

ٌى إلى حعٍشف  Hfayolle, Schumpetr, Mintzberg ألاوادًمُين مثل  وغيرهم الزًً وان مدىس اهخمامهم مداولت الـى

للى الاحماع عىذ الباخثين في هزا املجاٌ، سغم رلً بلي هزا املفهىم غامن، غير واضح وال ًللى  ؼامل للملاوالجُت ٍو

 عت ـغيرةإلاحماع عىذ املخخفين في هزا املجاٌ خاـت عىذ جدلُل هزا املفهىم مع املفاهُم املخعللت بئوؽاء مؤظ

وامليؽىسة  1987ظىت   William gartnerففي دساظت كام بها  ،(349، ؿفحت 2021)بً وزيدة، كسوغ ، و هبىل ، 

عب الخدذًذ وىجها ظاهشة غير مخجاوعت هثيرة الالخباط  1990ظىت  ل مً خاللها إلى أن هزا املفىلح معلذ ـو جـى

)بىعافيت و  أزاسث الىثير مً الىلاػ في أوظاه الباخثين والاكخفادًين دون أن ٌعخىُعىا جدذًذ مفهىم مىخذ لها.

وعلُه مً خالٌ هزا املدىس ظىداٌو الجمع ملخخلف أساء الباخثين خٌى مفهىم  (376، ؿفحت 2021ىز ، هاؿ

 امللاوالجُت وامللاٌو وجلذًمها في ـىسة ملخفت وواضخت مع إلاؼاسة ليل حىاهب هزًً املفىلخين.

 أوال حعسيف امللاوالجيت 

ىش ظىت  الخذًثت مً اكخفادًاث الدعُير إلى اكخفادًاث ملاوالجُت، إلى جدٌى الاكخفادًاث  1985أؼاس بُتر دٍس

، )بً ػىاط و  مفىلح امللاوالجُت الزي صاد الاهخمام به بؽذة مىز اللشن الثامً عؽش والزي ًشجبي غالبا بامللاٌو

فاث الخاـت بامللاوالجُت في الىشح الخالي:  (317، ؿفحت 2022لعىج ،  مىً جلخُق أهم الخعاٍس  ٍو

  على أجها ببعاوت وبففت خاـت عملُت خلم الثروة الاكخفادًت والاحخماعُت  1990ٌعشف فاًٌى امللاوالجُت ظىت

ش   وجخميز بذسحت عالُت مً عذم الُلين في ظل وحىد الخىش مع مؽاسهت ألافشاد بلىة خُث ًجب عليهم جىٍى

 ظلىههم و املشجىض أظاظا على كبٌى الخغُير والخىش املشجبي به مع ألاخز بضمام املبادسة والدعُير املعخلل.

 (376، ؿفحت 2021)بىعافيت و هاؿىز ، 

  الاكخفادًين ً ش وشق  Frank Knightو  Joseph Schumpeterٌعشف الخبيًر امللاوالجُت بأجها عملُت الابخياس وجىٍى

ت.  (5، ؿفحت 2020)العلاب و كسوغ ،  وأظالُب حذًذة الظخغالٌ الفشؿ الخجاٍس

  عشفMichel Coster  ت حذًذة خاللت لللُمت الاكخفادًت امللاوالجُت على أجها ظاهشة اهبثاق واظخغالٌ فـش

والاحخماعُت هدُجت للمبادسة والابخياس وحغُيراث امللاٌو الزي ًخفاعل مع مدُىه باظخمشاس، أما دساهش فلذ عشفها 
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ت إلعىاء املىاسد املخاخت خالُا اللذسة على خلم كُمت  بالفعل إلابذاعي الزي ًخممً الىظش للخغُير على فـش

 (52، ؿفحت 2021)فسحي و بخىغ ،  حذًذة.

  مً اللاهىن املذوي على أجها  549على الفعُذ املدلي هجذ أن املؽشع الجضائشي عشف امللاوالجُت بمىحب املادة

عمال ملابل أحش ًخعهذ به املخعاكذ ألاخش، هما علذ ًخعهذ بملخماه أخذ املخعاكذًً أن ًمع ؼِئا أو أن ًؤدي 

عشف اللاهىن ألاظاس ي للخشفي امللاولت على أجها اظخخذام وظائل إلاهخاج في مىظمت دائمت أظعذ على وؽأة 

ا إرا وان ًخم على ؼيل مؽشوع، وهى مىلىع ٌعخمذ على فىشجين أظاظِخين: الخىشاس  مادًت، فالعمل ٌعخبر ججاٍس

 (172، ؿفحت 2019)لىالبيت ، طعيبت ، و حىدي ، . والخىظُم

  فاث ًمىً الىظش لخعٍشف مىظمت الخعاون الاكخفادي والخىمُت للملاوالجُت   OCDEمً خالٌ ما ظبم مً حعٍش

هخعٍشف ؼامل خُث عشفتها على أجها اليؽاه الذًىامُيي الزي ٌععى لخلم كُمت مً خالٌ إوؽاء أو جىظُع وؽاه 

م جدذًذ واظخغالٌ مىخجاث حذًذة، وشق حذًذة أو أظىاق حذًذة.   ، 2018)هاملي وحىحى ، اكخفادي وعً وٍش

 ُت التي ًمىً أن جخخزها امللاوالجُت وهي واالحي: ، وعلُه فالخعٍشف هىا ٌؽير إلى الفىس الشئِع(25ؿفحت 

 :ٌعخبر هزا الىمىرج ألاخذر في مجاٌ البدث في امللاوالجُت، خُث حاء في هخاباث   فسؾ لألعمالshane et 

Venkatarman  ،ت عخغل الفـش ىؽف َو أن مجاٌ امللاوالجُت ًخممً حاهبين، ألاٌو اهخم بامللاٌو الزي ًدذد ٍو

ت عمل في خذ راتها، اهىالكا مً هزا فئن امللاوالجُت حعخمذ باألظاط على  في خين الجاهب الثاوي حهخم بىحىد فـش

ىال إلمياهُت اظخغاللها بما ًخاح مً إمياهُاث ت وجلُُمها ـو ، 2021)بً عباض و شدوزي ،  ومىاسد. جدذًذ الفـش

  (597ؿفحت 

 هزا الخُاس ًتزعمه إوؼاء مىظمت :Garter  الزي ٌعخبر أن اللاوالجُت هي إوؽاء مىظماث حذًذة، حؽمل مجمىع

ت، معلىماجُت، مادًت  املماسظاث التي ًلىم بها امللاٌو مً حمع وجىظُم املىاسد املخخلفت ظىاء واهذ املالُت، بؽٍش

وجخعذد ـىس خلم وإوؽاء مىظمت (3، ؿفحت 2021)فسحي و بخىغ ،  وغيرها مً أحل خلم مؤظعت حذًذة

 (6، ؿفحت 2020)العلاب و كسوغ ،  هما ًلي:

 خُث ًلىم امللاٌو هىا بخلم وؽاه إهخاجي أو خذماحي، وبالخالي خلم وظائل خلم مؤطظت ذاث وؼاط حدًد :

 ووشق إهخاج حذًذة. 

 :وهى ما حعلم بمؤظعت أو وؽاه مخىكف أو مىحىد خُث ًلىم امللاٌو باظخعادة  مؤطظاث اطخعادة اليؼاط

شه.   ومخابعت العمل فُه وجىٍى

 هىا ًخعلم ألامش بأحير خُث جلىم املؤظعت ألام التي ًضاٌو وؽاوه بها خلم مؤطظت مً زحم مؤطظت :

 بمعاعذجه على خلم وؽاوه املعخلل.

 :هزا الاججاه ًتزعمه  خلم الليمتBruyat 1993   الزي ٌعخبر أن امللاوالجُت جخمدىس خٌى دساظت العالكت بين

الفشد واللُمت التي ًيؽئها، فالفشد هى الؽشه ألاظاس ي لخلم اللُمت فهى الزي ًلىم بخدذًذ وشق إلاهخاج وظعخه 

 (53، ؿفحت 2021)فسحي و بخىغ ،  وبذون هزا الفشد ال ًخم خلم أو إوؽاء كُمت حذًذة.
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 هى كذسة امللاولين على اكتراح أفياس حذًذة مً أحل مىذ أو إهخاج ظلع أو خذماث حذًذة وأًما مً الابخكاز :

أحل إعادة جىظُم املؤظعت، الابخياس هى إوؽاء مؤظعت مخخلفت عً جلً التي وعشفها مً كبل، إهه اهدؽاف 

لت حذًذة للعمل،  ل مىخج، اهه اكتراح وٍش  (6، ؿفحت 2020)العلاب و كسوغ ،  الخىصَع أو البُع.أوجدٍى

 ثاهيا: حعسيف امللاول: 

جىىس مفهىم امللاٌو مع جىىس اليؽاه الاكخفادي وحعلذه ختى أـبذ على ما هى علُه الُىم بعذ املشوس بعذة مشاخل 

فاث الخاـت بامللاٌو  مىً عشك حملت مً الخعٍش  ًلي:  فُماٍو

  جمعها للخفٌى على دؽاسد وىهدُىن امللاٌو على أهه شخق مغامش ٌعدثمش في ؼشاء العلع وألادواث، ٍو ٌعشف ٍس

دلم فشؿ عمل م جذد ٍو خىك امللاٌو املخاوشة ٍو ىخج حذًذ مع فىشه بُعها في املعخلبل بأظعاس غير مؤهذة، ٍو

 (377، ؿفحت 2021)بىعافيت و هاؿىز ،  مثمشة.

  عشفFilion   امللاٌو بأهه شخق مبذع، ًخميز باللذسة على جدذًذ ألاهذاف وجدلُلها، والبدث عً فشؿ

 (171، ؿفحت 2019)لىالبيت ، طعيبت ، و حىدي ،  ألاعماٌ باعخذاٌ وبئبذاع سغم أجها مدفىفت باملخاوش.

  خلبل مخاوش  ٌعشف ألبرث ؼابيرو امللاٌو على أهه الصخق املبادس واملىظم لأللُاث الاحخماعُت والاكخفادًت ٍو

 (318، ؿفحت 2022)بً ػىاط و لعىج ،  الفؽل.

  ًشيMark Casson   ٌأن امللاٌو هى شخق مخخفق في ـىع اللشاس ًمخلً معشفت بذحهُت جمىىه مً الاظخغال

ٌى إلى أهذافه.  في  (53، ؿفحت 2021)فسحي و بخىغ ، ألامثل للمىاسد الىادسة والخعامل معها مً أحل الـى

، فل  Schumpeterخين كذم  ذ سبي هزا ألاخير بالصخق املبذع واملبخىش واملجذد فهى بعذا حذًذا ملفهىم امللاٌو

ول مً ٌعخىُع إهخاج مىخج حذًذ، اظخدذار أظلىب إهخاج حذًذ، فخذ مىفز حذًذ للعىق، اهدؽاف مفذس 

 (95، ؿفحت 2020)كازة ، طهساوي ، و ؿالح ،  حذًذ للمىاد ألاولُت، جىظُم حذًذ لإلهخاج.

  ٌى لخالت جبعا لىيرصهش فامللاٌو هى مً ٌعخغل الفشؿ التي جيىن في خالت عذم الخىاصن، وبيؽاوه ٌصجع للـى

الخىاصن، وأهم ميزة للملاٌو هي كذسجه على جدلُل فشؿ الشبذ املىحىدة ومعشفخه بالفشق بين ظعش الؽشاء وأظعاس 

 (752، ؿفحت 2017)مىفم ، دزيع ، و ماًى ،  البُع وهى ًىؽف هزه الفشؿ بفمل خبرجه ملشاخل العىق.

فاث العابلت ًمىً إًشاد حملت مً الففاث التي ًخدلى بها امللاٌو مثل الذافع هدى إلاهجاص، جدمل  مً خالٌ الخعٍش

مت واملبادسة، الابذاع والثلت بالىفغ والائخمان  واملعؤولُت، هزلً الاظخدىار املخاوشة، الخاحت لالظخلاللُت، العٍض

 (753، ؿفحت 2017)مىفم ، دزيع ، و ماًى ،  على الفشؿ والخىحه املعخلبلي وجدمل الغمىك.

 طادطا: املؼاكل أو املعىكاث التي جىاحه إوؼاء املؼازيع امللاوالجيت: 

الفعىباث والعشاكُل التي جلف خاحضا بُنهم وبين سغبتهم في ًىحه الىلبت الجامعُين )امللاولين( العذًذ مً 

لُت، أًً حعخبر هزه ألاخيرة مً أهم املعىكاث  عهم الخاـت، ومً بين هزه العشاكُل هجذ املعىكاث الخمٍى إوؽاء مؽاَس

ل املىاظب، مثل ـ ع امللاوالجُت والتي جخجلى في ـعىبت فشؿ الخفٌى على الخمٍى عىبت اظدُفاء التي حعاوي منها املؽاَس
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ول الؽشوه التي جىلبها اللشوك البىىُت مثل عذم اظدُفاء ؼشه جلذًم المماهاث، هزلً هجذ معىكاث فىُت بذأ 

بظشوف اخخُاس الفىشة املىاظبت إلى ـعىباث الخفٌى على معاخاث عمل او مىاكع وؽاه إلى مؽاول الخفٌى على 

عُت بما فيها مً املىاد ألاولُت في مذخالث املؽشوع، هجذ مً بين الف عىباث أًما املعىكاث الخىظُمُت والدؽَش

ت  ـعىباث الخفٌى على التراخُق الشظمُت وجفش ي مظاهش البيروكشاوُت وغيرها، وأخيرا هجذ املعىكاث إلاداٍس

ع امللاوالجُت الؽباهُت في هثير مً ألاخُان لإلداسة الصخُدت والخبرة ف لُت التي جخجلت في افخلاس املؽاَس ي العذًذ والدعٍى

م وغيرها  (754، ؿفحت 2017)مىفم ، دزيع ، و ماًى ،  .مً املجاالث واإلهخاج او الدعٍى

 في الجامعت الجصائسيت:  مدخل مفاهيمي لداز امللاوالجيت: لثاملحىز الثا

، وهزا مً خالٌ ً ألاوادًمي الىىعي  حعخبر الجامعت كاوشة الخىمُت الاكخفادًت في ول الذٌو لماجها للخيٍى

للىلبت في مخخلف الخخففاث إر أجها جىفش الظشوف املىاظبت وألادواث البدثُت التي ًدخاحها الىالبت، هزا مً حهت، 

ومً حهت أخشي فلذ أـبذ للجامعت جىحهاث أخشي ًأحي على سأظها إعذاد الىالب الجامعي ملشخلت ما بعذ الجامعت، 

ت ومً بين هزه الخىح هاث هى إعذاد الىالب الجامعي لُيىن سائذ أعماٌ معخلبلي، إر أن الجامعت جىمذ والبها فـش

رهبُت لذخٌى عالم ألاعماٌ مً خالٌ إوؽاء ما ٌعمى بذاس امللاوالجُت التي جمىً الؽباب الجامعي مً ججعُذ 

عهم مً خالٌ الذعم واملشافلت التي جلذمها لهم.   (7، ؿفحت 2020)العلاب و كسوغ ،  أفياسهم ومؽاَس

 أوال: الخعسيف بداز امللاوالجيت: 

جم اخخُاس مفىلح "داس" وىهه ًخخلف عً غيره مً الدعمُاث ألاخشي للمشاهض أو املعاهذ والتي جىحي أهثر 

"داس" جىمذ اهىباعا بالذًىامُىُت وجبادٌ ألافياس بالهُئاث ألاوادًمُت أو الخعلُم الىالظُيي، باإللافت إلى أ، حعمُت 

وهى املفهىم الزي حععى داس امللاوالجُت إلى ججعُذه  (181، ؿفحت 2018)بعلت و بً عىيدة ،  وجىمُت سوح املبادسة،

ع الىاؼئت  ومعاعذتهم في ججعُذها على أسك في الىظي الجامعي مً خالٌ دعم الىلبت أصخاب ألافياس واملؽاَس

، إرن فذاس امللاوالجُت عباسة عً هُئت جم اظخدذاثها في مخخلف مؤظعاث (191، ؿفحت 2021)بً كطاف،  الىاكع.

ت )حامعاث، مشاهض حامعُت ومذاسط ووىُت علُا(، وهي هخاج الؽشاهت بين وصاسة الخعلُم العالي  الخعلُم العالي الجضائٍش

والبدث العلمي ووصاسة العمل والدؽغُل والممان الاحخماعي مً أحل وؽش الثلافت امللاوالجُت في أوظاه الىلبت 

عهم امللاوالجُت ودفعهم ألظىاق العمل الخشة. ىا ًمىنهم مً ججعُذ أفياسهم ومؽاَس نهم جيٍى  الجامعُين وجيٍى

حغىي حمُع الجامعاث ومؤظعاث الخعلُم العالي في الجضائش، خُث  داس ملاوالجُت  58جم إوؽاء  2013ومىز ظىت 

ألٌو داس ملاوالجُت جم إوؽائها  ظىت  (192، ؿفحت 2021)بً كطاف،  واهذ هزه العملُت حعمُما للخجشبت الىاجخت

بين حامعت كعىىُىت وحامعت بُير بجامعت الاخىة مىخىسي بلعىىُىت في إواس حعاون علمي وؼشاهت  2007

)بً عباض و شدوزي ،  .2003ظىت  Grenobleمىذٌعبغشوهىبل بفشوعا ورلً هلال عً الخجشبت الفشوعُت لجامعت 

 (590، ؿفحت 2021

في سفع وعبت الؽباب الجامعُين مً خملت الؽهاداث  2016و  2008وللذ ظاهمذ دوس امللاوالجُت خالٌ الفترة ما بين 

هما كذمذ أهثر مً  %30إلى  %8مً  Ansejالجامعُت املعخفُذًً مً دعم الىوالت الىوىُت لذعم حؽغُل الؽباب  
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لُم العالي عبر الىوً، وظاهمذ في سفع وعبت إوؽاء في مخخلف مؤظعاث الخع 2017-2013وؽاوا خالٌ الفترة  1623

ع املفغشة مً وشف الؽباب خملت الؽهاداث الجامعُت مً  )بً  .2016ظىت  % 18إلى   2013ظىت  %6املؽاَس

 (192، ؿفحت 2021كطاف، 

 ثاهيا: أهداف داز امللاوالجيت: 

خ خعب اجفاكُت إلاواس للؽشاهت  بين وصاسة الخعلُم العالي والبدث العلمي  2017ماسي  09التي جم إبشامها بخاٍس

ووصاسة العمل والدؽغُل والممان الاحخماعي على هامؾ امللخلى الىوني لتركُت زلافت امللاوالجُت في الىظي الجامعي 

شحىة مً إوؽاء دوس امللاوالجُت في الزي اوعلذ باملذسظت الىوىُت العلُا إلداسة ألاعماٌ بالللُعت، فئن ألاهذاف امل

املؤظعاث الجامعُت جأحي في إواس ألاهذاف العامت للعُاظت الىوىُت للدؽغُل، وجماؼُا مع ظُاظت وصاسة الخعلُم 

ض عالكت الجامعت باملدُي الاكخفادي والاحخماعي. وللذ جمدىسث ألاهذاف التي هفذ  العالي والبدث العلمي في حعٍض

  (192، ؿفحت 2021)بً كطاف،  اهت في ما ًلي:عليها اجفاكُت الؽش 

  ش الفىش امللاوالحي في الىظي الجامعي؛  ولع إواس للدؽاوس والؽشاهت ٌعمذ بتركُت وجىٍى

  حعمُم داس امللاوالجُت على وافت املؤظعاث الجامعُت؛ 

  جدفيز الشوح امللاوالجُت لذي الباخثين والىلبت مً خالٌ بشامج وؽاواث تهذف إلى وؽش وصسع الثلافت امللاوالجُت؛ 

  إوؽاء بىً لالفياس ًشجىض على مزهشاث الخخشج وهزا هخائج ألاعماٌ املىجضة مً وشف مخابش البدث الجامعُت والتي

ت و جثمين الخ ع اظدثماٍس  براث وإزشاء الخجاسب في مجاٌ امللاوالجُت. ًمىً أن جيىن مىلىع مؽاَس

 ثالثا: وظائف داز امللاوالجيت: 

 جمىلع داس امللاوالجُت بىظُفُخين أظاظِخين هما: 

 م مخخلف بشامج الخدعِغ ووؽش زلافت الخحظيع : مً خالٌ جيؽُي الفىش امللاوالحي لذي الىلبت، عً وٍش

وتهذف هزه الىظُفت إلى العمل على الشغباث امللاوالجُت  (182، ؿفحت 2018و بً عىيدة ،  )بعلت امللاولت،

للباخثين أو الىالب بعذ مغادستهم الجامعت أو بعذ الخبرة في العمل، ألن أزش عملُت الخدعِغ ًظهش مع مشوس 

 (97ؿفحت ، 2020)كازة ، طهساوي ، و ؿالح ،  الىكذ.

 عهم الخاـت،املسافلت  : حعمذ هزه الىظُفت بئعذاد الىلبت ودفعهم هدى الخىىاث ألاولى في اججاه خلم مؽاَس

فمً خالٌ هزه الىظُفت ًخم اظخلباٌ ومشافلت الفىشة إلى املؽشوع،  (182، ؿفحت 2018)بعلت و بً عىيدة ، 

امللاوالجُت هىا على حمع املىاسد الخعلُمُت والخلىُت التي مً ؼأجها مشافلت مؽشوع امللاولت بذأ بدُث حعمل داس 

لها إلى مؽشوع مً خالٌ ولع أصخاب املؽشوع في ؼبىت الخىاـل املالئمت مع  مً املعاعذة في جبني الفىشة وجدٍى

 .(97، ؿفحت 2020،  )كازة ، طهساوي ، و ؿالح هُاول الذعم.

 زابعا: مهام وأوؼطت دوز امللاوالجيت: 

ا لمً  في إواس جدلُم ألاهذاف الشئِعُت لذوس امللاوالجُت فئجها جمىلع بمجمىعت مً املهام التي بشمجتها ظىٍى

  (193، ؿفحت 2021)بً كطاف،  البرهامج العىىي لذاس امللاوالجُت، والتي ًمىً خفشها في ما ًلي:
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  جىظُم ألاًام إلاعالمُت والخدعِعُت داخل هُاول وولُاث الجامعت؛ 

  جىظُم وعلذ امللخلُاث والىذواث وألاًام الذساظُت في مىلىعاث امللاوالجُت؛ 

  فُت( خٌى هُفُاث وخىىاث إوؽاء املؤظعاث بالؽشاهت مع جىظُم جظاهشاث )الجامعت الفُفُت والجامعت الخٍش

 امليىهين واملشافلين املعخمذًً لذي الىوالت؛ 

  ع مً الىلبت؛  علذ للاءاث واحخماعاث دوسٍت مع خاملي املؽاَس

  ٌجىظُم معابلاث الخخُاس مخىي أعماBusiness Plan ؛ 

 ع؛ جىظُم معابل  اث هجىم امللاوالجُت الخخُاس أخعً ألافياس للمؽاَس

  يُت لفائذة الىلبت على غشاس بشامج  .BMGو CREE-TRIEجىظُم الذوساث الخيٍى

 خامظا: جىظيم داز امللاوالجيت: 

جدؽيل داس امللاوالجُت مً لجان ووىُت مؽترهت ولجان مدلُت مؽترهت بيل حامعت تهخم بخدذًذ بشامج العمل 

 ( ًىضح جىظُم داس امللاوالجُت: 01جىفُزها، والؽيل سكم )ومذي 

 

 ًمثلىن وصاسة العمل والدؽغُل والممان الاحخماعي، أسبعت  : وجخيىن مً:كتر اللجىت الىطىيت املؼت ً عمٍى

ين ًمثلىن الىوالت الىوىُت لذعم وحؽغُل الؽباب،  أعماء ًمثلىن وصاسة الخعلُم العالي والبدث العلي، عمٍى

وجيىن اللجىت معؤولت عً ولع الئدت داخلُت جدذد  (174، ؿفحت 2019)لىالبيت ، طعيبت ، و حىدي ، 

ا عً خالت جىفُز البرهامج وجشظله إلى الىصساء املعؤولين عً العمل  شا ظىٍى ؼشوه عملها، وحعذ أًما جلٍش

 (98، ؿفحت 2020)كازة ، طهساوي ، و ؿالح ،  والبدث العلمي.الدؽغُل والممان الاحخماعي والخعلُم العالي 

ين  اللجىت املحليت املؼتركت لكل مؤطظت حامعيت: ت الدؽغُل بالىالًت، عمٍى وجخيىن مً: عمى ممثل عً مذًٍش

ً ًمثلىن املؤظعت الجامعُت املعىُت. )لىالبيت ،  ًمثلىن الفشع املدلي للىوالت الىوىُت لذعم وحؽغُل الؽباب، عمٍى

ش العىىي وجلذًمه إلى اللجىت جيىن هزه اللجان معؤولت عً  (174، ؿفحت 2019طعيبت ، و حىدي ،  اعذاد الخلٍش

 .(98، ؿفحت 2020)كازة ، طهساوي ، و ؿالح ،  الىوىُت.
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 البىيسة -ي محىد اولحاجاكل املحىز السابع: ججسبت داز امللاوالجيت لجامعت

شة –مً خالٌ هزا املدىس ظِخم الخىشق لعشك ججشبت داس امللاوالجُت بجامعت اهلي مدىذ اولخاج  البٍى

)الجضائش(، مً خالٌ مجمىعت اليؽاواث التي كامذ بها الذاس ومجمىع الخفُلت املترجبت عً هزه اليؽاواث 

 .2021مً بذاًت عمل الذاس لغاًت ظىت 

 بالبىيسة:حعسيف داز امللاوالجيت -أوال

شة هي ميان اظخلباٌ، اعالم، جىحُه ومشافلت الىلبت         داس امللاوالجُت لجامعت أهلي مدىذ أولخاج بالبٍى

ع الاظخفادة مً الىفائذ والاسؼاداث ومعاعذتهم  خاملي فىشة اوؽاء مؽشوع. حعمذ للىلبت خاملي املؽاَس

 ت للذولت.إلوؽاء وحعُير مؤظعتهم بالؽشاهتمع وواالث الذعم الخابع

 تهذف الى وؽش وحعمُم الفىش امللاوالحي في وظي الىلبت، وهزا حزب الىلبت لىلىج عالم امللاوالجُت.

 مهام داز امللاوالجيت بالبىيسة:-اثاهي

شة في:  جخمثل مهام داس امللاوالجُت البٍى

 اعالم الىلبت بمخخلف ألاحهضة التي حعاعذهم وجذعمهم إلوؽاء مؤظعاتهم؛-

- ً امللاوالحي للىلبت الزًً ًشغبىن في ججعُذ أفياسهم ومىدهم أخعً جدمير لُيىهىا ملاولين الخيٍى

ً وفعالُت حُذة؛  معخلبلين راث جيٍى

عهم مشافلت الىلبت ختى ًخم ججعُذهم- شة،  مؽاَس  .(2020)داس امللاوالجُت لجامعت البٍى

 :2021-2019بالبىيسة خالل الفترة وؼاطاث داز امللاوالجيت -ثالثا

 :شة بالعذًذ مً ألاوؽىت هلخفها في الجذٌو الخاليكامذ داس امللاوالجُت البٍى 2021-2019فترة خالٌ 

 .2021، 2020، 2019والجُت لعىىاث : خفُلت وؽاواث داس امللا01الجذٌو سكم 

 ألاوؼطت املىجصة الظىت

 ألاًام  2019

 الاعالمُت

التي وان الهذف منها وؽش  2019دٌعمبر  16هىفمبر و 04أهخىبش و  23أًام  Ansejأبىاب مفخىخت على -

 .Ansejجمذ بدمىس حمُع ولبت الجامعت و بمؽاسهت  سوح امللىالجُت في الجامعت،

خ - جم جىظُم ابىاب مفخىخت على داس امللاوالجُت بهذف وؽش سوح امللاوالجُت في  2019-09-12في جاٍس

 جامعت.ال

 

وسؼاث 

يُت  جيٍى

يُت بعىىان " -  2019دٌعمبر  26و  23و  22"  أًام Trie(trouve votre idée)جم جىظُم وسؼت جيٍى

لىلبت الخخشج، ووان الهذف منها وؽش سوح امللاوالجُت في الجامعت وجدعِغ الىلبت الشاغبين في اوؽاء 

بالخيعُم مع الىوالت الىوىُت لذعم حؽغُل مؤظعت وجأويرهم في اخخُاس فىشة اهجاص املؤظعت، وواهذ 
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 الؽباب.

وؽاواث 

 اخشي 

ع الابذاعُت، وان الهذف منها اكخىاء أخعً مؽشوع  2019-10-15في - جم جىظُم معابلت خاملي املؽاَس

ت الفىاعت واملىاحم وبدمىس حمُع الىلبت؛ 2019ملىالحي مبذع لعىت   ووان رلً بمؽاسهت مذًٍش

بهذف 2019دٌعمبر  1/2" في innovation ana entrepreneurship conférence" املؽاسهت في امللخلى -

 اكخىاء أخعً مؽشوع ملىالحي مبذع.

ت للجىدة والابخياس بهذف وؽش الشوح امللاوالجُت والابخياس  2019-12-22في - جم جىظُم الاًام الجضائٍش

ت الفىاعت واملىاحم وبدمىس حمُع الىلبت.  ووان رلً بمؽاسهت مذًٍش

ألاًام  2020

 الاعالمُت

، ووان 2020ماسط 05/ 04ماسط،  02فُفشي،  10جدعِغ الىلبت باوؽاء املؤظعاث املفغشة أًام -

ة ورلً بمؽاسهت الىوالت الىوىُت الهذف مً الخدعِغ هى حصجُع الىلبت باوؽاء املؤظعاث املفغش 

 ذعم حؽغُل الؽباب وبمؽاسهت حمُع الىلبت؛ل

 ألاًام 

 الذساظُت

 Entrepreneuriat dans la wilaya de Bouira : lesجم جىظُم ًىم دساس ي بعىىان " 20/01/2020 في-

atouts et les centraintes شة لُخم اظخغاللها مً الىلبت " بهذف جىلُذ الفشؿ املخاخت في والًت البٍى

لت اًجاد او فعىباث التي ٌعاوي منها اللىاع ومدمً أحل اوؽاء مؤظعاتهم، وجىلُذ املؽاول وال

خلٌى لخجاوصها ورلً بمؽاسهت الىوالت الىوىُت لذعم حؽغُل الؽباب وبمؽاسهت ولبت امللبلين على 

 الخخشج فلي؛

-للاءاث

مىائذ -هذواث

 معخذًشة

أبىاب 

 مفخىخت

ت بدمىس معدؽاس العُذ سئِغ  08/10/2020في -- جم جىظُم ًىم بالىالًت للخشهت الجمعاٍو

ت -ANSEJ-ANGEMوالجالُت الىوىُت بالخاسج بمؽاسهت مخخلف الهُئاث:  الجمهىسٍت للخشهت الجمعاٍو

CAM-MAI والجمعُاث الىالئُت ببعن املؤظعاث؛ 

شة  2020أهخىبش  19/20في - جم جىظُم ابىاب مفخىخت مً وشف داس املشافلت والاهذماج لىالًت البٍى

 الذعم واملشافلت. هُئاثعاث الىاجخت في املجاٌ  ومخخلف ورلً بمؽاسهت املؤظ

 Food Forمجاٌ جم جىظُم معابلت أخعً ألافياس إلوؽاء املؤظعاث الفغيرة في  2020-10-14في - معابلاث

good   بالؽشاهتمع الىىادي العلمُت للجامعت في اواس حائضة hultprize   ت، ووان رلً بمؽاسهت العىٍى

 .CNAC، وANSEJ، و OSE ITمشهض حعهُالث املؤظعاث الفغيرة واملخىظىت، ومؤظعت 

 

2021 

 

  

 

 

ألاًام 

 الاعالمُت

بهذف حصجُع الىلبت  2021أهخىبش  02فُفشي و 03جدعِغ الىلبت باوؽاء املؤظعاث الىاؼئت أًام  -

على إوؽاء املؤظعاث الىاؼئت وبعث سوح امللاوالجُت فيهم.ووان رلً بمؽاسهت الىوالت الىوىُت لذعم 

 وحؽغُل الؽباب وبدمىس ولبت امللبلين على الخخشج فلي. 

 وسؼاث

يُت  جيٍى

خاـت 

 معتبالجا

ل و   01فُفشي و 01" أًام Crée ma petite entrepriseجىظُم وسؼت بعىىان "-  2021حىان  01أفٍش

شة لُخم اظخغاللها في اوؽاء مؤظعاتهم، وجىلُذ  بهذف جىعُت الىلبت بالفشؿ املخاخت في والًت البٍى

ها. ووان رلً املؽاول والفعىباث التي حعاوي منها مخخلف اللىاعاث ومداولت اًجاد خلٌى لخجاوص 

 ".ANADE ،CNAC ،ANGEM ،DIM ،CAM، Centre de Falicitationبمؽاسهت مخخلف الهُئاث " 

وسؼاث 

يُت  جيٍى

خاـت ب 

ANADE 

بهذف حصجُع وخث الىلبت على  2021ماي  03ماسط و  01وسؼت بعىىان "أوش ئ مؤظعخً" أًام -

اوؽاء املؤظعاث وخلم سوح امللاوالجُت فيهم، ووان رلً بمؽاسهت الىوالت الىوىُت لذعم وجىمُت 

 وبدمىس حمُع الىلبت. ANADEامللاوالجُت 

-للاءاث

مىائذ -هذواث

 2021ماي  20الى  17ت في الاظبىع العلمي الىوني بيلُت الىب بالجضائش العاـمت مً املؽاسه-

ع  بمؽاسهت داس امللاوالجُت وولُت العلىم الخىىىلىحُت و ولُت علىم الىبُعت والخُاة بهذف عشك مؽاَس
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 -معخذًشة

ابىاب 

 مفخىخت

 الىلبت واملؽاسهت في معابلت أخعً مؽشوع؛

بهذف خلم سوح امللاوالجُت واملبادسة  2021هىفمبر  11الى 08جىظُم ألاظبىع العالمي للملاوالجُت مً -

ف بالهُئاث الذاعمت للملىالجُت، وجدفيز الىلبت على خلم مؤظعاتهم،  باوؽاء املؤظعاث، والخعٍش

بااللافت الى فخذ الجامعت على املدُي الاكخاـذي والاحخماعي.ووان رلً بمؽاسهت مخخلف الهُئاث " 

Maison de lEntrepreneuriat ،ANADE ،CNAC ،ANGEM ،DIM ،Centre de Falicitation ،CAM" 

 و بدمىس حمُع الىلبت.

