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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. األطرش 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 األمين

 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 األغواط -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 
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تزايد االهتمام   أصبحت المؤسسات الناشئة تلعب دورا مهما في النشاط االقتصادي، إذ

بالمؤسسات الناشئة في اآلونة األخيرة 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 ألفكار جديدة، 

دها المالية وضعف شرعيتها في األسواق 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 األولى 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 األعمال 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 األكاديمييالبحـوث 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  : األول  املحور 

  .تية و المؤسسات الناشئةاتشخيص واقع األعمال 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 األعمال 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 األجهزة 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 األفكار وتبادل اآلراء بخصوص التجارب الدولية في هذا املجال؛إثراء الرصيد العلمي والمعرفي و 

 فتح مجال لتبادل الخبرات واآلراء بين أساتذة وطلبة الجامعات والمعاهد المتخصصة. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 -حالة المؤسسات الناشئة-المبادراتية لألعمال المعاصرة بين المرافقة ومتطلبات االستدامة       

  

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

 

 المؤتمر الدولي

 العلمي

2023 

 

 
 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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Abstract: 

Créer une startup est une activité entrepreneuriale unique en son genre, fréquemment financée par ses 

fondateurs. Quand on aborde le sujet des startups, on pointe du doigt les entreprises qui figurent peut-être 2% des sociétés 

créées. Il est question d’une entreprise nouvelle à caractère innovant et à fort potentiel de croissance, ce qui semble différent 

lorsqu’il s’agit de créer une Ansej, par exemple. Le gouvernement algérien s’est rendu compte de l’intérêt d’avoir des startups 

novatrices pour créer de la richesse, sachant que les startups en Algérie pourraient apporter sa contribution de l’ordre de 

10% dans le PIB hors hydrocarbures. Afin de relancer  les start-up à l’échelle opérationnelle, la labellisation des start-up, des 

projets innovants et des incubateurs en Algérie est au centre de notre article. En premier lieux, nous essayerons de définir le 

cadre conceptuel de la start-up en Algérie au niveau réglementaire et juridique avec tout ce qui y gravitent autour, tels que 

les incubateurs et les accélérateurs. Ensuite, nous espérons pouvoir comprendre la labellisation (démarche, conditions, 

avantages) en passant en revue les textes (lois, décrets, arrêtés). Avant de conclure, nous déterminerons les mécanismes de 

financement des startups au moyen de compte d’affectation spéciale, dénommé le fonds d’appui et de développement de 

l’écosystème start-up. 

Keywords:startup, incubateur, accélérateur, labellisation, financement. 

 ملخص الدراسة:

ا هاشئة مؤسسة إوشاء ٌعد 
ً
ا وشاط ًً اد ًدا، ٍز له ًحم فٍس  الشسكات مىضىع هخىاول  عىدما. مؤسسيها كبل مً غالبا ثمٍى

 مخزون و مبحكس طابع ذات جدًدة بشسكة ألامس ًحعلم. املسححدثة الشسكات مً٪ 2 زبما ثمثل التي الشسكات برلك وعني الىاشئة،فئهىا

ة الحكىمة أدزكد. املثال ًسبُل عل إوسُج، إوشاء عملُة عً مخحلفة ثبدو والتي عال، ثىمىي   هاشئة شسكات وجىد مصلحة الجزائٍس

ً مبحكسة  مً. املحسوكات خازج إلاجمالي املحلي الىاثج في٪ 01 بىحى جساهم أن ًمكً الجزائس في الىاشئة الشسكات أن مدزكة الثروة، لحكٍى

ع و الىاشئة املؤسسة عالمة مىح فئن املُداوي، املسحىي  على الىاشئة الشسكات إطالق إعادة أجل  في ألاعمال وحاضىات املبحكسة املشاَز

،سىحاول . ملالىا محىز  هى الجزائس
ً
 الحىظُمي املسحىي  على الجزائس في الىاشئة للمؤسسة املفاهُمي إلاطاز حىل  ًدوز  ما كل ثحدًد أوال

ً هكىن  أن هأمل ذلك، بعد. واملسسعات الحاضىات مثل واللاهىوي،  مساجعة خالل مً( املزاًا الشسوط، الىهج،) الحىسُم فهم على كادٍز

ل سىحددآلُات الخحام، كبل(. ألاوامس املساسُم، اللىاهين،) الىصىص م عً الىاشئة الشسكات ثمٍى  صىدوق  ٌسمى خاص، حساب طٍس

س دعم  ..الىاشئة املؤسسة هظام وثطٍى

ل. بدء الخشغُل ، الحاضىة ، املسسع ، الىسم ،الكلمات املفتاحية:  الحمٍى
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1. Introduction 

la révolution digitale, avec tout ses accessoires, a donné naissance au concept de start-up pour le 

compte d’un nouveau modèle économique servant à lever les fonds et consolider un haut potentiel de 

croissance(Bekkal, Brikci , & Khedim , 2022) .Le poids des start-up dans l'économie mondiale ne connait 

pas la crise, passant à 20.6% durant une courte période de 2015 à 2018, pour accéder à la barre de 2.8 

trillions de $ (Boumendil , 2022, p. 576). On peut comprendre cette recrudescence par le fait que les 

startups contribuent au renforcement de l’avantage compétitif, à l'émergence de l'innovation et de 

nouveaux secteurs d’activités comme ce fut le cas pendant le Covid-19. En effet, Certaines jeunes pousses 

ont réagi avec résilience à la pandémie en offrant des produits et services numériques, à la personne, à 

distance et à domicile de par le monde(khelil, 2022, p. 294). 

Ce concept s’est introduit, début 2020, dans la sphère socio-économique algérienne à la faveur de la 

digitalisation et la nécessité de numériser certaines activités. Au premier chef, le législateur algérien a pris 

l’engagement, en 2020 et pour la première fois, de crée un ministère délégué auprès du Premier ministre, 

chargé de l’économie de la connaissance et des start-up. Dans le cadre de ses attributions, il a réservé à la 

startup et tout ce qui à trait un dispositif organisationnel et règlementaire stimulant et profitable, en 

termes de coûts,  d’exonération et facilités, particulièrement  au démarrage, aux étudiants universitaires et 

jeunes entrepreneurs désirant investir dans les startups. 

2. Concept théorique et juridique de la startup 

La définition d’une startup embrasse une pluralité de paradigmes de la part des  chercheurs, praticiens 

et même des gouvernements. Le mot startup équivaut en anglais  à une entreprise qui démarre, 

officiellement  interprété par jeune pousse mais qui se prête à confusion avec une entreprise dans le 

domaine informatique. La proposition qui se prononce d’un commun accord est la conception signée par 

Steve Blank, dans laquelle une startup est « une organisation temporaire à la recherche d'un business 

model industrialisable, rentable, et permettant la croissance » (Drouiche & Menai , 2022, p. 70). 

Toutefois, c’est une définition minimaliste qui laisse les chercheurs perplexes devant les questions 

pertinentes relatives à l’âge d’une startup, l’aspect innovant d’une offre développée par une celle-ci, au 

KPI (Key performance indicator) détenus, aux chiffres d’affaires et autres paramètres(Englebert , 2021, 

p. 13). Les divergences de référentiels objectifs à ces questions menacent le consensus sur la définition 

d’une startup.     
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Afin d’opérationnaliser les dispositifs typiques aux startups, l’exécutif algérien a donné  une définition par 

essence juridique, à l’image des petites et moyennes entreprises (PME) dont les critères d’appropriation sont 

promulgués par l’État dans les décrets exécutifs n°20-2541 et n°21-4222, en vertu desquels « est considérée 

comme « Start-up » chaque société de droit algérien respectant les critères suivants : 

 la société ne doit pas exister depuis plus de huit (8) ans ; 

 le modèle d'affaires de la société doit s'appuyer sur des produits, des services, le business model 

ou tout autre concept innovant ; 

 la société doit proposer une innovation dans ses produits et/ou ses services et/ou son modèle 

d'affaires et/ou son modèle organisationnel ; 

 le chiffre d'affaires annuel ne doit pas dépasser le montant fixé par le comité national ; 

 le capital social doit être détenu à, au moins, 50% par des personnes physiques, des fonds 

d'investissement agréés ou par d'autres sociétés disposant du label « Start-up » ; 

 le potentiel de croissance de la société doit être suffisamment grand ; 

 la société ne doit pas avoir plus de 250 employés. » 

A la lecture de ce texte, on s’aperçoit que sept (07) critères fondateurs du concept startup ont été 

retenus : l’âge,  l’innovation produits-services, l’innovation organisationnelle, le chiffre d'affaires, le capital 

social, le potentiel de croissance et la taille. Dans le même sillage, le ministre délégué auprès des start-up 

définit ces dernières comme « une entreprise dont le business model s’articule autour d’une idée 

innovante. C’est une entreprise qui dès les premiers jours d’existence se comporte comme une grande 

entreprise, avec un produit qui est innovant et qui peut s’adresser à un marché peu importe sa taille. Une 

startup est généralement une petite entreprise avec une croissance à la verticale. Après, on a différentes 

définitions selon les pays et les personnes, mais les critères les plus importants restent l’innovation et la 

scalability (évolutivité), à savoir la possibilité de faire grandir la taille du marché à volonté.»( Babouche, 

 
1
Décretexécutif n° 20-254 du 27 Moharram 1442 correspondant au 15 septembre 2020 portantcréation du comité 

national de labélisation des « Start-up », des « Projetsinnovants » et des « Incubateurs » et fixantses missions, sa 

composition et son fonctionnement, journal officiel de la républiquealgérienne, n° 55, 21 septembre 2020, pp. 

10-13. 
2
Décretexécutif n° 21-422 du 28 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 4 novembre 2021 modifiant et 

complétant le décretexécutif n° 20-254 du 27 Moharram 1442 correspondant au 15 septembre 2020 

portantcréation du comité national de labellisation des « Start-up », des « Projetsinnovants » et des « 

Incubateurs» et fixantses missions, sa composition et son fonctionnement, journal officiel de la 

républiquealgérienne, n° 55, 4 novembre 2021, pp. 06-10. 
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2022) En mai 2022, le même responsable avait intégrer des standards d’innovativité d’une startup qui 

n’est pas forcément technologique, mais dans toutes ses formes (organisationnelle, architecturale, 

disruptive, incrémentale) dont elle permettra à terme de se démarquer de la concurrence. Cela ne 

contraint pas une startup de s’en engager du même coup, un seul standard est suffisant pour apporter une 

preuve d’innovation d’une startup et ainsi bénéficier du label startup. Les 4 standards sont  : la part des 

dépenses réservée à la R&D, la qualité des membres fondateurs de la startup, la propriété intellectuelle et 

la justification de l’innovation. Pour être plus précis, cela se traduit par : 

 à partir de 15% est le seuil de dépenses de son chiffre d’affaire dans la R&D ; 

 la moitié ou plus des associés fondateurs sont titulaires du diplôme de doctorat ; 

 posséder un brevet d’invention ou d’un processus inscrit au niveau national et international ; 

 démonstration d’un prototype d’innovation de la startup. 

En somme, la définition donnée à la start-up par la littérature et le législateur algérien en fait donc 

apparaitre les spécificités : nouveauté, innovation, potentiel de croissance ou scalabilité(Boumendil , 2022, 

pp. 578-579), l’incertitude et la quête d’un propre modèle d’affaire (Bekaddour , 2021, p. 534), transitoire 

et reproductible (khelil, 2022, p. 295). En ce compris, ces caractéristiques permettent de différencier une 

start-up d’une PME. 

3. Les structures d’accompagnement d’une start-up 

Dans le contexte d’un encadrement compatible, les incubateurs et les accélérateurs représentent les 

principaux partenaires avec lesquelles s’engagent les startups.  

3.1. Les incubateurs  

Les incubateurs d’entreprises sont des structures d’appoint qui épaulent les porteurs de projet à créer 

et à développer les leurs. La finalité d’un incubateur d’entreprises est de créer et de développer des 

entreprises et de stimuler leurs opportunités de succès (Bruneel , Ratinho , Clarysse, & Groen , 2021, p. 

112). De surcroit, d’autres missions sont particulièrement soulevés, principalement le soutien au 

développement local et la consolidation des écosystèmes d’entrepreneuriat de proximité au travers la 

mise en relation ou partenariat public/privé (PPP). 

Une particularité conventionnelle des incubateurs d’entreprises réside dans la fourniture d’un espace 

coworking a  des startupper locataires, habituellement a   des conditions avantageuses et modulables, pour 



 

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

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

 

 املؤثمر الدولي

 العلمي

2023 

 

un secteur ou un type d’entreprise spécifique (OCDE, 1999). Cette prestation comporte le plus souvent 

l’approvisionnement de services publics (par exemple électricité, internet), les locataires ont accès à des 

services d'experts tels que la comptabilité ainsi qu'à des équipements et installations commerciaux qui les 

aident à réduire leurs coûts. Les incubateurs offrent des services de soutien supplémentaires aux 

entrepreneurs en herbe. Ils fournissent des conseils sur la gestion d'entreprise, des ateliers et des 

formations, ainsi qu'un accès à des réseaux commerciaux informels et à des services juridiques. En outre, 

ils fournissent des conseils en matière de développement commercial et de financement pour les 

nouvelles entreprises. Le soutien fourni par les pépinières d'entreprises se divise généralement en trois 

niveaux (figure 1) : 

Fig. 1 schéma générique d’incubation d’entreprises 

 
Source: (OCDE, Synthèse sur les incubateurs et accélérateurs d’entreprises qui soutiennent l’entrepreneuriat inclusif, 2019, 

p. 05) 

L’incubation antérieure ou pré-incubation : Les programmes d'incubation exigent que les candidats 

passent par une série d'étapes avant d'être admis. Ceux-ci comprennent un programme de pré-admission 

qui aide les entrepreneurs potentiels à développer leur idée, leur modèle et leur plan d'entreprise. Ces 

activités visent à aider les candidats à créer des visions claires de leurs entreprises lorsqu'ils entrent dans le 

programme d'incubation proprement dit. Les candidats à l'incubation reçoivent également un coaching  
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individuel pour les aider à améliorer leurs plans d'affaires. 

L’incubation proprement dite : couvre une gamme de services pour accompagner les entrepreneurs de 

la création au développement de l'entreprise. Ce type d'accompagnement dure souvent trois ou quatre 

ans, mais les pépinières d'entreprises ne fixent généralement pas de délais stricts aux entrepreneurs 

locataires. Les services de soutien fournis comprennent généralement l'accès à des opportunités de 

financement, de coaching et de mentorat, des cours de formation et des séminaires, et des opportunités de 

réseautage ; ces services sont généralement fournis par une gamme d'acteurs et d'organisations 

(universités, gouvernements, organisations à but non lucratif, secteur privé, etc.) organisés et assurés. 

Alors que l'emplacement physique est couramment un service considérable, ce n'est qu'un volet auxiliaire 

du fonctionnement global d'incubation ; ce n'est guère une caractéristique décisive. La programmation 

d'incubation d'entreprises est généralement structurée par pallier dans le but d’assister les entrepreneurs 

bénéficiaires à traverser ces phases pour concrétiser leurs projets. 

L’incubation ultérieure ou post-incubation : recouvre les actions à réaliser quand l'entreprise locataire 

arrive à maturité et s'apprête à quitter l'incubateur. Cela se réalise ordinairement après trois à cinq ans, 

une fois l’endroit et les installations fournis par l'incubateur ne servent plus à répondre aux besoins des 

entreprises locataires. L’appui post-incubation peut comprendre des workshops, networking et une prise 

en charge à l'exportation ou à l'innovation. Cette échéance étant vulnérables pour beaucoup entreprises 

en phase de démarrage, l'accompagnement post-incubation est fréquemment envisagé comme tout aussi 

important que l'accompagnement pendant la phase initiale d'incubation. En Algérie, il existe plusieurs 

types d’incubateurs publics et privés et chacun a des fonctions et des objectifs différents :  

3.1.1 Les incubateurs publics et privés 

 Leancubator :  Il s’affiche comme un centre d'innovation dont la mission est de fournir de nombreux 

programmes d'accompagnement et d'accélération de start-up et de projets innovants dotés d’un fort 

potentiel, facteurs clés pour la réalisation de projets innovants dans différents domaines basés sur 

l'innovation ouverte. Leancubator est doté d'une Startup Factory qui s'appuie sur le capital humain 

pour créer des solutions innovantes qui participent au développement d'une économie moderne axée 

sur la connaissance et la compétence. Créée en 2020, elle est aujourd'hui un acteur de l'écosystème 

algérien de l'innovation et de l'entrepreneuriat à travers différents programmes organisés sous son 

contrôle, notamment l'Algérie Startup Challenge. 
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 CapCowork : Créé en 2018, il intervient durant le cycle de l'idée jusqu'à son exploitation commerciale 

mais aussi du financement pour les projets porteurs, possédant un espace de co-working.  