 وؽاواث 

 أخشي 

شها في - ، ووان الهذف مً 2021-04-26الخىلل الى الىوالت الىوىُت لتركُت الخظائش الخىىىلىحُت وجىٍى

شها، واخخمان الخىلل هى جىكُع الاجفاكُت مع الىوالت الىوىُت لتركُت الخظائش الخىىىلىحُت  وجىٍى

ع الىلبت على معخىي الىوالت.  مؽاَس

شة.املـدز  : مً اعذاد الباخثين باالعخماد على معلىماث داس امللاوالجُت بجامعت البٍى

ذ على جدعِغ الىلبت بأهمُت اوؽاء مؤظعاتهم ًخطح            شة خـش أن داس امللاوالجُت في والًت البٍى

لفت خالٌ زالر العىىاث املالُت، هما فيهم مً خالٌ بشمجت أوؽىت مخخالخاـت وبعث سوح امللاوالجُت 

فهم  ظعذ الى ها لغاًت جىبُلفي مشاخل اوؽاء مؤظعاتهم  بمخخلف الهُئاث التي جذعمهم و جشافلهمحعٍش

 .على أسك الىاكع

 أصحاب املؤطظاث الىاػئت املىجصة كمً داز امللاوالجيت: حعداد الخسحين  -زابعا

شة ملخقعذد الىلبت املخخشحين والزًً كامىا باوؽاء مؤظعتهم بذعم مً داس امللاوالجُت    في  البٍى

 الجذٌو الخالي:

حعذاد الخشحين الزًً مشوا على دوس امللاوالجُت و كامىا بئوؽاء مؤظعاث الىاؼئت )مىز اوؽاء داس  :02الجدول زكم

(2021دٌعمبر  31امللاوالجُت الى غاًت   

شة. املفذس:  مً اعذاد الباخثين باالعخماد على معلىماث داس امللاوالجُت بجامعت البٍى

شة 219ًدبين لىا اهه مً بين             والب  48 ومً بين ،والب معخفُذ مً أوؽىت داس ملاوالجُت البٍى

هم مً جمىىىا مً اوؽاء  فلي والبين ،مسجل على معخىي الىوالت الىوىُت لذعم حؽغُل الؽباب

شة  جُتداس امللاوال عجض وهى عذد لئُل حذا ٌؽير الى  مؤظعتهم الىاؼئت عً جدلُم ألاهذاف امليؽىدة بالبٍى

الاحمالي للىلبت املعخفُذًً مً العذد 

الاوؽىت املىجضة في اواس داس امللاوالجُت)مىز 

دٌعمبر  31اوؽاء داس امللاوالجُت الى غاًت 

2021)  

العذد الاحمالي للىلبت املسجلين على 

معخىي الىوالت الىوىُت لذعم حؽغُل 

الؽباب )مىز اوؽاء داس امللاوالجُت الى غاًت 

(2021دٌعمبر  31  

حمالي للىلبت الزًً كامىا بئوؽاء العذد الا 

مؤظعاتهم الىاؼئت )مىز اوؽاء داس 

(2021دٌعمبر  31امللاوالجُت الى غاًت   

 العً الاهار العً الزوىس  العً الاهار العً الزوىس  العً الاهار العً الزوىس 

120 18-24  99 18-24  19 24 29 26 1 24 1 26 
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والتي حغىي العجض وجلبي عذد مً الخاحاث  واملخمثلت في دعم كىاع الاعماٌ بىم معخبر مً املؤظعاث الىاؼئت

الخذماث الجامعُت املشافلت لهؤالء الىلبت  الى العيروسة املخبعت في جلذًم في العىق، وكذ ًشحع العبب في رلً

ً الفىشة لغاًت ججعُذها، هزلً غُاب  ش أفياسهم مشاهض وهُئمً بذاًت جيٍى وهللها مً املجاٌ اث لخىٍى

 افياس الىلبت مجشد خبر على وسق. لخبلىالىظشي للمجاٌ املادي والخالىاث مثال، 

 امللاوالجيت في الجامعاث الجصائسيت:عسق ملترح حدًد لعمل داز املحىز السابع: 

جبزلها اللجىت الىوىُت املؽترهت واللجان املدلُت املؽترهت على معخىي ول حامعت  ول الجهىد التيإن   

ممثلت في داس امللاوالجُت بالؽشاهت مع ول هُئاث الذعم الفني واملالي، والتي تهذف إلى الشفع مً معخىي الىعي 

عهم املبخىشة امللاوالحي للىلبت بالجا ع في ججعُذ أفياسهم ومؽاَس معاث والعمل على دعم الىلبت خملت املؽاَس

الصالذ بعُذة عً على أسك الىاكع في ؼيل مؤظعاث هاؼئت تهذف لخلم كُمت حذًذة للفشد واملجخمع، 

مىً إسحاع العبب في رلً إلى إللاء واه ، جدلُم ألاهذاف امليؽىدة مً خلم هزه ألاوش والخىظُماث ل هزا ٍو

ت الياملت للىلبت في الخفٌى على ألافياس ومداولت ججعذحها فاللىاع للىلبت واهخظاس ألافياس منهم،  ترن الخٍش

ا للى اكباال بذسحت مشلُتعلى اسك الىاكع كذ ال ً الزي ًفعش عملُت  Bruyatخعب همىرج  اهه، خفـى

مً جلبل الفىش امللاوالحي ختى وهى ًذسن إوؽاء املؤظعت فان الفشد أو الىالب ًمش بعذة فتراث جشدد جمىعه 

هخائجه واهمُخه، وكذ ًيىن في رهً الىالب جفىس للعذًذ مً الخلٌى ملجمىعاث مخخلفت مً املؽاول 

العىكُت و التي مً ؼأجها أن جيىن مؤظعاث هاؼئت في كادم ألاًام، إال أن الظشوف الفعبت التي ًمش بها 

ه بعذد مً العىامل مثل البِئت التي ًيؽأ فيها أو المغي الزي الىالب وجخىفه مً معخلبل مجهٌى وجأزش 

ًخلله الالتزام بامللشس الاوادًمي املفشوك واملخىج بعمل مزهشاث جخشج، ججعله في لُم مً أمشه، ألامش الزي 

 ًؤدي به لخىحُه وامل وكخه وحهذه ملخابعت هزه امللشساث،

( لعيروسة عمل داس امللاوالجُت على معخىي 02م )ولهزا ًمىىىا جفىس همىرج حذًذ ًظهش في الؽيل سك

(، خُث حهذف 01الجامعاث ومؤظعاث الخعلُم العالي، ًخخلف هىعا ما عً الخفىس العابم في الؽيل سكم )

هزا الخفىس لخىحُه العلىن امللاوالحي للىلبت هدى ججعُذ أفياسهم في ؼيل مؤظعاث هاؼئت بىاء على 

فيها ألافياس والتي جخدذد وجىحه بالخىاصن لخلبُت خاحاث ألاظىاق املخخلفت  مخىي عمل ًدذد ألاوش التي جيؽأ

 .وحغىُت العجض فيها
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ت: 02الؽيل سكم )  (: ملترح لىمىرج عمل حذًذ لذوس امللاوالجُت في الجامعت الجضائٍش

 

 

 

 

 

 

 

 : مً اعذاد الباخثين.املـدز

 ػسح الىمىذج: 

 :مىً العىدة للعىفش  اللجىت الىطىيت املؼتركت خافظىا في هزه اللجىت على هفغ الخىظُم الخالي، ٍو

 الخامغ مً املدىس الثالث لالوالع على ميىهاث هزه اللجىت. 

 جيىن هزه اللجىت معؤولت عً ول ما ًخعلم بامللاوالجُت واوؽاء اللجىت املحليت املؼتركت لكل حامعت :

ت خاحاث اللىاعاث الاكخفادًت املخىىعت، وجشهض أهثر املؤظعاث املخىىعت لمً بشهامج ًخىافم وجلبُ

ع حذًذة معخىخاث مً ألافياس التي  بالعمل على جشكُت الىالًت املخىاحذ فيها الجامعت ودعمها بمؽاَس

ًلذمها الىلبت حعاهم في الشفع مً املعخىي الخىمىي والاكخفادي للىالًت وحغىُت اللىاعاث التي حعاوي 

 لجىت إلى: مً عجض، وجىلعم هزه ال

 وجخيىن هزه اللجىت مً: لجىت عامت على مظخىي داز امللاوالجيت بالجامعت : 

  مذًش داس امللاوالجُت بالجامعت؛ 

  لجىت علمُت حؽيلها سئاظت الجامعت ميىهت مً مجمىعت مً ألاظاجزة على اخخالف جخففاتهم؛ 

  ممثلين عً وواالث وهُئاث الذعم الفشعُت بالىالًت؛ 

  ممثل عً الاظدثماس مً الىالًت؛ 

  مجمىعت مً الؽشواء الاكخفادًين للجامعت أصخاب املؤظعاث؛ 
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  سحاٌ ألاعماٌ بالىالًت؛ 

جمىلع هزه اللجىت بىظُفُخين أظاظِخين هما الدصخُق والخدلُل، بدث ًخم حصخُق البِئت الاكخفادًت 

اث الاظدثماس فيها وحجم حغىُت وؽاه ا ملؤظعاث املخىاحذة في ول سبىع الىالًت ليل بالىالًت ملعشفت معخٍى

ت، العُاخُت...الخ(، بعذها جأحي عملُت أو  اللىاعاث الاكخفادًت )الفالخُت، الفىاعُت، الخذمُت، الخجاٍس

وظُفت الخدلُل اًً ًخم جفيُف اللىاعاث التي حؽيل فشؿ لالظدثماس وهزا اللىاعاث التي حعاوي مً عجش، 

دساظت لىلائق املؤظعاث املخىاحذة في الىالًت ومعشفت أظبابها واملؽاول التي هزا مً حهت ومً حهت أخشي 

اث اكخفادًت مشلُت وجلبُت خاحاث ظىكُت باللىاع الاكخفادي  حعترلها وجدٌى بُنها وبين جدلُم معخٍى

 الزي جيؽي فُه.

خم بعذ الاهتهاء مً عملُت الدصخُق والخدلُل ًخم إعذاد مخىي عمل باللىاعاث الىاحب الا  ظدثماس فيها ٍو

جىصَعها على اللجان الفشعُت ليل ولُت، بدُث جلىم هزه ألاخيرة باإلعالن والعمل عليها على ؼيل مزهشاث 

جخشج وجخدٌى بزلً مزهشة الخخشج ألخذ زالر هلاه إما فىشة مؤظعت هاؼئت أو بشاءاث اختراع أو خلٌى 

 ملؽاول معُىت.

خم العمل عليها ملذة ًخخاس الىالب الزي ًلشس مىاـلت وىس املا ظتر فىشة في أخذ اللىاعاث املعلً عليها ٍو

م، خبراث  ىا في مجاٌ امللاوالجُت )خبراث في الدعٍى ىه الاوادًمي جيٍى ظيخين، بدُث ًخللى باإللافت لخيٍى

ت، كاهىهُت وفىُت وغيرها( ول هزا جىفشه اللجىت الفشعُت، أًما ًمىً للىالب خالٌ العيخين أن ًلىم  إداٍس

شحاث ملؤظعاث كائمت التي جخفف بالدؽابه مع الفىشة التي ًدملها الىالب وهزا ما ًىفشه الؽشواء بخ

ع ان ٌعخعُىىا باملؤظعاث  الاكخفادًين أصخاب املؤظعاث،  بدُث ًخم العماح للىلبت خملت املؽاَس

ذ مً الخبرة ودعم أفياسهم بلىة املالخظاث التي ًدفلىجها مً  جلً الخشحاث. اللائمت في اهدعاب املٍض

خىحها بمزهشة جخشج، جفجش في داخله  وٌى املذة التي ًلميها الىالب في بىاء فىشجه لعيخين واملخين ٍو

ؼغف أن ًشي فىشجه كُذ الخجعُذ بعذ أن ًلىم بمىاكؽت مزهشجه، وعلُه فاخخمالُت جىحه الىالب 

وفىشجه وٌى الفترة التي كماها في  لللىاع امللاوالحي ًيىن حذ مشجفع بعبب الاسجباه والاًمان الزي ؼيله

بىائها، أما باليعبت للمزهشاث التي جدظى ببراءاث اختراع ًخم هىا جبىيها مً وشف سحاٌ ألاعماٌ بالىالًت 

 ومداولت ججعُذها. 

 :جخيىن هزه اللجىت مً مجمىعت أظاجزة هذفها جدعِغ ومشافلت  لجىت فسعيت على مظخىي كل كليت

اسهم وجىُُفها لخخالءم واللىاعاث املعلً عليها في خىت العمل للذفعت، هزا الىلبت في الشبي بين أفي

م العمل  باإللافت إلى جىظُم ألافياس املدؽابهت في فشق عمل وحمعها جدذ فىشة واخذة وولع هُيلت لفٍش
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م معؤولُاجه ومهامه، وجشجِب احخماعاث دوسٍت مع الىلبت التي حعاوي  ختى ًخطح ليل فشد في الفٍش

 ث في لبي ألافياس.ـعىبا

إلافت إلى عمل اللجىت أعاله، جلىم هزه ألاخيرة بئعذاد هظام مىاهب ًلىم فُه الىلبت بالدسجُل او إلاعالن 

ذ عً مىاهبهم واللذسة على البرمجت أو الخعلُم الفىحي مثال أو املهاسة في اظخخذام جلىُاث الجشافًُ  الفٍش

املىاهب هى جيىًٍ فشق عمل ليل شخق لذًه فىشة كابلت أوخشف أخشي ًخلنها الىالب، الغشك مً هظام 

للخجعُذ إال أهه ال ًملً الخبراث واملهاساث الالصمت لخجعُذها، فمثال هأن ًلىم والب في ولُت الاكخفاد بالخفىير 

في فىشة خاسج مجاٌ جخففه ولىلل في مجاٌ املُياهًُ مثال إال أن ججعُذها ًيىن ـعب باليعبت له، هىا جلىم 

م عمل رو مهاساث حعمذ بخجعُذ همارج عً الفىشة املشاد اوالكها.  الل  جىت مً خالٌ هظام املىاهب بخيىًٍ فٍش

 مً خالٌ ول ما ظبم هجذ أن الىمىرج امللترح حهذف إلى: 

  سبي فىشة إوؽاء املؤظعاث بمزهشاث جخشج الىلبت وفم بىاء مدىم مً داس امللاوالجُت ًشاعى فُه جلبُت

عا اكخفادًا؛   الخاحاث الاكخفادًت ملخخلف ألاظىاق واللىاعاث بما ًممً جىَى

 أفياس باملضامىت م ً ل لخلبل الىلبت لفىشة امللاوالجُت ومداولت جيٍى ع التردد ال ًيخظش هزا الىمىرج وكذ وٍى

الؽذًذ، وإهما ًفشك فىشة امللاوالجُت على الىلبت بشبىها بمزهشة الخخشج وهى بزلً ًدفض بهزا الفشك 

؛   علل الىالب على جفيُع أفياس وجلذًم خلٌى

  إوؽاء عالكت بين الىالب والفىشة التي ٌعمل عليها بدُث أن هزه العالكت جمىعه غذا مً جلبل فىشة

 ًللل المغي على هزا اللىاع؛  العمل باللىاع العام مما

  الشفع مً معذٌ ألافياس التي ًمىً ججعُذها همؤظعاث؛ 

  حؽبع الىالب بالفىش امللاوالحي لذسحت هبيرة وإملامه الىبير بفىشجه، ألامش الزي ًىلذ له جىحه واضح هدى

 العمل الخش؛ 

  اظخفادة الىالب مً خبراث املؤظعاث اللائمت وُلت فترة الخشحاث والتربفاث التي ًلىم بها للمؤظعاث

ت وجفادي املؽاول والعشاكُل؛   واملفاوع ولمان هلل خبرة الىجاح والاظخمشاٍس

 رص الشبي بين الجامعت واملدُي الخاسجي بدُث ًمثل الىمىرج دسحت هبيرة مً الاهفخاح على البِئت، هما ًب

ع الاكخفادي؛   الىمىرج أهمُت الجامعت ودوسها في جدلُم الخىَى

  خلل مً املؤظعاث الفغيرة التي حؽيل بخىخذها معا جىظُم اكخفادي ًدلم ً حهذف الىمىرج لخيٍى

 ـىاعت زلُلت فُما بعذ في ول والًت. 
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 :خاجمت

شة في دعم املؤ    لىا الى ظعذ هزه الذساظت الى ابشاص دوس داس امللاوالجُت بالبٍى ظعاث الىاؼئت وجـى

 مجمىعت مً الىخائج هىحضها فُماًلي:

حعخبر  داس امللاوالجُت أخذ الهُئاث املعخدذزت لدصجُع الىلبت الوؽاء مؤظعاتهم وجلذًم لهم ماٌعشف -

م  باملشافلت اللبلُت التي حعخبر راث أهمُت بالغت في هظش املخخفىن ليىجها جمىً الىلبت مً سظم خاسوت الىٍش

 صمت لخفىس مؤظعت هاؼئت؛الال 

شة كامذ بأوؽىت مخخلفت بغُت ح- اوؽاء مؤظعاتهم الىاؼئت على الىلبت  صجُعمىز اوؽاء داس امللاوالجُت بالبٍى

 بعث سوح امللاوالجُت فيهم؛ و 

شة دوس جلعب - خطح هزا في في دعم املؤظعاث الىاؼئت لعُف داس امللاوالجُت بالبٍى عذد املؤظعاث  ٍو

هي مؤظعخين فلي، وحعذ هزه الىدُجت إحابت على الفشلُت اللائلت أن  التي الذاس  إواس الىاؼئت امليؽئت في 

شة في دعم املؤظعاث الىاؼئت حذ لئُلت.  معاهمت داس امللاوالجُت بالبٍى

  اكتراحاث:

 الخعذًل في لجان ووظائف دوس امللاوالجُت خعب الىمىرج امللترح؛ -

الدصخُق والخدلُلي البُئي الذائم للبِئت الاكخفادًت باملىىلت مً ؼأهه أن ًخلم العذًذ مً الفشؿ لخميز -

 املؤظعاث الىاؼئت غذا في ؼتى اللىاعاث الاكخفادًت؛

على وىس املاظتر أن ًذعم بخعلُم ملاوالحي باملضامىت مع الخعلُم ألاوادًمي، هذفه ان ًفل الىالب ملعخىي -

 ؽبع بفىشجه وأن ًدفل على الىم الىاظع مً الخبراث التي جؤهله إلداسة مؽشوعه غذا؛ عالي مً الد

إعذاد هظام لدسجُل املىاهب واملهاساث بيل ولُت، الهذف مىه خلم فشق عمل راث مهاسة ليل مؽشوع ًخىلب -

 وحىد فشق عمل بالجامعت؛ 

 ؛ً ؼأجها ان جخلم ـىاعت زلُلت غذاجىظُم ألافياس راث العالكت ببعمها في ؼيل جىظُماث اكخفادًت م-

ع الىاؼئت. - ل الجامعي لبعن املؽاَس  الخىحه هدى الخمٍى
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 ملخص الدراشت: 

، مً زالٛ تهضٍ َظٍ الضعاؾت إلى مداولت الخهٍغ نلى ماَُت املؤؾؿاث  الىاشئت، زطابطها وأَمُتها في اْخطاصًاث الضٛو

مً زالٛ صعاؾت الجى الاؾدثماعي الهام َيها وزطابظ  الخؿّغ إلى ججاعب هاجحت في َظا املجاٛ نلى يغاع الخجغبت إلاًؿالُت وال٘ىضًت

 .املؤؾؿاث الىاشئت وأَم املؤؾؿاث الغابضة في َظا املجاٛ

ض ظا ألاَمُت ال٘بحرة التي جدكى بها، جىضلذ الضعاؾت إلى أن َى ْو خُث إ يمىع في جدضًض مُهىم املؤؾؿاث الىاشئت ٖو

، لظلٚ َىإ جىحه نالمي هدى ؾىاء في الضٛو املخٓضمت أو جلٚ الىامُت حهخبر الضنامت ألاؾاؾُت التي جٓىم نليها عجلت الخىمُت الاْخطاصًت

حز نلى َظا الىىم مً املؤؾؿاث وجىمُخه زاضت في التي اؾخًلذ ؾبُهت املؤؾؿاث الىاشئت في جسُُؼ الخٙالُِ  ،الضٛو املخؿىعة التٖر

 وامخطاص البؿالت ومىه جدُٓٔ الىمى والخىاَؿُت في املجاٛ الاْخطاصي.

اصة ألانماٛ.، ٖىضا، إًؿالُاواملخىؾؿتاملؤؾؿاث الطًحرةاملؤؾؿاث الىاشئت،  الكلماث املفخاخيت:  ، ٍع

 

 

Abstract: 

This study aims at knowing the essense, the importance and the features of startups in countries economies, 

through successful experiment in this field similar to Canadian and italien experiment across studing its general investment 

climate and the characteristics of startups. 

This study concluded that there is ambiguity in conceptualizing startups and its importance, where it is consedred 

mainstay on which the economy based whether in developed or developing contries, so there is a global trend towards 

focusing on this type and developing it especially in developing contries, which exploited the nature of startups in cutting 

costs, reducing the unemployment and achieving growth and competitiveness in economic field.   

Keywords: startups, SME’s, canada,italy, entrepreneurship. 
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 ملدمت

اصةجىصةالؾىاء مً هاخُت جدؿحن  في الهطغ الحالي جبدث نً الخؿىع الضابماملؤؾؿاث  إن   غبدُذال ، أو ٍػ

ُت دت ػبىهُت أٖبر، أو ٖؿب خطظ ؾْى ظا عاحو لحضة املىاَؿت نلى املؿخىي املدلي والضولي الش يء الظي  أو شٍغ َو

حز  املؤؾؿاثاجه نلى ََغع  وطلٚ لػمان خطت  والاؾدثماع في الجىاهب الخ٘ىىلىحُت، نلى إلابضام والابخٙاع التٖر

ُت مً حهت والبٓاء في نالم ألانماٛ مً حهت أزغي في قل وحىص مؤؾؿاث عابضة في مسخلِ الٓؿاناث،  ظا ما ؾْى َو

في  ال٘بحرة التي جدٓٓها ، الظي حظب ألاهكاع والاَخمام ال٘بحر هكغا للُىابض ىاشئتال أصي إلى قهىع مطؿلح املؤؾؿاث

وجكهغ َظٍ املؤؾؿاث بطىعة حلُت في الضٛو طاث الاْخطاص املخؿىع والتي حهخمض نلى  وبأْل الخٙالُِ َترة وححزة

 .نالُت في قل أَمُت َظٍ ألازحرة ج٘ىىلىحُا املهلىماث بيؿب

اصة في مجاٛ املؤؾؿاث الىاش ئت، َهي جدخىي نلى مىار ولهل الخجغبت إلاًؿالُت وال٘ىضًت زحر مثاٛ نً الٍغ

اؾدثماعي مىاؾب حضا لهظا الىىم مً املؤؾؿاث، هاَُٚ نً الخؿىع الخ٘ىىلىجي واملخىىم الظي جخمخو به الظي ًدُذ 

 لها الٓضعة نلى املىاَؿت املدلُت والهاملُت.

 مشكلت الدراشت

جؿىعا ملحىقا في بِئت ألانماٛ ٌهخبر مُهىم املؤؾؿاث الىاشئت مً ألاَٙاع الُخُت، خُث شهض جؼاًض اوشاءَا 

 املدُؿت بها ونلُه وحب الخؿّغ لها وصعاؾتها مً زالٛ ؾغح إلاشٙالُت الخالُت:

 أهداف الدراشت 

 حؿعى َظٍ الضعاؾت إلى جدُٓٔ مجمىنت مً ألاَضاٍ أَمها: 

 الخهٍغ نلى ماَُت املؤؾؿاث الىاشئت وزطابطها؛  -

 جدُٓٔ الخىمُت الاْخطاصًت لبِئت ألانماٛ؛ الخهٍغ نلى أَمُت املؤؾؿاث الىاشئت في  -

 الخهٍغ نلى املكاَغ الهامت للمؤؾؿاث الىاشئت بٙل مً ٖىضا وإًؿالُا.  -

 أهميت الدراشت

 الاْخطاص فينامت و لمصٛو الها اْخطاصًاث فيالىاشئت  املؤؾؿاثمىغىم  أَمُتا مً هتَمُحؿخمض الضعاؾت أ

،  ال٘ىضي وإلاًؿالي ؼ مضازُل الضٛو جلهبه  يهاٛ الظُقل َظا الضوع ال فيزاضت، إط أضحذ مً أَم مطاصع حهٍؼ

ت ُهاووضهمها َئن َ املؤؾؿاث َظٍ  .ٌشٙل أولٍى

 مفهىم املؤشصاث الىاشئت

بضأحهض املؤؾؿاث الىاشئت مً املُاَُم الحضًثت التي وحب إلاخاؾت بها ومداولت َهم ألُت نملها،  َظا  ٍو

 :الخهاٍعِ مً أَمهابالخهٍغ نلى ماَُتها، ونلُه ًمً٘ جٓضًم مجمىنت مً 
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والتي  املؤؾؿاث الىاشئت حشمل ٗل املؤؾؿاث خضًثت اليشأة في نالم ألانماٛ ضًحرة عأؽ املاٛ، الخعريف ألاول:. 1

ٗاهذ ؾبُهت وشاؾها  .(4، ضُدت 2020خؿاًً، )ملحن و  لم جً٘ مىحىصة مً ْبل مهما 

ًبحن َظا الخهٍغِ أن وشاؽ املؤؾؿاث الىاشئت وشاؽ مخىىم في حمُو املجاالث، وال ًمً٘ أن هٓٛى نً 

ى أمغ يحر مؿلٔ. ٗاهذ خضًثت اليشأة َو  مؤؾؿت أجها هاشئت إال إطا 

مً٘ ُْاؾه،  الخعريف الثاوي:. 2 خت جبدث نً همىطج اْخطاصي ٌؿمذ بالىمى املغبذ بشٙل مخ٘غع ٍو  َهيمىكمت مْؤ

ج  .(83، ضُدت 2022)مًغبي و ضضوقي،  ُاجسخبر هماطج اْخطاصًت مسخلُت وج٘دشِ بِئتها وجخُِ٘ مهها جضٍع

هت  الىمى في قل البِئت الاْخطاصًت املدُؿت، َهي حؿعى للخأْلم َاملحزة ألاؾاؾُت للمؤؾؿت الىاشئت أجها ؾَغ

 والخُِ٘ الضابم مو املخًحراث املدُؿت.

مؤؾؿت حضًضة ناصة ما جٙىن ضًحرة، في مغخلتها املب٘غة مً الدشًُل، حؿعى إلى جدُٓٔ همىطج   الخعريف الثالث:. 3

ابلت للخؿىع ومغبدت جمخلٚ إلامٙاهُت لخدُٓٔ مهضٛ همى مغجُو  .(323، ضُدت 2020)مُغوم ،  أنماٛ مؿخضامت ْو

ضًحرة، لً٘ نلى ن٘ـ املؤؾؿاث الطًحرة واملخىؾؿت َئن َأيلب املؤؾؿاث الىاشئت هي مؤؾؿاث 

هت الىمى ويالبا ما جطبذ ٖبحرة في املغاخل الد  املخٓضمت. ًُلُتشاملؤؾؿاث الىاشئت ؾَغ

ُت َ٘غة ابضانُت ْض  الخعريف الرابع:. 4 ت واملالُت واملاصًت التي جغضض لتْر املؤؾؿت الىاشئت هي مجمىم املىاعص البشٍغ

اصًت أو َُئاث  لها مً مؤؾؿاث ٍع ٙىن جمٍى جٙىن حضًضة أو مىحىصة في أؾىاّ زاعج هؿاْها الظي حؿتهضَه، ٍو

 .(21 ، ضُدت2017)بغواٛ و زلىؽ ، خٙىمُت صانمت 

ًغبـ َظا الخهٍغِ املؤؾؿاث الىاشئت مباشغة مو مُهىم الابضام، َأي مؤؾؿت هاشئت ًجب أن جٙىن مبضنت 

اصة والىمى في مجاٛ نمل مهحن.  لخدُٓٔ الٍغ

و  ونلُه َاملؤؾؿت الىاشئت هي ٗل مؤؾؿت خضًثت اليشاة ْابمت نلى َ٘غة إبضانُت حؿعى لخدُٓٔ الىمى الؿَغ

 مدضوصة وفي أؾىاّ جىاَؿُت. اهؿالْا مً مىاعص

 خصائص املؤشصاث الىاشئت

 :(133، ضُدت 2020)بىعهان و ضىلي ، جخمحز املؤؾؿت الىاشئت بالهضًض مً املؼاًا منها 

ٗاث هاشئت املؤؾؿاثخضًثت الههض: ًغج٘ب ال٘ثحر أزؿاء في جطيُِ  مؤؾؿاث. 1 ىلبتها نلى أجها شغ ى  الطًحرة ْو َو

 أمغ يحر صحُذ.

هاجحت،  مؤؾؿاثشابت ًاَهت أمامها زُاعان: الخؿىع والخدٛى إلى  مؤؾؿاثالىاشئت بٙىجها  املؤؾؿاث. جخمحز 2

 .أوإيالّ أبىابها والخؿاعة

جي واملتزاًض:  مؤؾؿاث. 3 و وجىلُض إًغاص أؾغم  ى ىمالُت إمٙاه َاملؤؾؿت الىاشئت لهاأمامها َغضت للىمى الخضٍع  الؿَغ
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اصة إلاهخاج واملبُهاث  بالهملجخمخو بئمٙاهُت الاعجٓاء  َهيهمل، ال٘ثحر مً الخٙالُِ التي ًخؿلبها ب الخجاعي بؿغنت أي ٍػ

اصة الخٙالُِ ى ما ًؤصي إلى مً صون ٍػ  .همى َامش ألاعباح َو

ت بأن املؤؾؿت الىاشئتجخهلٔ بالخ٘ىىلىحُا: جخمحز  مؤؾؿاث. 4 إشبام تهضٍ إلى نلى أَٙاع عابضة  جٓىم أنمالها الخجاٍع

ت،  ٓت طُٖت ونطٍغ الىاشئت نلى الخ٘ىىلىحُا للىمى والخٓضم، والهثىع  املؤؾؿاثَهخمض مؤؾؿى و خاحاث الؿّى بؿٍغ

ل مً زالٛ املىطاث   .صنم خاغىاث ألانماٛوحلب  الال٘تروهُتنلى الخمٍى

األعباح التي جدطل نليها، وناصة ما جأحي ب مٓاعهتجخؿلب جٙالُِ مىسُػت: جخؿلب جٙالُِ ضًحرة حضا  مؤؾؿاث. 5

جاةي و َو  .َظٍ ألاعباح بشٙل ؾَغ

 أهميت املؤشصاث الىاشئت

ضضًٓي، )خؿحن و للمؤؾؿاث الىاشئت صوع ٖبحر في نضًض املجاالث ونلى مؿخىٍاث مسخلُت هظٖغ منها 

 :(72، ضُدت 2021

حر َغص الهمل الحُُٓٓت املىخجت ومٙاَدت مشٙلت . 1 حر َغص الهمل، في جخمحز بالٓضعة الهالُت  البؿالت: خُثجَى جَى

ى ما  ،اؾدُهاب وجىقُِ نمالت بسبرة ْلُلت أو ختى بضون زبرةو  طوي  مًؾالبي الهمل ٌؿانض في امخطاص َو

جي الجامه الشهاصاث، أصحاب  .اثألاَٙاع وزٍغ

غ: وال الابخٙاع في البدث . 2 ت  الخ٘ىىلىحُا،ؾُما في مجاٛ  والخؿٍى ى أصاٍ غغوٍع غ  والٓضعة نلىلخىمُه لَو ابخٙاع وجؿٍى

 .أْل ُِلامىخجاث بخٙ

اصة الاهخاحُ. 3 ظا جٓىُـــــــأصواث ووؾ ضمـــحؿخس ت: خُثــُـــالخىاَؿاف نلى ـــــت والحُــــٍػ احُت خضًثت ـــــاث إهخــــابل ٖو

ومً الخٙالُِ.  جٓلل ها لالؾتراجُجُت الخ٘ىىلىحُت التي ــانضَا نلى طلٚ جبيُــــاث، ؾـــــــمؿخىي حىصة املىخىح وجَغ

 .أٖؿبتها محزة جىاَؿُت

حهالج الهضًض مً املشاٗل الاْخطاصًت والاحخمانُت والثٓاَُت مً زالٛ  املجخمو:وشغ الُٓم الاًجابُت في . 4

ظا حهمل نلى اصزاٛ بها،الابدار التي جٓىم  جؿىٍغ زٓاَت املؿتهلٚ  واملؿاَمت فيُْم حضًضة للمجخمو  ٖو

 .جٓبل الخًُحر وحصجُهه نلى

الىاشئت في وشغ  وحؿاَم املؤؾؿاثثها الٓػاًا الاْخطاصًت مً زالٛ ابدا الاْخطاصي: حهالج الىمىاملؿاَمت في . 5

ٗاملباصعة، إلابضام، الابخٙاع، إصاعة  ذ، الُ٘اءالُٓم واملباصا الاْخطاصًت والخىكُمُت إلاًجابُت  والُهالُت. ٖما  ةالْى

و  غ ألاوسجت  الاْخطاصي، واملؿاَمت فيحؿاَم في إهخاج ؾلو وزضماث مبخ٘غة وحضًضة مما ًؤصي إلى الخىَى جؿٍى

ٗالؼعانتل الضانمتالاْخطاصًت الجضًضة   .الوسجت الخٓلُضًت 

ؼ وحظباؾدثماع املضزغاث . 6 ً وعأؽ املاٛ ألاحىبي: الٓضعة نلى جىقُِ مضزغاث ضاخب أو أصحاب  وحهٍؼ املؿدثمٍغ

ظا املشغوم بضال مً بٓائها م٘خجزة أو مىقُت في مجاالث ال جسلٔ ُْمت مػاَت، مما ٌؿمذ بئخضار  جغاٖم عأؾمالي ٖو

دت أَغاص مً صزل أْل إلى صزل أنلى  ًهٓل شٍغ  .والاحاهباملدلُحن  وحظب املؿدثمٍغ
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ل و همى صزلها  املؿخضام املؿاَمت في الىمى الاْخطاصي. 7 ٍغ مً زلٔ وقابِ حضًضة نلى املضي الؿٍى :هكغا ملا جَى

الؿىىي الظي ٌؿاَم في زلٔ الثروة و املؿاَمت في الىاجج الضازلي الخام، اغاَت الى ٗىن يالبُت َاجه املؤؾؿاث 

 .ججخاح أؾىاّ ناملُت و بالخالي حلب نملت أحىبُت

هت: مًنلى الخأْلم والاؾخجابت  . املغوهت والٓضعة8 جٓضمها، زاضت زالٛ مغوهت نملُاتها وؾالؾت الحلٛى التي  الؿَغ

 .الؿٙان نلىملشاٗل الثُٓلت التي ٖثحرا ما جُغغها الضٛو اخٙالُِ إلاهخاج ما حهلٔ ب

 جصييف املؤشصاث الىاشئت

ا  حر زالزت مهاً   Michael I Luger &Koo Junخضص الباخثان عبِؿُت لىضِ املؤؾؿاث الىاشئت حؿانض في جمُحَز

 :(Luger & koo, 2005, p. 18)نً بُٓت املؤؾؿاث وهي 

 املؤشصت الىاشئت كمؤشصت حدًدة. 1

إوشاء مؤؾؿت  حهني يحضًضة ٖممحز عبِس ي لها. وهحؿخسضم مهكم الضعاؾاث خٛى املؤؾؿاث الىاشئت ٗلمت 

 ٖمؤؾؿتحضًضة جما
ً
 لم جً٘ مىحىصة ؾابٓا

ً
ظا املهُاع ٌؿدثني املؤؾؿاث التي أوشئذ بئحغاء حًُحراث في إلاؾم  ،ما َو

و أو الىغو الٓاهى  ش إوشاء املؤؾؿاث الجضًضة بؿهىلت وطلٚ بالغحىم إلى  ،ويأو امللُ٘ت أو املْى مً٘ الىضٛى إلى جاٍع ٍو

 سجالث السجل الخجاعي مثال.

 اشئت كمؤشصت وشطتاملؤشصت الى. 2

ٖمهُاع زاٍن وبالخالي لٙي حهخبر املؤؾؿت مؤؾؿت هاشئت، ًيبغي  ًغي الباخثان أهه مً املهم إغاَت ٗلمت وشؿت

ض صنم َظا إلاججاٍ الخهٍغِ   في ججاعة الؿلو أو الخضماث، ْو
ً
أال جٙىن حضًضة َدؿب، بل ًيبغي أن جىسغؽ أًػا

"مؤؾؿاث وشؿت جم خٛى املؤؾؿاث الىاشئت خُث وضُتها بأجها  Dun  &Bradstreet Corporationالظي ْضمخه 

 
ً
التي ال جىقِ نماال وال حؿدثمغ في عأؽ املاٛ،  ملؤؾؿاث يحر اليشؿت أو الىعُْتومً املهم اؾخثىاء ا "،اَخخاخها خضًثا

 مً مجمىم املؤؾؿاث الىاشئت في مىؿٓت ما، نلى ألاْل أليغاع أبدار الخىمُت إلاْخطاصًت. 

 شصت الىاشئت كمؤشصت مصخللتاملؤ . 3

 ًمً٘ إوشاء مؤؾؿاث حضًضة مً ْبل مؤؾـ واخض أو مجمىنت مً امل
ً
 ؤؾؿحن الُغصًحن، ولً٘ َىإ اًػا

ٗاث ْابمت ُٖغوم لهااملؤؾؿاث الجضًضة الت ىا وحب الخمُحز بحن املؤؾؿاث ،ي أوشأتها شغ الجضًضة التي جم  َو

ن جٓضم أَٙاعا حضًضة إلى أوشأَا املؤؾؿىن ألاضلُىن والتي ًغجح أُٖغوم واملؤؾؿاث الجضًضة التي  جأؾِؿها

ه الطىعة مً خُث اخ ملؤؾؿتإن انخباع املؤؾؿاث الخابهت  ،املىؿٓت خُاحاث أم  ٖمؤؾؿت هاشئت ؾُؤصي إلى حشٍى

ًخهحن نلى ألام في املىاعص والٓضعاث، في خحن  تنلى صنم الشٖغؤؾؿاث املخُث حهخمض َظٍ  املؤؾؿت الىاشئت وأصائها،

 .املؤؾؿت الىاشئت أن جبضأ مً الطُغ ولها وضٛى مدضوص إلى مثل َظا الضنم

 دورة خياة املؤشصت الىاشئت

ا وجؿىعَا مً زالٛ الشٙل املىالي:   ًمً٘ جلخُظ صوعة خُاة املؤؾؿت الىاشئت ومغاخل همَى
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 (: دورة خياة املؤشصت الىاشئت01شكل ركم )

 
 

 (420، ضُدت 2018)بىالشهىع،  املصدر:

في مو حهمٔ أٖبر  ابضانُت، لُ٘غة أولي همىطج بؿغح بضءا الىاشئت، املؤؾؿت اهؿالّ ْبل وجبضأ. مرخلت اليشأة: 1

ّ صعاؾت  نً مطاصع الخمىٍل املىاؾبت التي يالبا ما جٙىن طاجُت في  والبدثوإمٙاهُت جىُُظ الُ٘غة نلُه،  الؿى

 مغاخل الهمل ألاولى.