 ACSE : signifie « Algerian Center for Social Entrepreneurship ». Créé en 2016, son nom indique qu’il se 

spécialise dans l'entrepreneuriat social. Son but est de booster ce type d’entrepreneuriat, piloter les 

entrepreneurs sociaux algériens, dans les trois phases suivants : la création, le développement et la 

durabilité de leurs entreprises. 

 IncubMe: est une démarche datant de 2018. Il est arrivé par des algériens établies en Algérie et à 

l’étranger, appartenant au monde économique. Leur activité s’étend même au-delà du territoire 

national car Ils organisent des cursus d'incubation panafricain des startups Africa By IncubMe. 

 WomWork by the Annex DZ : c’est une action  de l’espace de coworking the Annex DZ, destiné à 

incuber l’entrepreneuriat féminin en Algérie en soutenant leurs projets et leur offrant un 

accompagnement sur mesure pour créer leur entreprise. 

 TStart by Ooredoo : ça vient de l’opérateur téléphonique Ooredoo, Tstart est un programme d’appui 

à la création de startups technologiques spécifique aux détenteurs de projets innovant pour le 

développement de Startups dans les domaines de NTIC.  

 Naqltech : il intervient dans le secteur de la logistique, transport et mobilité. En étant le pionnier dans 

ce domaine, Il personnifie une forme de partenariat privé publique entre le Ministère des Transports 

et l'incubateur Capcowork. 

 ENP Incubator by Djezzy : Créé en 2017, il un modèle partenariat entre l’École Nationale 

Polytechnique (ENP) avec l’opérateur de téléphonie mobile Djezzy. Il offre un accompagnement aux  

jeunes pousses en début de parcours entrepreneurial. 

 ANPT (Agence Nationale de Promotion et de Développement des Parcs Technologiques) : est 

incubateur étatique, situé au niveau du Cyberparc de Sidi-Abdallah. Son action s’inscrit dans la 

promotion du secteur des TIC et la démocratisation à grande échelle de la technologie au sein de la 

société Algérienne.  

 Westinnov : c’est un incubateur régional au niveau de l’Ouest. Nouvellement lancé par le groupe 

Idenet, son périmètre d’action couvre l’Agritech, la logistique et le digital.  
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 INNOEST : lui aussi incubateur régional situé à l’Est (Tebessa). Il intervient dans faisabilité de l’idée 

précédemment à la création d’entreprise à travers des programmes d’incubation intenses. 

 INcubator : son siège est à Setif, il cible les jeunes entrepreneurs à concrétiser leurs idées innovantes 

en startup.  

 Crearena : son siège est à Blida dédié aux porteurs de projets voulant surfer dans une aventure 

entrepreneuriale. Doté d'un co-workingspace, il propose un lieu de travail confortable ainsi que de 

plusieurs services d'accompagnement et de consulting.  

 KnowLab : créé en 2019, son siège lui aussi est à Blida. KnowLab est un espace de co-working et 

incubateur lancé par Almaahed Pro International Company.  

3.1.2. Les incubateurs universitaires  

Partout ailleurs dans le monde, les universités sont depuis longtemps réputées le centre de 

l'économie de la connaissance et du savoir. Prenons l'exemple emblématique de la SiliconValley, leader 

mondial de l'industrie des TIC. Nous avons constaté que son succès est intimement lié aux universités 

les plus prestigieuses du monde, sur le modèle de Stanford, qui peuvent livrer au monde une 

communauté de leaders. 

D’autres pays émergents ou en développement insistent sur la duplication de cette image, comme 

ce fut le cas en Algérie. Dans le cadre de l'accord avec le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité 

sociale, le ministère a créé 78 maisons de l’entrepreneuriat dans l’ensemble des établissements 

d'enseignement supérieur en 2021. Ces établissements sont mandatés de sensibiliser les étudiants, les 

entrainer, les stimuler et de veiller à ce qu'ils soutiennent l'entrepreneuriat. Le ministre a aussi déclaré que 

44 incubateurs ont été implantés au niveau des universités, des centres universitaires et des écoles 

supérieures. 

Prenons le ces de l’université de Mostaganem dans laquelle je travail. Au sein de cette université, 

un service commun de recherche en la forme d’incubateur est crée en 2022 par arrêté interministériel du 

14 février 20221. Les établissements partenaires à l’égard de l’incubateur cité sont fixés comme suit : « 1/ 

 
1
Arrêtéinterministériel du 13 Rajab 1443 correspondant au 14 février 2022 portantcréation d’un service commun 

de recherche « Incubateur » au sein de l’université de Mostaganem, journal officiel de la républiquealgérienne, 

n° 23, p. 22 
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l’université de Mostaganem ; 2/ l’agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et du 

développement technologique et 3/ les partenaires socio-économiques. » (article 1) 

Afin de réussir dans sa mission, l’incubateur est chargé dans le volet ingénierie de management : 

« d’accueillir et d’accompagner le projet innovant ayant un lien avec la recherche; d’aider le porteur de 

projet à formaliser son idée ; de sélectionner et de valider l’idée projet à long terme ; d’offrir au porteur de 

projet un appui en matière de formation, de conseil et de financement et les héberger jusqu’à la création 

d’entreprise et de suivre l’évolution des entreprises créées par l’incubateur» (article  Tant dis que dans le 

chapitre de la maintenance et de la sécurité des équipements scientifiques, il «s’occupe de la maintenance 

des équipements scientifiques mis à la disposition de l’incubateur et d’assurer la sécurité du site et des 

équipements scientifiques.»1 (article 2).  

3.2. Les accélérateurs 

Un accélérateur est un programme d’accompagnement à l’entrepreneuriat pour startups en période  

de croissance. S’inscrire dans un accélérateur de startup, c’est avant tout rejoindre un périmètre de 

coworking et une toile d’entrepreneurs et d’experts (Mebtouche , 2022, p. 116). 

Arrivée à une phase de croissance, cela veut dire que la startup possède déjà un marché et que le 

résultat en termes de chiffre d’affaires augmente sur les derniers mois de son activité. L’adhésion au lieu 

de travail donne droit à un accompagnement des entrepreneurs. Par opposition à l’accompagnement en 

incubateur, l’accompagnement en accélérateur est plus caractéristique. Chaque startup étant déjà installée 

dans un marché défini, ses prétentions à l’accompagnement sont plus strictes et délicates. Pareillement 

pour des incubateurs, l’accompagnement individuel en accélérateur change. Quelques programmes 

d’accélération soutiennent leurs startups dans la structuration de l’entreprise. D’autres leur donne le 

temps à s’en remettre elles-mêmes. 

La majorité des programmes d’accélération se poursuivent entre 6 et 18 mois. C’est l’intervalle de 

temps moyen requis à des startups innovantes en phase de croissance pour scale up. C’est-à-dire créer un 

produit ou service qui peut être mis sur le marché d’une grande ampleur. Cette période est souvent lancée 

par une sollicitation de fonds. Elle garanti à la startup de financer son développement d’échelle, 

notamment en travaillant changeant son business model.   

 
1
J’invite le lecteur à consulter cenuméro du journal officiel pour connaitre les 14 incubateursd’universités et 

centresuniversitairesaccrédités. 
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3.2.1. Pourquoi rejoindre un accélérateur de startup ? 

Nous avons souligné que la première vocation d’un accélérateur de startup est d’accompagner des 

entreprises qui veulent croitre en termes de vente de grande envergure de leur produit ou service. Cet 

accompagnement se décline en trois volets : 1/ l’accompagnement des entrepreneurs, la mise en relation 

et  offrir les moyens logistiques pour les startups(Harrar , 2021, p. 404). 

Chaque accélérateur dispose de sa propre spécialisation. Cette dernière peut être sectorielle, comme la 

finance-technologie (fintech), les médias, la biotechnologie (biotech). Elle peut également être à thème. 

Dans ce cas de figure, l’accélérateur rassemble des startups autour d’une même thématique, comme des 

thèmes relatifs à l’économie circulaire, la logistique, le gaspillage alimentaire, etc. On rencontre, par contre, 

des accélérateurs généralistes qui accueillent grande variété de startups, si ce n’est pas toutes, mais avec 

des exigences discriminantes, par exemple un chiffre d’affaires qui doit être en constante évolution. 

Notamment de générer un chiffre d’affaires mensuel récurrent et croissant. Par ailleurs, la majorité des 

accélérateurs se concentrent sur des entreprises avec une forte composition innovatrice ou digital dont le 

produit ou le service s’oriente vers la scabilité. 

Dans le cas algérien, le premier accélérateur public installé en 2021 s’appelle «Algéria Venture» 1, en 

application du décret exécutif n° 20-3562. En tant qu’accélérateur soutenant l’environnement 

entrepreneurial en Algérie, il est «l'outil des pouvoirs publics pour la mise en œuvre de la politique 

nationale pour la promotion et la gestion des structures d'appui des start-up, notamment à travers les 

incubateurs, les accélérateurs et le développement de l'innovation» (article 4). Il est équipé d’une 

structure interne pesant lourdement dans ses missions, dénommé le «conseil scientifique et technique» 

chargé (article 20) : 

 «de proposer les programmes d'accompagnement, de formation et de suivi des start-up au sein des 

structures d'appui ; 

 de fixer les critères techniques d'admission des start-up au sein des structures d'appui appartenant à 

l'établissement ; 

 d'assurer l'évaluation et le suivi des start-up accompagnées et des projets innovants labellisés ; 

 
1
Pourquoi on l’appelleainsi ?parce que la startup estavant tout uneaventure. 

2
Décretexécutif n° 20-356 du 14 RabieEthani 1442 correspondant au 30 novembre 2020 portantcréation de 

l'établissement de promotion et gestion des structures d'appui aux start-up et fixantses missions, son organisation 

et son fonctionnement, journal officiel de la républiquealgérienne, n° 73, 6 décembre 2020, pp. 9-12 
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 d'évaluer et de valider la liste des besoins exprimés par les start-up labélisées et les porteurs de projets 

innovants labellisés, entrant dans la réalisation de l'investissement de création et d'extension ; 

 de donner un avis sur le contenu des prestations des incubateurs et des accélérateurs ; 

 d'élaborer et de mettre à jour une base de données des personnalités scientifiques et techniques, 

éligibles à contribuer à ses travaux ; 

 de prendre en charge toutes questions scientifiques et techniques qui lui sont soumises par le 

directeur général ; 

 de valider la liste des équipements acquis par les entreprises disposant du label «start-up», éligibles 

aux avantages fiscaux.»    

"Algérie Venture" a, jusqu'à présent, accompagné pas moins de 800 start-up au travers des incubateurs 

d’affaires, des mini-accélérateurs ou à titre individuel.(APS, 2022) 

Tableau 1. (dis)similitude entre les incubateurs et les accélérateurs d'entreprises 

 
Source :(OCDE, Synthèse sur les incubateurs et accélérateurs d’entreprises qui soutiennent l’entrepreneuriat inclusif, 2019, p. 7)  



 

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

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

 

 املؤثمر الدولي

 العلمي

2023 

 

4. Labellisation des startups, projets innovants et incubateurs 

La labellisation de ces trois entités est gérée en Algérie par deux décrets : 1/ Le décret exécutif  n°20-

254 qui a eu pour objet la création d’un comité national algérien de labellisation et les conditions 

nécessaires à l’attribution des labels «Startup», «Projets innovants» et «Incubateurs», le second  est le 

décret exécutif n° 21-4221. 

Nous avons un seul type de label officiel, celui décerné par l’Etat à travers le comité national de 

labellisation. Créé auprès du ministre chargé des start-up, le comité national est présidé par le ministre chargé 

des Startups ou son représentant. Il est accompagné de huit (08) représentants de différents ministères 

(finances, agricultures, poste et télécommunication, enseignement supérieur, industrie, pêche, numérique, 

énergies renouvelables). Dont chacun doit justifier d'une expérience professionnelle satisfaisante dans les 

secteurs des TIC. Vis-à-vis de l’opération de labellisation, la raison d’être du comité s’articule autour de sept 

(07) missions que nous les énumérons telles quelles sont présentées dans l’article 2 du décret : 

 «l’attribution du label « Start-up » en Algérie aux jeunes sociétés innovantes ; 

 l'attribution du label « Projets innovants » en Algérie aux porteurs de projets innovants n'ayant pas 

encore créé de société ; 

 l'attribution du label « Incubateurs » ; 

 l'étude des demandes introduites après refus d'attribution des labels "Start-up", "Projet innovant" et 

"Incubateur" 

 de contribuer à l'identification des projets innovants et de les promouvoir ; 

 de participer à la promotion de l'écosystème start-up ; 

 de procéder à la suspension et au retrait du label "Incubateur" ». 

La commission nationale agréée à délivrer les labels a reçu, jusqu’à présent, plus de 10.000 demandes 

pour l’obtention de labels «incubateur d’affaires», «start-up» et «projet innovant» afin d’accéder à des 

avantages (para)fiscaux, tels que: 

 Exonération  octroyées   au  chapitre  des : taxe sur l'activité professionnelle (TAP), impôt sur les  

bénéfices des sociétés (IBS), impôt sur le revenu global (IRG), impôt forfaitaire unique (IFU) et de taxe  

 
1
Voir infra 
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sur la valeur ajoutée (TVA) sur les achats destinés aux investissements ; 

 L’opportunité d’être financé par le fond d’investissement public destiné aux startups «Algerian Start-

up Fund1» et des bailleurs de fonds privés algériens ou étrangers, ce qu’on appelle les business angles; 

 L’occasion d’obtenir des terrains fonciers à des prix imbattables en Algérie. 

4.1. Labellisation des start up : les démarches 

Le label startup est une gratitude officielle sur la nature innovante et scalable en forme d’un certificat ou 

attestation institutionnel qui lui servira de passage d’accès à toutes les faveurs étatiques (voir supra). Détenir 

un label peut être également une voie vers un avantage compétitif à condition qu'il cautionne une crédibilité 

et une confiance des clients et  rassure ces derniers sur la valeur positive des produits et/ou vos services. 

Au niveau des étapes préliminaires, les startups subissent un traitement discriminatoire, avec un 

comité qui va trancher2, sur la base des critères objectifs (la taille, le nombre d’employés, le chiffre 

d’affaires et les actionnaires, puisqu’au moins 50% de la startup doit être détenue par des personnes 

physiques docteurs), suivis de deux déterminants les plus marquants qui sont l’innovation et la scalibilité. 

C’est le comité qui va juger si un projet est innovant ou pas. Reste finalement le dépôt d’une demande 

accompagné d’un dossier administratif via le portail électronique national des startups (article 12): 

 « un extrait du registre du commerce et une copie de la carte d'identification fiscale (NIF); 

 une copie des statuts de la société ; 

 une présentation détaillée du produit/service et ses aspects d'innovation ; 

 une copie des comptes sociaux pour les entreprises ayant plus d'une année d'existence ; 

 les curriculum vitæ (CV) des fondateurs de la société ; 

 le cas échéant : 

o tout titre de propriété intellectuelle ; 

o tout prix ou récompense obtenu(e) ; 

o un document attestant que la moitié ou plus des associés fondateurs sont titulaires du 

diplôme de "Doctorat" ; 

 
1
Créeren 2020 par Décretexécutif n° 21-303 du 22 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 1er août 2021 fixant les 

modalités de fonctionnement du compted'affectationspéciale n° 302-150 intitulé «Fondsd'appui et de 

développement de l'écosystème start-up», journal officiel de la républiquealgérienne n° 60, 5 août 2021, pp. 10-

11 
2
 Nous avons plus haut les attributions légales du comité national de labellisation. 
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o une attestation d'incubation obtenue auprès d'un incubateur disposant du label « 

Incubateur» ; 

o un label « Projet innovant » ; 

o un document justificatif des dépenses d'au moins, 15% du chiffre d'affaires en matière de 

"Recherche et développement" ; 

o une présentation d'une preuve du concept ou d'un prototype ». 