 نلى الُ٘غة ًدبنى مًوضهىبت إًجاص  مهغوَت يحر جٙىن  دُثإؾالّ املىخج أو الخضمت ألاولُت ب. مرخلت الاهطالق: 2

مىلها. الىاْو أعع  ٍو

اصة . مرخلت الدشغيل:3 ىا الظعوة وبلىى الهغع ٍػ ٗاء حضص، إلى اليشاؽ ًخىؾو أن ًمً٘ َو  الؿلبي الػًـ َُبضأ شغ

بضأ للمىخج الهاعغحن نضص باػصًاص  .هدى التراحو املىدنى جضَو أن ممً٘ أزغي  نىابٔ قهىع  أو الُشل، ٍو

ى املىث، واصي أو الحؼن  واصي حؿمُتها ًمً٘ مغخلت إلىًطل املشغوم : الىادي في الاهزالق. 4  زغوج إلى ًؤصي ما َو

ّ  مً املشغوم  .مىسُػت حض جٙىن  املغخلت َظٍ في الىمى مهضالث زاضت وأن الخضإع نضم خالت في الؿى

 مً بالنهىع الىاشئت املؤؾؿت لخبضأ ،مىه مدؿىت اضضاعاث وإؾالّ ىخجامل نلى خهضًالثال : إصزاٛاملىددر . حصلم5

ٓه املىخج مً الثاوي الجُل إؾالّ ًخمخُث  ،للخبرة الهمل ٍَغٔ واٖدؿاب املؿبٓت الاؾتراجُجُاث بُػل حضًض  وحؿٍى

 .أوؾو هؿاّ نلى

ّ  في ؾغح املىخج النهاةي املرجفع: الىمى مرخلت .6 ىا  املىاؾبت، الؿى أزظ املؿخمغ الىمى في الىاشئت املؤؾؿت جبضأَو  ٍو

اصة  ًدخمل خُث باالعجُام، املىدنى  الحجم اْخطاصًاث مغخلت لخبضأ ،املخبني ملىخج املؤؾؿت املؿتهضٍ الجمهىع ٍػ

 الضخمت. ألاعباح وجدُٓٔ
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 الىاشئت ججارب رائدة في مجال املؤشصاث

 الخجربت الكىدًت أوال: 

ْض ًٙىن لضي ٖىضا نضص ْلُل مً الؿٙان ولً٘ َظا ال ٌهني أن البالص لضحها هكام بُئي غهُِ لبضء 

اصة َ٘ثحر  الدشًُل، ظا مً زالٛ عوح ٍع ا ما ًسلٔ الىكام البُئي ال٘ىضي مجمىنت مً أَػل املؤؾؿاث الىاشئت، َو

 إلى عأؽ املاٛ الظي ًخمخو به أصحاب ألانماٛ في املىؿٓت.ألانماٛ في البالص، والىضٛى املخاح 

ل املؤؾؿاث الىاشئت في البالص زالٛ نام  ، وبدلٛى جهاًت الغبو الثالث مً نام هُـ الهام، 2021اهُجغ جمٍى

ل املؤؾؿاث الىاشئت في البالص مً الىضٛى إلى مؿخىي  ام  11.8جمً٘ جمٍى ى جدؿً َابل نً أْع ملُاع صوالع، َو

 ام الؿابٓت.ألانى 

 خصائص املؤشصاث الىاشئت في كىدا. 1

ا  الخطابظ الخالُت  مً مكاَغ املؤؾؿاث الىاشئت ال٘ىضًت والتي جمحز َظٍ املؤؾؿاث نً يحَر

(SZABOLCS , 2022): 

ت هاشئت في ٖىضا ٗل نام: 95000ًخم إوشاء خىالي   - الىاشئت في ٖىضا، َهي َىَٓا إلخطاءاث املؤؾؿاث  شٖغ

٪ مً الٓىي 85ملُىن شخظ في َظٍ املؤؾؿاث، أي خىالي  12.9جىقِ أٖثر مً هطِ الؿٙان، خُث ٌهمل 

 .الهاملت ال٘ىضًت

نالْت  اُث أن الىباء والُٓىص الالخٓت لهخ 2020مؤؾؿت في ٖىضا في نام  87998َشل املؤؾؿاث الىاشئت: أيلٓذ   -

مؤؾؿت في ٖىضا  42160إلى أهه جم اَخخاح  2021ٖبحرة بهملُاث إلايالّ َظٍ، ومو طلٚ، حشحر البُاهاث مً نام 

 .2020َٓـ  أْل مً الىطِ مً نام  39216وإيالّ 

ٗاهذ ضًحر 99.8   - خُث ٌهمل حؿهت مً ٗل  :2019ة إلى مخىؾؿت الحجم في نام ٪ مً حمُو املؤؾؿاث ال٘ىضًت 

ت الطًحرة أو املخىؾؿت الحجمحن في الٓؿام الخاص في ألانماٛ الخجنشغة ٖىضً حهخبر املؤؾؿت التي ٌهمل بها ، و اٍع

 بأحغ. 499إلى  100مىقِ مؤؾؿت ضًحرة، واملؤؾؿت مخىؾؿت الحجم هي مؤؾؿت بها مً  100أْل مً 
ً
 نامال

ٗاث الىاشئت ألهه ال ًىحض ؾلب42في ٖىضا، جُشل   - جكهغ إخطاءاث  مىخجاتها/زضماتها: في الؿّى نلى ٪ مً الشغ

٪(، في خحن أن الؿبب الثالث ألاٖثر اهدشاعا 29املؤؾؿاث الىاشئت في ٖىضا أن زاوي أَم مشٙلت هي هُاص ألامىاٛ )

ٔ الهمل املىاؾب.  للُشل َى نضم وحىص ٍَغ

ل َى الخدضي ألاٖ  - اشئت الطًحرة أن املبُهاث حشحر إخطاءاث املؤؾؿاث الى بر ملهكم عواص ألانماٛ ال٘ىضًحن:الخمٍى

 ٪(.62الخضَٔ الىٓضي الؿلُم واملىخكم َى الثالث ) ٪(، وضهىبت الحطٛى نلى63هي زاوي أٖبر جدض )

م إلى خىالي  ضا:مؤؾؿت ًخم جأؾِؿها ٗل ًىم في ٖى 260خىالي   - مؤؾؿت جخأؾـ ٗل ؾانت،  11ًترحم َظا الْغ

ٓا إلخطاءاث املؤؾؿاث الىاشئت ٗاث ال٘ىضًت الىاشئت ألاٖثر عبدُت هي  نالوة نلى طلٚ، َو الخٓىُت، َئن الشغ

 مؤؾؿاث الخجاعة إلال٘تروهُت وإغاَاث ٖغوم وجؿبُٓاث ألاحهؼة املدمىلت.
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 برامج دعم املؤشصاث الىاشئت في كىدا. 2

حن الىؾني  حؿانض الحٙىمت ال٘ىضًت املؤؾؿاث الىاشئت الطانضة بمجمىنت مخىىنت مً البرامج نلى املؿخٍى

لحن وامل ً املَؤ غوغا ومىدا وإناهاث لؤلحىع، وختى ْضمذ جأشحراث للمهاحٍغ بُت ْو دلي، خُث ؾىعث خىاَؼ غٍغ

 :(salesforce, 2022) الظًً ًغيبىن في ػعم مؤؾؿاتهم الىاشئت نلى ألاعاض ي ال٘ىضًت، وجخجلي في الىٓاؽ الخالُت

 الصياشت الظريبيت أ.

بُت املدلُت والابخماهاث واملبالٌ املؿترصة زٓاَت بضء الدشًُل ولهل جدُؼ  مجمىنت مخىىنت مً إلانُاءاث الػٍغ

بُت للمؤؾؿاث التي  غ ابخماهاث غٍغ بي، الظي ًَى غ الخجٍغ بي للبدث الهلمي والخؿٍى ا شهغة َى الابخمان الػٍغ أٖثَر

غ.  حشإع في البدث والخؿٍى

  املىذ ب.

ذ مؤؾؿت هاش لت للحطٛى نلى واخضة مً الهضًض مً املىذ إطا اؾخَى ئت مهاًحر مهُىت، َٓض جٙىن مَؤ

غ ما ًطل إلى  ت في ٖىضا، نلى ؾبُل املثاٛ، جٓضم مىدت البدث الخؿبُٓي والخؿٍى ألِ صوالع لٙل مؤؾؿت  150الخجاٍع

لت للهمل نلى جٓىُاث هكُُت حضًضة.  جغيب في الشغاٖت مو ٗلُت ٖىضًت مَؤ

 دعم ألاحىر  ج.

حؿانض ٖىضا عواص ألانماٛ في صَو جٙالُِ املىقُحن الجضص: بضنم الهضًض مً البرامج املدلُت أو ختى خُث 

جي الجامهاث الجضص أو ختى املخضعبحن.  حًؿي جىقُِ الؿالب أو زٍغ

 إلاعاهاث واللروض د.

ت املسخلُت بهػها بضون َىابض، للمؿانضة  في جسؿي جٓضم الحٙىمت ال٘ىضًت الهشغاث مً الٓغوع الخجاٍع

مً٘ أن جٙىن َظٍ الٓغوع ضًحرة مثل  ل( مً مهاصلت املؤؾؿاث الىاشئت، ٍو أخض أٖبر الخدضًاث )الهثىع نلى الخمٍى

اصة ألانماٛ الؿالبي بضون َىابض بُٓمت  ى التي  3000ْغع ٍع صوالع، إلى ما ًطل إلى ملُىن صوالع للمؤؾؿاث في أوهخاٍع

و البيُت الخدخُت ل ملشاَع  الجضًضة. جدخاج إلى جمٍى

 برهامج جأشيرة املؤشصاث الىاشئتٌ. 

ظا البرهامج   َى نغعحصجو الحٙىمت ال٘ىضًت املباصعاث التي حؿاَم في زلٔ وقابِ حضًضة لؿّى الهمل، َو

ً، باملٓابل ٌؿانض املؿدثمغون  هىن هجاخها نلى مجمىنت مً املؿدثمٍغ ت التي ًخْى م الخجاٍع اصحاب ألانماٛ أَٙاَع

  في إؾالّ أنمالهم نلى أعع الىاْو، او إًجاص خاغىت انماٛ مطاصّ نليها مً ْبل الحٙىمت ال٘ىضًت.

 :مؼاًا البرهامج -

 :(2022)الٓبس ي،  منهاًدُذ البرهامج الهضًض مً املمحزاث للمخٓضمحن 

ت الهِش في هُـ املضًىت أو أي مضًىت أو مٓاؾهت ٖىضًت أزغي نلى ن٘ـ بُٓت البرامج   - املؿدثمغ له خٍغ

ً إط ًخدخم الهِش في هُـ املٓاؾهت؛  املخاخت للمؿدثمٍغ

ٗاث الىاشئت ب٘ىضا   - ال ًىحض للبرهامج خض أصوى للمآلث املالُت الصخطُت للمخٓضم بمىحب بغهامج جأشحرة الشغ

Start-Up Visa؛ 

 لِـ َىإ خض أنلى للهمغ؛  -
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 ؾهىلت الىزابٔ املؿلىبت؛  -

 شهغا. 18لم جخهضي الؿلباث  امج إطؾغنت ؾحر البرها  -

 مخؿلباث البرهامج   -

 َ٘غة نمل مبخ٘غة؛ :ألانماٛجأَُل   -

 املشغوم؛مبلٌ الؿُىلت الىٓضي بما ًُ٘ي لبضء   -

ت( بالحض ألاصوى؛  -  إحاصة اخضي اللًخحن )الُغوؿُت أو إلاهجلحًز

 عؾالت او زؿاب مً اخضي املؤؾؿاث بضنم َ٘غة املشغوم؛  -

لهغع الُ٘غة والحطىٛ  نلى مٓضم الؿلب أن ًٙىن مً أصحاب الانماٛ ممً ًمخلٙىن َ٘غة نمل مبخ٘غة  -

 نلى عؾالت/زؿاب الضنم مً واخضة أو أٖثر مً املؤؾؿاث املهىُت ْبل جٓضًم ؾلب للحطٛى نلى إْامت صابمت في ٖىضا.

 . مؤشصاث هاشئت كىدًت رائدة3

 : 2022ًبحن الجضٛو أصهاٍ أَم املؤؾؿاث الىاشئت ب٘ىضا والتي خٓٓذ همىا ٖبحرا زالٛ ؾىت 

 2022أخصً املؤشصاث الىاشئت في كىدا خالل شىت (: جرجيب 1حدول ركم )

اشم 

  املؤشصت

الترجيب  الترجيب العاملي وشاط املؤشصت

 املدلي 

عدد 

 العمال 

شىت 

 الاوشاء 

SR 

score 

 
Windscribe 

جؿبُٔ ؾؿذ م٘خب وامخضاص مخطُذ 

نبر إلاهترهذ،  تخطىضُاللحماًت 

ب، وإػالت  ٚ خكغ مىاْو الٍى َو

 .إلانالهاث 

23 1 11-25 2015 83.655 

 
Sirved 

ت ج٘ىىلىحُا ٖىضًت  اشٖغ  مَٓغ

ى  حمو و  ٖدشاٍال وهضؾىع، أوهخاٍع

هغؾت ْىابم ومهلىماث املؿانم.  َو

179 2 11-25 2014 77.778 

 
Logo.com 

جؿبُٔ إلوشاء شهاعاث وواحهاث 

 املؤؾؿاث 
206 3 1-5 2018 77.330 

 
NDAX 

ألاضٛى شغاء وبُو وجضاٛو جؿبُٔ ل

مُت  الْغ
241 4 6-10 2017 76.518 

 
Borrowell 

ؿانضة الىاؽ نلى اجساط جؿبُٔ مل

م ًٓضج مو ْغاعاث بشأن الابخمان

غ ابخماهُت مجاهُت   صعحاث وجٓاٍع

255 5 1-5 2014 76.186 

 
Spocket 

املىعصًً مً ب جدُذ لٚ الاجطاٛ 

املخدضة والاجداص ألاوعوبي الىالًاث 

ض، مو الصحً  ىضا وأؾترالُا واملٍؼ ٖو

و  الؿَغ

425 6 26-50 2017 73.329 

 (startupranking, 2022)باالعخماد على  يناملصدر: مً إعداد الباخث
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، وهي هُـ ضًحرة إلى مخىؾؿت الحجم أجها مؤؾؿاثللمؤؾؿاث الىاشئت الغابضة ب٘ىضا  ًبحن الجضٛو أنالٍ

خُث ٌهمل حؿهت مً ٗل نشغة ٖىضًحن في الٓؿام باملئت مً املؤؾؿاث الىاشئت ب٘ىضا،  98الحاٛ باليؿبت ٛ 

ت الطًحرة أو املخىؾؿت الحجم مىقِ  100حهخبر املؤؾؿت التي ٌهمل بها أْل مً ، و الخاص في ألانماٛ الخجاٍع

 بأحغ 499إلى  100لحجم هي مؤؾؿت بها مً مؤؾؿت ضًحرة، واملؤؾؿت مخىؾؿت ا
ً
، ٖما ًبحن الجضٛو أن َظٍ نامال

 املؤؾؿاث نباعة نً جؿبُٓاث أو بغامج جيشـ في املجاٛ الخ٘ىىلىجي.

 الخجربت إلاًطاليتثاهيا: 

ا عابًضااملىار الاْخطاصي في إًؿالُا  ٌهخبر  ًُ ا، 31 املغجبت اخخل خُث الابخٙاع، مجاٛ في إْلُم ًُ  التراحو عيم نامل

 مضًىت 42 الًغبُت، َهىإ أوعوبا في الىاشئت للمؤؾؿاث 15 املغجبت أًًػا إًؿالُا جدخلو  ،2021 ؾىت اليؿبي زالٛ

ا مُالهى 1000 أَػل غمً إًؿالُت مطىُت ؼ املؤؾؿاث الىاشئت جخطضَع  65 في املغجبت مضًىت ناملُت مً خُث جٖغ

 .273 في وجىعٍىى 143 في املغجبت عوما جليها ،الهالم مؿخىي  نلى

 . وطعيت املؤشصاث الىاشئت في اًطاليا1

ا مٙاًها إًؿالُا حهض ًُ و مثال ٗاث لخمْى  والخهلُم الًظابُت والخ٘ىىلىحُا والبُاهاث للبرمجُاث الىاشئت الشغ

ا ىإ البالص، في شهبُت ألاٖثر الطىاناث بانخباَع ت 303 مً نُىت َو  و إًؿالُا، في والبُاهاث للبرمجُاث هاشئت شٖغ

ت 149 ت 112 و الًظابُت للخ٘ىىلىحُا هاشئت شٖغ ؿت الهاملُت لخىػم املؤؾؿاث  هاشئت شٖغ للخهلُم، وبالىكغ للخٍغ

ت 1078 مً الىاشئت هجض نُىت  Italy Startup) املشتٕر للهمل مٙاًها 22 و مؿغناث، 8 و إًؿالُا، في هاشئت شٖغ

Ecosystem Overview, 2022). 

 2021املؤشصاث الىاشئت في اًطاليا أوث  (: جمىيل2شكل ركم )

 

Source: ( Wengi, 2021) 

 مً زالٛ الشٙل أنالٍ ًمً٘ اؾخيخاج مجمىنت مً الىٓاؽ 



 

 – حبلت المؤسسبث النبشئت – المببدراتيت لألعمبل المعبصرة بين المرافقت ومتطلببث االستدامت         

 507  برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 املؤجمر الدولي

 العلمي

2023 

 

ل املؤؾؿاث الىاشئت في إًؿالُا   - ظا ؾىىاث َٓـ جػانِ مهضٛ  6اشض مؿخمغ َسالٛ ؼ في ججمٍى ل املدلي َو الخمٍى

 عاحو إلى البِئت املصجهت نلى الاؾدثماع وصنم الحٙىمتاملخىاضل؛

ّ  َىإ  - ل بحن ؾىىاث الضعاؾت مو زباث وؿبي بحن ؾىتي  ملحىف َغ  ؛2019و 2018في الخمٍى

 2021(: الخمىيل الخارجي للمؤشصاث الىاشئت في إًطاليا أوث 3شكل ركم )

 

Source: ( Wengi, 2021) 

ٛ  ًمً٘مً زالٛ الشٙل  ً وحىص نأ الٓى في إًؿالُا،  هاضج بُئي هكاموحىص  نلى نالمت َى صولُحن مؿدثمٍغ

ض مؿخضام همى مو البُاهاث إلى همى إًجابي حشحر خُث ا همًىا 2020 نام أقهغ، ْو ًُ ا ؾلب ظا  ،2019 بهام مٓاعهت ْىًٍ َو

ا أٖثر بشٙل الؾدثماعل الضولُىن  املؿدثمغون ًمُل أن املدخمل مًو  ،Covid-19 إلى اهدشاع عاحو يالبا
ً
 في جدُك

 اعجُو بشٙل ملحىف. 2021 لهام الاؾدثماع مهضٛ البُاهاث أن جكهغ ، في خحن املدلُت البُئُت الىكم

 (: ملارهت بين الخمىيل املدلي والخارجي للمؤشصاث الىاشئت4شكل ركم )

 

Source: ( Wengi, 2021) 
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ًل ال٘بحر خأزحر ٌشحر الشٙل أنالٍ لل خُث ٌشٙل غهِ إلى  إلاًؿالي، البُئي الىكام في الضولُحن لمؿدثمٍغ

ض نلى حاطبُت البِئتالاْخطاصًت إلاًؿالُت زاضت في املجاٛ الخ٘ىىلىجي. ى ما ًٖؤ  غهُي الاؾدثماع املدلي َو

 الدعم الحكىميت للمؤشصاث الىاشئت في اًطاليا. برامج 2

نملذ وػاعة الخىمُت الاْخطاصًت إلاًؿالُت نلى جضنُم ْاهىن املؤؾؿاث الىاشئت بهضة جضابحر حؿعى مً لٓض 

 :(Trade, 2020, p. 07) زاللها صنم الخىمُت الاحخمانُت والاْخطاصًت في اًؿالُا مً بُنها

جبلٌ  ،املبخ٘غة في حمُو أهداء إًؿالُا الىاشئت املؤؾؿاثَى بغهامج ًضنم إوشاء وهمى  :Smart &Start Italia أ.

و جطل جٙلُتها إلى ٍملُىن ًىعو و  200حمالُت خىالي إلا  محزاهِخه ملُىن ًىعو، ًمٛى البرهامج إوشاء وهمى  1.5مٛى مشاَع

ٗاث الىاشئت املبخ٘غة التي مي،والتي لها بهض ج٘ىىلىجي ْىي،  الشغ ٛ  حهمل في الاْخطاص الْغ جدؿحن هخابج  ٖما ًمى

ل جتراوح جٙلُالالبدث   :Smart  &Start Italyجٓضم ، و ملُىن ًىعو  1.5و 100000تها بحن ٓابلت للخمٍى

ل إلى %، مً إحمالي الاؾدثماع 80طل إلى %ْغع بضون َىابض ً - ض وؿبت الخمٍى ٗاهذ  90ْض جٍؼ الىاشئت  املؤؾؿتإطا 

ا مً اليؿاء أو الشبا م نً جخٙىن خطغًٍ ، أو إطا اشخملذ نلى عابض أنماٛ ًدمل شهاصة ناًما 35ب الظًً جٓل أنماَع

 .ىىي الهىصة إلى إًؿالُاٍمل في الخاعج و هٌٖخىعاٍ إًؿالُت واخضة نلى ألاْل ص

لُٙاجا،الىاشئت في  للمؤؾؿاثَٓـ  الٓغع،مً  30مىدت يحر ْابلت للؿضاص جطل إلى % - ا، باٍػ  بىلُا، ٗامباهُا، ٗاالبٍغ

ال وهي املىاؾٔ التي جُخٓض الؾدثماعاث مباشغة وحهاوي مً  ؾغصًيُا، ضٓلُت، وفي مىؿٓت "الحُغة الؼلؼالُت" في أٍٗى

 والاْخطاصًت.هٓظ في الخىمُت الاحخمانُت 

وإلاصاعي في  اؾخسضام زضماث الضنم الُني الىاشئت التي جم جأؾِؿها ملضة جٓل نً نام واخض للمؤؾؿاثًمً٘  -

ض  ،2020انخباعا مً ألاٛو مً ًىهُى ، مغخلت بضء الدشًُل زؿت نمل وجم صنم أٖثر مً  2400جم جٓضًم أٖثر مً ْو

ت هاشئت  1000  َغضت نمل. 5470ملُىن ًىعو مً الاؾدثماعاث و  362بئحمالي  مالُا،شٖغ

 :Italia Start up Visa (ISVجأشيرة إًطاليا للمؤشصاث الىاشئت )ب. 

ووػاعة الضازلُت، بغهامج  الشؤون الخاعحُت والخهاون الضوليأؾلٔ وػٍغ الخىمُت الاْخطاصًت بالخهاون مو وػاعة 

ى  الىاشئت،جأشحرة اًؿالُا للمؤؾؿاث  للمىاؾىحن مً  إحغاء حضًض ومبؿـ ملىذ جأشحراث الضزٛى للهمل الحغَو

ٌهتزمىن الاهخٓاٛ إلى إًؿالُا إلوشاء مؤؾؿت هاشئت مبخ٘غة، ولضحهم جىاَغ مالي )شخص ي زاعج الاجداص ألاوعوبي الظًً 

ًىعو، مً مؼاًا البرهامج  50000أو ممىىح مً ْبل أؾغاٍ، مثل خاغىاث مهخمضة أو ضىاصًٔ اؾدثماع( ال جٓل نً 

 ًىم مً اًضام الؿلب. 30مجاهُت الدسجُل نبر ألاهترهذ ؾغنت الغص 

 ،Italian Startupومؿخىحى مً جأشحرة  2014برهامج في نام الجم إؾالّ  :Startup Hubجاب هاب إًطاليا شخار ج. 

ذ إْامت مىحه للمىاؾىحن مً زاعج الاجداص ألاوعوبي  جم الحطٛى نليهم نلى ؾبُل املثاٛ الظًً لضحهم بالُهل جطٍغ

ت والظًً ٌهتزمىن جمضًض البٓاء في إً الضعاؾت،أليغاع  وبالخالي ًمً٘ لؤلحاهب ، هاشئت مبخ٘غةؿالُا لخأؾِـ شٖغ
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ىن املخؿلباث  ذ إلاْامت الحالي إلى الظًً ٌؿخَى ل جطٍغ ذ بضء نمل مؿخٓل صون الحاحت إلى مًاصعة جدٍى جطٍغ

 ألاعاض ي إلاًؿالُت والاؾخُاصة مً هُـ إلاحغاءاث املبؿؿت املؿبٓت ملىذ جأشحراث بضء الدشًُل.

بي : CLabsد. كالبض   ًؿالُت، إلوشاء مسخبراث الخلىربالخهاون مو وػاعة الخهلُم والجامهت والبدىر إلا مشغوم ججٍغ

ا وضٓلُت ب ٗاالبٍغ ٗامباهُا وبىيلُا و و بهضٍ جٓضًم ؾالب حامهُحن مً املىاؾٔ الجىىبُت ) غ مشاَع ِئت مدُؼة لخؿٍى

ٗاصًمُت مسخلُت نل تابخٙاٍع ؼ عوح طاث بهض ججاعي حصجو َظٍ املؿاخاث الؿالب مً زلُُاث أ ى الخُانل مو حهٍؼ

ل  مسخبراث جلىر: جٓو في  4املباصعة والابخٙاع ومىكىع مخهضص الخسططاث وهماطج حضًضة للخهلم، جم ازخُاع وجمٍى

ٗاجاهُا. ا و ٗاالبٍغ ىػوؿا وعٍجُى   هابىلي ٗو

ؼ وشغ الابخٙاع الخ٘ىىلٌ.  املهغوٍ باؾم "نٓض الاؾدثماع"،  2015/3إن املغؾىم  :ىجي صازل اليؿُج إلاهخاجي الىؾنيحهٍؼ

 املؤؾؿاثْض زطظ الجؼء ألاٖبر مً الخضابحر املىحهت بالُهل هدى املؤؾؿاث الىاشئت املبخ٘غة، إلى مجمىنت أٖبر مً 

ؼ الىكغ الطًحرة واملخىؾؿت الهاملت في إؾاع الابخٙاع الخ٘ىىلىجي بً املؤؾؿاثالطًحرة واملخىؾؿت املبخ٘غة، وهي حمُو 

ش جأؾِؿها، وأيغاغها املىطىص نليها الىاشئت  للمؤؾؿاثٍمً٘ في نٓض الخأؾِـ ومغخلت الىضج، و  نً جاٍع

 :الطًحرة واملخىؾؿت املبخ٘غة الاؾخُاصة مً مُٓاؾحن مهمحن لطالح الابخٙاع الخ٘ىىلىجي واملؤؾؿاث

غ  - بي للبدث والخؿٍى بي لط :إلانُاء الػٍغ غ الانتراٍ باالبخمان الػٍغ ٗاث التي حؿدثمغ في البدث والخؿٍى الح الشغ

 ؛مالًحن ًىعو لٙل مؿخُُض 5ي ْضٍع بدض أْص ى ؾىى 

ٗاث زُاع اؾخثىاء   - لؤلضٛى يحر  % مً الضزل الىاجج نً الاؾخسضام الخجاعي 50ًدُذ ضىضّو بغاءاث الازترام للشغ

ض نؼػ مُثاّ الاؾدثماع خّٓى اليشغ وبغاءاث الازترام الطىانُت مثل  امللمىؾت مً الػغابب ت، ْو والهالماث الخجاٍع

ت الجضًض ا لجظب ، و مثل َظا إلاحغاء، بما في طلٚ الهالماث الخجاٍع ٍمثل ضىضّو بغاءاث الازترام مُٓاًؾا ْىًٍ

ت  والىماطج الطىانُت. الاؾدثماع في ُْمت عأؽ املاٛ يحر امللمىؽ والهالماث الخجاٍع

 2022املؤشصاث الىاشئت في إًطاليا لصىت  (: أخص2ًحدول ركم )

الترجيب  الترجيب العاملي وشاط املؤشصت  اشم املؤشصت

 املدلي 

عدد 

 العمال 

شىت 

 الاوشاء 

SR 

score 

 
Rebrandly 

ت وإصاعة مؤؾؿت  إلوشاء ومشاٖع

تب الخاضتالغوابـ   84.058 2015 25-11 1 15 الهالماث الخجاٍع

 
Ludwig 

باللًت  ت٘خابالمدٕغ بدث لًىي ٌهؼػ 

ت. ًدُذ البدث نً   الازؿاءإلاهجلحًز

ت وخلها  اللًٍى

137 2 6-10 2014 79.096 

 
GamePix 

ٗاث ألالهاب مؤؾؿت حؿهل نلى  شغ

إؾالّ إمٙاهاتها الٙاملت مً زالٛ 

ُُضًى زاعج مخاحغ الجىػَو ألهاب 

 الخؿبُٓاث

227 3 11-25 2013 76.781 
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ProntoPro 

 نلىمىطت ججمو بحن الؿلب والهغع 

 76.347 2015 100-51 4 250 الهمل املنهي والحغفي.

 
Concorsando.it 

ىانض مؤؾؿت جٓضم  ازخباعاث ْو

بُاهاث ومخؿلباث الٓبٛى وإلاحغاءاث 

بُت  وصعوؽ الُُضًى والضوعاث الخضٍع

نلى إلاهترهذ وألاصلت وألازباع نً 

 الاًؿالُت الهامتاملؿابٓاث 

311 5 1-5 2013 75.014 

 
Satispay 

مىطت صَو طُٖت جمً٘ ألاَغاص مً 

الضَو في املخاحغ الخابهت )نبر إلاهترهذ 

ويحر املخطلت باإلهترهذ(، وجباصٛ 

ألاضضْاء وجسطُظ مبالٌ ألامىاٛ مو 

 مً املاٛ

331 6 51-100 2013 74.643 

 (startupranking, 2022)باالعخماد على  يناملصدر: مً إعداد الباخث

ما َى  ًبحن الجضٛو أنالٍ أن أيلب املؤؾؿاث الىاشئت الغابضة باًؿالُا هي مؤؾؿاث ضًحرة أو مخىؾؿت، ٖو

ى ما ٌؿمذ لها باخخالٛ مغاجب مخٓضمت ناملُا،  الحاٛ ب٘ىضا َايلب َظٍ املؤؾؿاث جيشـ في املجاٛ الخ٘ىىلىجي َو

ؼ  Rebrandlyومثاٛ طلٚ مؤؾؿت  حهخبر ؾىت يىُت باوشاء  2013ناملُا، واملالخل أًػا أن ؾىت 15التي جدخل املٖغ

اصة في مجالها. ى ألامغ الظي ًدُذ لها إمٙاهُاث الىمى والخؿىع زالٛ الؿىىاث وجدُٓٔ الٍغ  املؤؾؿاث الىاشئت َو

 خاجمت

املؤؾؿاث  ا الىىمنلى َظ لبهؼ الخجاعب الهاملُت في مجاٛ املؤؾؿاث الىاشئت وحب هجم نغغما بىاء نلى 

الهمل نلى وغو زؿـ وبغامج إؾتراجُجُت مبيُت نلى إلابضام والابخٙاع املؿخمغ والهمل نلى اهتهاػ الُغص املخاخت أو 

ضعتها ض مً جىاَؿُتها ْو ُت املهٓضة نلى مىاحهت الخدضًاث البُئ زلٔ َغص حضًضة ختى جىاٖب املؤؾؿاث الغابضة وجٍؼ

ىضابهض صعاؾدىا ملُهىم املؤؾؿاث الىاشئت في ، و في نطغ ًخمحز بالًمىع بحن الخبني والىاْو أَغػث  ٗل مً إًؿالُا ٖو

 الىعْت البدثُت الىخابج الخالُت:

يم مً املدلي أو الهالمي بالغ مٓبٛى ملطؿلح املؤؾؿاث الىاشئت ؾىاء نلى املؿخىي شامل و حهٍغِ ال ًىحض َىإ   -

 ، احتهاص الهضًض مً الباخثحن

ذ؛ٗىن املؤؾؿت هاشئت ال ٌهني بالػغوعة أجها ال ًمً٘ أن جٙىن مؤؾؿت ضًحرة ومخىؾؿت في   -  هُـ الْى

 حهخبر املؤؾؿاث الىاشئت نىطغ مهم لخدُٓٔ الخىمُت الاْخطاصًت في البلضان املصجهت لها؛ -

ىضا؛حؿاَم البِئت   - ى الحاٛ باليؿبت إلًؿالُا ٖو و وجحرة إوشاء وهمى املؤؾؿاث الىاشئت َو  الاْخطاصًت للضولت في حؿَغ

ىضا حهمل في املجاالث الخ٘ىىلىحُت أو جؿبُٓاث الحىاؾِب والهاجِ؛ -  أيلب املؤؾؿاث الىاشئت في إًؿالُا ٖو
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 وفي غىء الىخابج املخىضل إليها ًمً٘ جٓضًم املٓترخاث الخالُت:

 ؛لمؤؾؿاث الىاشئتوشامل لوغو حهٍغِ مدضص   -

م  - ت للشباب وإلاًمان بأَٙاَع ٛ  حصجُو الغوح الابخٙاٍع والؿعي لخدٓٓها، وجٓضًم  التي مً شأجها حًُحر واْو الضو

لُت أو الدؿُحًر ههم ؾىاء مً الىاخُت الخمٍى  ؛تالضنم لهم مً زالٛ زلٔ مىكماث حهنى بمشاَع

و مجاالث نمل   -  املؤؾؿاث الىاشئت لخىؾُو مجاٛ الاؾخُاصة منها.جىَى

 كائمت املراحع 

 املراحع باللغت العربيت

. مجلت خىلُاث حامهت بشاعفي الهلىم 2020بغوصي مُغوم . ) .1 (. املؤؾؿاث الىاشئت في الجؼابغ الىاْو واملأمٛى

 .356-341(، 3)7الاْخطاصًت، 

اصة (. املؤؾؿاث 2022زحرة مًغبي ، و خمُض ضضوقي. ) .2 لها. مجلت الٍغ الىاشئت بالجؼابغ وآلُاث صنمها وجمٍى

 .94-80(، 2)8الْخطاصًاث ألانماٛ، 

ُت بىالشهىع. ) .3 (. صوع خاغىاث ألانماٛ في صنم وجىمُت املؤؾؿاث الىاشئت صعاؾت خالت الجؼابغ. مجلت 2018شٍغ

 .431-417(، 2)4البشابغ إلاْخطاصًت، 

(. جضابحر صنم املؤؾؿاث الىاشئت والابخٙاع في الجؼابغ: ْغاءة في أخٙام 2020نبض الحمُض ملحن، و ؾامُت خؿاًً. ) .4

م  اهىن ألانماٛ، 20/254املغؾىم الخىُُظي ْع  .28-03(، 2)5. مجلت البدىر في الهٓىص ْو

ش الاؾترصاص 2022َغاؽ الٓبس ي. ) .5 ش. جاٍع ٗاث الىاشئت ب٘ىضا، جم الاؾترصاص بخاٍع , 12 20(. بغهامج جأشحرة الشغ

 https://www.vizareview.info/2020/10/startup-visa-suv.htmlمً  ،2022

ل املؤؾؿاث الىاشئت )خلٛى 2020مطؿُى بىعهان ، و نلي ضىلي . ) .6 (. الاؾتراجُجُاث املؿخسضمت في صنم وجمٍى

 .148-131(، 1)11إلهجاح املؤؾؿاث الىاشئت الىاشئت. مجلت صَاجغ اْخطاصًت، 

(. الخهلُم املٓاوالحي وخخمُت الابخٙاع في املؤؾؿاث الىاشئت،. مجلت نلىم 2017َشام بغواٛ، و حهاص زلىؽ . ) .7

 .24-11(، 3)20الاْخطاص والدؿُحر والخجاعة، 

(. صعاؾت مُضاهُت لىاْو اوشاء املؤؾؿاث الىاشئت في الجؼابغ،. 2021ًىؾِ خؿحن، و اؾمانُل ضضًٓي. ) .8

 .89-68(، 1)8خىلُاث حامهت بشاع في الهلىم الاْخطاصًت، 
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 في الجشائز   هيئاث الدعم املالي املوجهت لدعم وجمويل املؤضطاث الىاشئت

 -  ANGEMحالت الوكالت الوطىيت لدطيير اللزض املصغز -

Financial support bodies to support and finance start-ups in Algeria  

-Status of the National Agency for the Management of Microcredit (NAMM)  
 الجشائز/ جامعت أمحمد بوكزة بومزداص /هادًت اللزيش ي. ط د

Algeria / M'hamed Bouguerra Boumerdes University /Nadia Elkorichi  Phd.S  

  الجشائز/ جامعت أمحمد بوكزة بومزداص /ط د. فخحيت بوكحال 

Algeria /M'hamed Bouguerra Boumerdes University /Phd.S  Fathia Boukahel 

 

 ملخص الدراضت: 

ل اإلااؾؿاث  الىاقئت خُث ؤنبدذ   ضغمل اإلاىحهت  في الجؼاثغ  حهضف مىيىغىا الى صعاؾت هُئاث الضغم اإلاالي           هظهوجمٍى

اع بظلذ الخٍىمت  ،الانخهاصي وحػخبر مهضعا عثِؿُا للثروة وزلو مىانب قؿلجلػب صوعا مهما في اليكاٍ  اإلااؾؿاث  وفي هظا الَا

ل او مً هاخُت اإلاغاقهت والضغم او ختى حصجُؼ خاملي  الٌشحر مً الجهىص لخسكُل الهُىص خُى هظه اإلااؾؿاث ؾىاءا مً هاخُت الخمٍى

ل ؤقٍاعهم ؤلابضاغُت الى ماؾؿاث هاقئت ونض ؼ الى جدٍى ًالت  اإلاكاَع قملذ صعاؾدىا الى صعاؾت اخضي  هُئاث الضغم اإلاالي واإلاخمشلت في  الى

ىُت لدؿُحر الهغى اإلاهؿغ ل، الضغمجمىذ  خُث  ANGEMالَى مسخلل الخضماث  و   نغوى بىٌُت بضون قىاثض  وجًمً ًل مً الخمٍى

ًالت    ؤظهغجه اخهاثُاث وهظا ماؾحر اإلاالُت   حصجُؼ مسخلل الكباب للخىحه  قبكًل ؾُاؾتها ؾاهمذ في ،  2022حىان  30الى ؾاًت  الى

ؼ غ ؤقٍاعهم وججؿُضها غلى قٍل مكاَع مٍاقدت وجسكُل مً خضة  و  زلو مىانب قؿل في  ًل هظا ؾاهم، بلى اوكاء ماؾؿاث وجٍُى

  .في البالص    البُالت

ىُت الكلماث املفخاحيت: ًالت الَى  .ANGEMلدؿُحر الهغى اإلاهؿغ اإلااؾؿاث الىاقئت، هُئاث الضغم اإلاالي، الى

 

Abstract: 

    Our topic aims to study the financial support bodies in Algeria directed to support and finance emerging enterprises, as 

these institutions have become playing an important role in economic activity and are considered a major source of wealth 

and job creation, and in this context the government has made a lot of efforts to ease restrictions around these institutions, 

whether in terms of funding or in terms of accompaniment and support or even encouraging project holders to transform 

their creative ideas into emerging institutions. In the National Agency for the Management of Microcredit (NAMM), where 

interest-free bank loans are granted and guarantee financing, support and various non-financial services, and this is what 

the Agency's statistics showed until June 30, 2022, thanks to its policy, it contributed to encouraging various young people 

to go to establish institutions and develop their ideas and embody them in the form of projects, all of this contributed to the 

creation of jobs, combating and alleviating unemployment in the country. 