Le label start-up est valide pour une période de quatre (4) ans, reconductible une seule fois, 

dans les mêmes conditions. Les décisions d’attribution du label start-up sont communiquées sur le 

portail électronique national des start-up (une plateforme numérique dans laquelle toutes les startups 

seront consignées). 

Les startups labellisées bénéficient d’un régime privilégié sur le plan fiscal. Ainsi, elles sont affranchies 

de la TAP, l’IRG et de l’IBS au cours de quatre (4) ans d’exercice, à partir de la date d’acquisition du label 

startup, avec une (1) année supplémentaire, en cas de reconduction. Elles sont aussi exemptes de la TVA et 

payent 5 % de droits de douane pour le matériel et installations procurés s’inscrivant dans la réalisation de 

leurs projets d’investissement (article 86 de loi n° 20-16)1. Notons qu’en 2021 le comité a donné le label 

start-up à 140 entreprises en Algérie. 

4.2. Labellisation des projets innovants : les conditions 

Le terme projet d’innovation contient tout espèce de projet créateur de valeur (développement de 

produits, services, procédés, technologies, savoir faire, nouveaux ou améliorés, un centre de recherche, un 

espace d'accélération), c'est-à-dire de nouveaux relais de croissance permettant de changer une 

organisation ou un écosystème. Ces projets font davantage l’objet de concentration dans les entreprises vu 

qu’ils sont stratégiquement déterminants (perspective de profits) mais qu’ils génèrent des craintes de 

résultats négatifs(Fernez-Walch , Gidel , & Romon, 2006, p. 87). Constat partagé par(Le Pendeven , Labulle 

, & Frugier , 2015, p. 05) selon lesquels, les projets innovants se réservent une part d’incertitude, en 

rapport avec la rentabilité du projet, l’impératif de confidentialité et la menace d’échec. 

En Algérie, le label projets innovants se tournent vers toute personne physique ou groupe de 

personnes physiques porteurs de projets (étudiants universitaires) n’ayant pas encore créé leurs sociétés, il 
 
1
Loi n° 20-16portant loi de finances pour 2021 modifiant et complétantl’article 33 de la loi n° 20-07 portantloi 

de finances complémentaire pour 2020. 
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permet d’accéder semblablement que le label startup à des atouts, et cela est conditionné par la croissance 

du projet et de son plan d’affaire. Le même comité a attribué le label projet innovant à 200 aux porteurs 

d’idées et de projets, satisfaisant toutes les exigences fixées par l’article 17 du décret exécutif 20-254, 

comme suit : 

 « une présentation du projet et ses aspects d'innovation ; 

 les éléments prouvant le fort potentiel de croissance économique ; 

 les qualifications scientifiques et/ou techniques et l'expérience de l'équipe en charge du projet; 

 le cas échéant : 

o tout titre de propriété intellectuelle ; 

o tout prix ou récompense obtenu(e) ; 

o un document attestant que la moitié ou plus des membres du projet sont titulaires du 

diplôme de "Doctorat" ; 

o une attestation d'incubation obtenue auprès d'un incubateur disposant du label «Incubateu »; 

o une présentation d'une preuve du concept ou d'un prototype. »  

Le label projet innovant est attribué pour une durée de deux (2) ans, reconductible deux (2) fois, dans les 

mêmes circonstances. Cette décision est  communiquée sur le portail électronique national des startups. 

4.3. Labellisation incubateur 

Le label incubateur concerne toute structure publique, privée ou en partenariat public-privé qui 

présente une assistance aux startups et aux porteurs de projets innovants, en termes d'hébergement, 

formation, conseil et de financement. A cet égard, l'incubateur candidat au label incubateur en Algérie a 

pour vocation de soutenir les startups incubées durant toute la période d'incubation. Selon l’article 25 du 

décret exécutif n° 20-254, il se lance à : 

 domicilier les start-up incubées et à leur offrir un espace de travail aménagé ; 

 accompagner les porteurs de projets lors des démarches de création de la société ; 

 assister les start-up dans la réalisation des business plans, d'études de marché et des plans de 

financement ; 

 assurer des formations spécifiques, notamment en gestion d'entreprise et sur les obligations légales et 

comptables ; 
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 mettre à disposition des porteurs de projets, des moyens logistiques, tels que les salles de réunion, le 

matériel informatique et bureautique et la connexion à internet à haut débit ; 

 assister les start-up pour la réalisation des prototypes ; 

 accompagner les start-up incubées dans la recherche des sources de financement et de déploiement 

sur le marché 

En suivant les procédures de labellisation des startups et des projets innovants, les demandes de 

remise du label incubateur sont présentées près du comité national à travers le portail électronique des 

startups, en joignant les documents suivants (article 22): 

 «le plan d'aménagement détaillé de l'incubateur ; 

 une liste des équipements mis à la disposition des startups incubées ; 

 une présentation des différents services offerts par l'incubateur aux startups incubées ; 

 une présentation des différents programmes de formation et d'encadrement proposés par 

l'incubateur; 

 les curriculums vitæ (CV) du personnel de l'incubateur, des formateurs et des encadreurs ; 

 éventuellement, la liste des startups incubées ; 

 un extrait du registre du commerce et des cartes d'identification fiscale (NIF) et statistique (NIS) ; 

 une copie des statuts juridiques de la société ; 

 une attestation d'adhésion à la caisse nationale des assurances sociales (CNAS) avec une liste 

nominative des salariés ; 

 une attestation d'adhésion à la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés (CASNOS).» 

Les aspirants au label incubateurs en Algérie, qui a une validité de cinq (5) ans, renouvelable, ont 

l’obligation de placer un personnel compétent et ayant une expérience professionnelle satisfaisante dans 

le domaine de l'accompagnement des entreprises. En termes d’allègement fiscal, les entreprises labellisées 

incubateur sont exemptes de la taxe sur l’activité professionnelle (TAP) et de l’impôt sur le revenu global 

(IRG) ou de l’impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS) pour une durée de deux (2) années, dès l’entrée en 

vigueur du label. Elles sont également exonérées de la TVA pour les équipements acquis entrant 

directement dans la réalisation de leurs projets d’investissement. (Article 87 de la loi de finance 2021).  

En 2021, l’incubateur de l’université de M’sila est le pionnier, à l’échelle nationale, à se voir doter du  
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label incubateur par le comité national de labellisation. Dans une allocation dédiée à ce sujet, le recteur de 

l’université a reconnu que «notre rôle est la valorisation de l’apprentissage et le développement des 

facultés d’innovation chez nos étudiants». L’incubateur de l’université de M’Sila accompagne en 2021 

quarante (40) porteurs d’idées et de projets innovants, et plus de 70 porteurs d’idées en phase de 

maturation.  Au total, le label incubateur d’affaires a été octroyé à 15 incubateurs au niveau national, dont 

des incubateurs privés et d’autres au niveau d'établissements universitaires spécialisées dans différents 

domaines.(M., 2021) 

Conclusion  

Construites sur la compétence, le savoir, l’innovation et le numérique, les startups seront la pierre 

angulaire de l’économie nationale et un propulseur de développement. A ce propos, la mise sur pied d’une 

économie solide implique la conjonction des actions pour la création d’un maillage de startups 

susceptibles de surmonter les différents challenges auxquels le pays s’attaque, tout particulièrement dans 

ceux de la transition numérique, économique et énergétique. 

Cette assistance consentie par l’Etat aux startups et porteurs de projets innovants explique sa forte 

fermeté à implanter un cadre juridique et réglementaire des startups, les processus de leur financement et 

les institutions accompagnatrices, à l’instar de Algeria Venture. Dans ce contexte, Notre article a souligné 

la promesse du gouvernement à propulser les innovateurs algériens et fait part des différentes démarches 

entreprises pour booster les startups, à l’image de la création de l’Algerian Start-up Fund donnant l’accès 

au financement souple et flexible avec le caractère innovant des entreprises, en plus du soutien des 

incubateurs qui sont vrai passage vers le tremplin de croissance, essentiellement sur le plan de 

l’accompagnement des jeunes entrepreneurs dans le coaching, le management et le marketing. 

En attendant les résultats de cette détermination et persévérance étatique, nous recommandons 

aux jeunes innovateurs de s’approcher de ces espaces et de montrer qu’ils sont capables de matérialiser 

leurs idées et d’atteindre les objectifs, à travers les dispositifs de soutènement mis en place, une approche 

neuve et un esprit entrepreneurial. 
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 ملخص الدراصة: 

ل لشسكاتهم الىاشئت وجقدم   تهدف هره الدزاطت ئلى حظليط الظىء على الخحدًاث والفسص التي جىاحه زواد ألاعمال في جأمين الخمٍى

ن حىل كيفيت دعم همى ألاعمال الجدًدة واطخكشاف هماذج ؤلاًساداث اإلاخخلفت للشسكاث الىاشئت  زؤي لىاطعي الظياطاث واإلاظدثمٍس

قاإلاحخملت عن طوفعاليتها  ادة زأض اإلاال والعىامل التي جإثس على اخخيازهم  ٍس ل التي حظخخدمها الشسكاث الىاشئت لٍص فحص هماذج الخمٍى

كي، حيث حعمل كمحسكاث لالبخكاز وخلق فسص العمل والىمى الاقخصادي.  اللىمىذج. جلعب الشسكاث الىاشئت دوزا مهم في الاقخصاد ألامٍس

ل ألاوشطت الدشغيليت والىمى مثل القسوض اإلاصسفيت طدبحث هره الىزقت في ألاطاليب الخقل والاطدثماز ي زأض يدًت اإلاظخخدمت لخمٍى

ل الجماعي والاطدثماز اإلاالئكي والعسوض ألاوليت للعمالث. طخىفس هخائج هرا البحث  ،اإلاال اإلاخاطس باإلطافت ئلى الطسق البدًلت مثل الخمٍى

ادة زأض زؤي قيمت للشسكاث الىاشئت وزواد ألاعمال الرً ن وأصحاب اإلاص اإلاال،ن ٌظعىن ئلى ٍش ن الرًن الوكرلك للمظدثمٍس ح آلاخٍس

ل الشسكاث الىاشئت. عمليتًخطلعىن ئلى فهم   جمٍى

ل  الكلمات املفتاحية: ل الراحي؛ الاطدثماز اإلاالئكي؛ زأض اإلاال الجسيء؛ الشسكاث الىاشئت؛ جمٍى ل الجماعي؛ ؤلاصداز ألاولي الخمٍى الخمٍى

ل باإلطخداهت.الحاطىاث واإلاظسعاثللعملت؛   ؛ الخمٍى

Abstract: 

This study aims to highlight the challenges and opportunities facing entrepreneurs in securing financing for their 

startups and provides insights for policymakers and investors on how to support the growth of new businesses and explore 

various revenue models for startups and their potential effectiveness. We will start by examining the financing models used 

by startups to raise capital and the factors that influence their choice of model. Startups play a critical role in the US 

economy, serving as engines of innovation, job creation, and economic growth. This paper will investigate traditional 

methods used to finance operational activities and growth such as bank loans and evutnev capital, as well as alternative 

methods such as crowdfunding, angel investing, and initial coin offerings .The findings of this research will provide valuable 

insights for startups and entrepreneurs seeking to raise capital, as well as for investors and other stakeholders looking to 

understand the startup financing landscape. 

Keywords: Bootstrapping; Angel Investment; Venture Capital; Crowdfunding; Initial Public Offering; Incubator & 

accelerator; debt financing.  
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1. Introduction 

A startup is a company or organization that is in its early stages of operation and is typically focused 

on developing a unique product or service in order to grow and establish itself as a successful business. 

Startups are often associated with technology and innovation and are known for their agility and ability 

to adapt to changing market conditions. 

Startups are young, fast-growing companies that aim to bring innovative products, services, or 

technologies to market. They are often founded by entrepreneurs with a passion for solving a problem or 

filling a gap in the market. Startups are often created with the goal of achieving rapid growth and scaling, 

with the aim of eventually becoming profitable or being acquired by a larger company. The startup 

journey is often filled with uncertainty and risk, but the potential rewards are high, as evidenced by 

numerous successful startups such as Facebook, Uber, Amazon, and Airbnb. The startup ecosystem has 

grown significantly in recent years, with many resources available to support entrepreneurs, such as 

accelerators, incubators, and venture capital firms. The success of a startup depends on many factors, 

including the founder's vision, the market opportunity, and the execution of the business plan. 

The United States is home to a thriving startup ecosystem, with numerous opportunities for 

entrepreneurs to launch and grow innovative businesses. With access to a large market, a skilled 

workforce, and a supportive business environment, the US attracts entrepreneurs from around the world. 

The tech industry, in particular, has been a major driver of startup growth, with many successful 

companies such as Google, Apple, Meta, and Amazon starting in the US. Despite challenges such as a 

competitive market and high costs, the potential for high growth and success draws many entrepreneurs 

to the US to start their own companies. In recent years, there are also many new alternative models of 

funding, such as revenue-based financing, which allows startups to raise capital in exchange for a 

percentage of their revenue, and token sales, which allow startups to raise money by selling digital tokens 

on a blockchain platform. 

1.1. Problem statement  

Startup financing is a critical component of the entrepreneurial process, as it allows new and early-

stage businesses to access the necessary capital for growth and development. The process of obtaining 

funding for a startup can be complex and challenging, as it involves a variety of funding options and 

stakeholders, including entrepreneurs, investors, and policymakers. 
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One of the most common forms of startup financing is equity investment, in which an investor 

provides capital in exchange for an ownership stake in the company. This can take the form of venture 

capital, angel investing, or private equity. Other forms of startup financing include debt financing, where a 

business borrows money and is required to pay it back with interest, and crowdfunding, through which a 

business can raise capital from a large number of individuals. 

The startup financing landscape has undergone significant changes in the United States in recent 

years. The traditional models of venture capital and angel investing have been joined by a variety of 

alternative methods, each with their own unique advantages and disadvantages. This article will explore 

the most common startup financing models in the USA, including venture capital, angel investing, 

crowdfunding, and more, and This leads us to ask the following question: What are the financing tools the 

entrepreneurs use to finance their startups in the United States? 

Based on the previous question, we can substitute the problem that we want to answer through 

this paper with the following question: 

 What are the key instruments to finance a startup based on US startup experience in this field? 

 What are the advantages and disadvantages of each of these instruments? 

1.2. Research goals 

The current research aims to achieve the following goals: 

 To understand the factors that influence the success of startup financing; 

 To compare the traditional and alternative sources of financing for startups; 

 To analyze the role of government policies in promoting startup financing; 

 To examine the impact of cultural and socioeconomic factors on startup financing; 

 To assess the risk and return tradeoff in startup financing decisions; 

 To evaluate the effectiveness of mentorship and incubator programs in facilitating startup financing. 

1.3. Research Importance  

The study of startup financing is an important area of research as it can provide insight into the 

challenges and opportunities facing early-stage businesses. Research in this area can help to understand 

the financing landscape, identify the factors that affect a startup's ability to access funding, and assess the 

impact of different funding options on the performance and survival of startups. 
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Furthermore, research on startup financing can inform the development of policies and programs 

that support the growth and success of new and early-stage businesses. It can also provide valuable 

information for entrepreneurs and investors, as it can help them to make more informed decisions 

about how to raise capital for their ventures and understand the risks and returns associated with 

investing in startups. 

startup financing is a crucial aspect of the entrepreneurial process and the success of early-stage 

businesses. The academic study of startup financing can provide valuable insights into the funding 

landscape and help entrepreneurs, investors, and policymakers make more informed decisions. 

Additionally, it can contribute to the understanding of the economic and social impact of startups and 

their role in job creation, innovation, and economic growth. 

One of the key characteristics of a startup is its focus on developing a unique product or service. 

This is often achieved through the use of cutting-edge technology, such as artificial intelligence, machine 

learning, and blockchain. These technologies allow startups to create products and services that are not 

only new and innovative but also highly scalable and efficient. 

Another important aspect of startups is their ability to adapt to changing market conditions. 

Startups often operate in highly dynamic and fast-paced environments and must be able to quickly 

pivot and adjust their strategies in order to stay competitive. This requires a culture of experimentation 

and a willingness to take risks, as well as a strong team of individuals who are able to work together 

effectively and efficiently. 

2. Startups Financing Models 

Startups are vital to the growth and innovation of the economy, and the way in which they secure 

funding is crucial to their success. There are several financing models that startups use to raise funds, 

including bootstrapping, angel investment, venture capital, crowdfunding, initial public offering, incubator 

and accelerator, and debt financing. Each model has its own advantages and disadvantages, and the 

choice of which model to use will depend on the specific needs of the startup. 

According to (Bortolini et al., 2018) The primary goal of a startup is to find a viable business model 

that can generate value for its customers while being effectively captured by the startup itself. This 

business model is not easily defined, being a consequence of the application of tools involving trials, data 

analyses, and testing. Based on this definition, Startup financing refers to the various methods and sources 
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of funding available to early-stage companies to support their growth and development. There are 

several different financing models available to startups, each with its own advantages, disadvantages, 

and unique characteristics. Some of the most common financing models include bootstrapping, angel 

investment, venture capital, crowdfunding, debt financing, Initial coin offering, and incubator and 

accelerator programs. 

One of the most common forms of startup financing is equity investment, in which an investor 

provides capital in exchange for an ownership stake in the company. This can take the form of venture 

capital, angel investing, or private equity. Other forms of startup financing include debt financing, where a 

business borrows money and is required to pay it back with interest, and crowdfunding, through which a 

business can raise capital from a large number of individuals. 

Crowdfunding, initial coin offering, Accelerator and Incubator programs are a newer financing 

models that has gained popularity in recent years. they involve raising money from a large number of 

people, typically through an online platform, in exchange for rewards or equity. This model can be 

particularly useful for startups that have a strong consumer-facing product or service, as it allows them to 

validate their idea and build a customer base before seeking more traditional forms of funding. However, 

the funding raised through crowdfunding may not be enough to fully support a startup's growth and 

development. 

2.1. Bootstrapping 

According to (Efron, 1992), the central idea behind bootstrapping is to use the sample data to 

simulate the sampling distribution of a statistic. The bootstrapped samples can be used to estimate the 

variability of the sample statistic and to make inferences about the population parameter based on the 

sample data. The bootstrapped samples can also be used to construct confidence intervals for the 

population parameter. 

Bootstrapping is a statistical technique that involves generating multiple samples from a single 

sample with replacement. it refers to the process of starting a business with limited resources, relying on 

personal savings, creative financing, and the hard work and ingenuity of the founder. This approach to 

starting a business is characterized by a focus on lean, efficient operations and a willingness to experiment 

and pivot based on feedback from customers (Blank, 2013, p. 63). Bootstrapping has been widely used in 

various fields, including statistics, computer science, and engineering. It has been shown to be a useful tool 
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for estimating the variability of a statistic, making inferences about a population, and constructing 

confidence intervals. 

Chart 1.1. the bootstrapping financing systems  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                 Source: (Cuofano, 2022) 

In business, bootstrapping a startup refers to the process of starting a business with limited 

resources and relying on internal cash flow and self-generated income to fund growth. Bootstrappers take 

an idea and using talent and professionalism build a worthwhile business without the backing from 

investors and having little or no starting capital. It takes great dedication, sound work ethics, and pure 

single-mindedness to achieve success this way. Some of the greatest entrepreneurs such as Sam Walton 

and Steve Jobs exemplify these characteristics (Harvey, 2022). 

2.2. Angel Investment 

Angel Investing is a popular financing model for startups in the USA. This model involves wealthy 

individuals, known as angel investors, providing funding to startups in exchange for equity. Angel 

investors often have a background in the industry in which the startup operates, and they may also 

provide valuable mentorship and networking opportunities. The downside of angel investing is that the 

amount of funding available may be limited, and the terms may not be as favorable as those offered by 

venture capitalists. 

This process refers to the financial capital provided by high-net-worth individuals, also known as 

angel investors, to start up or early-stage companies. The primary goal of angel investors is to generate a 

high return on investment, usually through equity ownership in the company. And it plays a crucial role in 

the early stages of a company's development, providing capital for research and development, product 

development, and market expansion. According to a report by (Angel Investement Network, 2022) the 
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Statistics claim that among US companies that received angel investment funding in 2021, the average 

amount of capital raised was about $450K. While the top tier of angel investments go to the technology, 

medical and healthcare sectors, investments have been made in a wide variety of business sectors. The 

amount of active angel investors in America continues to grow, with the Small Business Administration 

estimating that there are now over 250,000 active angel investors in the US, and that they provided 

funding for about 30,000 companies per year. 

Chart 1.2. angel investement by sectors in USA  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

                                                 Source: (The American Angel, 2017) 

Angel investors are typically looking for companies with high growth potential, a strong 

management team, and a solid business plan. They also consider the market potential for the product or 

service offered by the company, as well as the size and stage of the company because Angel investments 

are often seen as a high-risk, high-reward type of investment, as they are typically made in early-stage 

companies with limited operating history. However, the risk is offset by the potential for high returns if the 

company is successful. 

2.3. Capital Venture 

Venture Capital is one of the most well-known financing models for startups in the USA. It typically 

involves a group of professional investors, known as venture capitalists, who provide large sums of money 

to startups in exchange for equity in the company. This model is often used by companies with a proven 

track record of success and looking to expand rapidly. The downside of venture capital is that it can be 

difficult to secure, and the terms of the investment can be heavily favorable to the venture capitalists. 

The venture capital model is an important source of financing for start-ups and high-growth 

companies, as traditional forms of financing, such as bank loans, may not be available or suitable for these 
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types of companies. The high-risk, high-reward nature of venture capital makes it an attractive option for 

both the investors and the companies they invest in. 

This business model is a form of private equity financing provided to early-stage and high-growth 

companies. The goal of venture capital firms is to invest in startups that have the potential to become 

highly successful, with the aim of generating high returns on investment. Venture capital firms typically 

provide financial support in exchange for equity ownership in the company. This equity ownership allows 

venture capital firms to share in the company's future success and profits. Venture capital firms may also 

provide additional support to the company, such as strategic guidance and access to their network of 

industry contacts. Venture capital is typically provided in rounds, with each round of funding being used 

to support the company's growth and development. As the company grows and becomes more successful, 

it may attract additional venture capital funding from additional investors. 

Chart 1.3. the evolution of venture capital in USA 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                        Source: (Statista, 2020) 

According to science & business (2019), in 19 July 2019, Total venture capital funding in the U.S. for 

first six months of 2019 reached levels not seen since the year 2000, the waning days of the dot-com era. 

And based on the latest MoneyTree Report published by PWC and CB Insights, and charted by, venture 

financiers invested $54.9 billion in the first half of this year, the highest first-half funding level since $66.4 

billion invested in 2000. 

3.4. Crowdfunding 

crowdfunding refers to the process of raising capital for a project, business, or venture through small 

contributions from a large number of people. Crowdfunding has become an increasingly popular option 
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for entrepreneurs and creatives to raise funds for their projects, as it provides access to capital and a 

platform to build a community of supporters. However, there are also risks associated with crowdfunding, 

such as the risk of fraud or mismanagement of funds. 

According to a report by Massolution (2015),the crowdfunding industry has grown rapidly in recent 

years, with the global volume of funds raised through crowdfunding reaching $34 billion in 2015. 

Crowdfunding has become an increasingly popular option for entrepreneurs, artists, and other creatives to 

raise funds for their projects, as it provides access to capital without the need for traditional forms of 

financing, such as bank loans or venture capital. 

Crowdfunding has several benefits for both investors and campaign organizers. For investors, 

crowdfunding offers an opportunity to invest in early-stage projects and to support causes they are 

passionate about. For the campaign organizers, crowdfunding provides access to capital and a platform to 

build a community of supporters and customers. However, crowdfunding also has its drawbacks. For 

example, there is a risk of fraud or mismanagement of funds, as there is often little oversight or regulation 

of crowdfunding campaigns. Additionally, the success of a crowdfunding campaign depends on the ability 

of the campaign organizers to effectively market their project and to generate interest and support from 

potential investors. 

Chart 1.4. crowdfunding in the United States  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                   Source: (Israel, 2017) 

According to Israel (2017), researchers analyzed data from 2009 to 2015 on successful Kickstarter 

campaigns and venture capital investments, and they found that Kickstarter allocates a much larger share 

of its resources than venture capitalists to the interior of the country, away from coastal population 

centers and traditional technology hubs. Even in the Boston area and Silicon Valley, Kickstarter 
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investments were concentrated in different areas than venture capitalists' funding. Kickstarter funding in 

the Bay Area, for example, goes disproportionately to Marin and Napa counties, whereas San Francisco 

and the Peninsula counties received more venture capitalists' funding. 

3.5. Initial Coin Offering 

An Initial Public Offering (IPO) is the process through which a privately-held company becomes 

publicly traded by issuing shares of stock to the public for the first time. This is typically done to raise 

capital, increase visibility and expand the shareholder base. But lately another form of public funding have 

emerged to the ecosystem after the big success of blockchain and tokens, this methode is named initial 

coin offering or (ICOs). 

(ICOs) have become a popular means for startups to raise funds in the United States. An ICO is a 

type of crowdfunding campaign in which a new cryptocurrency or token is offered in exchange for 

investments. The funds raised through an ICO are typically used to finance the development and launch of 

a new product or service. ICOs have grown in popularity in recent years due to their relative ease and 

speed compared to more traditional forms of fundraising. Additionally, the growth of blockchain 

technology and the increasing popularity of cryptocurrencies have also contributed to the growth of ICOs 

in the USA. 

Chart 1.4. Blockchain funding between 2015-2019 in the US  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                              Source: (Rolfe, 2020) 

However, ICOs have faced significant regulatory challenges in the USA. In July 2017, the U.S. 

Securities and Exchange Commission (SEC) issued a report stating that many ICOs may be considered 

securities and therefore subject to federal securities laws. As a result, many ICOs have been required to 

register with the SEC or face legal consequences (SEC, 2017).  
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Despite the regulatory challenges, ICOs have continued to grow in popularity in the USA, with many 

successful campaigns raising millions of dollars. For example, the ICO for the messaging app Telegram 

raised over $1.7 billion, and EOS raised also over $4.2 billion (Hamacher, 2021). 

3.6. Incubator & accelerator 

An incubator and accelerator are programs designed to support the growth and development of 

early-stage startups. They provide a range of resources and support, including mentorship, networking 

opportunities, access to funding, and office space, to help entrepreneurs bring their ideas to market and 

grow their businesses. 

Incubators and accelerators differ in their focus and duration. Incubators provide long-term support 

and resources to early-stage companies, with a focus on helping them grow and develop over an extended 

period of time. Accelerators, on the other hand, are typically short-term programs that provide intensive 

support and mentorship over a condensed period, often with the goal of preparing companies for 

investment or an IPO. Incubators and accelerators differs in (DE Groot, 2018): 

 Accelerators are funded by an existing company. Incubators are often independent but can have 

connections to venture capital firms or funds, or universities; 

 Accelerators are aimed at accelerating companies and scaling them up. Incubators focus primarily on 

stimulating innovation (they incubate disruptive ideas). To make things a little more complicated, in 

some cases, Incubators function as preparation for Accelerators; 

 For Accelerators, a clearly delineated time frame of a few months is usually set. Incubators are longer 

term in many instances even taking years and are more open-ended; 

 At Accelerators, mentoring by the legacy company is a distinctive part of the program. Furthermore, 

the established firm will often buy a small equity stake in the startup or scale-up. These are two of the 

reasons why being accepted into an Accelerator program has a high threshold. On the other hand, 

Incubators focus on larger numbers and are less selective; 

 Accelerators have a much more structured program than Incubators and try to create a kind of alignment 

between the startups. Incubators are more focused on creating an environment for co-creation. 

Despite the benefits, participating in an incubator or accelerator program is not right for every  
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startup. For example, startups that have already achieved significant growth and have a well-established 

business model may not benefit as much from these programs. 

4.Summary & Conclusion 

In conclusion, the startup financing landscape in the USA is diverse and constantly evolving, with 

various options available for entrepreneurs seeking funding. Each financing model has its own unique set 

of advantages and disadvantages, and it is essential for startups to carefully consider their options and 

choose the model that best suits their needs. With the right funding and support, startups can navigate the 

challenges of early-stage development and turn their ideas into successful businesses. 

Despite the many challenges that startups face, there are also many benefits to starting and running 

a startup. One of the biggest benefits is the potential for significant financial returns, as successful startups 

can often achieve rapid growth and generate significant revenue. Additionally, startups often provide a 

high level of autonomy and flexibility, allowing individuals to take ownership of their work and make a 

meaningful impact. 

Overall, startups are an important and dynamic part of the business landscape and play a vital role 

in driving innovation and economic growth. Whether you are an entrepreneur looking to start your own 

business, or a professional looking to join a startup team, the startup ecosystem offers a wide range of 

opportunities for growth and success. 

startup financing is a crucial aspect of the entrepreneurial process and the success of early-stage 

businesses. The academic study of startup financing can provide valuable insights into the funding 

landscape and help entrepreneurs, investors, and policymakers make more informed decisions. 

Additionally, it can contribute to the understanding of the economic and social impact of startups and 

their role in job creation, innovation, and economic growth. 
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 الىظام البيئي للمؤصضات الىاشئة في الجسائر

 -دراصة ثحليلية-

Ecosystem for start-ups in Algeria 

An analytical study 
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 طالبة دكحوراو/ زروقي وعيمة/ حامعة جضمضيلد /الجسائر

Dr ST. ZERROUKI NAIMA/ UNIVERSITY OF TISSEMSILT , / ALGERIA 

 ملخص الذراصة: 

للماؾؿاث الىاقئت في الجؼائغ بُٛت صٖم ومغا٣ٞت اإلااؾؿاث الىاقئت التي  تهضٝ هظه الضعاؾت بلى حؿلُِ الًىء ٖلى الىٓام البُئي

٘ الا٢خهاصي  .حٗخبر  مً ؤهم ؤلُاث جىَى

ير مىار بُئي مالئم الؾدثماع في  و مً احل طل٪ اؾخسضمىا اإلاىهج الاؾخيباَي باؾخٗما٫ ؤصاحي الىن٠ و الخدلُل لخبين ؤهمُت جٞى

 .اإلااؾؿاث الىاقئت في الجؼائغ

٘ مً صعحت و ٢ض  ت ٢هض ألازظ باإلااؾؿاث الىاقئت و ٦ظا الٞغ م اإلاجهىصاث اإلابظولت مً َٝغ الضولت الجؼائٍغ زلهىا بلى اهه ٚع

ت  مت الؿُاؾُت  ال٣ٍى ل ألامغ الظي ٌؿخضعي الب٣اء ٖلى الٍٗؼ ٤ ماػا٫ ٍَى الجاطبُت الاؾدثماع في مجا٫ اإلااؾؿاث الىاقئت،  بال ان الٍُغ

 .إهمُت هظا الاؾدثماعوػٍاصة الىعي الث٣افي ب

ل  ني لخمٍى ما٫، الهىضو١ الَى ، خايىاث الٖا ال٩لماث اإلاٟخاخُت: اإلااؾؿاث الىاقئت، الىٓام البُئي للماؾؿاث الىاقئت، اإلاؿٕغ

 اإلااؾؿاث الىاقئت،

ما٫، الهىضو١  الكلمات املفحاحية: ، خايىاث الٖا ل اإلااؾؿاث الىاقئت، الىٓام البُئي للماؾؿاث الىاقئت، اإلاؿٕغ ني لخمٍى الَى

 اإلااؾؿاث الىاقئت،

Abstract: 

      This study aims to shed light on the ecosystem of the start-ups in Algeria, in order to support and accompany the 

start-ups, which are considered one of the most important mechnisms for diversifying the economy. 

      For this, we used the deductive system to use the performance of description and analysis to show the importance of 

providing a favorable ecosystem climate in the start-up in Algéria. 

     We have concluded  however  that  efforts made by the Algérian state to take the start-up, as well as to raise the 

degree of       attractivenss the investment in the field of the start-up  however, the way is still long, which requires 

maintaining strong political determination and increasing  the cultural awareness of importance of this investment. 