Keywords:  Start-ups, financial support bodies, National Agency for the Management of Microcredit (NAMM). 
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 امللدمت 

ًاث الىاقئت باهخمام متزاًض مً نبل صُو الػامت غامت والضُو الىامُت زانت، خُث حػخبر مً ؤهم      جدظى الكغ

اصة ؤلاهخاحُت ومػالجت مكٍلتي  عواقض غملُت الخىمُت ؤلانخهاصًت والاحخماغُت، وطلَ لٍىجها جمشل اإلاهضع ألاؾاس ي لٍؼ

غم الكؿل وػٍاصة الهُمت اإلاًاقت وصغم الهىاغاث الٌبري الكهغ والبُالت مً زالُ نضعتها الػالُت غلى زلو ق

اصة ألاغماُ ؤزغ يبَذ غلى صغم الخىحه هدى بوكاء الػضًض  ًاهالهدكاع زهاقت ٍع وجدؿحن جىاقؿُت الهُاع ؤلاهخاجي، ونض 

ًاث الىاقئت، والتي ؤزبدذ نضعتها غلى الابخٍاع والخىاقؿُت وزكٌ جٍالُل ؤلاهخاج ويكاءة ؤيبر ف ي الخػامل مؼ مً الكغ

ًاث الٌبحرة.  ظغوف ألاؾىام مهاعهت بالكغ

ؼ الظي اغخمض غلُه انخهاص         والجؼاثغ يؿحرها مً الضُو حؿعى  لخلو  همىطج انخهاصي حضًض بػُضا غً الَغ

اث نىاع الهغاع الانخهاصي الجؼاثغي  ، البالص مىظ غهىص، وبالخالي ؤنبذ الاؾدشماع وصغم اإلااؾؿاث الىاقئت مً ؤولٍى

ؼ آلالت ؤلاهخاحُت اإلادلُت، بال ؤن هظا الىىع مً اإلااؾؿاث الىاقئت  مً ؤحل اإلاؿاهمت في صقؼ عجلت الخىمُت وحػٍؼ

ماػاُ ًىاحه الػضًض مً الهػىباث هظغا لخضازت غهضه في الجؼاثغ، يما ؤن جبني عواص ألاغماُ ؤصخاب هظه اإلااؾؿاث 

ل الالػم مً ألقٍاع مبخٌغة وابضاغُت جٍىن في الؿالب غالُت ا لخُىعة، ًجػلها حػاوي مً ؤحل الخهُى غلى الخمٍى

ت الهُام بةحغاءاث  ًان لؼاما غلى الؿلُاث الجؼاثٍغ حهت، ونػىبت يؿب زهت الؼباثً والىمى مً حهت ؤزغي، لظا 

بؿُت الغقي ؤيثر بهُاع اإلااؾؿاث الىاقئت  وجدؿحن غضًضة و انضاع حملت مً الهغاعاث لضغم هظه اإلااؾؿاج

و همىها وجُىعها،ومً بحن ؤلاحغاءاث اإلاسخلكت التي نامذ بها،بوكاء ويػُ تها، والخسكُل مً الػغانُل التي جىاحه ٍَغ

هُئاث الضغم اإلاالي  وػاعة انخهاص اإلاػغقت واإلااؾؿاث الىاقئت واإلااؾؿاث اإلاهؿغة باإلياقت الى هُئاث خٍىمُت و 

ًالت الىَىُت لدؿُحر الهغى اإلاهؿغلترنُت وهمى هظا الهُاع  ومً بحن هُئاث الضغم اإلاال التي ؤنبدذ   ANGEMي الى

نغوى بىٌُت بضون قىاثض  جابػت خالُا لىػاعة انخهاص اإلاػغقت واإلااؾؿاث الىاقئت واإلااؾؿاث اإلاهؿغة، خُث جمىذ 

ل، الضغم، الىصح  واإلاؿاغضة الخهىُت، قًال غً مغاقهت مجاهُت ؛  ونض ؾاهمذ ؾُاؾت هظه وجًمً ًل  مً الخمٍى

ًالت.  ألازحرة  في الخىمُت الاحخماغُت والانخهاصًت  وهظا ما ؤظهغجه  الاخهاثُاث الى

 إلاشكاليت

 اؾدىاص لألقٍاع التي حاءث بها مهضمت، ًمًٌ ببغاػ مػالم ؤلاقٍالُت آلاجُت:

ىُت لدؿُحر الهغى اإلاهؿغ ًالت الَى ل اإلااؾؿاث الىاقئتANGEM يُل حؿاهم الى  ؟في صغم وجمٍى

 الفزعيتألاضئلت 

مًٌ نُاؾت ألاؾئلت الكغغُت اإلاٌملت إلاخُلباث البدث في هظه ؤلاقٍالُت يما ًلي:  ٍو

 ما اإلاههىص باإلااؾؿاث الىاقئت، ماهي زهاثهها وقُما ًٌمً صوعها واهمُتها؟ 

 قُما جخمشل حهىص الضولت في صغم اإلااؾؿاث الىاقئت ؟ 

  ىُت لدؿُحر الهغى اإلاهؿغقُما ًخمشل   صوع ًالت الَى ل اإلااؾؿاث الىاقئتحصجُؼ في ANGEM الى  ؟وجمٍى
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 الفزطياث 

 ويةحاباث مانخت للدؿائالث التي جم َغخها، اعجإًىا َغح الكغيُاث اإلاىالُت:

  ًمًٌ الهُى بإن اإلااؾؿاث الىاقئت هي ماؾؿاث خضًشت اليكإة جبنى غلى ؤؾاؽ قٌغة مبخٌغة مً َغف مهاُو

في اإلاجاُ الخٌىىلىجي، بدُث جىاحه زُغا غالُا بالككل ًىجها جخمحز بسهاثو مػُىت،  يما ال ًمًٌ خهغها 

حػخمض غلى مىخىحاث ؤو زضماث مبخٌغة جسترم بها ؤؾىام ؾحر مكبػت ؤو جسلو ؤؾىانا حضًضة ًلُا و بالخالي هي 

غ بكٍل قػاُ،  حػمل في ظغوف غضم الخإيض الكضًض ولظا ًهىم اإلااؾؿىن بخهمُم همىطج ؤغماُ نابل للخٍُى

ني، والىمى في ؤلاهخاحُت ُوبًجاص وظاثل حضًضة وجٌمً ا همُتها هظغا إلاؿاهمتها في همى الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي الَى

 ؛زانت بالبلضان الىامُت اًً حػض اإلاهاوالجُت بضًال مهما بؿبب ظغوف ؾىم الػمل ؾحر اإلاىاجُت

 ػغقت واإلااؾؿاث الىاقئت بياقت بلى وػاعة اإلااؾؿاث والهىاغاث الهؿحرة واإلاخىؾُت و وػاعةانخهاص اإلا

هىاى مجمىغت مخٍاملت مً الهُئاث الخٍىمُت وهُئاث الضغم اإلاالي التي تهضف الى صغم  واإلااؾؿاث اإلاهؿغة

ل اإلااؾؿاث الىاقئت  ؛وجمٍى

 ىُت لدؿُحر الهغى اإلاهؿغ) جمىذ ًالت الَى يما جًمً  ،بضون قىاثض وى مهؿغة نغ ( ANGEMالى

ل،الضغم   .ؤزىاء جىكُظ ؤوكُتهم ومسخلل الخضماث ؾحر اإلاالُت الخمٍى

 اهداف البحث

ًالت الىَىُت لدؿُحر الهغى اإلاهؿغ   ل   ANGEMوحهضف هظا البدث بلى غغى مضي مؿاهمت الى في صغم وجمٍى

ًالت ومسخلل الامخُاػاث واإلاؿاغضاث التي جمىدها التي  ل التي جهضمها الى اإلااؾؿاث الىاقئت مً زالُ نُـ الخمٍى

تهضف مً زاللها الى النهىى بهظا الهُاع هظغا إلاؿاهمت هظه ألازحرة في جسكُل خضة البُالت وزلو قغم الػمل، 

 حرها مً اإلاؼاًا التي حؿاهم في الخىمُت الانخهاصًت والاحخماغُت للبالص.وؾنضعتها غلى بهخاج ؾلؼ وزضماث حضًضة، 

 هيكل البحث 

 وبؿغى ؤلاحابت غلى ؤلاقٍالُت مىيىع الضعاؾت وؤلاإلاام باإلاىيىع، اعجإًىا جهؿُم الىعنت البدشُت بلى مدىعًٍ يما ًلي:

اع الىظغي للماؾؿاث الىاقئت املحور ألاول:   .الَا

ت  املحور الثاوي: ل اإلااؾؿاث الىاقئتمجهىصاث الضولت الجؼاثٍغ  .في صغم وجمٍى

ىُت لدؿُحر الهغى اإلاهؿغ)املحور الثاوي:  ًالت الَى ل اإلااؾؿاث الىاقئت في الجؼاثغANGEMالى  .( آلُت لضغم وجمٍى

 املحور ألاول: الاطار الىظزي للمؤضطاث الىاشئت

ؤنبدذ اإلااؾؿاث الىاقئت جلػب صوعا مهما في اليكاٍ الانخهاصي ؾىاء غلى نػُض الضُو اإلاخهضمت ؤو الضُو    

وهدُجت للخُىعاث التي قهضتها غىإلات  ،الىامُت غلى خض ؾىاء، وحػخبر مهضعا عثِؿُا للثروة وزلو مىانب قؿل

بمسخلل ُت إلاا جخمحز وججؿض هظا الاهخمام الانخهاص زًػذ هظه ألازحرة الهخمام زام مً نبل الؿلُاث الػمىم

ل هظه اإلااؾؿاث.  ؤلاحغاءاث لدصجُؼ وجىمُت هظا الهُاع يةوكاء هُئاث خٍىمُت وهُئاث مالُت لضغم وجمٍى
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 أوال:حعزيف املؤضطاث الىاشئت  

لمتانُالخا خؿب الهامىؽ الاهجلحزي: غلى ؤجها مكغوع نؿحر بضؤ للخى،  startup حػغف اإلااؾؿت الىاقئت -start ًو

up ًًجخٍىن مً حؼؤ "Start"  وهى ما ٌكحر بلى قٌغة الاهُالم و"up " وهى ما ٌكحر لكٌغة الىمى الهىي. 

ًاث عؤؽ ماُ  up Start وبضؤ اؾخسضام اإلاهُلح   بػض الخغب الػاإلاُت الشاهُت مباقغة، وطلَ مؼ بضاًت ظهىع قغ

ًاث خضًشت اليكإة،  Startup ئت ؤواإلاساَغ لِكُؼ اؾخسضام اإلاهُلح بػض طلٍىالكغيت الىاق هى ؾخسضم لخدضًض الكغ

اصًت ببضاغُت وؤمامها اخخماالث يبحرة للىمى والاػصهاع بؿغغت، وفي ؤًامىـا الخالُـت  والتي ُ مهُلح ي وكإث مً قٌغة ٍع

ػغقـه الهـامىؽ الكغوؿـي ٌـغة، في ن"غلـى ؤجها La ROUSSEًىحـض اإلاهـُلح َو ُـاع الخٌىىلىحُاث اإلااؾؿـاث الكـابت اإلابخ

 (90، نكدت 2020)بىيُاف و ػبحر،  "الخضًشت

اإلااؾؿت الىاقئت ؤجها "ماؾؿت مهممت للىمى قُػغف CombinatorYماؾـ خايىت ألاغماُ Graham Paul ؤما       

ا ؤن حػمل اإلااؾؿاث الىاقئت بمجاُ  بؿغغت و خضازت جإؾِؿها ال ججػل منها ماؾؿت هاقئت، يما ؤهه لِـ قَغ

و عؤؽ اإلااُ اإلاساَغ. الص يء ألاؾاس ي الىخُض هى الىمى، ًل ش يء آزغ هغبُه مؼ  لها غً ٍَغ الخٌىىلىحُا، ؤو ًخم جمٍى

 (YEVGENIY, 2015, p. 03). "اإلااؾؿاث الىاقئت ًدبؼ الىمى

ًاث الىاقئت هي: ''قغيت حضًضة غاصة ما جٍىن نؿحرة، في مغخلتها اإلابٌغة مً وغلى الػمىم ًمٌىىا الهى       ُ بن الكغ

غ ومغبدت وجمخلَ ؤلامٍاهُت لخدهُو مػضُ همى مغجكؼ  ".الدكؿُل، حؿعى بلى همىطج ؤغماُ مؿخضامت ونابلت للخٍُى
 (39، صفحة 0202)بنوجعفر، شاال، و طبوش، 

 ثاهيا: ممشاث املؤضطاث الىاشئت

 (262-262، الصفحات 0200)بن عيادة،  جخمحز اإلااؾؿاث الىاقئت بـإهه:

  :هي ماؾؿت خضًشت الػهض ًخم جإؾِؿها بىاؾُت عاثض ؤغماُ ؤو مجمىغت، بهضف مؤضطت حدًثت العهد

النها  غ مىخج ؤو زضمت ممحزة إَل  .في الؿىم جٍُى

 و الخىى باإلاساَغة مؤضطاث شابت ًافعت ، طلَ ؤن عاثض ألاغماُ ماؾـ إلاكغوع ًضع اإلااُ غً ٍَغ

غض ى عاثض ألاغماُ بخدمل اإلاساَغ  والابخٍاع، ونض ًٍىن الابخٍاع جٌىىلىجي، ولٌىه ال ًهخهغ غلى طلَ، ٍو

ؿعى إلصاعتها بكٍل قػاُ وغهالوي لخػظُم قغم الىجاح والػىاثض، لظلَ قةن الكغيت الىاقئت ؤمامها  َو

ًاث هاجخت، ؤو بؾالم ؤبىابها والخؿاعة.   زُاعان بما الخُىع والخدُى بلى قغ

 مً بخضي الؿماث التي جدضص مػنى الكغيت الىاقئت هي مؤضطاث أمامها فزصت للىمو الخدريجي واملتزاًد :

ؼ وجىلُض بًغاص ؤؾغع بٌشحر مً الخٍالُل التي جخُ لبها للػمل، قهي قغيت جخمخؼ بةمٍاهُت بمٍاهُت همىها الؿَغ

اصة الخٍالُل، يىدُجت غلىإهظلَ، ًىمى  اصة ؤلاهخاج واإلابُػاث مً صون ٍػ الاعجهاء بػملها الخجاعي بؿغغت ؤي ٍػ

هامل ألاعباح لضحها بكٍل ًبػث غلى الضهكت وهظا ٌػني ؤ الكغيت الىاقئت ال جهخهغ بالًغوعة غلى ؤعباح 
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الػٌـ جىلُض ؤعباح يبحرة حضا، قالكغيت الىاقئت مهممت لخىمى بؿغغت خاإلاا  ؤنل ألجها نؿحرة، بل غلى

 حػثر غلى همىطج غملها الخجاعي ألاوؿب.

  ؼ في الؿىم وػٍاصة ألاعباح هى ًل ما اإلااؾؿت الىاقئت جهىم غلى قٌغة ببضاغُت حؿاغض غلى الىمى الؿَغ

ًاث الىاقئت بإجها جهىم جدخاج بلُه إلنامت قغيت هاقئت والضزُى بلى الؿىم مً ؤوؾؼ  ؤبىابه ، جخمحز الكغ

ت، بط ٌػخمض ماؾؿى  هت طيُت وغهٍغ ت غلى ؤقٍاع عاثضة، وبقباع الخاحاث الؿىم بٍُغ ؤغمالها الخجاٍع

ل مً زالُ اإلاىهاث غلى الاهترهذ ومً  ًاث الىاقئت غلى الخٌىىلىحُا للىمى والخهضم والػشىع غلى الخمٍى الكغ

 ً نبل خايىاث ألاغماُ.زالُ الكىػ بمؿاغضة وصغم م

 ٌكمل مػنى الكغيت الىاقئت غلى ؤجها قغيت جخُلب جٍالُل نؿحرة مؤضطاث جخطلب جكاليف مىخفظت :

ؼ وقجاجي بػٌ الص يء.  حضا باإلاهاعهت مؼ ألاعباح التي جدهل غليها، وغاصة ما جإحي هظه ألاعباح بكٍل ؾَغ

ت مهممت إلوكاء مىخجاث  وزضماث حضًضة في البدث غً همىطج ججاعي ناإلااؾؿت الىاقئت هي ماؾؿت بكٍغ

نابل للخٌغاع ونابل للخىؾؼ في مساَغ ، لظلَ قهي مدغى للخىمُت الانخهاصًت اإلادلُت وؾبُل قػاُ لخلو قغم 

 الػمل. قلىنل الكغيت بإجها هاقئت ًجب ؤهخٍىن :

  حز عثِس ي وهي حػني بمػنى ؤجها قغيت لم جًٌ مىحىصة مً نبل زالُ قترة ػمىُت مدضصة، قالجضة مم جدًدة

 بوكاء ماؾؿت حضًضة جماما لم جًٌ مىحىصة ؾابها.

 :قُيبغي للكغيت الىاقئت ؤن جىسٍغ في ججاعة الؿلؼ ؤو الخضماث مما ًجػل جإزحرها غلى الانخهاص  وشطت

 قػاال وبًجابُا. 

 واإلاههىص بظلَ ؤن الكغيت الىاقئت ًجب ؤن ال جٍىن جابػت ؤو قغع لكغيت مىحىصة وؤؾاؽ طلَ مطخللت :

ًاث ؤزغي.   هى ؤن الكغيت الىاقئت جبضؤ مً الهكغ وحػخمض غلى هكؿها في الخإؾِـ ولِـ غلى قغ

 ثالثا: دور وأهميت املؤضطاث الىاشئت

ًالخالي  (73-72-71، الهكداث 2021)خؿحن و نضًهي،  :ًمٌىىا جلخُو ؤهمُت و صوع اإلااؾؿاث الىاقئت 

 : خُث جخمحز بالهضعة الػالُت جىقحر قغم في جوفير فزص العمل الحليليت املىخجت ومكافحت مشكلت البطالت

ًمخو َالبي  الػمل، بياقت بلى نضعتها اؾدُػاب وجىظُل غمالت بسبرة نلُلت ؤو ختى بضون زبرة وهى ما

جي الجامػت. و بالخالي الغص اإلاباقغ غلى مكٍله البُالت  الػمل زانت طوي الكهاصاث، ؤصخاب ألاقٍاع وزٍغ

و الىمى  .خُث جٍاقذ الضُو هكؿها لخلو ظغوف غمل غلى الغؾم مً ؾحرها في ٍَغ

 ت ؤيث الابخكار في البحث والخطويز ر مً اي ونذ مض ي :وال ؾُما في مجاُ الخٌىىلىحُا ، وهى ؤصاه يغوٍع

غ مىخجاث بخٍلكت ؤنل بـ   .مغة مهاعهت باإلااؾؿاث الٌبري 24لخىمُه اي بلض في الػالم و الهضعة غلى ابخٍاع وجٍُى

 ىاث والؿىىاث اإلاايُت وطلَ  سيادة الاهخاجيت والحفاظ على الخىافطيت  :خُث لػبذ صوعا مدىعٍا في الػكٍغ

ُت خضًشت نللذ مً الخٍالُل. وعقػذ مً مؿخىي حىصة باؾخسضامها ؤصواث ووؾاثل ويظا جهىُاث بهخاح

 اإلاىخىحاث، ويظلَ م ّ ما ؾاغضها غلى طلَ "جبىيها لالؾتراجُجُت الخٌىىلىحُت التي ؤيؿبتها محزة جىاقؿُت
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 حػالج الػضًض مً ؤهم اإلاكاًل الانخهاصًت والاحخماغُت والشهاقُت مً  وشز الليم الاًجابيت في املجخمع :

غ و يظا اصزاُ نُم حضًضة للمجخمؼ و اإلاؿاهمت في زالُ الابدار ا لتي جهىم بها اإلااؾؿاث الىاقئت ، لخٍُى

غ زهاقت اإلاؿتهلَ و حصجُػه غلى جهبل الخؿُحر  جٍُى

 حػالج الهًاًا الانخهاصًت مً زالُ ابداثها و حؿاهم  املطاهمت في الخطويز اليطبي الاكخصادي:

ًاإلاباصعة، ؤلابضاع، الابخٍاع،  اإلااؾؿاث الىاقئت في وكغ الهُم واإلاباصت الانخهاصًت والخىظُمُت ؤلاًجابُت 

ؼ  بصاعة الىنذ،الٌكاءة والكػالُت. يما حؿاهم في بهخاج ؾلؼ وزضماث مبخٌغة وحضًضة مما ًاصي بلى الخىَى

غ بوكاء ألاوسجت الانخهاصًت الجضًضة ألازغي التي جضغم الاوسجت في اإلاىخ ىحاث ،و اإلاؿاهمت في جٍُى

ًالؼعاغت  .الخهلُضًت 

 الهضعة غلى جىظُل مضزغاث ناخب اضدثمار املدخزاث وحعشيش وجذب املطدثمزيً ورأص املال ألاجىبي :

و نُمت مًاقت، مما ٌؿمذ بةخضار ؤوؤصخاب اإلاكغوع بضال مً بهائها مٌخجزة ؤو مىظكت في مجاالث ال جسل

دت ؤقغاص مً صزل ؤنل بلى صزل ؤغلى )بغاصة جىػَؼ الضزل( وحظب اإلاؿدشمٍغً  جغايم عؤؾمالي ويظا ههل قٍغ

 .اإلادلُحن و الاحاهب

 ل وهمى صزلها املطاهمت في الىمو الاكخصادي :هظغا إلاا جىقغه مً زلو وظاثل حضًضة غلى اإلاضي الٍُى

زلو الثروة واإلاؿاهمت في الىاجج الضازلي الخام، اياقت الى ًىن ؾالبُت هاجه الؿىىي الظي ٌؿاهم في 

 .اإلااؾؿاث ججخاح ؤؾىام غاإلاُت و بالخالي حلب غملت ؤحىبُت

 :مً زالُ مغوهت غملُاتها وؾالؾت الخلُى التي مزوهتها وكدرتها على الخأكلم والاضخجابت الطزيعت

ًاث الٌبري والخلُى للمكاًل الشهُلت التي ججلبها،جإحي اإلااؾؿاث الىاقئت بدل مكاًل  جٍالُل ؤلاهخاج للكغ

 .يشحرا ما جكغيها الضُو غلي الؿٍان

ذ، مُمىوي، و بىنُاًت،  رابعا: دورة حياة املؤضطت الىاشئت  (409-408-407، الهكداث 2020)بؿٍى

هى الىمى اإلاؿخمغ، بال ؤن الىانؼ ؾحر  طلَ، قهظه اإلااؾؿاث يشحرا ما جخػثر   Startupبن ما ًمحز اإلااؾؿاث الىاقـئت    

مًٌ ابغاػ طلَ مً زالُ اإلاىدنى الخالي  هها هدى الهمت، ٍو وجمغ بمغاخل نػبت وجظبظب قضًض نبل ؤن حػغف ٍَغ

 GRAHAM PAUL  واإلاهمم مً نبل
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  وجبضؤ نبل اهُالم اإلااؾؿت الىاقئت، خُث ًهىم شخو ما، ؤو مجمىغت مً ألاقغاص بُغح  ألاولى:املزحلت

وصعاؾت الكٌغة حُضا همىطج ؤولي لكٌغة ابضاغُت ؤو حضًضة ؤ، وزاللهظه اإلاغخلت ًخم الخػمو في البدث،

غها وصعاؾت الؿىم والؿلىى وؤطوام اإلاؿتهلَ اإلاؿتهضف للخإيض مً امٍاهُت جىكُظها غلى ؤع  ى الىانؼ وجٍُى

ل في اإلاغاخل ألاولى طاحي مؼ امٍاهُت  واؾخمغاعها في اإلاؿخهبل والبدث غً مً ًمىلها، وغاصة ما ًٍىن الخمٍى

 الخهُى غلى بػٌ اإلاؿاغضاث الخٍىمُت. 

 :مغخلت الاهُالم في هظه اإلاغخلت ًخم بَالم الجُل ألاُو مً اإلاىخج ؤو الخضمت، خُث جٍىن  املزحلت الثاهيت

مػغوقت، وعبما ؤنػب ش يء ًمًٌ ؤن ًىاحه اإلاهاُو في هاجه اإلاغخلت هى ؤن ججض مً ًدبنى الكٌغة غلى  ؾحر 

مىلها ماصًا وغاصة ما ًلجإ عاثض ألاغماُ في هظه اإلاغخلت بلى ما ٌػغف قؿالبا ما ًٍىن ألانضناء  ؤعى الىانؼ ٍو

ل مً والػاثلت هم اإلاهضع ألاُو الظي ًلجإ بليهم اإلاهاُو للخهُى غلى ا ل، ؤو ًمًٌ الخهُى غلى جمٍى لخمٍى

نبل الخمهى وهم ألاشخام اإلاؿخػضًً للمهامغة بإمىالهم اطا صح الهُى زانت غىض البضاًت خُث جٍىن 

صعحت اإلاساَغة غالُت. في هظه اإلاغخلت ًٍىن اإلاىخج بداحت بلى الٌشحر مً التروٍج يما ًٍىن مغجكؼ الؿػغ، 

بضؤ الاغالم بالضغاًت للمىخج  ٍو

 ٍىن هىاى خماؽ مغجكؼ، زم  زحلت الثالثت:امل مغخلت مبٌغة مً الانالع والىمى: ًبلـ قيها اإلاىخج الظعوة ٍو

ه ألاواثل، قُبضؤ  بلـ اإلاىخج الظعوة في هاجه اإلاغخلت ًمًٌ ؤن ًخىؾؼ اليكاٍ بلى زاعج مبخٌٍغ ًىدكغ الػغى ٍو

بضؤ الككل، ؤو  ظهىع غىاثو ؤزغي ممًٌ ؤن جضقؼ  الًؿِ الؿلمي خُث ًتزاًض غضص الػاعيحن للمىخج ٍو

 اإلاىدنى هدى التراحؼ.

 :ل  املزحلت الزابعت ً )عؤؽ اإلااُ اإلاؿامغ( بخمٍى الاهؼالم في الىاصي، وبالغؾم مً اؾخمغاع اإلامىلحن اإلاؿامٍغ

اإلاكغوع بال ؤهه ٌؿخمغ في التراحؼ ختى ًهل بلى مغخلت ًمًٌ حؿمُتها واصي الخؼن ؤو واصي اإلاىث، وهى ما 

لى زغوج اإلاكغوع مً الؿىم في خالت غضم الخضاعى زانت وؤن مػضالث الىمى في هظه اإلاغخلت جٍىن ًاصي ب

 حض مىسكًت.

 :حؿلو اإلاىدضع، ٌؿخمغ عاثض الاغماُ في هظه اإلاغخلت بةصزاُ حػضًالث غلى مىخجه واَالم  املزحلت الخامطت

راجُجُاث اإلاُبهت وايدؿاب الخبرة انضاعاث مدؿىت لخبضؤ الكغيت الىاقئت بالنهىى مً حضًض بكًل الاؾت

هه غلى هُام ؤوؾؼ خم اَالم الجُل الشاوي مً اإلاىخج ويبِ ؾػغه، وحؿٍى و الػمل، ٍو  لكٍغ

 :سغج مً مغخلت  املزحلت الطادضت غ اإلاىخج بكٍل جهاجي ٍو مغخلت الىمى اإلاغجكؼ في هاجه اإلاغخلت ًخم جٍُى

غخه في الؿىم اإلاىاؾبت، وجبض إزظ اإلاىدنى الخجغبت والازخباعة َو ؤ الكغيت الىاقئت في الىمى اإلاؿخمغ ٍو

% مً الجمهىع اإلاؿتهضف نض اغخمض الابخٍاع الجضًض، لخبضؤ مغخلت  30بلى  20باالعجكاع، خُث ًدخمل ؤن 

 انخهاصًاث الدجم وجدهُو ألاعباح الطخمت.

 في دعم وجمويل املؤضطاث الىاشئت الجشائزيت  : مجهوداث الدولتاملحور الثاوي

ؼ الانخهاص و البدث غً  وحىص اعاصة ؾُاؾُت خهُهُت مً َغف الؿلُاث الػمىمُت للخىحهمؼ              هدى جىَى

اصة الاهخمام وصغم اإلااؾؿاث الىاقئت  ةحؿعى الجؼاثغ في آلاوهت ألازحر  بضاثل خهُهُت للمدغوناث، ونض ظهغث  الى ٍػ
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ل اإلااؾؿاث الىاقئت، الهُئاث مجمىغت مخٍاملت مً  في  هظا الاهخمامبىاصع  الخٍىمُت والهُئاث اإلاالُت الضاغمت لخمٍى

و  الهؿحرة واإلاخىؾُت ت ٍَغ لذ لها  مهام ويؼ زاَع وػاعة زانت مٍلكت باإلااؾؿاث الىاقئت و انخهاص اإلاػغقت ؤًو

ل وجىقحر الب ِئت جهب في  حصجُؼ خاملي ألاقٍاع غلى زلو ماؾؿاتهم و جهضًم  ًل الضغم ؾىاءا مً هاخُت الخمٍى

 .الهاهىهُت إلاشل هظا الىىم مً اإلااؾؿاث

 الهيئاث الحكوميت والهيئاث املاليت الداعمت لخمويل املؤضطاث الىاشئت، الصغيرة واملخوضطت -1

بؿُت الغقي ؤيثر بهُاع اإلااؾؿاث الىاقئت، الهؿحرة واإلاخىؾُت وجدؿحن ويػُتها، والخسكُل مً الػغانُل 

و همىها  وجُىعها،اجسظث الخٍىمت الػضًض مً آلالُاث وؤلاحغاءاث في مجاُ جىمُت هظه الهُاغاث التي جىاحه ٍَغ

ياقت بلى وػاعة اإلااؾؿاث والهىاغاث الهؿحرة واإلاخىؾُت ووػاعة انخهاص اإلاػغقت واإلااؾؿاث قبل  والنهىى بها

ل والهُئاث اإلاؿاغضة الىاقئت واإلااؾؿاث اإلاهؿغة هىاى مجمىغت مً الهُئاث الخٍىمُت  اإلاالُت الضاغمت لخمٍى

 :اإلااؾؿاث الىاقئت، الهؿحرة واإلاخىؾُت والتي هظيغ منها

 : وجخمشل فيالهيئاث الحكوميت لدعم اوشاء املؤضطاث:  -01

 املشاجل وحاطىاث الاعمال:  - ؤ

ت والاؾخهالُ اإلاالي، جخٌكل بمؿاغضة و   هي ماؾؿت غمىمُت طاث َابؼ نىاعي وججاعي جخمخؼ بالصخهُت اإلاػىٍى

 اإلااؾؿاث الهؿحرة واإلاخىؾُت وصغمها، وجٍىن اإلاكاجل في ؤخض ألاقٍاُ الخالُت:

ؼ في نُاع الخضماث ؤي جخٌكل بإصخاب اإلاكغوغاث الهؿحرة املحظىت: - هٍُل صغم ًخٌكل بداملي اإلاكاَع

 واإلاخىؾُت لظاث الهُاع.

ؼ في نُاع الهىاغاث الهؿحرة واإلا ورشت الزبط: -  هً الخغقُت.هٍُل صغم ًخٌكل بداملي اإلاكاَع

ؼ اإلاىخمحن بلى مُضان البدث. النزل املؤضطاث: -  هٍُل صغم ًخٌكل بداملي اإلاكاَع

 ومً ؤبغػ مهام اإلاكاجل وخايىاث ألاغماُ:        

 ؼ؛  اؾخهباُ واخخًان ومغاقهت اإلااؾؿاث الخضًشت اليكإة إلاضة مػُىت و يظا ؤصخاب اإلاكاَع

 حؿُحر وبًجاع اإلادالث؛ 

 نت والاؾدكاعاث في اإلاُضان الهاهىوي واإلاداؾبي والخجاعي واإلاالي، واإلاؿاغضة غلى جهضًم ؤلاعقاصاث الخا

ب اإلاخػلو بمباصت وجهىُاث الدؿُحر زالُ مغخلت بهًاج اإلاكغوع وؾحرها، وهي تهضف بظلَ بلى حصجُؼ همى  الخضٍع

ؼ اإلابخٌغة ويمان صًمىمتها.  اإلاكاَع
اإلاخًمً الهاهىن ألاؾاس ي إلاكاجل  78-03اإلاغؾىم الخىكُظي عنم مً  1،2،4،5،6)إلاىاص

 14م(2003اإلااؾؿاث، 

 مزاكش الدطهيل: - ب

وهي ماؾؿاث غمىمُت طاث َابؼ بصاعي جخمخؼ بالصخهُت اإلاػىىٍت والاؾخهالُ اإلاالي، جهىم بةحغاءاث بوكاء 

ؼ وبغالمها وجىحيهها وصغمها ومغاقهتها، ومً بحن  اإلااؾؿاث الهؿحرة واإلاخىؾُت الػاملت ويظا خاملي اإلاكاَع

 وظاثكها ماًلي:
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 ؼ، وججاوػ الػغانُل ؤزىاء مغخلت الخإؾِـ؛  صعاؾت اإلالكاث وؤلاقغاف غلى مخابػتها وججؿُض اهخمام ؤصخاب اإلاكاَع

 والدؿُحر ووكغ اإلاػلىماث اإلاخػلهت بكغم الاؾدشماع؛ ً ؼ في مُضاوي الخٍٍى  مغاقهت ؤصخاب اإلاكاَع

 غ اله ت صغم جٍُى ضعاث الخىاقؿُت ووكغ الخٌىىلىحُا الجضًضة وجهضًم الاؾدكاعاث في مجاُ حؿُحر اإلاىاعص البكٍغ

و والخٌىىلىحُا والابخٍاع. الظي ًدضص الُبُػت الهاهىهُت  79-03مً اإلاغؾىم الخىكُظي عنم  4، 2، 1)اإلاىاص والدؿٍى

  (2003واإلاخىؾُت و مهامها و جىظُمها، إلاغايؼ الدؿهُل اإلااؾؿاث الهؿحرة 

 : بورصاث املىاولت والشزاكت - ث

ويػذ وػاعة اإلااؾؿاث الهؿحرة واإلاخىؾُت والهىاغت الخهلُضًت بَاعا ناهىهُا ٌؿعى بلى جغنُت وكاَاث اإلاىاولت والتي 

ت، لظا قةن الهاهىن   2001صٌؿمبر  12في  اإلااعر 01-18تهضف بلى جٌشُل اليؿُج الهىاعي وبوكاء نىاغت حىاٍع

اإلاخػلو بترنُت اإلااؾؿاث الهؿحرة واإلاخىؾُت يغؽ اإلاىاولت يإصاة مكًلت لخٌشُل وؿُج اإلااؾؿاث الهؿحرة 

ني لترنُت اإلاىاولت ؾىت  ني لترنُت  2003واإلاخىؾُت، ؤًًا قهض ؤوص ئ اإلاجلـ الَى ، اإلاخًمً حكٌُل اإلاجلـ الَى

 .اإلاىاولت، حكٌُله ويظا ؾحره
 (40، نكدت 2021)غغاب و نضًهي، 

 مً بحن هظه الهُئاث هظيغ:الهيئاث املاليت الداعمت لخمويل املؤضطاث الىاشئت، الصغيرة واملخوضطت:  -2

 )موطع دراضدىا( ANGEM الوكالت الوطىيت لدطيير اللزض املصغز - أ

ًالت في حاهكي )اإلاغؾىم  2004-01-22اإلااعر في  14-04بمىحب اإلاغؾىم الخىكُظي عنم  2004ؤوكئذ هظه الى

ىیت لدؿیحر الهغى اإلاهؿغ و جدضیض ناهىجها ألاؾاس ي،  14- 04الخىكیظي عنم  ًالت الَى  (2004اإلاخًمً بوكاء الى

ىُت لدؿُحر الهغوى اإلاهؿغة في : ًالت الَى  (ANGEM  ،2022)الاهضاف واإلاهام جخمشل مهام الى

ػاث اإلاػمُى بها -  ؛حؿُحر حهاػ الهغى اإلاهؿغ وقها للهىاهحن والدكَغ

ػهم  - ل مكاَع  ؛صغم، جىحُه ومغاقهت اإلاؿخكُضًً في ججؿُض ؤوكُتهم، ال ؾُما قُما ًخػلو بخمٍى

ًالت مخابػت الاوكُت اإلاىجؼة مً َغف اإلاؿخكضًً مؼ الخغم غلى  - بخترام الاجكانُاث والػهىص اإلاخػلهت بالى

ًاء اإلاالُىن للبرهامج ػهم بما في طلَ الكغ  ؛ومؿاغضتهم لضي اإلااؾؿاث والهُئاث اإلاخػلهت بخجؿُض مكاَع

ل وحؿُحر الاوكُت اإلاضعة  - ؼ واإلاؿخكُضًً مً الهغوى اإلاهؿغة قُما ًسو جهىُاث جمٍى ً خاملي اإلاكاَع جٍٍى

 .الخ...  للمضازُل

 : ANDIالت الوطىيت لخىميت الاضدثمارالوك - ب

ًالت بمىحب اإلاغؾىم عنم        ش  03-01ؤوكإث هظه الى غ الاؾدشماع، ونض  2001ؤوث  20الهاصع بخاٍع اإلاخػلو بخٍُى

ًالت جغنُت وصغم الاؾدشماعؾخا غ الاؾدشماع ماؾؿت غمىمُت جخمخ APSI سلكذ و ىُت لخٍُى ًالت الَى   ؼ، وحػخبر الى

ت والاؾخهالُ اإلاالي،  بالصخهُت اإلاػىٍى

ًالت في مُضان الاؾدشماعاث باالجهاُ مؼ ؤلاصاعاث والهُئاث اإلاػىُت غلت الخهىم اإلاهام آلاجُت:      )اإلااصة جخىلى الى

غ الاؾدشماع،  03-01مً اإلاغؾىم الخىكُظي عنم 1،2  (2001اإلاخػلو بخٍُى

ت؛اؾخهباُ  - ػهم الاؾدشماٍع ً اإلاهُمحن وؾحر اإلاهُمحن وبغالمهم ومؿاغضتهم في بَاع جىكُظ مكاَع  اإلاؿدشمٍغ
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 مىذ اإلاؼاًا اإلاخػلهت باالؾدشماع في بَاع الترجِب اإلاػمُى به؛ -

 ترقية االستثمارات الوطنية واألجنبية وتطويرها ومتابعتها؛ -

 تسيري صندوق دعم االستثمار...اخل. -

  FGAR :املؤضطاث الصغيرة واملخوضطتصىدوق طمان كزوض  - ث

اإلااعر في  373-02ؤوص ئ نىضوم يمان الهغوى للماؾؿاث الهؿحرة و اإلاخىؾُت بمىحب اإلاغؾىم الخىكُظي عنم 

، و هى ماؾؿت غمىمُت جدذ وناًت وػاعة اإلااؾؿاث الهؿحرة  2002هىقمبر  11اإلاىاقو لـ  1423عمًان  06

ت والاؾخهاللُت اإلاالُت ونض اهُلو اإلاخىؾُت و الهىاغت الخهلُضًت، و ًو  خمخـؼ هظا الهىضوم بالصخهُت اإلاػىٍى

ػخبر هظا الهىضوم ؤُو ؤصاة مالُت مخسههت لكاثضة 2004ماعؽ  14الهىضوم في اليكاٍ بهىعة عؾمُت في  ، َو

ً غلى نغوى بىٌُت مخىؾُت ألاحل بدُث  اإلااؾؿاث الهؿحرة واإلاخىؾُت وحهضف بلى حؿهُل خهُى اإلاؿدشمٍغ

مًٌ اإلااؾؿاث اإلاؿخكُضة مً الخهُى غلى نغوى بىٌُت عؾم ؤجها ال جخىقغ غلى يماهاث غُيُت ؤو غغاب قاَمت جخ

ًاقُت لخؿُُت مبلـ الهغوى اإلاُلىبت، وطلَ بكٍغ اؾدُكاءها  42الؼهغاء، نضًهي زًغاء  جٍىن لضحها يماهاث ؾحر 

 .مػاًحر ألاهلُت للهغوى البىٌُت

 )حاليا الوكالت الوطىيت لدعم وجىميت امللاوالجيت  ANSEJالشبابالوكالت الوطىيت لدعم حشغيل  - ث

ANADE) 

ًالت في ؾىت      و هي ماؾؿت  1997واهُلهذ في الػمل قػلُا ابخضاء مً الؿضاس ي الشاوي لؿىت  1996ؤوكئذ هضه الى

ٌؿخكُض الكاب ناخب غمىمُت مٍلكت بدصجُؼ و جضغُم و مغاقهت الكباب البُاُ الظًً لضحهم قٌغة بوكاء مكغوع، 

ًالت زالُ مغاخل بوكاء ماؾؿخه و جىؾُػها مً مؿاغضاث هامت ؾىاء في مجاُ  اإلاكغوع اإلامُى في بَاع هظه الى

ل ؤو في مُضان ؤلاغاهاث اإلاؿخمغة زالُ قترة بوكاء اإلاكغوع ويظا في مغخلت الاؾخؿالُ ، 2021)غغاب و نضًهي،  .الخمٍى

 (42-40الهكداث 

ًالت  296-96اإلاػضُ واإلاخمم اإلاغؾىم الخىكُظي  329-20وبهضوع اإلاغؾىم الخىكُظي عنم        اإلاخًمً اوكاء الى

ًالت  ىُت لضغم حكؿُل الكباب وجدضًض ناهىجها ألاؾاس ي، جًمً هظا ألازحر جدضًض الهاهىن ألاؾاس ي الجضًض للى الَى

ىُت لضغم وجىمُت اإلاهاوالجُ ًالت الَى ؿحر اؾمها الى الى ىُت لضغم وجىمُت اإلاهاوالجُت،  ANADE تَو ًالت الَى  (2022)الى

 الاضتراجيجياث الجدًدة واملطخحدثت الخاصت بدعم املؤضطاث الىاشئت -3

ت بضاًت ؤيخىبغ       ىُت للماؾؿاث الىاقئت  2020ونض هظمذ الخٍىمت الجؼاثٍغ اصٌؿغابذ "،الىضوة الَى ؤلجحًر

،"بمكاعيت ؤيثر مً ؤلل مكاعى مً ماؾؿاث هاقئت وخايىاث وممشلي هُئاث خٍىمُت ومالُت ومخػاملحن  2020

ًان مً ؤهم ما زغج به هظا اللهاء ألاُو مً هىغه  انخهاصًحن وزبراء وممشلي حمػُاث وحامػاث ومغايؼ البدث، و

الم  الظي حهضف بلى جمٌحن الكباب  لخمويل املؤضطاث الىاشئت،الزضمي للصىدوق الوطني في الجؼاثغ. نغاع ؤلَا

ؼ مً جكاصي البىىى وؤلاحغاءاث البحرونغاَُت،ي ضاع مجمىغت مً الهغاعاث في هظا ــما جم انـؤصخاب اإلاكاَع

  :اإلاجاُ جخمشل في
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 ل وصغم الـماؾؿاث الىاقئت  ؛اوكاء نىضوم اؾدشماعي مسهو لخمٍى

 ت للخىحه الاؾتراجُجي في مجاُ جشمحن ألاقٍاع بوكاء مجلـ ؤغلى لالبخٍاع والظي ؾ ٍُىن حجغ الؼاٍو

ىُت للبدث الػلمي، في زضمت جىمُت انخهاص الـمػغقت  ؛والـمباصعاث الـمبخٌغة وؤلامٍاهاث الَى

  اع الهاهىوي الظي ًدضص مكاهُم الـماؾؿاث الىاقئت والخايىاث ويظا الـمهُلخاث الخانت ويؼ ؤلَا

لـمػغقت، مً ؤحل حؿهُل بحغاءاث بوكاء هظه الٌُاهاث، غالوة غلى غملُت بالىظام البُئي النخهاص ا

بغضاص الىهىم الخىظُمُت طاث الهلت، التي ؾخكض ي بلى مغاحػت الىهىم الـمىحىصة مً ؤحل جٌُُل 

ل مؼ صوعة همى الـماؾؿاث الىاقئت  ؛آلُاث الخمٍى

 غ ىُت لترنُت الخظاثغ الخٌىىلىحُت وجٍُى ًالت الَى ل الى بلى وػاعة الـماؾؿاث الهؿحرة    ANPTجدٍى

 ؛والـماؾؿاث الىاقئت وانخهاص الـمػغقت

 ل نُب الامخُاػ الجهىي الخٌىىلىجي للـماؾؿاث الىاقئت، الظي ًجغي بهجاػه مً نبل قغيت  HUB جدٍى

اح الٌبري “ ؾىهاَغاى” ، بلى وػاعة الـماؾؿاث الهؿحرة والـماؾؿاث “صهُا باعى”غلى مؿخىي خضًهت الٍغ

 ؛الىاقئت وانخهاص الـمػغقت

  ؼ الـمبخٌغة والـماؾؿاث الىاقئت، مً الاؾخكاصة مً الـمؿاخاث الـمخاخت صازل جمٌحن خاملي الـمكاَع

ني ً الـمنهي غلى الـمؿخىي الَى  ؛الـماؾؿاث الخابػت لهُاعي الكباب والخٍٍى

  ت للمىاَو التي تهُئت الجماغاث الـمدلُت لـمؿاخاث مسههت للـماؾؿاث الىاقئت مؼ بغُاء ألا ولٍى

ؼ الـمبخٌغة، الؾُما والًاث بكاع، ووعنلت، ونؿىُُىت،  جخىقغ قيها بمٍاهاث يبحرة مً خاملي الـمكاَع

ني ًامل التراب الَى  ؛ووهغان، وجلمؿان، وؾُُل، وباجىت، نبل جىؾُؼ هظا الـمؿعى بلى 

 ُغ الـماؾؿاث الىاقئت ًٍلل ومً ؤحل يمان الخأػع الـمكترى ما بحن الهُاغاث لخىكُظ اؾتراجُجُت ج ٍى

الؿُض وػٍغ الـماؾؿاث الهؿحرة والـماؾؿاث الىاقئت وانخهاص الـمػغقت، بالؿهغ غلى يبِ 

 (98-97، الهكداث 2021)بىىحػكغ، قاال، و َبىف،  ؛الـمؿاهماث التي جهضمها حمُؼ الهُاغاث

 الم  ويؼ اَاع ناهىوي ًدضص ويػُت اإلااؾؿت الىاقئت و اإلاؼاًا اإلامىىخت لهظا الىىع مً اإلااؾؿاث، جم ؤلَا

ل اإلااؾؿاث الىاقئت، في  ني للماؾؿاث الىاقئت  03/10/2020الغؾمي لهىضوم جمٍى زالُ اإلااجمغ الَى

ل ناثمت غلى الاؾدشماع في  الظي اخخًىه اإلاغيؼ الضولي للماجمغاث بالجؼاثغ الػانمت ٌػخمض غلى آلُت جمٍى

ل  ل الخهلُضًت اإلاسخلكت الهاثمت غلى الهغوى بمػنى جمٍى عئوؽ الامىاُ ولِـ غلى مٍُاهحزماث الخمٍى

و اإلاساَغ مؼ جهاؾم ألاعباح والخؿاثغ، صون مُالبتهم بخهضًم يماهاث غُيُت هم ؤنال  الكباب غً ٍَغ

 (43، نكدت 2021)غغاب و نضًهي،  ؛ال ًمخلٍىجها

  ىُت لدؿُحر الهغى اإلاهؿغ  2022وفي ؾىت ًالت الَى ل الى بلى وػاعة الـماؾؿاث    ANGEMجم جدٍى

ًاهذ جابػت لالهؿحرة والـماؾؿاث الىاقئت وانخهاص الـمػغقت،  ني وألاؾغة بػض ان  ىػاعة الخًامً الَى

 ونًاًا اإلاغؤة.
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ت ــــاث امليشئـــــؤضطـــــل املــــــآليت لدعم وجموي ANGEM:الوكالت الوطىيت لدطيير اللزض املصغز الثالثاملحور 

 في الجشائز

ًاهذ  –في نُؿخه الؿابهت –بال اهه لم ٌػغف   1999ظهغ الهغى اإلاهؿغ ألُو مغة في الجؼاثغ ؾىت         الىجاح الظي 

ؼ و مخابػت بهجاػها ونض جخىزاه الؿلُاث الػمىمُت مىه، بؿبب يػل غملُت اإلاغاقهت ؤزىاء مغاخل بهًاج  اإلاكاَع

خُى مىيىع " ججغبت الهغى اإلاهؿغ في الجؼاثغ  وبىاء  2002جبحن طلَ زالُ اإلالخهى الضولي الظي هظم في صٌؿمبر 

ل اإلاهؿغ ، جم بوكاء  غلى الخىنُاث اإلاهضمت زالُ هظا الخجمؼ، الظي يم غضصا مػخبرا مً الخبراء في مجاُ الخمٍى

ىُت لدؿُح ًالت الَى  اإلاػضُ  2004حاهكي  22اإلااعر في  14-04ر الهغى اإلاهؿغ بمىحب اإلاغؾىم الخىكُظي عنم الى

ًالت   (ANGEM ،2023)جهضًم الى

  أوال : الوكالت الوطىيت الدطيير اللزض املصغز 

ت في الهغى اإلاهؿغ  2002غهب الخىنُاث اإلاىبشهت غً اإلالخهى الضولي زالُ صٌؿمبر غام      خُى " الخجغبت الجؼاثٍغ

ىُت لدؿُحر الهغى اإلاهؿغ   " جم بوكاء ًالت الَى ًالت  بمىحب: ANGEMالى  (ANGEM ،2023)اَاع اوكاء الى

  اإلاخػلو بجهاػ الهغوى اإلاهؿغة.2011ماعؽ  22في  اإلااعر 133-11اإلاغؾىم الغثاس ي عنم ، 

  ىُت لدؿُحر   اإلاخػلو بةوكاء واإلادضصلهٍُل 2004حاههي  22مً  14-04اإلاغؾىم الخىكُظي عنم ًالت الَى الى

 الهغى اإلاهؿغ ،مػضُ؛

  حاهكي  22مً  15-04واإلاػضُ للمغؾىم الخىكُظي عنم  2011ماعؽ  22مً  134-11اإلاغؾىم الخىكُظي عنم

 الظي ًدضص قغوٍ ومؿخىي ؤلاغاهاث اإلامىىخت للمؿخكُضًً مً الهغوى اإلاهؿغة؛ 2004

  اإلاخػلو بةوكاء وجدضًض هٍُل نىضوم الًمان اإلاكترى  2004حاهكي  22مً  16-04اإلاغؾىم الخىكُظي عنم

 الهغوى اإلاهؿغة، مػضُ؛ 

ىُت لدؿحر الهغى اإلاهؿغ بمىحب اإلاغؾىم خُث      ًالت الَى حاهكي 22اإلااعر في  14-04الخىكُظي عنم ؤوكإث الى

، وهظا غهب الخىنُاث اإلاهضمت زالُ اإلالخهى الضولي خُى مىيىع ججغبت الهغى اإلاهؿغ في الجؼاثغ، وهي غباعة 2004

ت والاؾخهالُ اإلاالي وجىيؼ جدذ جهغف )الؿلُت( عثِـ الخٍىمت،  غم ماؾؿت غمىمُت جخمخؼ بالصخهُت اإلاػىٍى

نىضوم الًمان الخػايضي للهغى اإلاهؿغ بػض بوكاءه غملُا، والظي ٌػخبر يألُت حضًضة  وهي مٍلكت بةقغاف غلى

.ً ىُت لدؿُحر الهغى  لًمان الهغوى التي جهضمها البىىى واإلااؾؿاث اإلاالُت للمؿدشمٍغ ًالت الَى اث الى )ميكىعاث ومٍُى

 (2016اإلاهؿغ لىالًت بىمغصاؽ ، 

وجخٍلل  2004اؾخدضار هظه اإلاىظىمت الجضًضة للهغى اإلاهؿغ والتي صزلذ خحز الخُبُو زالُ ؾىت لهض جم 

ىُت لدؿُحر الهغى اإلاهؿغ بمهمت ؤلاقغاف غلى نىضوم الًمان الخػايضي للهغى اإلاهؿغ بػض بوكاثه  ًالت الَى الى

ت الظي ٌػخبر آلُت حضًضة لًمان الهغوى التي جهضمه ا البىىى واإلااؾؿاث اإلاالُت غملُا زالُ الؿىت الجاٍع

 للمؿخكُضًً مً الهغوى اإلاهؿغة.

ىُت لدؿُحر الهغى اإلاهؿغ هي مىظمت طاث َابؼ زام، ويػذ جدذ وناًت وػاعة  ًالت الَى ًاهذ الى وبػضما 

ني وألاؾغة ونًاًا اإلاغؤة، قهض ؤنبدذ خالُا جابػت لىػاعة انخهاص اإلاػغقت واإلااؾؿاث الىاقئت  الخًامً الَى

 اث اإلاهؿغة.واإلااؾؿ
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 ثاهيا: أهداف الوكالت الوطىيت لدطيير اللزوض املصغزة

ىُت لدؿُحر نغى      ًالت الَى ًالت  اإلاهؿغ بهكت ؤؾاؾُت بلى:تهضف الى  (ANGEM ،2023)ؤهضاف ومهام الى

كُت مً زالُ - ت والٍغ حصجُؼ الػمل الخغ، والػمل  اإلاؿاهمت في مٍاقدت البُالت والكهغ في اإلاىاَو الخًٍغ

ت  ؛في البِذ والخغف واإلاهً، وال ؾُما الكئاث اليؿٍى

عقؼ الىعي بحن ؾٍان ٍعل في مىاَههم ألانلُت مً زالُ ببغاػ اإلاىخجاث الانخهاصًت والشهاقُت، مً الؿلؼ  -

 ؛والخضماث، اإلاىلضة للمضازُل والػمالت

خالي حؿاغض غلى الاصماج الاحخماعي والخىمُت الكغصًت جىمُت عوح اإلاهاولخُت ، لخدل مدل الاجٍالُت ، وبال -

 ؛لألشخام

ػهم - ل مكاَع ومغخلت  صغم جىحُه، ومغاقهت اإلاؿخكُضًً في جىكُظ ؤوكُتهم، ال ؾُما قُما ًخػلو بخمٍى

اإلاؿخكُضًً مؼ الخغم غلى اخترام الاجكانُاث والػهىص التي  الاؾخؿالُ مخابػت ألاوكُت اإلاىجؼة مً َغف

ىُت جغبُهم مؼ ال ىُت لدؿُحر الَى ًالت الَى  ؛ ANGEMى

ؼ واإلاؿخكُضًً مً الهغوى اإلاهؿغة - ل وحؿُحر ألاوكُت اإلاضعة   في مجاُ  جٍىبً خاملي اإلاكاَع جهىُاث جمٍى

 ؛ للمضازُل واإلااؾؿاث الجض اإلاهؿغة

و جىظُم اإلاػاعى غغى/بُؼ. - و مىخجاث الهغوى اإلاهؿغة غً ٍَغ  صغم حؿٍى

 للحصول على اللزض املصغز: الشزوط الخأهيل ثالثا

ًالت ًسو وكاٍ  قُما            ىُت و اليؿاء اإلاايشاث في البِذ ؤو الكئاث  قهى ٌكمل  دؿُحر الهغى اإلاهؿغ ل الَى

ً اإلانهي و ؾحرها  زُل ؾحر زابختامض لضحهم  الظًً بضون صزل ؤو  جي مػاهض الخٍٍى   .........ؤو ؾحر مىخظمت و قئت زٍغ

ًالت وللخهُى غلى زضماث  :  الى  (260، نكدت 2021)ؤنىاعوؽ و ؤخمضوف،   ٌكتٍر

 ؛ؾىت قما قىم  18بلىؽ ؾً  -

 ؛غضم امخالى صزل ؤو امخالى مضا زُل ؾحر زابخت وؾحر مىخظمت -

 ؛بزباث مهغ ؤلانامت -

 ؛الخمخؼ بمهاعة مهىُت  جخىاقو مؼ اليكاٍ اإلاغؾىب اهجاػه -

 ؛مً مؿاغضة ؤزغي إلوكاء وكاٍ ما غضم الاؾخكاصة -

 ؛ % مً الٍلكت ؤلاحمالُت لليكاٍ 1الهضعة غلى صقؼ اإلاؿاهمت الصخهُت التي جهضعب    -

ًاث لهىضوم الًمان اإلاكترى للهغوى اإلاهؿغة   -  ؛صقؼ ؤلاقترا

 :بدؿضًض -خؿب حضُو ػمني مدضص-الالتزام  -

 الهغى للبىَ  .1

ىُت  .2 ًالت الَى  .لدؿُحر الهغى اإلاهؿغمبلـ الؿلكت بضون قىاثض للى
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البي الهغوى اإلاهؿغة، الهُام بٍل ا - ؼ بوكاء ؤوكُت انخهاصًت َو لدسجُل غبر ؤلاهترهذ لخاملي مكاَع

و الاهترهِذ، ويظا مخابػت مغاخل صعاؾت ملكاتهم غبر اإلاىهت  مىهت  بحغاءاث َلب الهغوى غً ٍَغ

اإلاىحىص غلى مؿخىي اإلاىنؼ الالٌترووي   https://www.promoteur.angem.dz بلٌتروهُت 

ًالت  www.angem.dz  للى

ىُت لدؿُحر الهغى اإلاهؿغ    ًالت الَى   . (ANGEM ،2022)الى

ًالت نض خضصث ؾً مػحن ماقىم        دت  18ومً زالُ الكغوٍ اإلادضصة مؿبها هالخظ ان الى ؾىت ولم جدضص قٍغ

ت مػُىت او مؿخىي مػحن مً الضعاؾت لالؾخكاصة مً الهغى اإلاهؿغ وهظا ماًظهغه الجضولحن اإلاىالحن عنم  غمٍغ

ت  وخؿب مؿخىي الخػلُم  02و01 دت الػمٍغ ىُت خؿب اخ لخىػَؼ الهغوى خؿب الكٍغ ًالت الَى هاثُاث الى

 .2022حىان  30ؾاًت   ANGEM لدؿُحر الهغى اإلاهؿغ 

 

 

 

 

 

ت مً ؾً ق     ىُت لدؿُحر الهغى اإلاهؿغ نض قملذ حمُؼ الكغاثذ الػمٍغ ًالت الَى مً زالُ الجضُو هالخظ ان الى

دت ألايبر في  ؾىت وبيؿب مخكاوجت غلى ايدسخذ الكئت الكباهُت عؤؽ الترجِب 60الى ما قىم  18 بدٌم اجهم الكٍغ

ت مً اإلاجخمؼ الجؼاثغي  دت الػمٍغ ت مً  %35.58ؾىت بيؿبت  29-18واإلاخػلهت بالكٍغ دت الػمٍغ  39-30جليها الكٍغ

دخحن مً   %31.25ؾىت بيؿبت  بالترجِب لخدذ  %10.48و %18.58ؾىت بيؿبت  59-50ومً  49-40وجليها الكٍغ

دت ألازحرة إلاا قىم   .%4.11ترجِب ألازحر بيؿبت ؾىت ال 60الكٍغ

 يما ًظهغ الجضو اؾكله جىػَؼ الهغوى خؿب مؿخىي الخػلُم ما ًلي:   

 

 

 

 

 

 /https://www.angem.dz/ar/article/prets-octroyesالمصدر: موقع الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر  

 : توزيع القروض حسب الشريحة العمرية01الجدول رقم 

 /https://www.angem.dz/ar/article/prets-octroyesالمصدر: موقع الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر  

 مستوى التعليم: توزيع القروض حسب 02الجدول رقم 

https://www.promoteur.angem.dz/
http://www.angem.dz/
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ىُت لدؿُحر الهغى اإلاهؿغ جمىذ الهغوى بازخالف مؿخىي الخػلُم مً ق       ًالت الَى زالُ الجضُو هالخظ ان الى

جلُه  %50.03وختى الكئت مً صون مؿخىي ومً زالُ الجضُو هالخظ مؿخىي حػلُم اإلاخىؾِ ٌػلى الترجِب بيؿبت 

بالترجِب  %14.39و %14.78هاعبت ًلُه اإلاؿخىي الابخضاجي والشاهىي بيؿب مخ %15.27الكئت صون مؿخىي بيؿبت 

 .%1.48و %4.05لُخضوى الترجِب ًل مً اإلاؿخىي الجامعي واإلاخػلم بيؿبت 

ًالت       ىُت وهضا ٌػني ان الى ت ابخضاءا مً  ANGEM اإلاهؿغ الهغى لدؿُحر الَى نض قملذ مسخلل الكغاثذ الػمٍغ

اث الخػلُم ختى الكئت صون مؿخىي . ؾىت  18قىم الؿً   باإلياقت الى مسخلل مؿخٍى

 ANGEMالوكالت الوطىيت لدطيير اللزض املصغز  الخدماث املاليت امللدمت مً كبل : رابعا

ىُت لدؿُحر الهغى اإلاهؿغ في نُؿخحن جدضصها       ًالت الَى ت اإلاهؿغة  في  الى ؼ الاؾدشماٍع ل اإلاكاَع جخمشل َغم جمٍى

ل  الىػاعة الىنُت و هي يما ًلي:  (ANGEM ،2022)نُـ الخمٍى

ىُت لدؿحر الهغى اإلاهؿغ، الصيغت ألاولى:       ًالت الَى هي غباعة غً نغى مهؿغ ؤو ؾلكت بضون قىاثض جضقػها الى

 250.000 صج، و نض جهل بلى100.000 جخجاوػ التي ال وهي مىحهت لكغاء اإلاىاص ألاولُت إلاماعؾت وكاٍ ؤو خغقت ما، 

 قهغا.  36نض جهل مضة حؿضًض الؿلكت بلى ؾاًت غلى مؿخىي والًاث الجىىب، و  صج

ًالت باإلياقت  الصيغت الثاهيت:     غلى قٍل نغى بىٍي بيؿبت قىاثض مسكًت مٌمل بؿلكه بضون قىاثض جضقػها الى

غ  1بلى مؿاهمت ناخب اإلاكغوع ب  % مً الخٍلكت ؤلاحمالُت للمكغوع ، وهظه الهُؿت مىحهت ؤؾاؾا إلوكاء و جٍُى

ؼ الا  ت اإلاهؿغة التي جتراوح جٍلكتها الاحمالُت بحن اإلاكاَع صج ، ؤي اهه غباعة غً  1.000.000صج و  100.001ؾدشماٍع

غاف الشالزت  يما ًلي: ًالت و اإلاؿخكُض، خُث جخىػع وؿب اإلاكاعيت بحن ألَا ل زالسي بحن البىَ و الى ًالت  ℅29جمٍى للى

ىُت لدؿُحر الهغى اإلاهؿغ،   يمؿاهمت شخهُت لهاخب اإلاكغوع . ℅1مؿاهمت البىَ و ؤزحرا   ℅  70الَى

ىُت لدؿُحر الهغى اإلاهؿغ      ًالت الَى ل للى  والجضُو اإلاىالي ًىضح ؤهماٍ الخمٍى

 

 

 

 

 

       

 

 

ًالت   /https://www.angem.dz/ar/article/les-formes-de-financement-du-micro-creditاإلاهضع: مىنؼ الى

ىُت لدؿُحر الهغى اإلاهؿغ  03الجضُو عنم  ًالت الَى ل الى  ANGEM: نُـ جمٍى
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ًالت الى ؾاًت   ل والظي ونل  2022حىان  30 ونض اظهغث اخهاثُاث الى جىػَؼ الهغوى اإلامىىخت وقو نُـ الخمٍى

  :نغى واإلاىضح في الجضُو الخالي 963071في مجمله الى 

 

 

 

 

 

 

نغى بيؿت  866809مً زالُ الجضُو هالخظ ان غضص الهغوى اإلامىىخت لكغاء اإلاىاص ألاولُت نض نضعث ب        

 %10نغى بيؿبت  96262مً مجمل الهغوى اإلامىىخت جليها الهغوى اإلامىىخت الوكاء مكغوع او ماؾؿت ب 90%

ػىص اعجكاع اليؿبت باليؿبت للهغوى اإلامىىخت لكغاء اإلاىاص ألاولُت هظغا لألوكُت اإلاخىىغت التي  مً مجمل الهغوى َو

ًالهىاغت، الكالخت، ًالت بضغمها في الهُاغاث اإلاسخلكت  الهىاغت الخهلُضًت، الخضماث، اإلاباوي والاقؿاُ  جهىم الى

الػمىمُت .....الخ   وهىا هالخظ ان هىاى نىكحن مً اإلاؿخكُضًً مً الهغى، الهىل  ألاُو وؾالبا ما جٍىن 

ًالت لؿغى جضغُمه لجإ الى الى في ماؾؿخه  ماؾؿخه الىاقئت بداحت الى هظه اإلاىاص لالهُالم في غملُاث  ؤلاهخاج ٍو

ًالت لؿغى اوكاء ماؾؿخه هاالتي ؤوكإ  .، والهىل الشاوي الظي ًلجإ الى الى

لٌال الجيؿحن بيؿب مخكاوجت   2022حىان  30وزالُ هكـ الكترة ؤي الى ؾاًت  جم جىػَؼ هظه الهغوى ونض       

 وهظا ماًظهغه الجضُو اإلاىالي :

 : جىػَؼ الهغوى اإلامىىخت  خؿب الجيـ05الجضُو عنم 

 %اليطبت العدد الجيظ املطخفيد

 %63.34  609990 وطاء

 %36.66  353081 رجال

 % 100 963071 املجموع

ىُت لدؿُحر الهغى اإلاهؿغ ًالت الَى  /https://www.angem.dz/ar/article/prets-octroyes  اإلاهضع: مىنؼ الى

اؾخدىطث غلى اليؿبت الغحاُ ًىضح جىػَؼ الهغوى اإلامىىخت خؿب الجيـ، ؤن قئت قمً زالُ الجضُو      

ًالت   63.34اليؿاء مهاعهت بكئت وهي وؿبت انل   % 36.66 والتي ؤ ؾلبهً  ؾتهضف قئت اليؿاء نض ب وهظا ًضُ بإن الى

ًالت  ًضُ ؤنوؿاء مايشاث في البِذ، وهظا ما  ت  . حؿهام  الى  في حصجُؼ اإلاهاوالجُت اليؿٍى

 الوكالت الوطىيت لدطيير اللزض املصغزالامخياساث واملطاعداث املمىوحت مً طزف  :خامطا

 ازغي  اإلاؿاغضاثو  وجخمشل هظه الامخُاػاث في امخُاػاث حباثُت وامخُاػاث

ًالت  ىُت لدؿُحر الهغى اإلاهؿغاإلاهضع: مىنؼ الى  /https://www.angem.dz/ar/article/prets-octroyes  الَى

ل04الجضُو عنم   : جىػَؼ الهغوى اإلامىىخت خؿب همِ الخمٍى
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 الامخياساث الجبائيت-1

ًالت قُما ًلي:  (40، نكدت 2022)بلهاؾمي،  جخمشل ااإلاخُاػاث اإلامىىخت مً َغف الى

بت الجؼاقُت الكغصًت إلاضة  -  ؾىىاث؛  03ب غكاء يلي مً الًٍغ

 ؾىىاث؛  03بغكاء مً الغؾم الػهاعي غلى البىاًاث اإلاؿخػملت في اليكاَاث التي جماعؽ إلاضة  -

ت التي ًهىم بها اإلاهاولىن نهض بوكاء وكاَاث نىاغُت؛  -  بغكاء مً عؾم ههل اإلالٌُت، االهخىاءاث الػهاٍع

ًاث التي ًيكئها اإلاهاولىن؛ بغكاء مً حمُؼ خهىم   -  -حسجُل الػهىص اإلاخًمىت جإؾِـ الكغ

بت الجؼاقُت الكغصًت ز  - ولى مً ألا ر ؾىىاث ال ُ الشالغكاءاث، وطلَ زالا ُ قترة الجسكٌُ مً الًٍغ

بيؤلا   .زًاع الًٍغ

 : الامخياساث واملطاعداث أخزى 2

ىُت لدؿُحر الهغى اإلاهؿغ       ًالت الَى  (ANGEM ،2022)الاغاهاث والامخُاػاث ألازغي  :جخمشل في زضماث ؾحر مالُت جهضم الى

 ؛ في اَاع اوكاء اإلاهاُو ليكاَه الضغم، الىصح، اإلاخابػت الخهىُت واإلاغاقهت -

ً مجاوي في حؿُحر اإلااؾؿاث الهؿحرة.  -  الاؾخكاصة مً جٍٍى

-  .ً ًالت بكٍل صاثم، في حمُؼ ؤهداء الَى  اإلاكاعيت في الهالىهاث غغى / بُؼ التي جىظمها الى

ىُت لدؿُحر الهغى اإلاهؿغ اخهاثُاث اإلاخػلهت بدهُلت الخضماث ؾحر اإلاالُت الى ؾاًت ظونض ا ًالت الَى هغث الى

 لجضُو اإلاىالي:مؿخكُض في مسخلل اإلاجاالث واإلاىضخت في ا 389940اإلاخمشلت في   2022حىان  30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ىُت لدؿُحر الهغى اإلاهؿغ ًالت الَى  /https://www.angem.dz/ar/article/prets-octroyes  اإلاهضع: مىنؼ الى

 2022حىان  30: خهُلت الخضماث ؾحر اإلاالُت الى ؾاًت 06الجضُو عنم 
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 الخاجمت

ىُت لدؿُحر الهغى اإلاهؿغ الى الؿعي هدى جدهُو        ًالت الَى ًىضعج بغهامج الهغى اإلاهؿغ اإلاضعج يمً بَاع الى

والكئاث  ألاقغاص   والتي تهخم بترنُت نضعاث الػمىمُت  اإلاؿتهضقت مً َغف الؿلُاث والانخهاصًت الاحخماغُت الخىمُت

ه و  مػِص ي مؿخىي  الؿٍاهُت للخٌكل بظاتهم، لبلىؽ مىهب قؿل مػخبر، بخُبُو ؾُاؾت حضًضة هضقها هٍؼ

مً ؤحل الاهخهاُ النخهاص الؿىم بهظا اإلاػنى هي ؾُاؾت صغم مباقغ، مؿتهضف وحؿاهمي،  جسكٌُ الٍلكت ألاؾاس ي

ل اإلااؾؿاث الىاقئت.  لضغم وجمٍى

 صعاؾدىا بمجمىغت مً الىخاثج منها:  ذ ونض اؾكل   

 جمحزها غً ؾحرها، جخمدىع خُى قٌغة مبخٌغة ومؿخدضزت في  بن اإلااؾؿاث الىاقئت التي لضحها زهىنُاث

 ؛مجالها، وحكمل حمُؼ اإلاجاالث ولِـ الغنمىت وجٌىىلىحُاث ؤلاغالم والاجهاُ وخؿب

  اصة الاهخمام وصغم اإلااؾؿاث الىاقئت زانت مؼ وحىص اعاصة ججلذ حهىص الجؼاثغ في آلاوهت ألازحري الى ٍػ

ؼ الانخهاص و البدث غً بضاثل خهُهُت للمدغوناث، وان بىاصع هظا الاهخمام  ؾُاؾُت للخىحه هدى جىَى

وػاعة انخهاص الـمػغقت  جخمشل في جخجؿض في وػاعة زانت، مٍلكت باإلااؾؿاث الىاقئت وانخهاص اإلاػغقت 

و جهب في  حص ت ٍَغ لذ لها  مهام ويؼ زاَع جُؼ خاملي والـماؾؿاث الىاقئت والـماؾؿاث الهؿحرة ؤًو

ل وجىقحر البِئت الهاهىهُت إلاشل هظا  ألاقٍاع غلى زلو ماؾؿاتهم و جهضًم  ًل الضغم ؾىاءا مً هاخُت الخمٍى

 ؛الىىم مً اإلااؾؿاث

  ىُت لدؿُحر الهغى اإلاهؿغ  2022في ؾىت الت الَى ل الًى  بلى وػاعة انخهاص الـمػغقت   ANGEMجم جدٍى

ني وألاؾغة بػض ان ًاهذ جابػت ل، والـماؾؿاث الىاقئت والـماؾؿاث الهؿحرة ىػاعة الخًامً الَى

 ؛ونًاًا اإلاغؤة

    و الاهترهذ، ويظا مخابػت مغاخل صعاؾت  و جم بَالم مىهت بلٌتروهُت للدسجُل َلب الهغوى غً ٍَغ

ت وجدؿُنها، الغاؾبحن في الاؾخكاصة مً الهغى اإلاهؿغ وطلَ ؾػُا  ل ملكاث خبؿُِ ؤلاحغاءاث ؤلاصاٍع

ب   الاصاعة مً اإلاىاًَ؛وجهٍغ

  ًالت غلى زلو اإلاؿاواة اإلاجخمؼ  وبةزخالف  وقغاثذ في مىذ الهغوى  وبصماج مسخلل قئاث حػمل الى

اث الخػلُم   ؤلانخهاصًت؛  في مسخلل الهُاغاث   وختى الكئت مً صون مؿخىي  مؿخٍى

  ،ًالت غلى جمٌحن اإلاغؤة انخهاصًا بما قيها اإلاغؤة اإلاايشت في البِذ خُث حؿخدىط قئت اليؿاء غلى حػمل الى

 30مً احمالي الهغوى الى ؾاًت  % 63.34بيؿبت  اليؿبت ألايبر مً اإلاؿخكُضًً مً زضمت الهغى اإلاهؿغ 

 ؛ 2022حىان 

  ىُت لدؿُحر الهغى اإلاهؿغ  جهضم ًالت الَى للمهاولحن ؤزىاء جىكُظ زضماث ؾحر اإلاالُت      ANGEMالى

ًالت غلى مىنػها الى ؾاًت  ؤوكُتهم ؤو بوكائهم إلااؾؿاتهم  2022حىان  30وهظا ما ؤظهغجه الاخهاثُاث الى

ــــمٌ 249 266 اولحن اإلاٍىهحن بلىــــونل غضص ؤلاحمالي للمه خُث   ضًً مً ــــالي للمؿخكُــــــىن اما الػضص ؤلاحمـ
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  ؛مؿخكُض 389 940 الخضماث ؾحر اإلاالُت قهض ونل بلى 

  ىُت لدؿُحر الهغى اإلاهؿغ جدكحزاث حباثُت بػضة ًالت الَى بي،  بُنهامىؤقٍاُ نضمذ الى ؤلاغكاء الًٍغ

بي، ...الخ، و  ُ التي مً زاللها ًمًٌ الخسكٌُ الًٍغ بُت جلَ الاؾخكاصة مً  للمهاو  الىقىعاث الًٍغ

  :واؾخؿاللها في وكاَه

   ؾاهمذ في جهىى غضة التي  ؤوكإث الػضًض مً اإلااؾؿاث وصغمذ ؤزغي بكًل بغامج الهغى اإلاهؿغ

ًالت  الى ؾاًت   مىهب قؿل 1408405 راؾخدض ونض في البالص نُاغاث خؿب ما ؤظهغجه اخهاثُاث الى

كُت ًل هظا ؾاهم في 2022حىان  30 ت والٍغ   مٍاقدت وجسكُل مً خضة البُالت والكهغ في اإلاىاَو الخًٍغ

 للضولت .والانخهاصًت    الخىمُت الاحخماغُتوبالخالي  ؾاهم في   وشجؼ غلى الػمل الخغ 

 الاكتراحاث 

 والتي هىحؼها قُما ًلي: الانتراخاث  مً زالُ الضعاؾت التي نمىا بها، وؿخُُؼ ؤن ههضم بػٌو 

 ؛واإلاهاوالجُت الابخٍاع حصجُؼ جكانت 

   الجىىب الجؼاثغي مىذ جدكحزاث وامخُاػاث ؤيثر إلاىاَو: 

 مً ؤحل اؾخهُاب قئت  ؤيثر جىظُم صوعاث وخمالث بغالمُت و يغوعة بنامت ؤیام جدؿیؿیت بالجامػت

جي الجامػاث إلنامت مكاعیػهم الخانت؛  ؤيبر مً زٍغ

  بُت اإلاهضمت في بَاع ألاحهؼة اإلاؿحرة للخىاقؼ الجباثُت جمضًض قترة الاؾخكاصة مً ؤلاغكاءاث الًٍغ

الىاقئت  لكتراث ؤَُى ابخضاء مً اهُالم اإلاكغوع، بلى ؤن جخمًٌ هظه اإلااؾؿاث مً للماؾؿاث 

 .ججاوػ الػغانُل التي جىاحهها

 قائمة المراجع 

1. YEVGENIY, B. (2015). HELLO STARTUP -A Programmer's Guide to Building Products, 

Technologies, and Teams- (éd. FIRST Edition). (A. Rufino, Éd.) USA: O'RCILLY MEDIA Inc 1005 

Gravenstein Highway North.Sebastopol CA95472. 