Keywords: Start-up, Ecosystem of the star-up, Accelerator, Incubators, ASF 
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 :ملذمة

 ٘ ٘ الا٢خهاص ، ٧ل هظا بُٗضا ًٖ الَغ ٖمضث الجؼائغ مازغا ٖلى اًجاص هماطج ا٢خهاصًت حضًضة ألوٗاف و جىَى

مً ؤهم    START-UPالىُٟي، خُث حٗلذ الضولت مً بين جل٪ الىماطج ؤلُت اإلااؾؿاث الىاقئت ؤو ما ٌٗٝغ  بـ  

اتها، و ؤبضث  في آلاوهت الازيرة اهخماما ٦بيرا لضٖم الك باب الجؼائغي ٖلى اؾخدضار ماؾؿاث الىاقئت، هظه ؤولٍى

ني.  ألازيرة و التي جمثل اإلادغ٥ ألاؾاس ي ال٢خهاص الٛض، ٦ما انها ج٣ضم ٢ُمت مًاٞت لال٢خهاص الَى

ين و خاملي الابخ٩اعاث الجضًضة، آلامغ الظي  هظا الىمىطج الا٢خهاصي ٌؿتهضٝ و ٌؿخ٣ُب ٞئت الكباب و اإلاستٖر

ؼ  ال٣ُإ الاهخاجي و  في مؿاع ٖملُت الخىمُت و النهًت الا٢خهاصًت في الجؼائغ، ؾِؿاهم بك٩ل ؤ٦ثر ٢ىة ٦ظا و ٦ظا حٍٗؼ

ت الىَىُت ؤو اإلاهاحغة.  اؾخ٣ُاب ال٨ٟاءاث الجؼائٍغ

ت  ت في هظا اإلاجا٫ في اؾخدضار وػاعة م٩لٟت باإلااؾؿاث الىاقئت و ا٢خهاص اإلاٗٞغ ججؿضث الاعاصة الؿُاؾُت ال٣ٍى

غها، ٞإزظث حملت مً احغاءاث م٩لٟت بتهُئت و جى  ٞير هٓام بُئي مالئم لألزظ بهظه اإلااؾؿاث و مغا٣ٞتها و جٍُى

 والخضابير و الخُِ ل٩ي جهبذ اإلااؾؿاث الىاقئت وا٢ٗا مٗاقا.

 و مً زال٫ ما ؾب٤ ًخطح الاق٩الُت الغئِؿُت الخالُت:

 جؼائغ؟مضي هطج الىٓام البُئي لجظب الاؾدثماع   في اإلااؾؿاث الىاقئت في ال 

 وجىضعج جدذ هظه الاق٩الُت الاؾئلت الخالُت:

 ما هى وا٢٘ هٓام البُئي للماؾؿاث الىاقئت في الجؼائغ؟،

 ما هي الخدضًاث الىٓام البُئي للماؾؿاث الىاقئت؟،

 ما هي ؤٞا١ الىٓام البُئي الجاطب لالؾدثماع في اإلااؾؿاث الىاقئت في الجؼائغ؟.

 أىمية الذراصة: 

ال٨بيرة و الضوع الظي ج٣ىم به اإلااؾؿاث الىاقئت في جد٤ُ٣ الىمى الا٢خهاصي، مً زال٫ ما جخميز به بن ألاهمُت 

٠ُ اإلاىاعص اإلاالُت ، و ال٣ضعة ال٨بيرة ٖلى الابخ٩اع  الخ٨ىىلىجي، هى ما صٞ٘ بالضولت  ت في الىمى وال٨ٟاءة في جْى مً الؿٖغ

ؼ الىٓم البُئُت اإلادٟؼة ٖلى اؾخدض غ هظا الىٕى مً اإلااؾؿاث ، و اإلاالخٔ ان هىا٥ الى  وي٘ و حٍٗؼ ار و  جٍُى

اع ٖمل الىٓام البُئي للماؾؿاث الىاقئت، و هظا ما ٌٗبر ًٖ ٞجىة بدثُت في  ت ص٣ُ٢ت و قاملت إَل الاٞخ٣اع الى مٗٞغ

لماؾؿاث هظا اإلاجا٫ ، مما  ؤوحب ٖلى الباخثين و ألا٧اصمُين و اإلاسخهين ال٣ُام بخدلُل وصعاؾت الىٓام البُئي ل

به. ؼه و ما ًجب جهٍى  الىاقئت و اؾخسالم وجدضًض ما ًجب حٍٗؼ

 أىذاف الذراصة:

 جخجلى ؤهضاٝ الضعاؾت ُٞما ًلي:

 ،ٞهم الىٓام البُئي للماؾؿاث الىاقئت في الجؼائغ 
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 ،ؤهم الخضابير اإلاخسظة لخدؿين الىٓام البُئي اإلادٟؼ ٖلى الاؾدثماع في اإلااؾؿاث الىاقئت 

 ٠ٗ و ٦ظا الٟغم الىٓام البُئي للماؾؿاث الىاقئت في الجؼائغؤهم ه٣اٍ ٢ىة و ي 

 :املىهج املحبع

٢هض صعاؾت هظا اإلاىيٕى و بدث حىاهبه و الىنى٫ بلى هخائج وبُٖاء جٟؿيراث إلاسخل٠ الدؿائالث اإلاُغوخت 

 اؾخسضمىا اإلاىهج الاؾخيباَي باؾخٗما٫ ؤصاحي الىن٠ و الخدلُل. 

 الىظام البيئي للمؤصضات الىاشئة: املحور الاول: مفاىيم عامة حول 

 أوال: مفهوم املؤصضات الىاشئة:

 ٢بل الخٗغى للىٓام البُئي للماؾؿاث الىاقئت، ٧ان البض مً جىاو٫ مٟهىم اإلااؾؿاث الىاقئت، و طل٪ مً زال٫:

 جعريف املؤصضات الىاشئة: 1

ها "  ت مهممت لخEric Ries٣ٌٗٞغ ضًم مىخج ؤو زضمت حضًضة في ْل " بإنها " الكغ٦ت الىاقئت هي ماؾؿت بكٍغ

 (Eric, 2010)ْغوٝ مً ٖضم ال٣ُين الكضًض" 

ها "   ت، و٧ىنها اؾؿذ خضًثا ؤو ؤن ٩ًىن لها اعجباٍ Paul Grahamو ٌٗٞغ " ٖلى ؤنها " ماؾؿت نممذ لخىمى بؿٖغ

ال مً عؤؽ اإلاا٫ اإلاساَغ  لِـ بالًغوعة ان ًجٗل منها ماؾؿت هاقئت"  بالخ٨ىىلىحُا الخضًثت، ؤو ؤن ج٩ىن جل٣ذ جمٍى

(Paul ،2012)   . 

ها " ٗت الىمى و ًتراوح ٖمغها بين ٦ISEDما حٗٞغ  10ؾىىاث، ال ٣ًل ٖضص ٖمالها ًٖ  5ؤو  4" بـ " ٧ل ماؾؿت ؾَغ

 .(ISED, 2016, p. 12)% و ٣ًاؽ بٗضص الٗما٫ ؤو حجم الاًغاصاث" 20ٖما٫، ًٟى١ مٗض٫ همىها الؿىىي 

ـــ  20مً اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  11صة و ٖٝغ اإلاكٕغ الجؼائغي اإلااؾؿاث الىاقئت في اإلاا ــ ــ  15اإلااعر في  254ـ

ىُت إلاىذ ٖالمت "ماؾؿت هاقئت" و "مكغوٕ مبخ٨غ و خايىت ؤٖما٫، و جدضًض  2020ؾبخمبر  اإلاخًمً اوكاء لجىت َو

 هامها و حك٨ُلتها و ؾيرها 

 :11املادة 

 اإلاٗاًير الخالُت:حٗخبر ماؾؿت هاقئت ٧ل "ماؾؿت زايٗت: لل٣اهىن الجؼائغي و جدترم 

 ؾىىاث، 08ؤن ال ًخجاوػ ٖمغ اإلااؾؿت زماوي  .1

 ًجب ؤن حٗخمض همىطج ؤٖما٫ اإلااؾؿت ٖلى مىخجاث ؤو زضماث ؤو همىطج ؤٖما٫ ؤو ؤي ٨ٞغة مبخ٨غة، .2

ىُت، .3 ا٫ الؿىىي اإلابلٜ الظي جدضصه اللجىت الَى  ًجب ؤال ًخجاوػ ع٢م ألٖا

% ٖلى ألا٢ل مً ٢بل ؤشخام َبُُٗين ؤو نىاص٤ً اؾدثماع 50ؿبت ؤن ٩ًىن عؤؾما٫ الكغ٦ت مملى٧ا بي .4

 مٗخمضة ؤو ن َٝغ ماؾؿاث ؤزغي خانلت ٖلى ٖالمت " ماؾؿت هاقئت"،
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 ًجب ؤن ج٩ىن ام٩اهُاث همى اإلااؾؿت ٦بيرة بما ُٞه ال٨ٟاًت، .5

ضة الغؾمُت، ٖامل  250ًجب ؤال ًخجاوػ ٖضص الٗما٫  .6  (2020)الجٍغ

اصًت، ًخم       و مما ؾب٤ ًم٨ً ؤن وٗٝغ اإلااؾؿاث الىاقئت ٖلى ؤنها مهُلح ًُل٤ ٖلى ٨ٞغة ابضاُٖت و ٍع

جُب٣ُها ٖلى اعى الىا٢٘ لخهبذ ماؾؿت خضًثت اليكإة، مً ٢بل عائض ؤو عواص ؤٖما٫، خُث حٗالج مكا٧ل مُغوخت 

خضًثت، ج٩ىن مسغحاتها زضماث ؤو ؾل٘ ؤو همىطج ؤٖما٫ ؤو مؿب٣ا، مً زال٫ ابخ٩اع خلى٫ باؾخسضام الخ٨ىىلىحُا ال

 ؤي ٨ٞغة مبخ٨غة.

 خصائص املؤصضات الىاشئة:  2

 جخميز اإلااؾؿاث الىاقئت بجملت مً الخهائو هىعصها في آلاحي:

ؤي ؤن ج٩ىن هاقئت لِـ هضٞا في خض طاجه، ٞهي ال حؿعى للب٣اء ٖلى هظا الىدى َىا٫ ٞترة  مؤصضة مؤكحة:

، نٟدت 2021)ًاؾمُىت مسىاف و حما٫ الضًً زاؾ٠، خُاتها، خُث ان اإلااؾؿت الىاقئت هي مغخلت مب٨غة ٣ِٞ 

 والخُىع. ، و جُمذ الى ؤن جهل إلاغاخل مخ٣ضمت مً الىطج(31

ان هظه الخانُت حٗخبر ألاهم و حىهغ الازخالٝ، و لٗل الؿغ الخٟي وعاء هجاح اإلا٣او٫ ؤهه ًمل٪ هظه  :الابحكار

 . (5، نٟدت 2015)ؾام الخمان، اإلايزة. اإلاهم في ألامغ ج٣ضًم ٢ُمت للٗمالء بمىخج ؤو زضمت لم ًٟٗلها ؤخض 

" الؿمت ألاؾاؾُت التي جخميز بها اإلااؾؿت الىاقئت ًٖ ٚيرها مً  Paul Grahamو هي ميزة اٖخبرها" :الىمو

ت" Growthاإلااؾؿاث، خُث ؤقاع في م٣اله خى٫ الىمى" "   الى ؤن اإلااؾؿت الىاقئت هي ماؾؿت مهممه لخىمى بؿٖغ

(Paul, 2012) م٣اعهت بإ٢غانها(، م٘ جغ٦يزها ٖلى الىمى الٗالمي صون ٖىائ٤، و طل٪  15، ٦بيرة ) وؿبت همى جٟى١ %

ٗت"    (Benet , 2016, p. 15)بؿبب ٢اٖضتها الجٛغاُٞت وصٖامت الخ٣ىُاث الجضًضة و الؿَغ

 .Hanieh Esmaeilpourmotlagh, 2018, p) للماؾؿاث الىاقئت ٢ضعة ٦بيرة ٖلى الخىؾ٘ في ألاؾىا١ :الحوصع

،خُث ًخم بىاء همىطحها بال٨ُُٟت التي ًم٨ً ٞيها ج٣ضًم اإلاىخج ؤو الخضمت في الٗضًض مً ألاؾىا١ اإلاسخلٟت في و٢ذ (46

 . (European union, & interreg, 2017, p. 4)واخض 

ضة، مما ً :املخاطرة      ٩ىن جىُٟظها و هجاخها ٚير ما٦ض اإلااؾؿاث الىاقئت مبيُت ٖلى ؤ٩ٞاع ابضاُٖت و مسخلٟت و ٍٞغ

 (European union, & interreg, 2017, p. 5)طاث مساَغ. و 

 الىظام البيئي للمؤصضات الىاشئة  ثاهيا

 جعريف الىظام البيئي للمؤصضات الىاشئة  1

ال ًىحض حٍٗغ٠ زام بالىٓام البُئي للماؾؿاث الىاقئت، و ل٨ً ًم٨ً اؾخيباَه مً حٗاٍع٠ مكابهت للىٓام 

 البُئي للم٣اوالجُت
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زل مى٣ُت حٛغاُٞت مدضصة، ًخإل٠ مً الىٓام البُئي اإلا٣اوالحي ٖلى ؤهه" مجخم٘ جٟاٖلي صا Vogel Peterُٞٗٝغ 

اع  ما٫ و اإلااؾؿاث و اإلاىٓماث( والٗىامل مثل) ألاؾىا١ و الَا ت و مخضازلت مثل ) عواص الٖا حهاث ٞاٖلت مخىٖى

ؼ بوكاء ماؾؿاث حضًضة  ما٫( و التي جخُىع بمغوع الى٢ذ لخٍٗؼ اصة الٖا  Peter)الخىُٓمي ، بِئت الضٖم، الث٣اٞت الٍغ

Vogel, 2013, p. 446).) 

ت مً الٟاٖلين في مجا٫ اإلا٣اوالجُت ) ؾىاء اإلادخملين ؤو  Mason.C et Brown.Rحٍٗغ٠  انها ٖلى ؤهه " مجمٖى : ٌٗٞغ

الخالُين(، و ماؾؿاث الضٖم) مثال الكغ٧اث اإلاخىاحضة، اصخاب عئوؽ اإلاىا٫، البىى٥....(، هُئاث ٖامت وزانت) 

اإلااؾؿاث، ٖضص الكغ٧اث طاث الىمى الجامٗاث، الهُئاث اإلاالُت( بما ٞيها ٦ظل٪ مسغحاث اإلا٣اوالجُت )  مٗض٫ اوكاء 

 Colin Mason & Ross)اإلاغجٟ٘........( و التي جدكاب٪ بك٩ل عؾمي و ٚير عؾمي للخىانل في البِئت اإلا٣اوالجُت اإلادلُت. 

Brown, 2014, p. 5). 

ه  الىٓام البُئي للكغ٧اث الىاقئت هى هٓام جٟاٖلي ًخإل٠ مً ؤشخام و قغ٧اث  Startup Commonsو ٌٗٞغ

 . (Commons, W,Y)هاقئت ومسخل٠ اإلاىٓماث في مى٢٘ ماصي و/ؤو اٞتراض ي لدؿهُل الكغ٧اث الىاقئت الجضًضة 

ٗت في مٟهىم  ما٫ ٖلى مضي ال٣ٗىص الثالزت اإلاايُت، خضزذ جُىعاث ؾَغ الىٓام البُئي ٖىض جُب٣ُه في مجا٫ ألٖا

ُل٤ ٖلى اإلاٟهىم اؾم هٓام بُئي لألٖما٫، خُث جخٗاون الكغ٧اث في ق٩ل ٖال٢اث لخل٤ ٢ُمت للٗمالء،  وباإلاثل   ًُ

ىانغها الضاٖمت في بِئت  ٌكير الىٓام البُئي للكغ٧اث الىاقئت بلى الٓاهغة التي جخٟاٖل ٞيها الكغ٧اث الىاقئت ٖو

ؼ همى  و همى هظه الكغ٧اث الىاقئتمهممت ل  .(Nirnaya Tripathi & and others , 2018, p. 57 ) خٍٗؼ

مما ؾب٤ ًم٨ً اؾخسالم حٍٗغ٠ للىٓام البُئي للماؾؿاث الىاقئت ٖلى ؤهه جل٪ الٗىانغ اإلاخ٩املت مً الٗىامل 

ؼ هٓام بُئي حٗمل وجىمى ُٞه الا٢خهاصًت والؿُاؾُت و الخىُٓمُت و ال٣ ير و حٍٗؼ اهىهُت، و التي جخٟاٖل م٘ بًٗها لخٞى

 اإلااؾؿاث الىاقئت.