ًالت  .2 ش ANGEM( .2023اَاع اوكاء الى الع(. جاٍع ىُت لدؿُحر الهغى 2023, 01 08 الَا ًالت الَى ، مً الى

 /ANGEM: https://www.angem.dz/ar/article/cadre-de-creationاإلاهؿغ 

ش الا ANGEM( .2022الاغاهاث والامخُاػاث ألازغي  .3 ىُت لدؿُحر 2022, 12 07 َالع(. جاٍع ًالت الَى ، مً الى
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beneficiaires-du-micro-credit/ 
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 /ANGEM: https://www.angem.dz/ar/article/objectifs-et-missionsاإلاهؿغ
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غ الاؾدشماع. )اإلااعر في  03-01مً اإلاغؾىم الخىكُظي عنم 1،2اإلااصة  .5 ضة 2001ؤوث,  20اإلاخػلو بخٍُى (. الجٍغ

 .، الجؼاثغالغؾمُت 

ىیت لدؿیحر الهغى اإلاهؿغ و جدضیض ناهىجها  14- 04اإلاغؾىم الخىكیظي عنم  .6 ًالت الَى اإلاخًمً بوكاء الى

 (. 06(. ،الجغیضة الغؾمیت )الػضص 2004ألاؾاس ي. )

الظي ًدضص الُبُػت الهاهىهُت إلاغايؼ الدؿهُل اإلااؾؿاث  79-03مً اإلاغؾىم الخىكُظي عنم  4، 2، 1اإلاىاص .7

ضة الغؾمُت  .( 2003قُكغي  25اإلااعر في ،الهؿحرة واإلاخىؾُت و مهامها و جىظُمها   (.(13الػضص )الجٍغ

ىُت لدؿُحر الهغى اإلاهؿغ  .8 ًالت الَى ش ANGEM( .2022الى الع(. جاٍع ، مً 2022, 12 26 الَا

https://www.angem.dz 

ىُت لضغم وجىمُت اإلاهاوالجُت. ) .9 ًالت الَى الع(. 2022الى ، مً 2022, 12 25 الَا

https://promoteur.anade.dz#/ 

ل اإلاهؿغ في الجؼاثغ يألُت إلخخىاء الكهغ والبُالت، صعاؾت خالت 2022, 09 30ؤمحرة بلهاؾمي. ) .10 (. الخمٍى

ىُت لدؿُحر الهغى اإلاهؿغ  ًالت الَى ت لألنخهاص واإلاالُت ، اإلاجلض ANGEMالى )الػضص  09. اإلاجلت الجؼاثٍغ

 .30-50(، الهكداث 02

ًالت ؤهضاف ومهام ا .11 ش ANGEM( .2023لى الع(. جاٍع ىُت لدؿُحر الهغى 2023, 01 02 الَا ًالت الَى ، مً الى

 /ANGEM: https://www.angem.dz/ar/article/objectifs-et-missionsاإلاهؿغ 

ًالت  .12 ش الاؾترصاص ANGEM( .2023جهضًم الى ًالت الىَىُت لدؿُحر الهغى اإلاهؿغ 2023, 01 05(. جاٍع ، مً الى

ANGEM: https://www.angem.dz/ar/article/presentation/ 

(. صوع اإلااؾؿاث الىاقئت في الخىمُت الانخهاصًت. مجلت الضعاؾاث الهاهىهُت 2022, 01 20حلُلت بً غُاصة. ) .13

 .157-174(، الهكداث 01)الػضص 08، اإلاجلض

ل  .14 شANGEM( .2022نُـ الخمٍى الع (. جاٍع ًالت الىَىُت ل2022, 12 15 الَا دؿُحر الهغى اإلاهؿغ ، مً الى

ANGEM: https://www.angem.dz/ar/article/les-formes-de-financement-du-micro-credit/ 

(. ، اإلااؾؿاث الىاقئت في الجؼاثغ: الىانؼ 2021, 12 30غاجكت بىىحػكغ، ببغاهُم قاال، و ؤخمض َبىف. ) .15

لُاث حامػت قاع في الػلىم الانخهاصًت ، والخدضًاث مؼ الاقاعة بلى الخجاعب الغاثضة في الػالم الػغب. خى 

 .90-107(، الهكداث 01)الػضص  08اإلاجلض 

(. صوع خايىاث ألاغماُ الخٌىىلىحُت في صغم اإلااؾؿاث 2020ماعؽ,  15غالء الضًً بىيُاف، و مدمض ػبحر. ) .16

 .86-99(، الهكداث 01)الػضص  04الىاقئت بالجؼاثغ. مجلـت قػاع للضعاؾاث الانخهاصًت ، اإلاجلض 
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(. صوع الضولت في صغم اإلااؾؿاث الىاقئت بالجؼاثغ 2021, 12 30قاَمت الؼهغاء غغاب، و زًغ نضًهي. ) .17
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 .33-47(، الهكداث 01)الػضص  08الانخهاصًت ، اإلاجلض 

اإلاخًمً الهاهىن ألاؾاس ي إلاكاجل اإلااؾؿاث. )اإلااعر في  78-03اإلاغؾىم الخىكُظي عنم مً  1،2،4،5،6ىاصاإلا .18

ضة الغؾمُت )الػضص2003قُكغي,  25  (.13(. الجٍغ

ىُت لدؿُحر الهغى اإلاهؿغ في 2021, 11 03مدمض إلاحن ؤنىاعوؽ، و بُالُ ؤخمضوف. ) .19 ًالت الَى (. صوع الى

)الػضص الخام(، الهكداث  04ضولـُـت لألصاء االهــخــهــاصي ، اإلاجلض اهضماج الكباب احخماغُا. الـمــجــلـت الـ

267-252. 

ىُت لدؿُحر الهغى اإلاهؿغ لىالًت بىمغصاؽ . ) .20 ًالت الَى اث الى  (.2016ميكىعاث ومٍُى

ذ، ًاؾحن مُمىوي، و ؾكُان بىنُاًت. ) .21 (. وانؼ واقام اإلااؾؿاث الىاقئت في الجؼاثغ. 2020, 01 31منى بؿٍى

 .421-403(، الهكداث 01)الػضص  07حامػت بكاع في الػلىم االهخهاصًت ، اإلاجلض خىلُاث 
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  الجزائز في الىاشئة ؤشصاتفي ثطويز امل والحمويلية الجبائية لححفيزاتدور ا

The role of fiscal and financing incentives in the development of startups in Algeria 

 الجزائز /جياللي اليابض شيدي بلعباسجامعة  /كادة بحيري  د.

Dr. Kada BAHIRI/ University Djilali Liabes Sidi bel-abbès/ Algeria 

 الجزائز/ بلعباس شيدي اليابض جياللي جامعة/ حفيظ فححي  د.

Dr. Hafid FETHI/ University Djilali Liabes Sidi bel-abbès/ Algeria 

 الجزائز/ بلعباس شيدي اليابض جياللي جامعة/ مخطار بودالي د.

Dr Mokhtar BOUDALI/ University Djilali Liabes Sidi bel-abbès/ Algeria 

 ملخص الدراشة: 

لت اإلامىىخت الخضابير الى أهم الضعاؾت هضفذ   ل صىضوق  مم الاقاعة الى الىاقئت اإلاإؾؿاث ألصخاب الجبائُت والخمٍى  جمٍى

غ في به ٌؿاهم أن ًمىً الجؼائغ وما في الىاقئت اإلاإؾؿاث ان الجؼائغ جيىن كض جبيذ  أخضاإلاإؾؿاث. والًسفى كلى  مً الىىق هظا جؼٍى

زالٌ  وطلً مً الىاقئت واإلاإؾؿاث واإلاخىؾؼت الصغيرة اإلاإؾؿاث كلى ٌلخمض حضًض اكخصاصي همىطجزالٌ الؿىىاث الؿابلت 

م والابخياعاث ألافياع خخظانئ غها واإلاكاَع  وما والاحخماعي الاكخصاصي اإلاجاٌ في منها اإلاخىزاة ألاهضاف جدلُم وبالخالي وجغكُتها وجؼٍى

اإلاغاجب الاولى كاإلاُا لخير صلُل كلى الىحهت الاكخصاصًت التي جبىتها خللخه بلع اإلاإؾؿاث الىاقئت مً جفىق وهجاح وخصىلها كلى 

لُت حبائُتجدفيزاث  زالٌ مً كملها بغهامج الىاقئت في للمإؾؿاث الىبير الخالُت الاهخمام الخيىمت أكؼذ لضلو  الجؼائغ. لفائضة  وجمٍى

احي الالىائكت.  اإلاإؾؿاث هظه ل ىػنيال صىضوق ٍو ل فيمً احل اإلاؿاهمت  الىاقئت اإلاإؾؿاث لخمٍى  اإلاإؾؿاثهظا الىىق مً  جمٍى

م خامليتمكين و غ الىاكم أعض كلى اإلابخىغة أفياعهم ججؿُض مً اإلاكاَع ه اؾدثماع زالٌ مً الىاقئت، قغواتهم وجؼٍى  طاث قغاهت جثًر

  .كالُت مظافت كُمت

ل الجماعي ،مإؾؿت هاقئت، جدفيزاث الكلمات املفحاحية:  .همى، الخمٍى

Abstract:   

             The study aimed at the most important fiscal measures and financing granted to the owners of startups, with 

reference to the Algerian Startup Fund (ASF), and what it can contribute to the development of this type of compagnies. It is 

no secret that Algeria has adopted, during the previous years, a new economic model that relies on small and medium-sized 

enterprises and starts-up, by embracing ideas, innovations and projects, promoting and developing them, and thus 

achieving the objectives envisaged in the economic and social field, and what some stat-up have achieved in terms of 

excellence and success and their attainment of ranks that„s is prove the best evidence of the economic direction adopted by 

Algeria. The current government has given great attention to emerging enterprises in its work program through tax and 

financing incentives for the benefit of these emerging enterprises. The National Fund for Financing Emerging Enterprises 

comes in order to contribute to the financing of this type of enterprise and to enable project owners to embody their 

innovative ideas on the ground and develop their emerging companies, through an investment enriched by a partnership 

with high added value. 

KeyWords: incentives , startups,  financement participati,  development.  
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 ملدمـة:

م الاكخصاصًت التي حلخمض في وكأتها وجؼىعها كلى عاؽ ماٌ  لم ٌلض اكخصاص اإلالغفت صزُال كلى خاملي اإلاكاَع

ملغفي جيىن فُه اإلالغفت اإلالٌى الغئِس ي الظي ًلىم كلُه الاكخصاص. وللض فهمذ الضٌو الىاقئت هظه اللاكضة 

ً عجلت الىمى الاكخصاصي. ووان مً أزغ هظا  الفهم ان غيرث الىثير مً هظه الضٌو همىطحا ألاؾاؾُت في جدٍغ

الاكخصاصي ختى الجبلى مىلؼلت كً الاخضار الاكخصاصًت اللاإلاُت. ومً بين الاخضار الاكخصاصًت جؼىع اإلاإؾؿاث 

 اكخماص الى حؿعىه الضٌو الىائكت، الجؼائغ التي بين هظومً لخمض كلى البدث والخؼىٍغ والغكمت. الىائكت التي ح

م ولىً كلى  حضًض صياكخصا همىطج ً في ٌؿاهم بضًل اكخصاصي همىطجالٌلخمض كلى الَغ الىمى  عجلت جدٍغ

لجلً الغؤٍت  كً بلُضاي الاكخصاص  الخيىمتكض جبيذ و  الاؾخلالٌ. مىظ البالص ئكخصاص كلُه اكخمض الظي ُتالَغ

همىطج ًلخضي به في هثير مً اإلاجاالث وللال حلمُم فىغة ئوكاء مإؾؿاث  أصبدذ والتي الىاقئتفىغة اإلاإؾؿاث 

ت لخير لؿلىن اكخصاصي ؾلُم وزير صلُل كلى  هائكت هاػاع كام جضوع كلُه مظهغاث الؼلبت في الجاملت الجؼائٍغ

ؼالىمى الاكخصاصي  عجلت صفم في اإلاؿاهمتالاعصاة الؿُاؾت التي جبىتها الخيىمت وول طلً ًصب في  الاكخصاص  وحلٍؼ

 .الىػني واإلادلي

اث مًأصبذ  الىاقئت اإلاإؾؿاث صكمالطير أن  ت الخيىمت في ؤلاكخصاصي اللغاع صاوعي أولٍى  خُث الجؼائٍغ

له وابخياعاجه أفياعه ججؿُض في الكباب بضكم هبيرا اهخماما أبضث طلً مً زالٌ و  الىاكم اعض كلى ومكاَع

لُت الجبائُت الخدفيزاث ل زاص وئوكاء صىضوق  الىاقئت للكغواث والخمٍى . الجؼائغ في الىاقئت اإلاإؾؿاث بخمٍى

ًالخف بيل وطىح اهخمام  0202الى غاًت صضوع كاهىن اإلاالُت لؿىت  0202واإلاخدبم الخيام اللىاهين اإلاالُت مىظ 

ظه اإلاإؾؿاث. الصلاب أمام ه جظلُلالخيىمت إلاؿالت اإلاإؾؿاث الىاقئت مً زالٌ الخدفيزاث الجبائُت مً أحل 

ل الجؼائغي  لصىضوق طف الى طلً جلً الخدفيزاث اإلاالُت مً زالٌ  الىاقئت وهم هي اإلاؼاًا  اإلاإؾؿاث لخمٍى

ومهما . للمكغوق اإلامىىت الخؿائغ حغؼُت فيها بما ألاكباء جدّملالاكخصاصًت التي ًلضمها هظا الصىضوق مً زالٌ 

ً الىاخض اللغن  أصبدذ في الىاقئت ًىً مً امغ فان اإلاإؾؿاث التي ًمىً ان ٌلٌى كليها  ألاؾاؾُت الغهيزة واللكٍغ

 الاهخمام فان لظا باؾخمغاع ًتزاًض وصوعها أهمُتها انوكض بضا حلُا  .ضولتلل المفغ منها لبىتو  ملغفي كخصاصفي بىاء ئ

 .الغاهً الاكخصاصي الىطم ؿل فيبالغ الاهمُت وزاصت  بضعاؾتها

ٌو الىاقئت والختى الضٌو اإلاخلضمت اكخصاصًا، بل ان الخُاع أصبذ في ًضي الضٌو لم ٌلض الخُاع بين ًضي الض

التي حلغف هُف حؿخغل مىاعصها وجصىم منها عجلت للىمى الاكخصاصي والاحخماعي. وئهه إلاً اإلادؼن ان هجض في مصف 

م خغهُت اكخصاصًت جدلم الضٌو الىامُت بلضان لها مً الخيراث ما الًىمً اخصاؤه والكضه ومً اإلاىاعص ماًمىً زل

ت وهُت ػُبت  الغفاهُت ليل مىاػً. ولىً اإلاؿالت هما حاء ؾالفا لِـ في الاميان الخظاعي ولىنها جخللم باعاصة كٍى

مً احل الاكالق باالكخصاص الىػني. والزُاع لىا ؾىي صكم جلً اإلاإؾؿاث الىاقئت التي باميانها جدلُم الىمى 

وجاؾِؿا إلاا ؾبم  ُاؾت عاقضة وخىهمت صاصكت واؾخغالٌ الثرواث اإلاخىفغة. الاكخصاصي وطلً مً زالٌ جبني ؾ

 همأ البدثُت الىعكت في هظه ؾيخلغضوهـغا للصلىباث التي جلف حجغ كثراء امام اإلاإؾؿاث الىاقئت فؿىف 

ً واإلاؿهلت الضاكمت الخضابير    هلهظ الجبائُت للخدفيزاث كغض الى الجؼائغ، باإلطافت في الىاقئت اإلاإؾؿاث لخيٍى
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ل صىضوق  مكغوق كلى الظىءوؾُللى  اإلاإؾؿاث.  في به ٌؿاهم أن ًمىً وما الجؼائغ في الىخاقت اإلاإؾؿاث جمٍى

 :الخالُت اإلاداوع  زالٌ مًوطلً  اإلاإؾؿاث هاجه حصجُم

ً اىك في الىاقئت للكغواث الجبائُت الخدفيزاث -1  ؛0202-0202 اإلاالُتٍو

ل صىضوق كغض مهام  -0 لوصوعه في جاإلاإؾؿاث الىاقئت  جمٍى  الجؼائغ. في هظه اإلاإؾؿاث مٍى

 مشكلة الدراشة:

الفىغ  ًدغعها مًجىحه اكخصاصي مً اإلامىً أن  0202وبالظبؽ مً ؾىت  ؾىىاث مىظ حكهض الجؼائغ الجؼائغ

عي الظي ًىصب خٌى الخبلُت غاص مً هظا الخىحه الجضًض جدلُم البترولُت لللىائض الَغ الاكخصاصي وإلاا الىمى  ٍو

في عفم الخدضي مً احل الخغوج مً جلً الخبلُت  الكباب اقغان كلى الخيىمتوحؿعى  مؿخضامت. الجىمُت

ـهغ الاكخصاصًت مً زالٌ ئوكاء مإؾؿاث  اإلاخللم  052-02 عكم الخىفُظي زالٌ اإلاغؾىمطلً حلُا مً  هاقئت ٍو

التي جلف أمام الؿير  واللغاكُل الصلىباث جظلُلباإلاإؾؿاث الىاقئت والظي حاء بمجمىكت مً الخضابير مً أحل 

اث أصوي الى وجسفُظه اإلاكيل هظا خضة الخؿً للمإؾؿاث الىائكت والخللُل مً ظاف الى طلً اإلااإلاؿخٍى غافلت . ٍو

ل  فلالتالخلىُت ال لهم ججؿُض اإلاإؾؿاث الىاقئت لغاًتالتي ًلىم بها صىضوق جمٍى جبلا و الىاكم.  أعض كلى مكاَع

الخدفيزاث الجبائُت واإلاالُت التي مً قانها  أبغػ  هي ما: آلاجُت الاقيالُت إلالالجت البدثُت الىعكت هظه حاءث لظلً

غ اإلاإؾؿاث  حؿاؤلين ازىين:وجخظمً هظه ؤلاقيالُت  الجؼائغ؟ في الىاقئت جؼٍى

  اإلاإؾؿاث الصغيرة واإلاخىؾؼت وفُما جخجلى أهمُتها؟ما هى مفهىم 

 ل اإلاإؾؿاث الصغيرة واإلاخىؾؼت في الجؼائغ  ؟فُما جخمثل مصاصع جمٍى

 أهداف الدراشـة:

ت اإلاخلللت باإلاإؾؿاث  وحؿلُؽ الىائكت الهضف الغئِس ي مً الضعاؾت هى مداولت جلُُم الخجغبت الجؼائٍغ

لت فلالت ل بؼٍغ ت أزغي جخمثل الضعاؾت الى جدلُم  هما حؿعى ،الظىء كلى ألُاث الخمٍى  في:زاهٍى

  الىائكت.باإلاإؾؿاث الخضابير اإلاالُت والجبائُت اإلاخلللت جىطُذ مسخلف 

 ل الجؼائغي  لخلغف كلى صوع اإلاغافلت التي ًلىم بها الصىضوق ا  الىاقئت. اإلاإؾؿاث لخمٍى

 أهمية الدراشـة:

ل اإلاسخلفت الالػمت إلوكاء وجغكُت اإلاإؾؿاث جىمً أهمُت  في الجؼائغ،  الىاقئتصعاؾدىا في ملغفت مصاصع الخمٍى

غ وجىمُت الصاصعاث زاعج اإلادغوكاث بهضف جدلُم الىمى الاكخصاصي.   وحللها هأخض أهم الغوائؼ لخؼٍى

 :ئلى تهضف صعاؾدىا أهداف البحث: 3.1 

  الجؼائغ؛في  الىاقئتكلى اإلاإؾؿاث الخلغف 
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  ل اإلاسخلفت ئبغاػ صوع في الجؼائغ  الىاقئتلدصجُم اإلاإؾؿاث وجدفيزاث الجبائُت مصاصع وجلىُاث الخمٍى

  الاكخصاصي. لخدلُم الخىاػن 

 فزوض الدراشـة:

 في طىء مكيلت الضعاؾت وأهضافها وأهمُتها ًمىً صُاغت فغوض الضعاؾت الخالُت كلى الىدى الخالي:

ىت مً خُث  اثاإلاإؾؿ - ل اإلاالي.الىاقئت لها زصىصُتها الخيٍى  الخثبُذ اللاهىوي والخمٍى

غ اإلاإؾؿاث الىاقئت في الجؼائغ. - لُت صوع حىهغي في جؼٍى  للخدفيزاث الجبائُت والخمٍى

 

 مىهج الدراشة: 

 اإلاىطىق هظا لضعاؾت اإلاىاؾب الللمي اإلاىهج باكخباعه الخدلُلي الىصفي اإلاىهج كلى الضعاؾت هظه حلخمض

لها هجاح ألُاث وهظا لخلُُم,  الجؼائغ في الىاقئت اإلاإؾؿاث مفاهُم ألهم الىـغي  اللغض زالٌ مً وطلً  و جمٍى

 . الىاكم أعض كلى أهثر اإلاىطىق مً والخلغب الظىء حؿلُؽ أحل الفغطُاث مً هخائج هظه جدلُل

  هحائج الدراشة وثفصيرها:

 هحائج الفزض ألاول: .1

 اللاهووي الحثبيت حيث مً الحكويىة خصوصيتها لها الىاشئة املؤشصات كلى أهه "ًىص الفغض ألاٌو 

 ". .املالي والحمويل

 الجزائز في الىاشئة الشزكات جعزيف .1

"اإلاخللم  0202-29-15اإلاإعر في  052 -02 عكم الخىفُظي اإلاغؾىم مً 11اإلااصة  في الجؼائغي  اإلاكغق طهغ

 وحكىُلتها مهامها وجدضًض ،”أكماٌ خاطىت”و ”مبخىغ مكغوق”و ”هاقئت مإؾؿت“ للالمت وػىُت لجىت وكاءإب

 لللاهىن  زاطلت مإؾؿت ول:" انها كلى الىاقئت اإلاإؾؿت زاللها مً كغف التي اإلالاًير مً مجمىكت وؾيرها"،

 :الخالُت اإلالاًير وجدترم الجؼائغي،

 ؾىىاث( 28)زماوي اإلاإؾؿت كمغ ًخجاوػ  الا ًجب .1

 مبخىغة؛ فىغة اي أو اكماٌ همىطج أو زضماث أو مىخجاث كلى اإلاإؾؿت اكماٌ همىطج ٌلخمض ان ًجب .0

 الىػىُت؛ اللجىت جدضصه الظي اإلابلغ الاكماٌ عكم ًخجاوػ  الا ًجب .2

 صىاصًم أو ػبُلُين أشخاص كبل مً الاكل، كلى% 52 بيؿبت مملىوا الكغهت ماٌ عأؽ ًيىن  أن .2

 هاقئت؛ مإؾؿت كالمت كلى خاصلت ازغي  مإؾؿاث ػغف مً أو ملخمضة اؾدثماع

 الىفاًت؛ فُه بما هبيرة اإلاإؾؿت همى امياهاث جيىن  ان ًجب .5

 كامل 052 اللماٌ كضص ًخجاوػ  الا ًجب .6
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 الابخياع كلى جلىم بمإؾؿاث جخللم الجؼائغ في الىاقئت إؾؿاثاإلا ان الؿابم الخلٍغف زالٌ مًًـهغ 

 كضص وهظا اكمالها وعكم بلمغها زاصت كصىي  بدضوص مغجبؼت إلالاًير اخترامها الى باإلطافت الىبير، للىمى وكابلُتها

ه اللماٌ  مً جخيىن  Start-up ، وولمتللخى بضأ صغير مكغوق أنها كلى اصؼالخا الىاقئت اإلاإؾؿت وحلغف .التي جدخٍى

مىً  .اللىي  الىمى لفىغة ٌكير ما وهى" up" و الاهؼالق فىغة ئلى ٌكير ما وهى" Start" ولمخين  اللٌى ئن اؾخسضامٍو

 اؾخسضام لِكُم اإلاساػغ ماٌ عأؽ قغواث ؿهىع  بضاًت مم وطلً مباقغة الثاهُت اللاإلاُت الخغب بلضبضأ  اإلاصؼلح

لغفها طلً، بلض اإلاصؼلح  .الخضًثت الخىىىلىحُا كؼاق في اإلابخىغة الكابت اإلاإؾؿاث أنها كلى الفغوس ي اللامىؽ َو

 أهه هما طاتها، خض في هاقئت قغهت منها ًجلل ال خضًثا جأؾؿذ ووىنها بؿغكت لخىمى صممذ قغهت أنها وحلغف كلى

ُتعرف و. (202، صفدت 0218)بىالكلىع،  الخىىىلىحُا مجاٌ في حلمل الىاقئت الكغواث جيىن  أن الظغوعي  مً لِـ

 الجضًض، لالكخصاص” jeune pousse“ الخظغاء البراكم أنها” start up“ الىاقئت اإلاإؾؿاث الفغوؿُت الاكخصاص وػاعة

 وهى اإلاغامغة مبضأ كلى كملها جبضأ خُث اإلادخملت الؿىق  ػغف مً واؾخلباله الابخياع كلى جغاهً التي اإلاإؾؿاث وهي

يا  ”Y Combinator“ ألاكماٌ خاطىت مإؾـ Paul Grahamوأما   .(Marty, 2002, p. 4)باإلاساػغ  مدفىف أمغ بامٍغ

 وخضازت بؿغكت للىمى مصممت مإؾؿت" أنها” Startup=Growth“ له مىؾىم بملاٌ  في الىاقئت اإلاإؾؿت فُلغف

 ًخم أو الخىىىلىحُا، بمجاٌ الىاقئت اإلاإؾؿاث حلمل أن قغػا لِـ أهه هما. هاقئت مإؾؿت منها ججلل ال جأؾِؿها

لها م كً جمٍى  الىاقئت اإلاإؾؿاث مم هغبؼه آزغ ش يء ول. الىمى هى الىخُض ألاؾاس ي الص يء. اإلاساػغ اإلااٌ عأؽ ػٍغ

 (. Graham, 2020) الىمى ًدبم

مىً  لٍغف اإلاإؾؿت الىاقئت. ح زالله مً ًمىً ومإهض زابذ حلٍغف ًىحض ال اهه ًخضحوجاؾِؿا إلاا ؾبم  ٍو

لت اإلااٌ عأؽ خؿب اللاهىهُت الىاخُتاإلاإؾؿت الىاقئت مً  جدضًض ٌ  حجم خؿب ًيىن  وكض اإلالىُت وػٍغ  أو ألاصى

. ومهما ًىً مً أمغ وهيل وائً له فصٌى ومغاخل، هما ؾبم طهغه اللماٌ كضص خؿب وهظلً اإلابُلاث خؿب

لها حلغف أن كبل قضًض وجظبظب صلبت بمغاخل فىظلً الامغ باليؿبت للمإؾؿاث الىاقئت فهي هظلً جمغ  هدى ػٍغ

ىضح الكيل الخالي أهم اإلاغاخل التي جلؼل الظعاؾت التي كام بها  ها اإلاإؾؿاث الىاقئت زالٌ خُاتها مً زالٌاللمت. ٍو

 "بٌى غغام". 

 )بول غزام( الىاشئة املؤشصة مىحنى(:  01)  ركم الشكل

 

Source  :  Paul Graham, https://www.google.com/search+Paul+Graham+startup+happiness+curve&sxsr 
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خضح مً الكيل عكم  . وجبضأ وهظا الامغ باليؿبت ليل مإؾؿت مغاخل أن اإلاإؾؿت الىاقئت جمغ بؿذ (21)ٍو

 لفىغة أولي همىطج بؼغح صاخب اإلاكغوق او صاخب الفىغة ًلىم خُث الىاقئت، اإلاإؾؿت اهؼالق اإلاغخلت الاولى كبل

 اإلاؿتهلً وأطواق والؿلىن الؿىق  وصعاؾت حُضا الفىغة وصعاؾت البدث، في الخلمم ًخم اإلاغخلت هاجه وزالٌ ابضاكُت،

غها الىاكم أعض كلى جىفُظها امياهُت مً للخأهض اإلاؿتهضف . واما  كً والبدث. اإلاؿخلبل في واؾخمغاعها وجؼٍى اإلامٌى

ٌ  الجُل ئػالق ًخم اإلاغخلت هظه في الثاهُت وهي مغخلت الاهؼالق، اإلاغخلت  غير جيىن  خُث الخضمت، أو اإلاىخج مً ألاو

ٌ  ًىاحه أن ًمىً ش يء أصلب وعبما ملغوفت،  الىاكم أعض كلى الفىغة ًدبنى مً ججض أن هى اإلاغخلت هاجه في اإلالاو

مىلها  ًيىن  ما ممىلين مً الاكاعب او مً ًثم فيهم وغالبا ما ئلى اإلاغخلت هظه في ألاكماٌ عائض ًلجأ ما وكاصة ماصًا، ٍو

ٌ  صاخب اإلاإؾؿت ئليهم ًلجأ الغئِس ي الظي اإلاصضع هم واللائلت ألاصضكاء ل. كلى للخصى  اإلاغخلت هظه فيو الخمٍى

زالٌ هظه اإلاغخلت جؼلم الضكاًت للمىج الجضًض و  الؿلغ، مغجفم ًيىن  هما التروٍج مً الىثير ئلى بداحت اإلاىخج ًيىن 

يىن  الظعوة اإلاىخج فيها ًبلغوزالٌ هظه اإلاغخلت الخغحت  الثالثت إلاغخلتوجاحي بلض طلً ا اولي هما ًـهغ  خماؽ هىان ٍو

بلغ اللغض ًىدكغ زم ،(21)في الكيل عكم  ه زاعج ئلى اليكاغ ًخىؾم أن ًمىً اإلاغخلت هاجه في الظعوة اإلاىخج ٍو  مبخىٍغ

بضأ للمىخج اللاعطين كضص ًتزاًض خُث الؿلبي الظغؽ فُبضأ ألاوائل،  أن ممىً أزغي  كىائم ؿهىع  أو الفكل، ٍو

 مً وبالغغم الىاصي، في الاهؼالقوهي مغخلت  الغابلت اإلاغخلتوجبلا لهظه اإلاغخلت الثالثت جـهغ  .التراحم هدى اإلاىدنى جضفم

ً اإلامىلين اؾخمغاع ل( اإلاغامغ اإلااٌ عأؽ) اإلاغامٍغ  ًمىً مغخلت ئلى ًصل ختى التراحم في ٌؿخمغ أهه ئال اإلاكغوق بخمٍى

 وأن زاصت الخضاعن كضم خالت في الؿىق  مً اإلاكغوق زغوج ئلى ًإصي ما وهى اإلاىث، واصي أو الخؼن  واصي حؿمُتها

والتي ًؼلم كليها "بٌى غغام' بمغخلت  الخامؿت اإلاغخلتوبلضها جاحي  .مىسفظت حض جيىن  اإلاغخلت هظه في الىمى ملضالث

ؿخمغ صاخب اإلاكغوق اإلاىدضع حؿلم  مدؿىت، اصضاعاث وئػالق مىخجه كلى حلضًالث باصزاٌ اإلاغخلت هظه في. َو

م الخبرة واهدؿاب اإلاؼبلت اثالاؾتراجُجُ بفظل حضًض مً بالنهىض الىاقئت الكغهت لخبضأ خم اللمل، لفٍغ  ئػالق ٍو

له ؾلغه، وطبؽ اإلاىخج مً الثاوي الجُل وهي مغخلت  الؿاصؾت اإلاغخلتوازيرا ًاحي صوع  .أوؾم هؼاق كلى وحؿٍى

غ ًخم اإلاغخلت. وفي زالٌ هظه اإلاغجفم الىمى مغخلت سغج نهائي بكيل اإلاىخج جؼٍى  ،الخجغبت والازخباع مغخلت مً ٍو

أزظ اإلاؿخمغ الىمى في الىاقئت الكغهت وجبضأ اإلاىاؾبت، الؿىق  في وػغخه الىمى  مغخلت لخبضأ باالعجفاق، اإلاىدنى ٍو

 .اإلاأمىلت ألاعباح وجدلُمالاكخصاصي 

ل اإلاالي فان اإلاإؾؿاث الىاقئت وبما انها مإؾؿاث مبخىغة وان لؼاما كليها ان ججض لىفؿها  ومً خُث الخمٍى

ل جسصها.  وأؾالُب خم به مً زالٌ اصاء زضماث وجدلُم اعباح. ولىً كليها ان جدضًض ػغق ؾىكا يهخم بها وته جمٍى

ل ػغق  بين مًومً   ًلي: ما هظهغ كاإلاُا اإلالخمضة الىاقئت اإلاإؾؿاث جمٍى

ٌ  أمىاٌ هي: Self financing   الذاجي الحمويل -  الفىغة بضاًت في كليها الاكخماص ًخم ما وغالبا الخاصت اإلالاو

غها لبر للفىغة ألاولُت اإلاغخلت وحلخبر وؿبُا، كلُلت الخيالُف جيىن  خُث بالؿىق  وازخباعها لخؼٍى  كً وَُ

 (.Startup/Seed) بالبظعة اإلاغخلت هظه

ل هظا ًيىن  ما غالبا: (bootstrapping) الحمهيدي الحمويل -  اإلاإؾؿاث ماٌ لغأؽ ألاولي اإلاصضع الخمٍى

غمؼ وأصضكائهم، وكائالتهم اإلاإؾؿىن  ًمثل خُث الىاقئت  ألاصضكاء بها ًلصضون  والظي FFF ب له وٍُ
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لخبرfriends, family, and fools ( Manolova, Manev, Carter, & Gyoshev، 2006 ) وألاغبُاء واللائلت  َو

ىُت. اإلاخدضة بالىالًاث قُىكا أهثر  ألامٍغ

 جيلفت بأكل أفغاص جىؿُف كً الىاقئت اإلاإؾؿت جبدث :   The first employees ألاوائل املوظفون  -

 مؿخلبال؛ بها أؾهم كلى ًدصلىن  وباإلالابل الىاقئت اإلاإؾؿت بىجاح مغاهىت ملابل بأكل لللمل وجضكىهم

ل مً الىىق هظا اإلاإلفين بلع ًظم كض هما ل ئلى الخمٍى  ًبدث خُث( bootstrapping) الخمهُضي الخمٍى

 ٌ ب مدُؼه في اإلالاو ً كً اللٍغ م جيٍى  .ملهم واللمل فٍغ

لض هإالء الغكاة مً أهم(: Business Angels) ألاعمال( رعاة أو) مالئكة -  مالي للمإؾؿاث مصضع َو

ٌ  بأغلب الىاقئت اء ػبُلُىن  أشخاص هم الظًً اإلاؿدثمغون هإالء اللالم، صو  اإلاإؾؿاث ًضكمىن  أزٍغ

ل اإلاخىؾؽ اإلاضي كلى كالُت همى أمياهُاث طاث اإلابخىغة الىاقئت  ًيىن  ما غالًبا. الخاصت بأمىالهم والؼٍى

ً أو ؾابلين ملاولين ألاكماٌ مالئىت ت ملغفتهم بمكاعهت ًغغبىن  خالُين جىفُظًين مضًٍغ . وزبرتهم ؤلاصاٍع

م كً باإلاكغوق الاعجباغ ًؼلبىن  اللمىم وفي الىاقئت للمإؾؿاث الغكاة ب حكبيههم ًخم  .ألاؾهم ػٍغ

م اإلاغامغ اإلااٌ عأؽ قغواث تهخم:  l venture capitalاملخاطز املال رأس شزكات -  بىمى حلض التي باإلاكاَع

م م لللُمت ؾَغ  اإلاغجفم واللائض اإلاساػغ كالُت الفغص كلى الكغواث هظه وجغهؼ. للخغوج مدضص وػٍغ

ً مً اإلاجملت ألامىاٌ وحؿدثمغ . الجغيء اإلااٌ عأؽ صىضوق  في اؾدثمغوا الظًً الخاعحُين اإلاؿدثمٍغ

ل ًخم وخُث  جدلُم هضفهم الىاقئت، اإلاإؾؿت ماٌ عأؽ في خصت قيل في الىاقئت اإلاإؾؿت جمٍى

  .ؾىىاث بظم بلض عأؾمالُت مياؾب

ل هى (:Crowdfunding) الجماعي الحمويل -  ؤلابضاق عوح مم ًخماش ى للجمُم مفخىح حكاعوي جمٍى

ال وأصبذ والابخياع ل مً الىىق هظا مً الاؾخفاصة أحل مً الىاقئت، باإلاإؾؿاث مغجبؼا جمٍى  ًمغ الخمٍى

 ٌ  الىجاح خُث مدضص ػمني ئػاع طمً جبركاث خملتوئػالق  الاهترهذ كبر مخسصصت مىصت كبر اإلالاو

ل ًظمً الفىغة بأهمُت للمىصت اإلاىدؿبين وئكىاق بالخملت كمل للمإؾؿت الخمٍى هظا الىىق  الىاقئت. َو

ل اإلايافأة،  اإلاإؾؿت ماٌ عأؽ في مكاعهت أو كغطا، ًيىن  أن ًمىً هما ملابل، بضون  والخبرق مً الخمٍى

خم الاكخماص .اإلاؿخلبلُت ل مً الىىق هظا كلى ٍو  ًخم خُث الىاقئت اإلاإؾؿت خُاة مغاخل مسخلف في الخمٍى

ل مً مدضص هىق ازخُاع لخمض مغخلت ليل الجماعي الخمٍى  مً اإلابىغة اإلاغخلت مً بضاًت زاصت كلُه َو

 .الىاقئت اإلاإؾؿت خُاة

ل الغئِؿُت أهم اإلاصاصع مً هظه ؤلاكاهاث وحلخبر :government fundingالحمويل الحكومي  -  لخمٍى

 وؤلاكاهاث، البرامج، مثل للؿضاص اللابلت غير الاكاهاث الى اإلاىذ وجىصغف هظه الىاقئت، اإلاإؾؿاث

بُت وؤلاكفاءاث الفائضة، مىسفظت واللغوض ل مً الىىق هظا وهجض .الظٍغ  جؼىع  مغاخل قتى في الخمٍى

 .أزغي  ئلى صولت مً لهظا اإلاسخغة الهُاول وجسخلف الىاقئت اإلاإؾؿت

 :الثاويهحائج الفزض  .2

 الىاشئة املؤشصات ثطويز في جوهزي  دور  والحمويلية الجبائية للححفيزات" كلى أن الثاويًىص الفغض 

 ". .الجزائز في
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لُت صوع ان للخدفيزاث الجبائُت  أخضالًسفى كلى  غ اإلاإؾؿاث الىاقئت  والخمٍى حىهغي لِـ فلؽ في جؼٍى

منها كلى جؼىٍغ اإلاإؾؿاث الىاقئت وطلً اهؼالكا مً  والجؼائغ وخغصاولىً الخفاؾ كلى هُىىهتها وبلائها. 