 مكوهات الىظام البيئي للمؤصضات الىاشئة:  2

م٨ً  ت مً الٗىانغ اإلا٩ىهت للىٓام البُئي للماؾؿاث الىاقئت و التي جضٖم اإلااؾؿاث الىاقئت،  ٍو جخٟاٖل مجمٖى

 الخالي:جىيُدها مً زال٫ الك٩ل 
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 (: مكوهات الىظام البيئي للمؤصضات الىاشئة1الشكل ركم )

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خماص ٖلى  املصذر  Nirnaya Tripathi and others,( 2018), Insights in to Startup Ecosystems through: مً اٖضاص الباخثين بااٖل

Exploration of Multi-vocal Literature 

و مً زال٫ الك٩ل الؿاب٤ ًدبين لىا م٩ىهاث الىٓام البُئي للماؾؿاث الىاقئت بىاء ٖلى صعاؾت ٢امذ بها  

Nirnaya Tripathi and others  

 ريادة الاعمال:  أ 

ًاء الاؾاؾُىن في   ت الخانت بهم، هم ال٣اصة و الٖا ضون ؤولضيهم ؤٖما٫ الخجاٍع ما٫، اولئ٪ الظًً ًٍغ عواص الٖا

ما٫ ؤصخاب ال٨ٟاءة وال٣ضعة ٖلى جدمل (Dhakal, 2020, p. 9)الىٓام البُئي للكغ٧اث الىاقئت  ، اط ٌٗض عواص ألٖا

اصًت بٗىامل مجخمُٗت طاث هُا١ اإلاساَغة الدجغ ألا  غجبِ مضي جىاٞغ ال٨ٟاءاث الٍغ ما٫، ٍو اصة ألٖا ؾاس ي لىٓم ٍع

اصًت  ؤ٦بر جخمدىع بك٩ل ؤؾاس ي خى٫ حىصة اإلااؾؿاث الخٗلُمُت ٧الجامٗاث ومضي حصجُٗها وصٖمها للجهىص الٍغ

ما٫ وماؾس ي الكغ٧اث الىاقئت ٞدؿب، بل ٌكمل ٦ظل٪ ألاٞغاص  اإلابخ٨غة. ال ًىدهغ هظا الٗىهغ ٖلى عواص ألٖا

ما٫ الخغة. ٟين واإلاخسههين واإلاغقضًً وؤصخاب ألٖا  اإلاىهىبين الٗاملين في الكغ٧اث الىاقئت، ٧اإلاْى

 الحمويل: ب 

ان الخُاة ألي ٖمل، ٞهى ًم٨ً اإلا٣او٫ )اإلااؾؿت الىاقئت(  الخهى٫ ٖلى الىؾائل اإلاالُت لخجؿُض ؤ٩ٞاعه   ٌٗخبر قٍغ

ل ٌٗني ٖضم بضء الدكُٛل، ل٨ىه ٌكير الى ؤقُاء مسخلٟت في مغاخل مسخلٟت للىمى،  ٖلى ؤعى الىا٢٘، ٞاوٗضام الخمٍى

غ الىٓام البُئي ال٣ىي ٖضة زُاعاث في مل  ً، مالئ٨ت خُث ًٞى مغخلت ) اإلاغاعص الخانت، الٗائلت و الانض٢اء اإلاؿدثمٍغ

ل الدكاع٧ي ....(  ِ عقُضة و ؾاًبي نىضعة، الاؾدثماع، عاؽ اإلاا٫ الاؾدثماعي، الخمٍى  .(215، نٟدت 2022)بى٢ٍغ

النظام البيئي 
 للماؾؿاث

 الناشئة

 الخ٨ىىلىحُا

اصة   ٍع

ما٫  ألٖا

ل  الخمٍى

 ألاؾىا١

 الضًمٛغاُٞا

عؤؽ اإلاا٫ 
 البكغي 

 الخٗلُم

 الٗىامل

 الداعمة
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 عوامل الذاعمة ج 

ى٨ٗـ طل٪ ٖلى هٓام الكغ٧اث الىاقئت ٦ظل٪، بط ال ًخجؼؤ ؤي هٓام ا٢خهاصي ًٖ ألاهٓمت  اإلاجخمُٗت ألازغي، ٍو

ما٫ في اإلاى٣ُت، ٦ما حؿاهم  اصة ألٖا ا في جيكُِ خغ٦ت ٍع ًُ ٗاث ال٣اهىهُت اإلاغهت صوًعا ؤؾاؾ جلٗب ألاهٓمت والدكَغ

ما٫ التي ج٣ضم الضٖم والخضٍعب وؤلاعقاص ل اث ألٖا ما٫ في ؤق٩ا٫ الضٖم اإلااؾس ي اإلاخمثلت بدايىاث ومؿٖغ غواص ألٖا

ما٫ مً زال٫ اإلاىاؾباث  مخض طل٪ لِكمل مضة جىاٞغ ٞغم الاجها٫ بين عواص ألٖا اصة ؤٖما٫ وكِ ٍو زل٤ هٓام ٍع

 وألاوكُت اإلاسخهت التي جم٨نهم مً جباص٫ الخبراث.

 الحعليم و رأش املال البشري: د 

غ جم اَال٢ه مً َٝغ عابُت ًلٗب الخٗلُم الٗالي صوعا ٦بيرا في بىاء الىٓم الا٩ًىلىجي لالبخ٩ا ع الا٢لُمي، ٟٞي ج٣ٍغ

 الجامٗاث ألاعوبُت، جم خهغ صوع الجامٗت في صٖم الابخ٩اع الا٢لُمي مً زال٫ ؤعبٗت ه٣اٍ ؤؾاؾُت:

ير عؤؽ ما٫ بكغي صاٖم لإلبخ٩اع، •  الخٗلُم وجٞى

ت، • غ مً ؤحل زل٤ ال٣ُمت و اإلاٗٞغ  البدث الٗلمي والخٍُى

ت و الخ٨ىىلىحبا و الابضإ،جباص٫ و حكاع٥ و ه٣ل ا •  إلاٗٞغ

 الخدى٫ الاؾتراجُجي بًمان الابخ٩اع. •

ت مً البرامج و ألاصواث التي جم٨نها مً صٖم الىٓام الا٩ًىلىجي للماؾؿاث الىاقئت،      اطن، جمخل٪ الجامٗاث مجمٖى

ير جل ٪ البيُت الخدخُت الالػمت لخجؿُض ٞيكاَها ال ًجب ؤن ٣ًخهغ ٖلى اهخاج ؤبدار و ابخ٩اعاث مثيرة، بل ًخٗضاه الى جٞى

٘ وا٢ُٗت حٗىص بالٟائضة ٖلى الا٢خهاص   (95ـ  94، نٟدت 2021)بً ٞايل وؾُلت، جل٪ الا٩ٞاع و الابخ٩اعاث الى مكاَع

 الحكىولوحيا: ه 

غ اإلاىخجاث و هى  بالخالي ًخُلب اؾخسضام البرمجُاث و الخ٨ىىلىحُا ، ٞىحىص تهخم مٗٓم اإلااؾؿاث الىاقئت بخٍُى

 بيُت جدخُت جغج٨ؼ ٖلى الخ٨ىىلىحُا ٌؿاهم في صٖم الىٓام الببُئي للماؾؿاث الىاقئت.

 الذًمغرافيا: و 

جلٗب الضًمٛغاُٞا صوعا مهما في الىٓام البُئي للماؾؿاث الىاقئت، خُث ؤنها حكمل ٖلى الث٣اٞت، هظه  الث٣اٞت 

ً و الخىحه هدى اوكاء اإلااؾؿاث الىاقئت، ؤط ان الث٣اٞاث التي لها  صوعها في الىٓام ًم٨ً مً زال٫ اوكاء مبخ٨ٍغ

ت في اإلاجخمٗاث.  اصًت ٧اإلاساَغة و الابضإ و اإلاباصعة مً قإنها ؤن جدضر حٛيراث و ابخ٩اعاث حظٍع  حصج٘ الؿلى٦ُاث الٍغ

 الاصواق: ز 

حٗخبر الاؾىا١ ٖىهغ مهم في الىٓام البُئي للماؾؿاث الىاقئت، ٞهي حٗخمض ٖلى ٖضص اإلاؿخسضمين الخالُين 

تها ٖلى ٞهم و جلبُت اخخُاحاث اإلاؿخسضمين و طل٪ مً زال٫  واإلادخملين إلاىخىحاتها، و ٖلى ٚغاع طل٪ حٗخمض اؾخمغاٍع

 جدلُل الؿى١ اإلاؿتهضٝ. 
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 مؤصضات الىاشئة في الجسائراملحور الثاوي: الىظام البيئي لل

 اوال: ثطور الىظام البيئي للمؤصضات الىاشئة في الجسائر 

 ًم٨ً ج٣ؿمها الى زالر مغخل:

 (2218  2212مرحلة بروز هظام املؤصضات الىاشئة )

ُت، ىه ال ٌؿخض الى ٢اٖضة ٢اهىهجميزث  هظه الٟترة ببروػ  بىاصع هٓام البُئي للماؾؿاث الىاقئت في الجؼائغ، و ل٨

جغح٘ جل٪ البىاصع  الى اإلاكاع٦ت في بٌٗ البرامج الضولُت في اَاع الكغا٦ت م٘ مىٓماث ٖاإلاُت وؾٟاعاث الضو٫ في و 

٨ُت، خُث جم اعؾا٫ بٗثاث مً الكباب الجؼائغي  الجؼائغ، و التي ٖلى عؤؾها ؾٟاعة الىالًاث اإلاخدضة الامٍغ

٨ُت. و ب ما٫ اإلا٣اوالجُت في حامٗاث ؤمٍغ " اليسخت  Startup Weekendٌٗ الٟٗالُاث مثل " لُخسههىا في الٖا

ت. و مً ؤهم الٟاٖلين في هظا الىٓام هظ٦غ:  الجؼائٍغ

 الوكالة الوطىية لتركية الحظائر الحكىولوحية و ثطويرىا:  1

ت،  ) 2004اوكإث ؾىت  ضة الغؾمُتالجؼائٍغ ً والدصجُ٘ (7، نٟدت 2004الجٍغ ،خُث لٗبذ صو ع ٞٗا٫ في الخ٩ٍى

ٖلى اوكاء اإلااؾؿاث الىاقئت، ؤط ؤنها حصج٘ حمُ٘ اإلاباصعاث التي جدٟؼ ٖلى اؾتهال٥ اإلاىخجاث الخ٨ىىلىحُت في 

غ  الٗال٢اث م٘ الهُئاث  غ اليكاٍ الا٢خهاصي في مجا٫ الغ٢مىت، جغ٢ُت و جٍُى الجؼائغ، ٦ما ؤنها حٗمل ٖلى جٍُى

٨ُت......(، مغا٣ٞت اإلاخسغحين مً الجامٗاث في زل٤ ماؾؿاث الضولُت )  و  ػاعة الا٢خهاص الاإلااهُت، الؿٟاعة الامٍغ

ير الضٖم و اإلاغا٣ٞت الخ٣ىُت و اإلالخ٣ُاث و بهىعة مجاهُت ٞمً زال٫ جم اوكاء  خايىاث  7هاقئت مً زال٫ جٞى

٘ و ؤ٦ 600ومؿاخاث ج٨ىىلىحُت، و ؤ٦ثر مً  قغ٦ت مؿخإحغة، و ؤ٦ثر مً الاخضار  45ثر ماؾؿت هاقئت و ٢اصة مكاَع

 (ANPT, 2023)اإلاىٓمت 

  :ANVERDETالوكالة الوطىية لحثمين هحائج البحث العلمي و الحطور الحكىولوجي    2

ت،  1998ؤوكإث ؾىت   ضة الغؾمُت الجؼائٍغ ، وحٗض مً ؤهم اإلااؾؿاث الٗمىمُت التي (9، نٟدت 1998)الجٍغ

غ الخ٨ىىلىجي مىظ  ت الٗامت للبدث الٗلمي و الخٍُى تهخم باالبخ٩اع و جثمين هخائج ابدث الٗلمي، جدذ وناًت اإلاضًٍغ

ت.2008  ، م٣غها الٗانمت، ٦ما لها مىضوبُاث حهٍى

ائٟها مؿاهضة خاملي الابخ٩اعاث زهىنا في اإلاغاخل ألاولى  INTILAQو هظا مً زال٫ اوكاء خايىت" و مً ؤهم ْو

غ ًبل الكغا٦ت بين ٢ُإ  ت لالبخ٩اع، جٍُى ب و اإلاخابٗت مً َٝغ زبراء الى٧الت، الخٟاّ ٖلى اإلال٨ُت ال٨ٍٟغ "، الخضٍع

نىضو١ زام لضٖم البدىر الٗلمُت البدث الٗلمي و ال٣ُاٖاث الا٢خهاصًت، اإلاؿاٖضة اإلاالُت مً زال٫ اوكاء 

ىُت الوكاء اإلااؾؿاث الىاقئت، الٗمل ٖلى اعؾاء ٖال٢اث م٘ الٟاٖلين 2012الابخ٩اعاث ؾىت و ، جىُٓم مؿاب٣اث َو

ً في الىٓام البُئي   . (A -VENTURE, 2023)آلازٍغ

 :  و مً ؤهم هظه البرامج: برامج دعم امللاوالثية  3
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الخٗاون بين وػاعة الٗمل و الًمان الاحخماعي و مٗهض ألامم  : و هى بغهامج هاجج IBTIKARIًٖبرهامج ابحكاري 

ب و البدث ) بي أل٦ثر مً 2014( ؾىت UNITARاإلاخدضة للخضٍع ، ٌٗمل ٖلى صٖم ؤؾـ اإلا٣اوالجُت مً زال٫ بغهامج جضٍع

ج طوي اإلااهالث الٗلمُت للخسهو الظي ًىىي الاؾدثماع ُٞه. 700  زٍغ

غ اإلااؾؿاث الهٛيرة بمكاع٦ت الى٧الت ال  2013هامججم اَال١ هظا البر   : TSTARTبرهامج  ىُت لخٍُى َى

، بهضٝ حصجُ٘  Ooredooاإلاخىؾُت الخابٗت وػاعة الهىاٖت و اإلااؾؿاث الهٛيرة و اإلاخىؾُت وماؾؿت الاجها٫ و 

ً ......الخ، ٢امذ  Tewsila    ،Datteoاإلا٣اوالجُت، و٢ض ؾمذ ببروػ بىاصع اإلااؾؿاث الىاقئت الخ٨ىىلىحُت مثل بخ٩ٍى

 .(START, 2023)قغ٦ت هاقئت  40والًت، اوكاء  26شخو في  700ؤ٦ثر مً 

 :2218  2212أىم املؤصضات الىاشئة و التي أوشأت ما بين 

 ًم٨ً خهغ اهم اإلااؾؿاث الىاقئت التي ْهغث في هظه الٟترة في الجضو٫ الخالي:

 2218  2212الىاشئة التي أوشأت في الفترة (: اىم املؤصضات 1الجذول )

 مجال عملها ثاريخ ثأصيضها املؤصضة الىاشئة

Yassir 2217 خذمة الىلل 

Studio Synoos 2216 ثطبيلات جعليمية لالطفال 

Qcm Siamois 2217 مضاعذة الطالب على الاصحعذاد لالمححاهات 

Batolis 2215 البيع 

Doctrine Legal 2218  اللاهووياملجال 

Dzdoc 2215 )العالج ) مواعيذ و العىاوين الاطباء 

Temtem 2217 )الشحن ) الىلل و الخضليم 

Easy Relay 2216 الىلل و جضليم الطرود الى البيد 

Nbatou 2216 )الاكامة ) املبيد 

Kiddy Sorties Des Enfants 2218 دليل جضلية الاطفال 

ضاص الباخثين املصذر خماص ٖلى الىا٢٘ اإلااؾؿاث الىاقئت: مً الٖا  بااٖل

ت مً  و مما ؾب٤ بخين ؤن هظه اإلاغخلت مغخلت بغوٙ الىٓام البُئي للماؾؿاث الىاقئت، خُث ؾٗذ مجمٖى

الهُئاث و البرامج ٖل ى الدصجُ٘ ٖلى اوكاء اإلااؾؿاث الىاقئت، هظه الازيرة ٧اهذ بمثابت الخجاعب الاولى ، ٦ما جميزث 

خماص ٖلى  ىُت. و ؤما الهُئاث ٖلى الٖا مهاصعها الضازلُت ؤو ال٣غوى، ٦ظل٪ بن جُىعها لم ًخجاوػ الخضوص الَى

غة ٖلى مىا٢ٗها ال جغقى الى اإلاؿخىي اإلاُلىب بؿبب البيرو٢غاَُت  الضاٖمت ٞىخائجها بالٗىصة ٚلى الاخهائُاث اإلاخٞى

 و٦ظا ُٚاب الث٣اٞت اإلا٣اوالجُت.

 (:2222  2219ذًذ ) مرحلة الححضير للىظام البيئي الج  2

 و جميزث هظه اإلاغخلت بما ًلي:
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ش  881/2019ان الخٗلُمت جىحيهُت ع٢م  ادراج املؤصضات الىاشئة ضمن أحهسة الذعم: 1  2 ؤ٦خىبغ  06بخاٍع

 جًمىذ جىنُاث الىػاعة الىنُت جمثلذ في :  2019

 ج٠ُُ٨ ؤحهؼة الضٖم م٘ مخُلباث اإلااؾؿاث الىاقئت، •

 الخضابير التي مً قإنها بػالت ال٣ُىص اإلاخٗل٣ت بسل٤ اإلااؾؿاث الىاقئت،ا٢تراح ٧ل  •

 اٖخماص مٗاًير مدضصة مً ؤحل جدضًض اإلااؾؿاث الىاقئت،  •

ُت، و حُٗين مؿدكاع م٩ل٠ بمخابٗتها، م٘ مغا٣ٞت زانت، •  اوكاء الغوا١ ألازًغ للخدؿِـ، الىٖى

ً اإلا٩لٟين باإلااؾ • ً للمؿدكاٍع  ؿاث الىاقئت مً ؤحل الخ٨ٟل الجُض.اٖضاص بغهامج ج٩ٍى

 : و مً ؤهمها:املؤثمرات و الفعاليات  2  2

اجه ًىم  :للمؤصضات الىاشئة INNOVاملؤثمر الوطني الجسائري  ، خُث 2019/ 09/  14و الظي ٣ٖضث مجٍغ

ني  ً و اإلااؾؿاث الىاقئت بالخىانل و اُٖاء زبراتهم و جىيُذ للٟغم اإلاخاخت لخىمُت الا٢خهاص الَى ؾمذ للمؿدثمٍغ

ؼ هٓام بُئي صاٖم   . (innov, 2022)و ٦ظا حٍٗؼ

ىُت لضٖم اإلااؾؿاث الىاقئت في 2219الىذوة الوطىية لذعم املؤصضات الىاشئة  : او٣ٗض الىضوة الَى

ت و اإلادلُت، الجمُٗاث و مغا٦ؼ البدث، 16/11/2019 اعاث اإلاغ٦ٍؼ ، و بمكاع٦ت اإلااؾؿاث الىاقئت و الخايىاث و ؤلَا

 لخسخخم ٞٗالُتها بالخىنُاث آلاجُت:

 لٟاٖلين بمسخل٠ ٞئاتهم،الدصجُ٘ و الؿهغ ٖلى وي٘ مىٓىمت للماؾؿاث الىاقئت جدك٩ل مً ٧اٞت ا •

 جغ٢ُت صوع خايىاث اإلااؾؿاث ٖلى مؿخىي هظا الىٓام، •

 وي٘ بَاع جىُٓمي ًدضص ال٣اهىن ألاؾاس ي للماؾؿاث الىاقئت، •

ىُت م٩لٟت بتر٢ُت ومغا٣ٞت اإلااؾؿاث الىاقئت و خايىاث اإلااؾؿاث. •  اوكاء و٧الت َو

 مضحوى الجامعات:  ىعل 3 2 

ت ص ما٫ ان للجامٗت الجؼائٍغ ٤ خايىاث ألٖا ما٫ اإلا٣اوالجُت، ًٖ ٍَغ ُت و حصجُ٘ ٖلى الٖا وع ٞٗا٫ في جٖى

ٗه اإلا٣اوالجُت ٖلى ؤعى الىا٢٘ و عبِ مسغحاث  الجامُٗت، خُث جغا٤ٞ هظه الازيرة الُالب لبلىعة ا٩ٞاعه و مكاَع

ني.  الجامٗت باال٢خهاص الَى

المُت و الخدؿِؿُت ٖلى مؿخىي  اعاث  ٦ما ٧ان صوع مهم لألًام الٖا الجامٗاث و بالكغا٦ت م٘ ؤحهؼة الضٖم والٍؼ

 الُلبت اإلاُضاهُت للماؾؿاث الا٢خهاصًت في وكغ الث٣اٞت اإلا٣اوالجُت.

 الفصل بين الىظام البيئي للمؤصضات الصغيرة و الىظام البيئي للمؤصضات الىاشئة:  4  2

٣ا إلاا جًمىخه اإلااصة الثاهُت ل٩ل مً اإلاغؾىمين الخىُٟظًين   اإلاخًمً جىُٓم  12/10/2020اإلااعر في  291/ 20ٞٞى
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ت، مهالح الىػٍغ اإلاىخضب لضي الىػٍغ ألاو٫ اإلا٩ل٠ باإلااؾؿاث الهٛيرة  ضة الغؾمُت الجؼائٍغ ، نٟدت 2020) الجٍغ

اإلاخًمً لهالخُاث الىػٍغ اإلاىخضب لضي الىػٍغ ألاو٫ اإلا٩ل٠ با٢خهاص  15/10/2020اإلااعر في  306/  20، و (17

ت واإلااؾؿاث الىاقئت  ت، اإلاٗٞغ ضة الغؾمُت الجؼائٍغ . جم الٟهل بين الىٓام البُئي (3، نٟدت 2020) الجٍغ

 للماؾؿاث الهٛيرة والىٓام البُئي للماؾؿاث الىاقئت. و بظل٪ ًضزل هظا الازيرة مغخلت حضًضة. 

 : 2222  2222مرحلة الىظام البيئي الجذًذ   3

ش  ، 02/03/2020بضؤث مغخلت اعؾاء للىٓام البُئي الجضًض للماؾؿاث الىاقئت باو٣ٗاص اإلاجلـ الىػاعي بخاٍع

لها، و طل٪ مً زال٫ اعؾاء لىٓام بُئي  غ اإلااؾؿاث الىاقئت و َغ١ جمٍى والظي زهو لضعاؾت اؾترجُجُت جٍُى

 حضًض للماؾؿاث الىاقئت  ًخماش ى و مغاخل جُىعها، و مً مسغاحاث هظا اإلاجلـ:

ل و صٖم اإلااؾؿاث الىاقئت، •  اوكاء نىضو١ اؾدثماعي مسهو لخمٍى

اع ال٣اه •  ىوي الظي حٗمل مً زالله الىٓام البُئي الخام باإلااؾؿاث الىاقئت،وي٘ الَا

بٖضاص و مغاحٗت الىهىم الخىُٓمُت مً ؤحل ج٠ُُ٨ آلُاث الخمىٍل و التي جخىا٤ٞ و صوعة همى  •

 اإلااؾؿاث الىاقئت،

ت و اإلااؾؿاث الىاقئت، • ل ٢ُب الامخُاػ الجهىي الخ٨ىىلىجي الى وػاعة ا٢خهاص اإلاٗٞغ  جدٍى

ت لخىُٟظ اؾتراجُجُت الضولت ُٞما ًخٗل٤ باإلااؾؿاث الىاقئت، يمان •  الخأػع اإلاكتر٥ بين ال٣ُاٖاث الىػاٍع

 تهُئت الجماٖاث اإلادلُت إلاؿاخاث مسههت للماؾؿاث الىاقئت.  •

 ثاهيا: ثحليل الىظام البيئي للمؤصضات الىاشئة في الجسائر

 ئغ مً زال٫ الٗىانغ الخالُت:ًم٨ً جدلُل الىٓام البُئي للماؾؿاث الىاقئت في الجؼا

 الاطر اللاهوهية:   1

اإلاٗض٫ و اإلاخمم  22/09جم اُٖاء الك٩ل ال٣اهىوي حضًض و بؿُِ للماؾؿاث طاث ؤؾهم، ٞبهضوع ال٣اهىن 

ت، لل٣اهىن الخجاعي   ضة الغؾمُت الجؼائٍغ جم مً زالله اصعاج ما ًُل٤ ٖلُه قغ٦ت (12.13، نٟدت 2022، )الجٍغ

مؿاهمت البؿُُت، و هى ما ًخىا٤ٞ و ًخالئم م٘ الكغ٧اث الىاقئت، خُث ؤهه ال ًىحض خض ؤصوى مً عؤؽ اإلاا٫، ٦ما 

ًدغع ٢اهىنها الاؾاس ي باإلعاصة الخغة للكغ٧اء، ٦ما ًم٨ً انضاع ؤؾهم " ج٣ضًم ٖمل"  جإزظ ق٩ل خهو ٚير ٢ابلت 

ظا ما ٌؿمذ بدثمين اإلاؿاهمت ٚير اإلااصًت ٦براءاث الازترإ و الخبرة و هخائج البدث الٗلمي، ٞهظا للخهٝغ ٞيها، و ه

اع ال٣اهىوي للماؾؿاث الىاقئت في الجؼائغ  ضة الغؾمُت الك٩ل ال٣اهىوي للماؾؿاث ٌٗض لبىت اياُٞت الى الَا )الجٍغ

ت،   (12.13، نٟدت 2022، الجؼائٍغ

مً اإلاغؾىم الخىُٟظي  ٦11ما جم اؾدىاص حٍٗغ٠ اإلااؾؿاث الىاقئت في الجؼائغ الى اَاع ٢اهىوي مً الخال٫ اإلااصة 

ىُت إلاىذ ٖالمت "ماؾؿت هاقئت" و "مكغوٕ مبخ٨غ و  2020ؾبخمبر  15اإلااعر في  20/254 اإلاخًمً اوكاء لجىت َو

 يرها خايىت ؤٖما٫، و جدضًض هامها و حك٨ُلتها و ؾ
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 : 11املادة 

 حٗخبر ماؾؿت هاقئت ٧ل "ماؾؿت زايٗت: لل٣اهىن الجؼائغي و جدترم اإلاٗاًير الخالُت:

 ؾىىاث، 08ؤن ال ًخجاوػ ٖمغ اإلااؾؿت زماوي  .1

 ًجب ؤن حٗخمض همىطج ؤٖما٫ اإلااؾؿت ٖلى مىخجاث ؤو زضماث ؤو همىطج ؤٖما٫ ؤو ؤي ٨ٞغة مبخ٨غة، .2

ىُت،ًجب ؤال ًخجاوػ ع٢م  .3 ا٫ الؿىىي اإلابلٜ الظي جدضصه اللجىت الَى  ألٖا

% ٖلى ألا٢ل مً ٢بل ؤشخام َبُُٗين ؤو نىاص٤ً اؾدثماع 50ؤن ٩ًىن عؤؾما٫ الكغ٦ت مملى٧ا بيؿبت  .4

 مٗخمضة ؤو ن َٝغ ماؾؿاث ؤزغي خانلت ٖلى ٖالمت " ماؾؿت هاقئت"،

   Label، ًجب ؤن ج٩ىن ام٩اهُاث همى اإلااؾؿت ٦بيرة بما ُٞه ال٨ٟاًت .5

ضة الغؾمُت، ٖامل  250ًجب ؤال ًخجاوػ ٖضص الٗما٫  .6  . (11، نٟدت 2020)الجٍغ

ت الخٗم٤ في ٞهم آلُاث ٖمل   غ ال٣اهىهُت، بال ؤن ًب٣ى ٖلى الضولت الجؼائٍغ و مً زال٫ هظه الترؾاهت مً الَا

ٗاث ؤ٦ثر ص٢ت و جمـ حمُ٘ مغاخل همى اإلااؾؿاث الىاقئت.  الىٓام البُئي للماؾؿاث الىاقئت و انضاع حكَغ

 الاعوان الفاعلة:  2

ؼ هٓامها البُئي  ت مخ٩املت مً ؾٗذ الجؼائغ الى حٍٗؼ الخام باإلااؾؿاث الىاقئت و طل٪ مً زال٫ اوكاء مجمٖى

ىان الٟاٖلت، و اإلاخمثلت في:  الٖا

 الوزارة املىحذبة لذى الوزارة الاولى املكلفة باكحصاد املعرفة و املؤصضات الىاشئة:  أ  

ت واإلااؾؿاث  01/ 20بمىحب اإلاغؾىم الغئاس ي  جم اوكاء وػاعة مىخضبت لضي الىػاعة الاولى اإلا٩لٟت با٢خهاص اإلاٗٞغ

ضة الغؾمُت، الىاقئت  ت الجٍغ ، 306/ 20، و جم جدضًض نالخُاتها في اإلاغؾىم الخىُٟظي (6، نٟدت 2020)الجؼائٍغ

ت اإلااؾؿاث خُث جدك٩ل هظه الى  ت، ومضًٍغ ت جخ٨ٟل ب٩ل ما هى مخٗل٤ با٢خهاص اإلاٗٞغ ت ا٢خهاص اإلاٗٞغ ػاعة مً مضًٍغ

الىاقئت وهُا٧ل الضٖم مهمتها اٖضاص اؾتراجُجُت لتر٢ُت اإلااؾؿاث الىاقئت و يمان مخابٗتها، و ا٢تراح ٧ل الخضابير  

غها ت،  الوكائها  و جٍُى ضة الغؾمُت الجؼائٍغ ُخين: (3، نٟدت 2020) الجٍغ خين ٖٞغ ، و هي الازغي جدك٩ل مً مضًٍغ

ما٫ التي مً قإنها ؤن تهضٝ الى جغ٢ُت  غ و جغ٢ُت اإلااؾؿاث الىاقئت حٗنى بدىُٟظ ٧ل الٖا ُت لخٍُى ت الٟٖغ اإلاضًٍغ

ً في مجا٫ اإلا٣او  لها، و بغامج الخ٩ٍى الجُت اإلابخ٨غة، اياٞت الى وي٘ بُا٢ُت للماؾؿاث اإلااؾؿاث و ا٢تراح آلُاث جمٍى

غ هُا٧ل  ما٫ الهاصٞت الى جٍُى ُت لهُا٧ل الضٖم واإلاغا٣ٞت، خُث تهخم بدىُٟظ الٖا ت الٟٖغ الىاقئت و جدُُنها، واإلاضًٍغ

غ هُا٧ل ا ل لخٍُى ؼ الخأػع بين هُا٧ل الضٖم و ا٢تراح آلُاث جمٍى اث (، جضبير و حٍٗؼ ) لضٖم الضٖم ) الخايىاث اإلاؿٖغ

ت،  ضة الغؾمُت الجؼائٍغ  (6، نٟدت 2020الجٍغ

 اوشاء اللجىة الوطىية املاهحة لعالمة  مؤصضة هاشئة، عالمة مشروع مبحكر، عالمة حاضىة:   ب 

ىُت إلاىذ ٖالمت " ماؾؿت هاقئت"، " مكغوٕ مبخ٨غ" ، "  20/254بهضوع اإلاغؾىم الخىُٟظي   جم اوكاء اللجىت الَى
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ت و ممثل ًٖ  ت مً الخبراء و ممثلي ًٖ بٌٗ ال٣ُاٖاث الىػاٍع خايىت ؤٖما٫"، و جخ٩ىن هظه اللجىت مً مجمٖى

ىُت   Labelت مٗهض اإلال٨ُت الهىاُٖت، و جخم ج٣ضًم و مٗالجت َلباث مىذ ٖالم ال٨تروهُا ٖبر البىابت الال٨تروهُت الَى

ت،   Startupللماؾؿت الىاقئت  ضة الغؾمُتالجؼائٍغ  .(11، نٟدت 2020)الجٍغ

غ  2022/ 05/  ٦07ما جم  في  حٗضًل في مٗاًير مىذ ٖالمت " مكغوٕ مبخ٨غ" ، خُث جم اياٞت اعبٗت مٗاًير متى جٞى

 ؤخضها جمىذ ٖالمت " ماؾؿت هاقئت جخمثل في: 