كلى اإلاإؾؿاث اإلابخىغة والىاقئت الى طلً جىحيهاث عئِـ الضولت ومً زالٌ جبىيها همىطج اكخصاصي ٌلخمض 

لي وهظا الجاهب الجبائي اإلاإؾؿاث  ت جسص الجاهب الخمٍى الاكخصاصًت فلض وطلذ خؼمت مً الاحغاءاث الخدفيًز

الخضابير الجائُت وبلضها ولالج  الى ؾيخؼغق وهى الًلل اهمُت مً الخمىٍل اإلاالي. ولالحابت كلى هظه الفغض الثاوي 

 اإلاالُت:الخدفيزاث 

 املاليةواهين لال في الىاشئة للشزكات الجبائية الححفيزات -1

 :2020كاهون املالية  .1.1

كغ
ٌ
" start-up" الىاقئت اإلاإؾؿاث لفائضة حبائُت وجدفيزاث حؿهُالث 69في اإلااصة  0202 لؿىت اإلاالُت كاهىن  أ

بُت مً وئكفائها الجضًضة والخىىىلىحُاث الابخياع مجاالث في جيكؽ التي  اللُمت كلى والغؾم ألاعباح كلى الظٍغ

ت وطلً  اإلاظافت غها وطمان الاهؼالق مغخلت في مغافلتها بهضفباليؿبت للملامالث الىجاٍع هما أوكاث  .الخلا جؼٍى

ىت في زاص جسصُص الضولت خؿاب غ اإلاإؾؿاث الىاقئت"  صكم صىضوق ” وكىىاهه 220-152 عكم ًدمل الخٍؼ وجؼٍى

 مً هفـ اللاهىن.  121وطلً مً زالٌ اإلااصة 

 :2021 املالية كاهون  .2.1

 مً بالغغم ،0201 اإلاالُت كاهىن  في الكباب، اإلالاولين لفائضة الجبائُت الخدفيزاث مً مجمىكت الخيىمت أكغث

 خُث الاكخصاصًت، واولياؾاتها وىعوها فيروؽ حائدت اهدكاع مم الؾُما للبالص، اإلاالي الىطم جميز التي الصلىباث

 لؿىت اإلاالُت كاهىن  مً 86 اإلااصة أكغث ؤلاػاع هظا وفي. منها اؾخفاصة ألاهثر والخاطىاث اإلاصغغة اإلاإؾؿاث واهذ

لت  2 عرّّ  اإلاإ 27-02 عكم اللاهىن  مً 22 اإلااصة اإلالضلت ألخيام 0201  الخىمُلي اإلاالُت كاهىن  واإلاخظمً 0202حٍى

 اإلانهي اليكاغ كلى الغؾم مً" هاقئت مإؾؿت" كالمت جدمل التي اإلاإؾؿاث حلفى"هماًلي:  ؤلاكفاءاث 0202لؿىت 

بت بت أو ؤلاحمالي الضزل كلى والظٍغ ش مً ابخضاء ؾىىاث،( 2) أعبم إلاضة الكغواث أعباح كلى الظٍغ ٌ  جاٍع  كلى الخصى

 وجسظم اإلاظافت، اللُمت كلى الغؾم مً»وحلفى . "الخجضًض خالت في ئطافُت واخضة ؾىت مم هاقئت، مإؾؿت" كالمت

 في مباقغة وجضزل" هاقئت مإؾؿت" للالمت الخاملت اإلاإؾؿاث جلخىيها التي الخجهيزاث ،%5 بملضٌ الجمغهُت للخلىق 

لها ئهجاػ ت مكاَع  كلى الغؾم مً فخلفى ،”خاطىت“ وؾم كلى جدىػ  التي اإلاإؾؿاث بسصىص اماو  ."الاؾدثماٍع

بت اإلانهي اليكاغ بت أو الكغواث فىائض كلى والظٍغ ش مً ابخضاء ؾيخين إلاضة ؤلاحمالي الضزل كلى الظٍغ  خصىلها جاٍع

لها ئهجاػ ئػاع في مباقغة جضزل التي ججهيزاتها ئكفاء ؾِخم هما بها، الخاص الىؾم كلى ت مكاَع  الغؾم مً الاؾدثماٍع

 10وحضًغ بالظهغ أن اإلااصة  .0201 اإلاالُت كاهىن  مً 87 اإلااصة هص في ماحاء وهظا اكخىائها زالٌ اإلاظافت اللُمت كلى

اهه أكغ بلع الكغوغ كلى اإلاإؾؿاث الىائكت ومنها  0202-29-15 في اإلاإعر 052 -02 عكم الخىفُظي اإلاغؾىم مًمً 

خلين ٌ  في الغاغبت اإلاإؾؿت كلى ٍو  الىػىُت الالىتروهُت البىابت كبر ػلب جلضًم ”هاقئت مإؾؿت“ كالمت كلى الخصى

 مً ووسخت وؤلاخصائي الجبائي الخلٍغف وبؼاكت الخجاعي  السجل كً بيسخ مغفلا ًيىن , الىاقئت للمإؾؿاث
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 الىػني والصىضوق   الاحخماكُت للخأمُىاث الىػني الصىضوق  في الاهسغاغ قهاصحي حاهب الى للكغهت ألاؾاس ي اللاهىن 

ت للؿىت اإلاالُت الىكىف كً ووسخ ألاحغاء، لغير الاحخماكُت للخأمُىاث , بالخفصُل اإلاإؾؿت أكماٌ ومسؼؽ الجاٍع

 مً هفـ اإلاغؾىم فاهه جمىذ 19وخؿب اإلااصة  .اإلاإؾؿت مؿخسضمي وزبرة والخلىُت الللمُت اإلاإهالث الى باإلطافت

غ الىػىُت اللجىت كلى ًخلين الؼلب عفع خالت وفي مغجين، للخجضًض كابلت ؾيخين إلاضة“ مبخىغ مكغوق“ كالمت  كغاع جبًر

وبسصىص .  الؼلب صاخب مً بؼلب اللغاع في الىـغ ئكاصة ًمىً هما الىتروهُا، الؼلب صاخب وئزؼاع الغفع

ٌ  ػلباث جلضًم مً الىاقئت اإلاإؾؿاث أصخابفانها  الىاقئت للمإؾؿاث الىػىُت الالىتروهُت ىابتالب كلى  للخصى

م الىاقئت الكغواث مً اإلاللىماث حمم هىالبىابت  هظا مًوالغغض  .”هاقئت مإؾؿت“ كالمت  الصغيرة واإلاكاَع

ت بُاهاث كاكضة بىاء أحل مً الجؼائغ في اللائمت  كاكضة ؾخيىن . البُئي الىـام في اليكؼين ألاػغاف لجمُم مغهٍؼ

م مسخلف في الكغواث أفظل مم اإلاؿخلبلُت للكغاواث مصضع بمثابت البُاهاث  .اإلاكاَع

 :2022 املالية كاهون  .3.1

كغ
ٌ
هما ًلي :  0202مً كاهىن اإلاالُت لؿىت  69حلضًال للماصة  117 اٌ اإلااصة في 0200 لؿىت اإلاالُت كاهىن  أ

بت وي أاإلانه اليكــاغ كلى الغؾم مً ”ئتهاق مإؾؿت“ كالمت ملجد التيأؾؿاث اإلاـــ ىف حل  ؤلاحمالي الضزل كلى الظٍغ

بت مً وهظا الكغواث، أعباح كلى أو ش مً ابخضاء ؾىىاث، 22 أعبم إلاضة الىخُضة، الجؼافُت الظٍغ ٌ  جاٍع  كلى الخصى

 .الخجضًض خالت في ئطافُت، 21 ؾىت مم ،”هاقئت مإؾؿت“ كالمت

 :2023 املالية كاهون  .4.1

قلىعا مىه باهمُت الضوع الاكخصاصي الظي جإصًه اإلاإؾؿاث الىاقئت مً زالٌ الاكخصاص اإلالغفي في صفم 

اإلاؼاًا الجبائُت اإلامىىخت  اؾدثماع باكاصة اإلالخلللت الخضابير 0202 اإلاالُت لؿىت كاهىن  عجلت الىمى الاكخصاصي، زفف

 وطلً بالىص كلى ماًلي :في ئػاع صكم الاؾدثماع 

( ؾىىاث 22أعبم) أحل في الخسفُظاث أو ؤلاكفاءاث هظه مً %22 باإلاائت بـثالزين ًلضع مبلغ اؾدثماع ئكاصة -

ش مً ابخضاء  .الخفظُلي للىـام هخائجها زظلذ التي الؿىت ئكفاٌ جاٍع

 للؿىت للخىػَم اللابل الغبذ مً أكاله، الفلغة ألخيام وفلا اإلادضص اؾدثماعه، ئكاصة الىاحب اإلابلغ ًلخؼم -

 .ألازير هظا مً %22 خضوص في اإلالىُت،

 التي  الؿىىاث أو الؿىت زالٌ ؤلاكفاء، مغخلت مً ؾىت ول زخام في اإلاسجل اإلابلغ هظا اؾدثماع ٌلاص أن ًمىً

 تاإلاخللل تالجبائُ ااإلاؼاً مبالغجغاهم  خاٌ فيه.أكال  ألاولى الفلغة في اإلادضص ألاحل خضوص في بها، ًغجبؽ التي الؿىت جلي

ل تالغباكُ الفخــغة باخؿ ًخم اث،ى ؾى بـلضة خم ئكاصة .ؾىت ليل مىفصلتت بؼٍغ  :قيل في الاؾدثماع ٍو

 اكخىاء  ٌ ت أو اإلااصًت ألاصى  والخضماث الؿلم ئهخاج أوكؼت في مباقغة جضزل التي اإلالىٍى

 الخىؿُف، ؾىضاث اكخىاء 

 قغهت اــــعأؾم في اعهتـــــباإلاك حؿمذ التي ت،ــــاإلامازل اإلاالُت ألاوعاق أو الاحخماكُت الخصص أو ألاؾهم قغاء ٌ 
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ؼت الخضماث، أو ألاكماٌ أو أزغي حلمل في اهخاج الؿلم غ قٍغ  اؾدثماعه الامخُاػ ئكاصة إلابلغ اليامل الخدٍغ

 ؼت ،”خاطىت مإؾؿت“ أو ”هاشئة مؤشصة“ للالمت خاملت مإؾؿت عأؾماٌ في اإلاؿاهمت غ  قٍغ   الخدٍغ

 اؾدثماع. ئكاصة الىاحب اليامل إلابلغ الامخُاػ

غ البدث حصجُم 11هما أكغ اللاهىن اإلاالي في ماصجه اٌ   122 مً الؿلف مغاحلت مضعحا اإلاإؾؿاث وجؼٍى

غ البدث ئػاع في اإلاؿدثمغة للىفلاث الجبائُت الىدُجت لخصم صج ملُىن  022 الى ملُىن   الامخُاػ هفـ ومىذ والخؼٍى

أكماٌ.  خاطىت" أو" هاقئت مإؾؿت" كالمت كلى الخاصلت اإلاإؾؿاث مم الابخياع بغامج ئػاع في الىفلاث كلى الجبائي

غ  وهظه ولها مؼاًا حبائُت مً قانها حصجُم زلم مإؾؿاث هاقئت ًمىنها ان حؿهم في صفم عجلت الىمى في البالص وجؼٍى

 صغها الخاطغ.ما ٌؿمى باالكخصاص اإلالغفي الظي أصبذ اؾاؽ الاكخصاص في ك

مً بين الخدفيزاث اإلاالُت التي كغفتها اإلاإؾؿاث الىاقئت في الحمويلية للمؤشصات الىاشئة:  الححفيزات -0

ل الجؼائغ إلوكاء صىضوق ًخىفل بها وهى صىضوق  الىاقئت والظي ؾىف ًىصب  والكغواث اإلاإؾؿاث جمٍى

 الخضًث كلُه في هظا اإلادىع 

 الىاشئة والشزكات املؤشصات ثمويل صىدوق   .1.2

غ صكم صىضوق " بلىىان ،220-152 عكم ًدمل زاص جسصُص خؿاب اوكاء جم  الاكخصاصًت اإلاىـىمت وجؼٍى

 اإلااصة بمىحب وطلً بصغفه، الغئِس ي الامغ الىاقئت باإلاإؾؿاث اإلايلف الىػٍغ ًيىن  ،""startup الىاقئت للمإؾؿاث

 لؿىت اإلاالُت كاهىن  اإلاخظمً 12-19 عكم اللاهىن  مً 121 اإلااصة إلخيام واإلاخممت اإلالضلت 27-02 عكم اللاهىن  مً 68

لغف .هما ؾلف طهغه 0202 ت  الىاقئت الكغواث بصىضوق  اًظا الصىضوق  َو  (Algerian Startup Fund)الجؼائٍغ

(ASF)، ل جخىفل و هي كلى قيل قغهت مؿاهمت، كمىمُت مساػغ ماٌ عاؽ قغهت كً كباعة وهى  اإلاإؾؿاث بخمٍى

 الكغواث وػاعة بين بالخلاون  اوكاؤه جم مملىن، قبه او مملىن ماٌ بغاؽ ،"هاقئت قغهت كالمت" كلى الخاصلت

فُت، البىً والخىمُت الفالخت وهي : بىً كمىمُت بىىن (26وؾذ ) الىاقئت  الكلبي الجؼائغي، اللغض الىػني الٍغ

 مىاعص وجخمثلالخاعجي.  الجؼائغ بىً اإلادلُت و  الخىمُت بىً،  بىً – والاخخُاغ للخىفير الىػني الجؼائغي، الصىضوق 

 :  في الصىضوق 

 الضولت؛ ئكاهت -

 الجبائُت؛ وقبه الجبائُت الغؾىم مً الىاجج - 

 والىصاًا؛ الهباث  - 

 .ألازغي  واإلاؿاهماث اإلاىاعص حمُم - 

ل اإلاىاعص هظهوجىحه   غ (0الجضوي  ( صعاؾاث1 :لخمٍى  ( الخيالُف2الخلىُت  ( اإلاؿاكضاث2اللمل؛  زؼت جؼٍى

ً( 2أولي  همىطج باوكاء اإلاخلللت  الاكخصاصًت للمىـىمت التروٍج Start-up"6" الىاقئت اإلاإؾؿاث ( اخخظان5 الخيٍى

مىً اللٌى أن الصىضوق الػاٌ في مغخلت اليكأة بما اهه لم ًإؾـ الا في أهخىبغ  " ".Start-up الىاقئت للمإؾؿاث ٍو
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ملُاع  1.0لضي ؾىي مغافلت ومؿاهضة الضولت مً زالٌ عفم مً عاؾماله الظي الًخوهى ًدخاج الى  0202مً ؾىت 

ولً جخظلل هظه مكاولها اإلاالُت.  مً هبير حؼء كلى الىاقئت جدل إلاإؾؿاث فلض الصىضوق  هظابإطالق وصًىاع حؼائغي، 

ت اللا ؾُت وفي ؿل بغهامج ػمىح اإلاصاكب الا مً زالٌ خىهمت عقُضة لهظا الصىضوق بلُض كً البيروكغاػُت الاصاٍع

 جدترم في آلُاث واصواث الدؿُير الغاقض.

 : الجماعي الحمويل مىصات .2.2

ل ٌلخبر ل آلُت الجماعي الخمٍى  خاحت لضيها ًيىن  ما كاصة التي الىاقئت للكغواث زاص بكيل مفُضة جمٍى

ت أكماٌ إلوكاء كملُت أفياع ججؿُض أحل مً اإلااٌ، لغأؽ ل أهمُت وجخضح اللمل. فغص وزلم حضًضة ججاٍع  الخمٍى

  :آلاحي في الىاقئت للكغواث الجماعي

ل مىصاث جمىً - ٌ  مً الىاقئت الكغواث ؤلاهترهذ، كبر الجماعي الخمٍى ً ئلى الىصى  ًضكمىن  الظًً اإلاؿدثمٍغ

ل مإؾؿاث كىـ كلى الكغهت، هظه فىغة  في الىاقئت الكغواث ػلباث جغفع ما كاصة التي الخللُضًت الخمٍى

 ٌ  للبىىن؛ وجلُُم اإلاساػغ الائخمان كضؾت زالٌ مً ئليها الىـغ كىض الخؼىعة قضًضة حلخبر ألنها كغض، كلى الخصى

ل ًىفغ  - ل الزخُاعالؿاهدت  الفغص الىاقئت، للكغواث الجماعي الخمٍى  ،أخؿً ػغق للخمٍى

ل ٌلخبر  - ل بؼغق  ملاعهت ؤلاحغاءاث هاخُت مً الىاقئت، للكغواث ؾهىلت أهثر الجماعي الخمٍى  الخمٍى

ل؛ هـام في طماهاث وحىص كضم طلً ئلى ئطافت الخللُضًت،  الخمٍى

ل مىصاث حؿاكض -  صون  ؤلاهترهذ، كبر اللالم أهداء حمُم في الىاقئت الكغهت فىغة جلضًم كلى الجماعي الخمٍى

ال وكخا ألامغ ٌؿخغغق  أن ً، بين لخىدكغ ػٍى  الؿىق  اؾخؼالق الىاقئت والكغواث ألاكماٌ لغاوص ًمىً هما اإلاؿدثمٍغ

غ لفىغة التروٍج زالٌ مً  ابخياع مً ًمىًُّ  مما. اإلاؿتهضفت الؿىق  اؾخجابت والخماؽ ؤلاهترهذ كبر اإلاىخج جؼٍى

)أؾماء،  اإلاؿتهضف الجمهىع  مً الخللُلاث الىاعصة حمُم مً الاؾخفاصة زالٌ مً أفظل، بكيل اإلاىخج وجسصُص

  .(7، ص 0202

ً مىصاث بفخذ الترزُص ،25 الـ ماصجه في 0202 لؿىت الخىمُلي اإلاالُت كاهىن  جظمًو   مجاٌ في إلاؿدكاٍع

 مً اكخماصها قغوغ باصضاع ومغاكبتها البىعصت كملُاث جىـُم لجىت وجىفل الاهترهِذ، كبر الدؿاهمي الاؾدثماع

 مىصاث وئصاعة بسلم اإلايلف الدؿاهمي الاؾدثماع مؿدكاع صفت جيكأ" ماًلي: كلى 25اٌ  اإلااصة هصذ خُث كبلها،

م في ؤلاهترهذ، كلى الىبير، الجمهىع  أمىاٌ واؾدثماع الدؿاهمي الاؾدثماع مُضان في الاؾدكاعة ت مكاَع  اؾدثماٍع

ت الكغواث الدؿاهمي، الاؾدثماع مُضان في مؿدكاع بصفت جخمخم أن ًمىً. حؿاهمُت  لهظا ئوكاؤها جم التي الخجاٍع

 واإلاىخجاث اإلاىلىلت اللُم اؾدثماع في الاؾدكاعة أوكؼت إلاماعؾت اإلالخمضة البىعصت كملُاث في والىؾؼاء الغغض،

 قغوغ ومغاكبتها، البىعصت كملُاث جىـُم لجىت جصضعه هـام ًدضص. الاؾدثماع صىاصًم حؿُير قغواث وهظا اإلاالُت

ً ومماعؾت اكخماص  مً مجمىكت 0219ؾىت  زالٌ اػللذوكض  .ومغاكبتهم الدؿاهمي الاؾدثماع مُضان في اإلاؿدكاٍع

ت الفغوؿُت اإلاإؾؿاث ل مىصت الجؼائٍغ م لخمٍى  خؿب حلض التي ،"INVESTI" مؿمى جدذ للكباب اإلابخىغة اإلاكاَع

ذ م" عئِؿها جصٍغ ٌ  ،"ؾُني هٍؼ ل مىصت او  والصىاكت الخجاعة غغفت ممثل وأطاف الجؼائغ، في الجماعي للخمٍى
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ت  فغوؿُت اكخصاصًت مإؾؿاث وأصخاب قباب مً مجمىكت كبل مً اوكاؤها جم اهه بمغؾُلُا الفغوؿُت الجؼائٍغ

ت ل مىكم بمثابت حللها بهضف حؼائٍغ م الخاملين الكباب عبؽ زاللها مً وؾُمىً الخلاووي، للخمٍى  مم اإلابخىغة للمكاَع

ت فغوؿُت مإؾؿاث وأصخاب أكماٌ عحاٌ م في الاؾدثماع في ًغغبىن  ممً حؼائٍغ وججضع  . بالجؼائغ اإلابخىغة اإلاكاَع

 البؼاكاث اهىاق مً هىق بأي الالىترووي الضفم امياهُت الى باإلطافت الخللُضًت، بالؼغق جمٌى  اإلاىصتالاقاعة الى أن 

خغفي ًترحم  بكيل البىىُت اإلالامالث وجضفم اإلاهىُت اإلاللىماث امً جظمً بخؼبُلاث اإلاىصت جؼوٍض ؿل في البىىُت،

 .الىاكم الاكخصاصي اإلالاف

 والحوصيات:الاشحيحاجات 

ت والىؾائل الاؾالُب مسخلف ئلى البدثُت الىعكت هظه زالٌ مً جؼغكىا لت او واهذ حبائُت الخدفيًز  مم جمٍى

ل صىضوق  وهظا 0202 مىظ الصاصعة اإلاالُت اللىاهين الى الاقاعة ل ومىصاث الىاقئت اإلاإؾؿاث جمٍى  الجماعي، الخمٍى

 الؼمىح للكباب الضولت كغطتها التي الجبائُت الخدفيزاث كلى وحلغفىا كليها، ًلىم الظًً اللمل وأؾاؽ آلُتها وهظا

م خاملي  الاؾخيخاحاث الخىصُاث: مً إلاجمىكت جىصلىا وكض اإلالغفي، باالكخصاص صلت طاث مكاَع

 الاشحيحاجات: -1

غ اإلاإؾؿاث الىاقئت  - لم جغافم باإلاغاؾُم الخىفُظًت التي مً  ئطااللىاهين اإلاالُت وخضها الجىفي لخؼٍى

 قانها جفلُل الاخيام اللاهىهُت التي جظؼلم بمكاول اإلاإؾؿاث الىاقئت،

لم ًىً مؿإولُه ًدملىن اعاصة حغُير الىاكم واللفؼ  ئطاالىاقئت  والكغواث اإلاإؾؿاث جمىٍل صىضوق  -

مً خالت الؿيىن الى الخغهُت الاكخصاصًت في ؿل اكخصاص ملغفي الًمىىه ان ٌؿاًغ مؿخجضاث 

 اإلاإؾؿاث الىاقئت،

ل - م الكغواث الالىتروهُت مً زالٌ مىصاجه جمىً الجماعي الخمٍى ٌ  الىاقئت كغض مكاَع  الؿهل والىصى

م ً مً حضا كٍغع حمهىع  الى والؿَغ  .والىباع الصغاع اإلاؿدثمٍغ

خللذ بلع اإلاإؾؿاث الىاقئت كفؼة هىكُت مً زالٌ فىػها في اإلادافل الضولُت في كغض مىخجاث طاث  -

. م الى جدلُم الىجاح اإلاأمٌى  هىكُت عفُلت، وهظا ًىم كلى اهخمام اصخاب اإلاكاَع

 :الحوصيات -2

غ -  والاهترهذ؛ والاجصاٌ الضفم وؾائل وجىفير الالىتروهُت الخدخُت البيُت جؼٍى

عي جفلُل ؤلاػاع - ت للملامالث والخىـُمي الدكَغ  الالىتروهُت؛ واإلاالُت الخجاٍع

ت الامً هـم بخىفير الازظ -  زلتهم؛ لىؿب الىتروهُا للمخلاملين والؿٍغ

 طلً؛ في الاكالم بضوع  والاؾخلاهت الىاؽ كامت لضي البىعصت في الخلامل زلافت وكغ كلى اللمل -

 غيره؛ او اإلاالي الجاهب في ؾىاء مسخصين كبل مً الىاقئت الكغواث صخابأ اػيرج -

ل جفلُل وجأػير صىضوق  -  الىاقئت والكغواث اإلاإؾؿاث جمٍى
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 املزاجع باللغة ألاجىبية:  .2

1. Marty, O. (2002). La vie de Start-up (s') Investir dans les entreprises innovantes. Gérer et 

comprendre Annales des Mines(64), 4-15. 

2. Graham, P. (2020, 07 01). Startup-growth. Retrieved from 

http://www.paulgraham.com/growth.html 

3. Manolova, T. S., Manev, I. M., Carter, N. M., & Gyoshev, B. S. (2006). Breaking the family and 

friends„ circle: Predictors of external financing usage among men and women entrepreneurs in a 

transitional economy. Venture Capital, 8(02), 109–132. 

 



 

 – حبلت المؤسسبث النبشئت –المببدراتيت لألعمبل المعبصرة بين المرافقت ومتطلببث االستدامت       

  برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 املؤجمر الدولي

 العلمي

2023 

 

547 

  واكع املؤسساث الىاشئت: كراءة في الخجربت الجزائريت
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 ملخص الدراست: 

ت  هضفذ الضعاؾت بلى حؿُؽ الظىء على املفاهُم العامت املخعللت باملاؾؿاث الىاقئت بصفت عامت، وعغض الخجغبت الجؼائٍغ

 اؾؿاث على قالكخصاص الىػي..ملفي مجاٌ املاؾؿاث الىاقئت بصفت زاصت، هما ؾعذ ؤًظا الضعاؾت بلى ببغاػ مضي جإزير هظه ا

ت في مجاٌ املاؾؿاث الىاقئت ؤغلبها باءث بالفكل، وطلً عاحع جىصلذ الضعاؾت لىدُجت مفاصها ؤن  الخجاعب الجؼائٍغ

فاق الخيىمي على البدث العلم. العاملُت، باإلطافت بلى طعف إلاه للخسلف الخلي. وعضم مىاهبت الخؼىعاث الخاصلت في بِئت قالعماٌ

غ، باإلطافت بلى طلً   املاؾؿاث الىاقئت في صفع عجلت الخىمُت قالكخصاصًت وجدلُم الىمى قالكخصاصي.حؿاهم والخؼٍى

ت.  الكلماث املفخاحيت:  املاؾؿاث الىاقئت، الخجغبت الجؼائٍغ

 

Abstract: 

The study aimed to shed light on the general concepts related to emerging enterprises in general, and to present 

the Algerian experience in the field of emerging enterprises in particular. The study also sought to highlight the impact of 

these institutions on the national economy.   

The study reached a conclusion that most of the Algerian experiences in the field of emerging enterprises failed, 

due to technical backwardness and failure to keep pace with developments in the global business environment,  In 

addition to weak government spending on scientific research and development, in addition to that, emerging 

institutions contribute to advancing economic development and achieving economic growth. 

KeyWords: Emerging enterprises, the Algerian experience. 
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 ملدمـت:

ؤطحى مىطىع املاؾؿاث الىاقئت مً املىاطُع الت. صزلذ مجاٌ البدث بلىة، مما صفع بالىثير مً 

حغاء ؤبدار وصعاؾاث جخعلم ههظه خألزيرة. طلً ؤن املاؾؿاث الىاقئت حعخرر بمثابت العمىص الفلغي إل الباخثين 

م زلم الثروة وجدلُم  للىمى قالكخصاصي، هـغا للضوع الهام الظي جاصًه في جإزيرها على قالكخصاص الىػي. عً ػٍغ

اث املجخمع، باإلطافت بلى ؤنها جىفغ مىاصب . بدُث حؿاهم في جىفير قالخُاحاث الت. جلب. عغبقالكخصاصًتالخىمُت 

عمل وىنها ماؾؿاث حعؼي للفغص الفغصت بإن ًيىهى عواص ؤعماٌ ولهم عملهم الخاص. وحؿمذ لهم بسىض ججغبت 

في مجاٌ العمل ؾىاء واهذ ججغبت هاجخت ام فاقلت، وبظلً فه. جدض مً البؼالت الت. ؤصبدذ قبذ العصغ، 

 اث ومىخجاث جيىن حضًضة بإفياع ببضاعُت.هما ؤنها حعمل على اوكاء زضم

 إشكاليت الدراست:

املاؾؿاث الىاقئت الت. ؤصبذ الىثير مً خألفغاص بالخىحه إلوكائها والخصٌى على مكغوعه في بػاع 

ت مً صعم ملثل هظه املاؾؿاث الخيىمت  جلضمه وفي طىء ما، الخاص  ؼغح إلاقيالُت آلاجُت:لاعجإًىا الجؼائٍغ

ؤسساث الىاشئت؟ وما هي آلاثار الىاجمت على الاكخصاد الخجربت الجزائريت في مجال املكع ما هى وا

  الىطني؟

 :فرضياث الدراست

 ججغبت الجؼائغ في مجاٌ املاؾؿاث الىاقئت جبلى صون خألماٌ املغحىة عغم الجهىص املبظولت. -

 زاصت مكيلت البؼالت.ًمىً للماؾؿاث الىاقئت ؤن جضفع بعجلت الخىمُت قالكخصاصًت في الجؼائغ  -

 أهداف الدراست: 

 جخمثل ؤهضاف الضعاؾت فُما ًلي:

ت  -  ؛املخعللت باملاؾؿاث الىاقئتعامت المفاهُم للبعؼاء ملدت هـٍغ

ت في مجاٌ املاؾؿاث الىاقئت عغض -  ؛الخجغبت الجؼائٍغ

 .اوكاء املاؾؿاث الىائكت عل قالكخصاص الىػي.زاع املترجبت عً ابغاػ آلا -

 املىهج املخبع: 

جم قالعخماص على املىهج الىصفي الخدلُلي وىهه ًالئم ػبُعت املىطىع  ههضف إلاحابت على إلاقيالُت املؼغخت

ت خٌى مىطىع املاؾؿاث الىاقئت، وعغض هُف ًمىً املعالج مً زالٌ  بللاء الظىء على بعع املفاهُم الىـٍغ

ٍم مؿاهمتها في زلم الثروة وجىفير مىاصب قغل وجدلُم لهظه خألزيرة مً صفع عجلت الىمى قالكخصاصي عً ػغ 

ت فُما حعلم باملاؾؿاث  جىمُت اكخصاصًت، باإلطافت بلى طلً تهضف الضعاؾت ؤًظا بلى عغض الخجغبت الجؼائٍغ

 .في الجؼائغ الىاقئت وطهغ الخدضًاث الت. جىاحهها، وؤؾباب الت. جدٌى صٌو هجاح مثل هظه املاؾؿاث
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 هيكل الدراست: 

 جلؿُم الضعاؾت بلى زالزت ؤحؼاء، وهي واآلحي:جم 

-  ٌ  .ملاؾؿاث الىاقئتا مفاهُم عامت خى

ت في مجاٌ املاؾؿاث الىاقئت.  -  الخجغبت الجؼائٍغ

 الجؼائغي.املاؾؿاث الىاقئت على قالكخصاص آلازاع املترجبت عً اوكاء -

 ملؤسساث الىاشئتمفاهيم عامت حىل اأوال: 

 مفهىم املؤسساث الىاشئت.1

 حعريف املؤسساث الىاشئت: 1.1

)العلم. و  ٍعف عغفااولذ قغح املاؾؿاث الىاقئت، مً بين هظه الخعىٍعف الت. جاجىحض العضًض مً الخع

املاؾؿت الىاقئت على ؤنها ماؾؿت خضًثت ًخم اوكائها مً زالٌ عائض خألعماٌ،  (99، صفدت 2022ٌعلىب، 

غ مىخج ؤو زضمت مميزة ًخم عغطها في الؿىق  . خُث جمُل الكغواث الىاقئت الخللُضًت بلى الخمخع الغاًت منها جؼٍى

اعفهم. جغجىؼ بإعمالها املدضوصة عىض الخإؾِـ والكغوع بمبلغ اؾدثماعي ؤولي ًظعه املاؾؿىن ؤو ؤخض مع

عت وطاث فعالُت وهظا ما ان كىعهذ  لت ؾَغ ت كابلت للىمى، وجخؼىع بؼٍغ املاؾؿاث الىاقئت على ؤعماٌ ججاٍع

، صفدت 2020)وازم العبُضي ، خؿً واؿم، و الغبُعي، بكغواث جللُضًت مخىؾؼت ؤو صغيرة الدجم. وعؤي 

غ املاؾؿاث على وحه الخصىص املاؾؿاث الصغيرة الت. جمغ بمغخلت ؤنها عملُت صًىامُىُ(67 ت لخىمُت وجؼٍى

الخإؾِـ ؤو قالوكاء وبضاًت اليكاغ بلى ؤن جظمً بلائها وهمىها زاصت في مغخلت الكغوع في اليكاغ وطلً 

ؤًظا على ؤنها بخلضًم مسخلف املؿاعضاث املالُت والفىُت وغيرها مً الدؿهُالث لالوكاء وبضاًت اليكاغ. وعغفذ 

ت مصممت الوكاء مىخجاث وزضماث حضًضة في البدث عً همىطج ججاعي كابل للخىغاع، وكابل  ماؾؿت بكٍغ

 للخىؾع في مساػغ متراهمت وبعُضة عً الُلين، وهي مدغن للخىمُت قالكخصاصًت وؾبُل فعاٌ لخلم فغص العمل

بين،   .(58، صفدت 2022)صٍع

 خصائص املؤسساث الىاشئت: 2.1

 :(157-156، الصفداث 2022)صعاوي ،  جمخاػ املاؾؿاث الىاقئت بعضة زصائص منها

بط ًغي البعع ؤن بعؼاء وصف ماؾؿت خضًثت اليكإة ال ًإزظ على ؤؾاؽ العمغ  مؤسساث حدًثت اليشأة: -

ع للماؾؿت، اؾخسضامها  والدجم، بهما ًجب ؤن جخىفغ على زالر قغوغ جخمثل في بمياهُت الىمى اللىي والؿَغ

ع للماؾؿت ال ٌعي ل معخرر. بن بمياهُت الىمى اللىي والؿَغ . لها فغصت للخىىىلىحُا الخضًثت وخاحخمها بلى جمٍى

اصة الخيالُف وكضعتها على  ع مً صون ٍػ جي واملخىاصل واخخماٌ قالعجلاء بعملها الخجاعي بكيل ؾَغ الىمى الخضٍع

جدلُم ؤعباح ضخمت. باإلطافت بلى طلً اعخماص وكاػها بصىعة ؤؾاؾُت على الخىىىلىحُا مغجىؼ على ؤفياع 
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لت خضًثت، بِىما فُ ت القباع خاحاث الؿىق بؼٍغ ل املاؾؿاث الىاقئت فخخؼلب جيالُف ابخياٍع ما حعلم بخمٍى

ع.هبير مىسفظت ملاعهت مع خألعباح الت. جدصل عليها فه. غير مدخاحت بلى عؤؽ ماٌ   لخدلُم همى ؾَغ

ختى جيىن املاؾؿت الىاقئت هاجخت البض لها ؤن جغجىؼ على قالبخياع، وهظا  اعخماد املؤسست على فكرة الابخكار:-

تها الخىافؿُت والخىىىلىحُت، طلً ًضزل طمً قالؾتراج ُجُاث الكاملت للماؾؿت الت. ًخم عً ػغكها جدضًض ؤولٍى

خجؿض في  ت ؤو مىدؿبت في ؿل بِئت مىافؿت مع وحىص الخعلُم والخررة، ٍو ؤن قالبخياع عباعة عً مهاعة بوؿاهُت فؼٍغ

اؾخغالٌ خألفياع إلابضاعُت املخىصل بليها  جىلُض خألفياع الت. ًيخج عنها فعالُت واؾخغالٌ ؤفظل للعالم، وهى ما ٌعي.

لها بلى ؾلعت ؤو زضمت مخميزة إلػالكها في الؿىق. وعلُه بن قالهخمام الىبير باملاؾؿاث الىاقئت في العالم  وجدٍى

بصفت عامت والجؼائغ بصفت زاصت ًغحع بلى الضوع الظي جلعبه في جدلُم خألهضاف قالكخصاصًت وقالحخماعُت، بما 

همتها في جيكُؽ قالكخصاص وجدلُم الخؼىع والخلضم، باإلطافت بلى كضعتها على جىفير مىاصب قغل في طلً مؿا

 ؾىاءا لصاخب املاؾؿت ؤو لغيره.

ًخظمً مفهمىم الكغهت الىاقئت على ؤنها قغهت جخؼلب جيالُف كلُلت شركت جخطلب جكاليف مىخفضت: -

جإحي هظه خألعباح بصىعة فجائُت مً بين هظه الكغواث،  بامللاعهت مع خألعباح الت. جدصل عليها، وفي العاصة ما

  . (37، صفدت 2021)عغاب و صضًلي،  حىحل، ماًىغوؾىفذ

زُاعان، ؤما الخؼىع والخدٌى لكغهت هاجخت ؤو الخؿاعة وؤغالق  مامهاؤجخميز هظلً بإنها قغواث قابت ًافعت  - 

 .(36، صفدت 2021)عغاب و صضًلي،  ؤبىاهها

 دورة حياة املؤسساث الىاشئت:  3.1

كض ٌعخلض البعع ؤن ما ًميز املاؾؿاث الىاقئت هى الىمى املؿخمغ، بال ؤن الىاكع لِـ هظلً، طلً ؤن 

مىً بؿهاع  لها هدى اللمت، ٍو املاؾؿاث في الغالب ما جخعثر وجمغ بمغاخل صعبت وجظبظب قضًض كبل ؤن حعغف ػٍغ

م املىديى الخالي واملصمم مً ػغف   :Paul Grahamطلً عً ػٍغ

 : مىحنى املؤسست الىاشئت(1)شكل ركم 

 

 (421، صفدت 2018)بىاقعىع ،  املصدر:
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 اهؼالكا مً الكيل ؤعاله ًمىً اؾخيخاج ؤن الكغواث الىاقئت جمغ بسمـ مغاخل، وهي على الخىالي

 :(422-421، الصفداث 2018)بىاقعىع ، 

غاص بىطع همىطج ـــــت مً خألفـــــىعــىم فغص ؤو مجمـــت، بط ًلـــــت الىاقئـــجبضؤ كبل اهؼالق املاؾؿ املرحلت ألاولى:-

ؤولي لفىغة ببضاعُت ؤو حضًضة، خُث ًخم في هظه املغخلت الغىص في البدث، وصعاؾت الفىغة حُضا وؤًظا 

مً ؤحل الخإهض مً ؤهه ًمىً ججؿُضها على ؤعض  صعاؾت الؿىق وؤطواق املؿتهلً والؿلىن املؿتهضف

صٌى على خالىاكع، وجؼىٍغها واؾخمغاعها مؿخلبال. عاصة ما ًيىن الخمىٍل طاحي في هظه املغخلت مع ال

 املؿاعضاث الخيىمُت.

الفىغة في هظه املغخلت كض ًىاحه امللاٌو صعىباث ؤهما عضم وحىص مً ًمٌى مغخلت قالهؼالق،  املرحلت الثاهيت: -

دخىيها ماصًا مً ؤحل جىفُظها على ؤعض الىاكع، بط ًخم فيها بػالق الجُل خألٌو مً املىخج ؤو الخضمت وجيىن غير  ٍو

ففي العاصة ما ًيىن خألصضكاء  FFF(Friends, family, fools) معغوفت. وفي الغالب ما ًلجإ عائض خألعماٌ بلى ما ٌعغف

ل مً والعائلت هم املصضع خألٌو الظي ٌؿخعي ل، ؤو ًمىً الخصٌى على جمٍى ن به امللاٌو للخصٌى على الخمٍى

ػغف خألشخاص الظي ًيىن عىضهم اؾخعضاص للمغامغة بإمىالهم، ؤي عىض قالهؼالق عىضما جيىن صعحت املساػغة 

هبيرة، خُث ًيىن املىخج في هظه املغخلت بداحت بلى الىثير مً التروٍج وؤًظا ًيىن ؾعغه مغجفع، هما ًىؼلم 

 قالعالم بالضعاًت للمىخج.

يىن هىان خماؽ عالي، زم ًىدكغ  املرحلت الثالثت:- مغخلت مبىغة مً إلاكالع والىمى: ًصل فيها املىخج بلى الظعوة ٍو

ه خألوائل، ًـهغ بظلً الظغؽ الؿلب. خُث  بلغ الظعوة، هما ًمىً ؤن ًخىؾع اليكاغ بلى زاعج مبخىٍغ العغض ٍو

بضؤ الفكل  عضص العاعطين للمىخجًتزاًض   و بغوػ صعىباث وعىائم جضفع املىديى هدى التراحع.ٍو

مغخلت قالهؼالق في الىاصي: ًسغج فيها املكغوع مً الؿىق في خالت عضم الخضاعن زاصت وؤن  املرحلت الرابعت:-

ل معضالث الىمى في هظه املغخلت جيىن حض مىسفظت، على الغغم مً مىاصلذ املمىلين )عؤؽ املاٌ املغامغ( بخم ٍى

 املكغوع بال ؤهه ًبلى ًتراحع ختى ًصل بلى مغخلت ًمىً بػالق عليها اؾم واصي الخؼن ؤو واصي املىث.

حؿلم املىدضع، ًلىم فيها عائض خألعماٌ بخعضًالث الالػمت على مىخجه ووطع بصضاعاث مً ؤحل  املرحلت الخامست:-

الخررة ألعظاء جدؿِىه، لخبضؤ الكغهت الىاقئت بالنهىض مً حضًض وطلً عاحع لالؾتراجُجُاث املؼبلت واهدؿاب 

خم فيها بػالق الجُل الثاوي مً املىخج وجدالعمل له على هؼض، ٍو  اق واؾع.ًض ؾعغه وحؿٍى

سغج مً مغخلت  املرحلت السادست:- غ املىخج بصىعة نهائُت ٍو مغخلت الىمى املغجفع، ًخم فيها العمل على جؼٍى

إزظ املىحى  الخجغبت وقالزخباع  بلى ػغخه في الؿىق املالئمت، خُث حكغع املاؾؿت الىاقئت في الىمى املؿخمغ ٍو

املؿتهضف كض اعخمض قالبخياع الجضًض، لخىؼلم بظلً مً الجمهىع  %30بلى  %20باالعجفاع. بط ًدخمل ؤن 

 اكخصاصًاث الدجم وجدلُم خألعباح الىبيرة. 
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 ملىماث هجاح املؤسساث الىاشئت: 4.1

ًمىً جصيُف هظه امللىماث بلى ؤعبعت ؤبعاص ؤؾاؾُت حعمل على هجاح ؤي ماؾؿت هاقئت، والت. ًمىً 

، 2022)بً علي،  عليها عواص خألعماٌ في العالم، وهي واآلحي اعخباعها ؤعبعت هلاغ عئِؿُت للبىصلت الت. ًغجىؼ 

 :(613-612الصفداث 

ٌؿدىض هظا البعض على خألزغ قالكخصاصي املغجبؽ بىمى املاؾؿت الىاقئت )عكم خألعماٌ،  البعد الاكخصادي: 1.4.1

ل الظاحي( وعلى  لها )حمع خألمىاٌ، اللغوض املصغفُت، كضعة الخمٍى عضص الىؿائف الت. جم اوكائها...(، وعلى جمٍى

 جُت:عبدها )جىكعاث ؤو مؿخىي الغبدُت(. خُث ًخم جلُُمه باالعخماص على املعاًير آلا

خمثل في همى حجم خألعماٌ وصافي الىؿائف املؿخدضزت وخصت املبُعاث في الؿىق املدلي والضولي - الىمى: ٍو

 بصفت زاصت؛

ل الظاحي؛ - لُت املخاخت، الخمٍى ل: البضائل الخمٍى  الخمٍى

 وآلافاق املؿخلبلُت لهظه الغبدُت. (ROE)معضٌ عبدُت املكغوع  -

ً، ًخمثالن في خألزغ إلاًجابي البُئ. على البِئت ملىخجاث البعد الاجخماعي والبيئي:  2.4.1 ًجمع هظا البعض بين ؤزٍغ

ؤوزضماث املاؾؿت الىاقئت، وخألزغ قالحخماعي والظي ٌؿدىض على بعاصة الخىػَع العاصٌ لللُمت مع حمُع الكغواء 

لُم وفلا للمعاًير آلاجُت:  وخألػغاف طاث املصلخت، ٍو

/ الخضماث طاث خألزغ إلاًجابي على املجخمع؛ - غ وابخياع الخلٌى  خألزغ قالحخماعي: جؼٍى

/ زضماث طاث جإزير بًجابي على البِئت؛ - غ وابخياع الخلٌى  خألزغ البُئ.: جؼٍى

 بعاصة الخىػَع العاصٌ لللُمت املدصلت طمً البِئت الدكغُلُت للماؾؿاث الىاقئت. -

ع بين بحغاءاث الكغهت الىاقئت فُما ًخعلم بالخىؿُف وزررة املىؿفين، وؤؾالُب بعض الخىهمت املؿاولت: ججم-

الخىهمت وإلاصاعة، ؤو الخدىم في خألبعاص قالحخماعُت والبُئُت املخعللت بإوكؼتها وعملُاتها الضازلُت. وفلا للعضًض 

ؤهمُت. ومع طلً ًبلى عواص خألعماٌ مً الضعاؾاث جغهؼ الكغواث الىاقئت على املعاًير غير املالُت وحعخررها خألهثر 

لُم هظا البعض  على صعاًت بإن الخإزير قالكخصاصي وزاصت الغبدُت طغوعي بكيل واضح لبلاء واؾخمغاع ؤعمالهم، ٍو

 جبعا للمعاًير آلاجُت:

 مؿخىي الخىؿُف وزررة املىؿفين: وؿائف صائمت ؤو ماكخت، املؿاواة بين الجيؿين، جلاؾم العمل واملهام؛-

ب الفجىة في خألحىع، جؼبُم ؤؾالُب الخىهمت في إلاصاعة، ج - ، بمياهُت الخضٍع ؼبُم مباصئ الخىهمت والكمٌى

 الخالُت؛ BSPCEالجاطبُت الخىهمت الدكاعهُت، وآلُاث 

 الخىمُت املؿاولت: مغاكبت آلازاع البُئُت وقالحخماعُت املغجبؼت بالعملُاث وخألوكؼت الضازلُت.-
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قالبخياع باملىخجاث ؤو الخضماث الت. جلضمها الكغهت الىاقئت، بطافت بلى طلً كض ًغجبؽ بىمىطحها ًخعلم قالبخياع: -

لت وصىلها بلى الؿىق، وجلُم مً زالٌ املعاًير آلاجُت:  قالكخصاصي )همىطج ؤعمالها( ؤو ػٍغ

 زلم مىخجاث ؤو زضماث حضًضة؛-

لت وؤؾالُب حضًضة للىصٌى بلى الؿىق املدلي/ؤو  -  الضولي؛ بًجاص ػٍغ

 همىطج عمل حضًض. -

 ثاهيا: الخجربت الجزائريت في مجال املؤسساث الىاشئت

بن مىطىع املاؾؿاث الىاقئت ؤخض املىاطُع الت. ؤصبدذ الجؼائغ تهخم هها مازغا، ولعل مً بين خألؾباب 

خألصعضة، باإلطافت الت. حعلذ الجؼائغ جيىن مخإزغة في هظا املجاٌ هى الخإزغ الخىىىلىجي على مؿخىي الىثير مً 

غ الت. لم ًخعضي  مً احمالي الىاجج املدلي ؾىت  %7بلى طلً طعف قالهفاق الخيىمي على البدث العلم. والخؼٍى

م 2016 ، فالجؼائغ ال جىحض هها ججغبت عائضة ؾابلت في العالم. بط ؤن معـم الكغواث الىاقؼت في مجاٌ الدؿٍى

بال بعاصة  ، وما هى2006إلالىترووي مثل قغهت واص هىِـ وهى مىكع الىترووي مسصص لالعالهاث ؤػلم ؾىت 

ل  2020ؤهخىبغ  03. فلظ ؤػللذ الخيىمت في (leboncoin.fr)لفىغة جم جىفُظها في فغوؿا  ؤٌو صىضوق لخمٍى

ع املبخىغة مً بوكاء ماؾؿاتهم. وطلً في ماجمغ قاعن  املاؾؿاث والكغواث الىاقئت لِؿخؼُع ؤصخاب املكاَع

ع والكغواث الىاقئت وخألفياع املبخىغة وممثلي الهُئاث الخيىمُت  فُه ؤهثر مً ؤلف قاب مً ؤصخاب املكاَع

وكاء الصىضوق صغح فُه عئِـ عبض املجُض جبىن با خعاملين اكخصاصًين وزرراء وحامعاث ومغاهؼ بدثُت، بطوم

ت ختى ٌؿخؼُع الكباب مً جىفُظ  الخيىمي مكضصا على طغوعة مداعبت البيروكغاػُت وعفع العغاكُل إلاصاٍع

املت في اللؼاع الغكم. ؤفياعهم واوكاء ماؾؿاتهم، وؤهض ؤًظا ؤن مكغوع صعم املاؾؿاث الىاقئت الع

والخىىىلىحُا هى ؤؾاؽ زؼت إلاوعاف قالكخصاصي الت. ًخبىاها مىظ جىلُه الخىم. هما اعخرر الغئِـ ؤن جدمل 

ع مكغوعا وخاٌو الىجاح لِـ عُبا أل  زؿاعة قاب ػمىح كضم هه ملابل مكغوع زاؾغ جيىن هىان عضة مكاَع

 .(101، صفدت 2021اهم، )كلىف و خ هاجخت

 . اللاهىن الخأسيس ي للمؤسساث الىاشئت: 1

اخخىي اوكاء لجىت وػىُت ملىذ  2020ؾبخمرر ؾىت  15املاعر في  20-254-وفلا للمغؾىم الخىفُظي عكم

عالمت "املاؾؿاث الىاقئت" "ومكغوع مبخىغ" و"خاطىت ؤعماٌ" ومً قغوغ مىذ عالمت ماؾؿت هاقئت هما حاء 

)عغاب و  ؤن املاؾؿت الىاقئت هي ول ماؾؿت جيىن زاطعت لللاهىن الجؼائغي وجدترم املعاًير آلاجُت 11املاصة في 

 :(38-37، الصفداث 2021صضًلي، 

 ؾىىاث، ؤي ال ًخعضاها؛ 8ال بض ؤن ًيىن عمغ املاؾؿت ؤكل مً -

 زضماث ومىخجاث ؤو همىطج ؤعماٌ، ؤو فىغة جيىن مبخىغة؛ ًجب ؤن ًغجىؼ همىطج خألعماٌ على -
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 ال ًجب ؤن ًفىق عكم خألعماٌ الؿىىي املبلغ الظي جدضصه اللجىت الىػىُت؛  -

على خألكل مً كبل ؤفغاص ػبُعُين ؤو صىاصًم اؾدثماع معخمضة  %50ال بض ؤن عؤؽ ماٌ الكغهت مملىوا بيؿبت  -

 مً ػغف ماؾؿاث ؤزغي طو عالمت "ماؾؿت هاقئت"؛

 عامل. 250ؤن جدخىي املاؾؿت على بمياهُاث هبيرة وافُت، وؤن ال ًفىق عضص عمالها  -

 . جحدًاث التي جىاجه املؤسساث الىاشئت:2

املمىلت بغؤؽ ماٌ املساػغ،  املاؾؿاث الىاقئت، وزاصت جىحض العضًض مً الصعىباث الت. حعترض ؾير  

 :(103، صفدت 2021)كلىف و خاهم،  ومً بين هظه الصعىباث ًمىً طهغ االبعع منها هما ًلي

بعع  بالىـغ للماؾؿاث الىاقئت في الجؼائغ ًخطح ؤنها الػالذ بعُضة عً املغاخل املخلضمت الت. بلغتها

، والؿبب في طلً وحىص العضًض مً الصعىباث الت. خالذ صون هجاخها وبلىغها املؿخىي املؼلىب، خُث  الضٌو

 ًمىً طهغ البعع مً هظه الصعىباث في الىلاغ آلاجُت:

 افخلاع الىـغة اليافُت خٌى امللاوالجُت في الجؼائغ الت. جىاحه الىثير مً العغاكُل منها هلص خألفياع إلابضاعُت -

 املبخىغة، وطعف املىعص البكغي وعضم جإهُله؛

 طعف قالهفاق الخيىمي على البدث العلم.، واهفصاٌ الجامعت ومغاهؼ البدث العلم. عً ؤعض الىاكع؛  -

ل؛ -  هلص عؤؽ املاٌ املغامغ لالؾدثماع، وطعف الىمٍى

عاث واللىاهين، إلاحغاءاث البيروكغاػُت؛ -  عضم مىاهبت الدكَغ

 . وعضم مىاهبت الخؼىعاث الخاصلت في بِئت خألعماٌ العاملُت؛الخسلف الخلي -

عجؼ املىخج الجؼائغي على الضزٌى في ؤؾىاق هرري هـغا لظعف جىافؿِخه بؿبب جسلف إلاهخاحُت، عضم مؼابلت  -

 املعاًير الضولُت. 

 . أسباب فشل املؤسساث الىاشئت في الجزائر:3

 هجخذ املاؾؿاث الىاقئت في الجؼائغ في العىاصغ آلاجُت ًمىً طهغ بعع العىامل الت. وكفذ عائم ؤمام

 :(102، صفدت 2022)العلم. و ٌعلىب، 

م عمل ٌؿىصه املىافؿت؛-  غُاب الخافغ للمكصجع على قالؾخمغاع في املكغوع في ؿل حكىُل فٍغ

 قالؾدكاعة املخسصصت؛عضم جىفغ هُئاث مىافلت والخإهُل الخيىمُت وطعف  -

 العىائم اللىحِؿدُت ؤمام الغاغبين في الخصضًغ هما ًدضر للفائع مً مىخجاث الؼعاعُت في الجىىب؛ -
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ل ال جصل فيها وؿبت صاخب املكغوع  - ل زاػئت واللغوض كصيرة خألحل ؤو صُغ جمٍى قالعخماص على صُغ جمٍى

 هما هى في خالت اللغض املصغغ. %10ؤخُاها بلى 

ٌ صعاؾت الجضوي بطا واهذ صعاؾت حضوي املكغوع وعىائضه املخىكعت وجيالُفه ومساػغه مبيُت على معلىماث بهما -

ب مهضصة بصغف الىثير مً خألمىاٌ والجهض والغكابت صون ؤن  غير صكُلت وجدؿم بالعمىمُت ؾُجعلها في خألحل اللٍغ

 جغاعي مدضوصًتها؛

لبل املاؾؿت واؾتراجُجُتها الت. ؾخدبىاها في املغاخل الخالُت عضم الترهيز على هضف مدضص وعوئ واضخت ملؿخ -

 مً فترة خُاتها؛

 .الهُيل الخىـُم. ًدؿم بالغوىص إلابضاعي وال ًدضر هىضؾت للمىعص البكغي صوعٍا لخدؿين ؤصائه وعفع هفائخه -

 2022جصييف املؤسساث الىاشئت في الجزائر في أواخر  .4

املخسصص في  Startup-Rankingوكغه مىكع  العكغة خألولى في الجؼائغ والظيبالعىصة للخصيُف املاؾؿاث 

هما ًىضخه الجضٌو  2022بهدكاف املاؾؿاث الىاقئت، ًمىً طهغ جغجِب هظه املاؾؿاث خألهثر عواحا في ؤوازغ 

 آلاحي:

 ـــيف Startup-Ranking  زائر حسب مىكعـــي الجــــــا فــــر رواجــــى ألاكثــــرة ألاولـــاث العشـــ(: الشرك1م )ــــجدول رك

 2022ر ـــأواخ

 SR Score املؤسست املرجبت الركم

1 1.440 QCM 56.929 

2 3.238 Batolis 39.724 

3 7.142 Sekoir 23.224 

4 2.249 Yassir 43.818 

5 6.387 Zawwali 25.035 

https://www.startupranking.com/top/algeria:  Source 

ين فه. جدُذ  QCMاحخل مىكع  ب بلىتروهُت لؼالب الؼب الجؼائٍغ املغجبت خألولى وهى عباعة عً مىصت جضٍع

وهى مىكع بُع  Batolisهُت فلض عاصث ملىكع لهم جىفير الىثير مً الىكذ واملعلىماث. بِىما اخخلذ املغجبت الثا

وهي عباعة عً  Sekoir. واخخل مىكع SARL MAMS BROSبىاؾؼت  2015، جم بوكائه في %100بلىترووي حؼائغي 

ل خألمىاٌ بلى ؤصىلها مً  ل ؤمىاٌ آمىت ومإمىهت. وحلب جدٍى مىصت لخباصٌ خألمىاٌ. جغجىؼ على جىفير خلٌى لخدٍى

خُث جم اوكائها لبىاء عالكاث مفُضة بين ملضمي  Yassirملغجبت الغابعت فياهذ مً هصِب هـير بلى هـير. ؤما ا

ض.  الخضماث وعمالئهم املدخملين في مسخلف املجالث. مً الىلل والصخت وخألغظًت والخضماث اللىحؿدُت واملٍؼ

https://www.startupranking.com/top/algeria
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وهى جؼبُم ًمىً مً عبؽ املؿخسضمين ببائعي الخجؼئت بإفظل ؾعغ،  Zawwaliواخخلذ املغجبت الخامؿت بلى 

 خُث جىفغ فهغؾا غىُا باملغاحع والخضماث عالُت الجىصة. 

 :الجزائري املؤسساث الىاشئت على الاكخصاد آلاثار املترجبت عً اوشاء : ثالثا

ت بلى الخفىير في همىطج اكخصاصي حضًض مً ؤحل حصجُع  قالؾدثماع وزلم عمضث الخيىمت الجؼائٍغ

ع قالكخصاص زاعج كؼاع املدغوكاث، ٌعُا منها صفع قالكخصاص الىػي. مً حهت ومً حهت  مىاصب قغل وجىَى

ع لخىفير فغص عمل واؾترحاع خألصمغت املىحىصة بالخاعج،  ؤزغي مض الُض وقالهخمام بالكباب ؤصخاب املكاَع

ائضة الخىمُت املدلُت. وىنها جدخل مياهت مغمىكت في طلً ؤهه ًىـغ لها ؤنها مىبع للخلٌى الظهُت واملبخىغة لف

)بً  الخىمُت الكاملت، وطلً مً زالٌ مؿاهمتها بصفت فعالت في الخسفُف مً خألػمت قالكخصاصًت وقالحخماعُت

 .(171-169، الصفداث 2022عُاص، 

املاؾؿاث الىاقئت إلصعاهها ؤهمُت صوع هظا اللؼاع في جىؾُع كاعضة حعخرر الجؼائغ ؤخض الضٌو الت. جضعم 

قالكخصاص الىػي. باألزص بعض جإهض فكل الخجاعب الؿابلت واوعياؾها على املجخمع، وهى ما صفع هها الًجاص 

ت جغاهً على املاؾؿاث  الخلٌى الت. جيىن هفُلت بخدلُم الخىمُت قالكخصاصًت. خُث جغاهً الخيىمت الجؼائٍغ

ع اللىة املدغهت للىمى قالكخصاصي والفىػ في معغهت العىملت، خُث عمضث بمسخلف ماؾؿاتها بلى  الىاقئت لخىَى

جىفير بيُت جدخُت جىىىلىحُت مسخصت بمجاٌ جباصٌ املعلىماث وقالجصاٌ همؿاولُت احخماعُت واكخصاصًت، عً 

م زلم ؤماهً تهضف بلى جغؾُش اوسجام بين عضة عىامل منها: املى  غ ػٍغ اهب، الخىىىلىحُا واملعغفت، حصجُع وجؼٍى

غ جفىيره ومكغوعه.  املاؾؿاث الجضًضة الت. حؿمذ لصاخب املكغوع بخؼٍى

حعخرر املاؾؿت الىاقئت كىة ؤؾاؾُت في خغهت قالكخصاص الىػي. في خألكؼاع املخلضمت والىامُت على الؿىاء، 

ين ؤفظل وؾائل إلاوعاف قالكخصاصي، وىنها ؾهلت بط ؤنها حؿدىض بلى مفخاح مهم كائم على قالبضاع. فه. مً ب

قالوكاء ومغوهتها ججعلها كاصعة على الجمع بين الخىمُت قالكخصاصًت وقالحخماعُت. خُث ًمىً طهغ ؤهم ما جىفغه 

 املاؾؿاث الىاقئت لالكخصاص الىػي. هى:

ا جىصلذ بلُه الُىم بعض العضًض املاؾؿاث الىاقئت في الجؼائغ كاصعة على زلم الثروة على غغاع م خلم الثروة: -

اصة الضزل الىػي. في فترة ػمىُت  مً بلضان العالم، بط جمىىذ مً جىفير عائضاث ضخمت، خُث حؿاعض على ٍػ

كصيرة وؿبُا هـغا لؿهىلت اوكائها، وفترة اوكائها كصيرة بامللاعهت مع املاؾؿاث الىبيرة وعلُه ًيىن صزىلها 

 بكيل ؤؾغع في الضوعة إلاهخاحُت.

غ العمل الظاحي وحصجُع قالؾدثماع وهظا عاحع خلم مىاطً شغل جدًدة: - حؿاهم املاؾؿاث الىاقئت في جؼٍى

العخماصها على عؤؽ املاٌ مدضوص لبضاًت اليكاغ، خُث ًمىنها زلم مىاػً عمل حضًضة والخللُل مً وؿبت 

ت الخىاول وجضفع هدى زلم البؼالت، بطافت بلى الخض مً مىحت هجغة خألصمغت، هما حؿاعض في اللظاء عل ى هـٍغ

زلافت مباصعة، فه. حؿاهم في زلم وجىمُت عوح املباصعة الفغصًت وإلابضاعُت لضي الكباب. فه. حعمل على جىمُت 

اصًين املبضعين، وهى ماحعل مً املاؾؿاث الىاقئت اؾتراجُجُت للبىاء واملدافـت على الغؤؾماٌ الفىغي والخض  الٍغ
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هظا مً هاخُت، ومً هاخُت ؤزغي خل العضًض مً املكاول الت. ٌعاوي منها الكباب، كضع إلاميان مً هجغجه 

اث آلاجُت:  ًىعىـ طلً في املؿخٍى

 اللظاء على الفلغ؛ 

  جىفير الفغص وامليافأث العاصلت؛ 

 .وؤولئً الظًً في ؾلؿلت الخىعٍض ً  جىفير فغص للمىاػىين املباقٍغ

والبُئُت الت. قالحخماعُتٌكير مصؼلح الخىمُت املؿخضامت بلى الخىمُت قالكخصاصًت جحليم الخىميت الاكخصادًت: -

جلب. اخخُاحاث زاصت، والخىمُت املؿخضامت لِؿذ خالت زابخت مً قالوسجام وبهما هي عملُت حغُير وجلً الخغُيراث 

همىطج الخىمُت املؿخضامت املاؾؿت جخماش ى مع قالخخُاحاث املؿخلبلُت فظال عً قالخخُاحاث الخالُت. هـغا وىن 

ًخؼلب ؤبعاص اكخصاصًت احخماعُت، جدؿم املاؾؿاث الىاقئت بسصىصُت حجمها والضوع امللخىؾ ملؿاولُاتها فه. 

في جإزيرها على املجخمع، فخبي. املاؾؿاث الىاقئت ملفهمىم الخىمُت املؿخضامت ٌكيل بقهاعا لها خُث ٌعمل جخدىم 

تها والؿماح لها بالبلا ء والخؼىع. ألحل طلً جلخض . الخىمُت املؿخضامت بعاصة حكىُل حظعي ألهماغ على جلٍى

 إلاهخاج وقالؾتهالن، وبخضار حغيراث في العالكت بين املجخمعاث والبِئت الؼبُعُت، وجخؼلب مً زم الخدٌى الهُىلي

ت مً ؤحل معالجت . ومً زم وحب قالهخلاٌ بلى خألوكؼت واللؼاعاث قالكخصاصًت املبيُت على املعغفالكخصاصًاث

لت حضًضة جغاعي قالعخباعاث البُئُت.  الخدضًاث الخللُضًت للخىمُت قالكخصاصًت وقالحخماعُت بؼٍغ

ع الىاقئت مً املدغواث خألؾاؾُت للىمى قالكخصاصي والخسؼُؽ املؿخلبلي،  اهؼالكا ملا ؾبم حعخرر املكاَع

وؤهم صعائم طمان الخىمُت املؿخضامت، وكض ؤصبذ قالهخمام هها في صٌو العالم بازخالف مؿخىي جؼىعها، ًإزظ 

واؾخسضامها هإصاة الصغيرة ُع امليكأث خيزا ؤهثر ؤهمُت مع مغوع الىكذ، بدُث عسخذ اللىاعت بلى طغوعة حصج

لخدلُم خألهضاف قالكخصاصًت وقالحخماعُت املؿؼغة في ؤي بلض بعض ؤن وان قالهخمام ًىصب على الكغواث الىبيرة 

 .غهباث الطخمت وخألكؼاب الصىاعُتوامل

 خاجمت: 

ت املخعللت بمىطىع املاؾؿاث الىاقت وبعؼاء ملدت عً  ت في بعض عغض املفاهُم الىـٍغ الخجغبت الجؼائٍغ

 مجاٌ املاؾؿاث الىاقئت، جم الخغوج بجملت مً الىخائج ًمىً طهغها في الىلاغ آلاجُت:

ت بلى ؤن املاؾؿاث الىاقئت هها لم جبلغ املؿخىي املؼلىب، - عغم املجهىصاث املبظولت مً ػغف الخيىمت الجؼائٍغ

 الوعضام الىـغة اليافُت خٌى امللاوالجُت؛

ت في مجاٌ املاؾؿاث الىاقئت ؤغلبها باءث بالفكل، وطلً عاحع للخسلف الخلي. وعضم مىاهبت الخجاعب  - الجؼائٍغ

غالخؼىعاث الخاصلت في بِئت قالعماٌ العاملُت  ؛، باإلطافت بلى طعف قالهفاق الخيىمي على البدث العلم. والخؼٍى

ت الت. جضفع عجلت ا -  لخىمُت قالكخصاصًت وجدلُم الىمى قالكخصاصي؛حعخرر املاؾؿاث الىاقئت ؤخض البضائل الخىمٍى
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اصًت وجمىنهم مً ججؿُض ؤواعهم على اعض الىاكع؛ -  حؿمذ املاؾؿاث الىاقئت مليكئيها بضزٌى عالم قالعماٌ الٍغ

اصة الضزل الىػي. في فترة جيىن كصيرة، هما حعمل  - حؿاهم املاؾؿاث الىاقئت في زلم الثروة للبلض مً زالٌ ٍػ

 ؾدثماع، وجدض مً قبذ البؼالت.على حصجُع قال 

 في طىء الىخائج الت. جم الخىصل لها ًمىً جلضًم بعع قالكتراخاث، والت. ًمىً طهغها فُما ًلي:

 ، ووطع اؾتراجُجُاث جيىن عهيزة لها في مجاٌ املاؾؿاث الىاقئت؛والغائضة قالكخضاء بخجاعب الىاجخت -

اصًت، وحصجُع خألفغاص على  -  ان جيىن له عمل زاص؛وكغ زلافت امللاوالجُت والضزٌى في مجاٌ قالعماٌ الٍغ

عهم الخاصت، زاصت عؤؽ  - ت مىاصلت صعمها للفئت الكابت وجدفيزه على اوكاء مكاَع ًجب على الخيىمت الجؼائٍغ

 .ً صاخب املكغوع مً ججؿُض فىغجه الكغوع في جىفُظهاىماملاٌ ختى ًخ

 املراجـــع:    كائمت 

(. صوع الضعم الخيىمي في جدفيز خاطىاث 2020بلهام مدمض وازم العبُضي ، بًمان خؿً واؿم، و فالح الغبُعي. )

 .85-64(، الصفداث 1)4خألعماٌ في كؼاع قاللخعلُم العالي في البِئت العغاكُت. مجلت قعاع للضعاؾاث قالكخصاصًت، 

(، 1)8(. صوع املاؾؿاث الىاقئت في الخىمُت قالكخصاصًت. مجلت الضعاؾاث اللاهىهُت، 2022حلُلت بً عُاص. )

 .174-157الصفداث 

(. الخجاعب العغبُت والضولُت الغائضة في مجاٌ خاطىاث خألعماٌ: 2019ؾبخمرر,  21ؾاملت مفاح مدمض املصغاحي. )

غ املكغوعاث الصغغي واملخىؾؼت الضعوؽ املؿخفاصة لبىاء همىطج لُب.. ملخل اصة قالعماٌ في جؼٍى ى صوع ٍع

 .264-244في قالكخصاص اللُب.، حامعت مصغاجت، الصفداث 

(. املاؾؿاث الىاقئت في الجؼائغ بين فغص الىجاح وجسضًضاث الفكل: صعاؾت خالت 2022ؾمُت بً علي. )

(، 2)6وخألبدار قالكخصاصًت، بىالًت عىابت. مجلت املىخضي للضعاؾاث  Noycyاملاؾؿت الىاقئت 

 .626-609الصفداث 

فت بىاقعىع . ) : صعاؾت خالت Startups(. صوع خاطىاث خألعماٌ في صعم وجىمُت املاؾؿاث الىاقئت 2018قٍغ

 .431-417(، الصفداث 2)4الجؼائغ. مجلت البكائغ قالكخصاصًت، 

ل املاؾؿ2021عبض هللا كلىف، و خمُض خاهم. ) اث الىاقئت بغؤؽ املاٌ املساػغ في الجؼائغ. (. اؾتراجُجُاث جمٍى

ت وقالكخصاصًت املعاصغة،   .106-89(، الصفداث 2)4مجلت الضعاؾاث الخجاٍع

-(. صوع الضولت في صعم املاؾؿاث الىاقئت بالجؼائغ الجضًضة 2021فاػمت الؼهغاء عغاب، و زظغة صضًلي. )

ل املاؾؿاث الىاقئت. خى  لُاث حامعت بكاع في العلىم قالكخصاصًت، صعاؾت في كغاع اوكاء صىضوق جمٍى

 .47-33(، الصفداث 1)8
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(. املاؾؿاث الىاقئت: كغاءة في املفاهُم، الىاكع وآلافاق والخدضًاث في 2022كىاؾمُت العلم.، و ؾالم ٌعلىب. )

ت، املغهؼ الجا معي الجؼائغ في الجؼائغ، وؤهم الخجاعب العغبُت. مجلت ؤعاء للضعاؾاث قالكخصاصًت وإلاصاٍع

 .107-99(، الصفداث 1)4آفلى الجؼائغ، 

ل املاؾؿاث الىاقئت في الجؼائغ هغهان للخض مً البؼالت. مجلت 2022لىضة صعاوي . ) (. اؾتراجُجُاث صعم وجمٍى

 .165-151(، الصفداث 2)8الضعاؾاث اللاهىهُت، 

بين. ) بت إلاًؼالُت. مجلت الضعاؾاث (. املاؾؿاث الىاقئت وقالبخياع الخىىىلىجي اؾخعغاض الخجغ 2022هصيرة صٍع

 .70-55(، الصفداث 2)2قالعالمُت وقالجصالُت، 
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