ىُا ؤو احىبُا. .1  ؤصخاب بغاءاث الازترإ َو

ج اإلابضئي لالبخ٩اع) مىهت ًم همىطاإلااؾؿاث الىاقئت اإلايكإة في اَاع البدث الٗلمي ؤو في الجامٗت م٘ ج٣ض .2

بي(ال  ٨تروهُت، همىطج ؤولي، ُٞضًى ججٍغ

 هه٠ ؤًٖاء البدث ٖلى ألا٢ل مً طوي قهاصاث ٖلُا ) قهاصة ص٦خىعاه ؤو ؤٖلى( .3

غ في الكغ٦ت ج٣ضع بـ  .4  % ٖلى ألا٢ل مً حجم الٗما15.٫وؿبت ه٣ٟاث البدث و الخٍُى

ىُت ٢اهىهُت ل٩ل ماؾؿت، حؿمذ مً ان الهضٝ مً وعاء اؾخدضار ٖالمت ماؾؿت  هاقئت هى جإؾِـ بُا٢ُت َو

 زاللها بمخابٗت اإلااؾؿت الىاقئت، باإلياٞت الى ٧ىنها بىابه جم٨ُنها مً الاؾخٟاصة مً الخدٟيزاث و الامخُاػاث اإلا٣ترخت، 

 الححفيزات الجبائية للىظام البيئي  للمؤصضات الىاشئة: ج 

 للماؾؿاث الىاقئت و قغ٧اث عؤؽ اإلاا٫ الاؾدثماعي:جًمىذ الخدٟيزاث الجبائُت 

٦ما ًلي: "حٟٗى اإلااؾؿاث الىاقئت مً الغؾم ٖلى اليكاٍ اإلانهي  2020مً ٢اهىن اإلاالُت لؿىت  33ههذ اإلااصة 

ش بضاًت اليكاٍ،  بت ٖلى اعباح الكغ٧اث إلاضة زالر ؾىىاث ابخضاء مً جاٍع بت ٖلى الضزل الاحمالي ؤو الًٍغ والًٍغ

بت ٦ما حٗ بت الجؼاُٞت الىخُضة و يمً هٟـ الكغوٍ، اإلااؾؿاث الىاقئت الخايٗت لىٓام الًٍغ ٟى مً الًٍغ

 الجؼاُٞت الىخُضة"

ت، ٗها الاؾدثماٍع  حٟٗى مً الغؾم ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت اإلاٗضاث التي ج٣خىيها اإلااؾؿاث الىاقئت بٗىىان اهجاػ مكاَع

بُت ممىىخت لكغ٧اث الغؤؾما٫ الاؾدث ل اإلااؾؿاث الىاقئت، ٣ٞض شج٘ ٖلى جدٟيزاث يٍغ ماعي التي ج٣ىم بخمٍى

بت ٖلى اعباح الكغ٧اث إلاضة  ٟاء مً الًٍغ ؾىىاث باليؿبت لكغ٧اث  5مماعؾت هظا اليكاٍ، و الاؾخٟاصة مً الٖا

٠ُ  عؤؾما٫ الاؾدثماعي التي جخضزل في مغخلت عؤؾما٫ اإلاساَغ، ٦ما ٌكمل اإلاضازُل الىاججت ٖلى الاعباح و هىاجج جْى

 الامىا٫، و هىاجج و ٞىائٌ ٢ُم الخىاػ٫ ًٖ الاؾهم و الخهو.

ؼ الخدٟيزاث الجبائُت في ٢اهىن اإلاالُت  ، مً زال٫ جس٠ُٟ الخضابير باٖاصة اؾدثماع اإلاؼاًا الجبائُت ٦2023ما جم حٍٗؼ

% مً الاعباح اإلا٣ابلت لالٖٟاءاث ؤو الخسًُٟاث  30: اٖاصة اؾدثماع  9اإلامىىخت، خُث  مً بين ما جًمىخه اإلااصة 

% مً هظا الازير،  30ه مً الغبذ ال٣ابل للخىػَ٘ للؿىت اإلاٗىُت في خضوص اإلامىىخت، زهم اإلابلٜ الىاحب اٖاصة اؾدثماع 

ش ا٢ٟا٫ الؿىت التي زًٗذ هخائجها للىٓام الخًُٟلي. ومً  اٖاصة الاؾدثماع في ًٚىن اعبٗت ؾىىاث ابخضاء مً جاٍع
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ماؾؿت خايىت"،  بين اق٩ا٫ اٖاصة اؾدثماع  : اإلاؿاهمت في عؤؽ ما٫ ماؾؿت خاملت لٗالمت " ماؾؿت هاقئت" ؤو "

غ ال٩امل إلابلٜ الىاحب اٖاصة اؾدثماعه  ُت الخدٍغ ت، قٍغ ضة الغؾمُت الجؼائٍغ  . (7، نٟدت 2022)الجٍغ

غ اإلااؾؿاث،  جًمىذ اإلااصة  مغاحٗت الؿ٠٣  2023مً ال٣اهىن اإلاالُت لؿىت  11و في اَاع حصجُ٘ البدث و جٍُى

غ ٖلى مؿخىي  200ملُىن صج الى  100 ملُىن صج لخهم الىدُجت الجبائُت للى٣ٟاث اإلاؿدثمغة في اَاع البدث و الخٍُى

الغبذ،  و ًمىذ هٟـ الامخُاػ الجبائي ٖلى الى٣ٟاث % مً الضزل ؤو  10% بضال مً 30اإلااؾؿاث، و هظا في خضوص 

اإلاهغوٞت في اَاع بغامج الابخ٩اع اإلاٟخىح اإلاد٣٣ت م٘ اإلااؾؿاث الخانلت ٖلى ٖالمت " ماؾؿت هاقئت" ؤو " ماؾؿت 

ىضما جى٤ٟ الكغ٦ت ٧ل هظه اإلاهاٍع٠ في و٢ذ واخض، ٞةن اإلالٜ ال٣ابلت للخهم  خايىت" ؤو " خايىت ؤٖما٫". ٖو

ت الٗامت للًغائب، ملُىن صج  200بـ  حبائُا  (5، نٟدت 2023)اإلاضًٍغ

 ملذمي الخذمات و أحهسة املرافلة:  3

 ملذمي الخذمات: أ 

ني للسجل الخجاعي الىحُض الظي ٢ام بخ٣ضًم الٗضص مً الدؿهُالث و التي جخماش ى و َبُٗت  ٌٗخبر اإلاغ٦ؼ الَى

الىاقئت، مثل اٖٟاءها مً مدل ججاعي اي ال جلتزم بخ٣ضًم ٣ٖض اإلال٨ُت ؤو ٣ٖض ال٨غاء باؾم الكغ٦ت، خُث اإلااؾؿت 

ًخم ج٣ضًم قهاصة الا٢امت ) اإلااؾؿت شخو َبُعي(، ؤو ٖىىان م٨خب اإلاىز٤ ؤو م٨خب مداٞٔ الخؿاباث ؤو زبير 

 مداؾب ) اإلااؾؿت شخو مٗىىي(.

اصًت جم اصعاج بٌٗ عمىػ اليكاٍ ٚالبُتها طاث َاب٘ ج٨ىىلىجي و التي مً ؤما ُٞما ًسو مضوهت الاوكُت الا٢خه 

، حؿمُت اليكاٍ 607081زاللها ًم٨ً اٖخباع الكغ٦ت هاقئت ٦ما جم اصعاج عمؼ اليكاٍ مؿٕغ ـ خايىت ) عمؼ اليكاٍ 

، خايىت للماؾؿاث الىاقئت(، و ل٨ً هىا٥ اق٩ا٫ في خا٫ اإلااؾؿاث الىاقئت ال جخٗل٤ بالُا ب٘ الخ٨ىىلىجي مؿٕغ

 ًخمثل في ٖضم اؾخٟاصة هظه الازيرة مً امخُاػاث السجل الخجاعي. 

ش  اَال١ البىابت الال٨ُتروهُت الخانت باوكاء  اإلااؾؿاث ًٖ بٗض، و طل٪ بُٛت  2021/  03/  ٦01ما جم بخاٍع

ٟاث  الخانت بالدسجُل ع٢مىت وحؿهُل احغاءاث الدسجُل في السجل الخجاعي، ٦ما جم ج٣ضًم جسًُٟاث ٖلى الخٍٗغ

 % ل٩ل مً ٣ًىم الدسجُل ٖبر البىابت الال٨ُتروهُت.20في السجل الخجاعي بيؿبت 

 احهسة املرافلة: ب 

 ٖٝغ ؤحهؼة الضاٖم  و اإلاغا٣ٞت  جُىع في الىٓام البُئي للماؾؿاث الىاقئت في الجؼائغ، جمثلذ في:

 حاضىات الاعمال:

خام ؤو بالكغا٦ت بُنهما، ٣ًترح صٖما للماؾؿاث الىاقئت وخاملي هي ٧ل ه٩ُل ؤٖما٫ جاب٘ لل٣ُإ الٗام ؤو ال

٘ اإلابخ٨غة، و ًىحض في الجؼائغ خالُا  ، tv plus)النهاع خايىت اٖما٫ حامُٗت  36خايىت ؤٖما٫، منها  100اإلاكاَع

 ، و مً بُنها:(2022

Institut haba غ الىٓام  ، مخىاحضة2018خبت ؾىت : ماؾؿها البروِٞؿىع بل٣اؾم  بالجؼائغ الٗانمت، تهخم بخٍُى
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٘ اإلااؾؿاث الىاقئت طاث الام٩اهُاث  البُئي لالبخ٩اع، و هي خايىت و مؿٕغ في الى٢ذ هٟؿه ج٣ىم بضٖم و حؿَغ

 .  (Institut haba, 2018)الٗالُت لالبخ٩اع في ٢ُاث الُا٢ت و الصخت 

MOOSTADAM:  ما٫ مؿخضام في ، تهخم باإلااؾؿاث الىاقئت الىاقُت في مجا٫ 2021جإؾؿذ خايىت الٖا

خماًت البِئت مثل حؿُير الٛاباث و الُا٢اث اإلاخجضصة، و مازغا جم امًاء اجٟا٢ُت م٘ وػاعة البِئت لالؾخٟاصة مً 

في مجا٫ زل٤ اإلااؾؿت و بىاء مسُِ  TAMKINالضٖم الخ٣ني في اَاع الى٧الت الىَىُت للىٟاًاث، ٦ما ؤَل٣ذ بغهامج 

ما٫. و جدخٌ  ٪ و  11ماؾؿت هاقئت ومكغوٕ مبخ٨غ و  11ألٖا مضعبين و  7م٨خب لًٟاء الٗمل الدكاع٧ي، و  24قٍغ

 (2021)مؿخضام، م٩ىهين 

تهخم  2019: و هي او٫ خايىت ؤٖما٫ جابٗت ل٣ُإ الخٗلُم الٗالي و البدث الٗلمي، جإؾؿذ في حاضىة مضيلة

 ،٘ ً ٖلى حسخير الخ٣ىُاث الخ٨ىىلىحُت الخضًثت لخ٣ضًم مكاَع ما٫ طوي ال٨ٟاءاث الجامُٗت ال٣اصٍع بغوص ألٖا

غ ٖملها لترقي الى م٩اهت اإلااؾؿاث الىاجخت الت ي جمثل ه٣ُت اهُال١ و ا٢إل ماؾؿاث هاقئت، و هجاخها و جٍُى

٤ مًامين الخىمُت اإلاؿخضامت   . (2023)حامٗت مؿُلت، ا٢خهاصي ٞو

 املضرعات:

اث في الىٓام البُئي للماؾؿاث الىاقئت في الجؼائغ هجض"   " و هى " ماؾؿت ALGERIA VENTUREمً ؤهم اإلاؿٖغ

ا ٞاهخىع، و ًسً٘ لىناًت الىػٍغ اإلاىخضب اإلا٩ل٠  ٖمىمُت طاث َاب٘ ججاعي و نىاعي ؤَل٤ ٖلُه حؿمُت الجيًر

ت  ت، باإلااؾؿاث الىاقئت و ا٢خهاص اإلاٗٞغ ضة الغؾمُت الجؼائٍغ . و هى  ؤو٫ مؿٕغ بضء مملى٥ (9، نٟدت 2020)الجٍغ

اصًت للكغ٧اث  ٘ مً زال٫ بغامج صٖم ٍع ائٟه: الدؿَغ ما٫  ومً ْو للضولت ٣ًضم حمُ٘ الدؿهُالث البخ٩اع عواص ألٖا

ما٫ ٖلى ؤًٞل وحه، الابخ٩اع  ب و الخىحُه مً زال٫ ج٣ضًم الخلى٫ التي جلبي اخخُاحاث ألٖا الىاقئت الىامُت، الخضٍع

ب خماص الا٧اصًمي اي  اإلاٟخىح مً زال٫ جضٍع الكغ٧اث الىاقئت ٖلى الخٗامل م٘ الخلى٫ و الخضماث اإلاؿتهضٞت، الٖا

اث  بي، حم٘ الخبٖر ٟاء الًٍغ تراٝ و الدؿمُت و الٖا ب الكغ٧اث الىاقئت و الخايىاث و اإلاضعبين للخهى٫ ٖلى الٖا جضٍع

و اإلاكىعة و الخىحُه لٟترة مدضوصة، مً زال٫ ج٣ضًم بغهامج صٖم مالي للكغ٧اث الىاقئت و  ًخًمً طل٪ اإلاغا٢بت 

ل. و هى   ت و الىماطج الاولُت و الخمٍى ت بدُث ًخم جىحُه الكغ٧اث الىاقئت في ٖملُت خماًت اإلال٨ُت ال٨ٍٟغ اإلال٨ُت ال٨ٍٟغ

٘ مبخ٨غة، و  815ًضٖم  ملُىن صوالع،  3,7خايىت ؤٖما٫، و جم مً زالله حم٘ ما ٢ُمخه  47ماؾؿت هاقئت و مكاَع

غ ٖل خٞى  (A -VENTURE, 2023)مً الكغ٧اء  51مً اإلاضعبين و اإلاىحهين اإلاٗخمضًً، و  43ى ٍو

 ىياكل الحمويل:  4

ل جدىاؾب  ٖلى اٖخباع ان اإلااؾؿاث الىاقئت جخًمً ٖىهغ اإلاساَغة اإلاغجٟٗت ٧ان البض مً اًجاص هُا٧ل جمٍى

ل   اإلااؾؿاث الىاقئت في الجؼائغ بين:وهظه الخانت، و جدىٕى هُا٧ل جمٍى

 الحمويل املالئكي:   أ 

" التي جم  Casbah Business Angel، و هي قب٨ت " 2012في الجؼائغ بضؤث ؤو٫ قب٨ت مالئ٨ت الاؾدثماع ؾىت 

ين ٦جؼء مً "بغهامج الٟغم  ت مً الغئؾاء الخىُٟظًً الجؼائٍغ اَال٢ها بالكغا٦ت م٘ واصي الؿُل٩ُىن و مجمٖى
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٨ُت اإلا٣ُمت بالىالًاث اإلاخدضة، و جخمثل الا٢خ ت الامٍغ هاصًت للكباب الجؼائغي"، و هى مباصعة ٢اصتها الجالُت الجؼائٍغ

ما٫ اإلاهخمين باؾدثماع ؤمىالهم و و٢تهم في اإلااؾؿاث  ً اإلاالئ٨ت و عواص ألٖا ت مً اإلاؿدثمٍغ هظه الكب٨ت مجمٖى

نل حؿمذ إلاالئ٨ت الاؾدثماع بمىا٢كت ألا٩ٞاع و ٞغم الخىحُه الىاقئت الخالُت و اإلادخملت، و هي ؤًًا مىهت للخىا

ين في الىالًاث اإلاخدضة لضٖم و جىحُه الكباب  والاؾدثماع، و الهضٝ منها هى حسخير مهاعاث و زبراث اإلاهىُين الجؼائٍغ

 .(casbah business angels, 2022)الجؼائغي في جد٤ُ٣ هضٞهم لُهبدىا عواص ؤٖما٫ هاجخين( 

ت، حٗمل في مجا٫ عؤؽ اإلاا٫ اإلاساَغ،  ASF: الصىذوق الوطني لحمويل املؤصضات الىاشئة ب  قغ٦ت اؾدثماٍع

(. ًدُذ الهىضو١ الٟغنت إلااؾس ي الكغ٧اث اإلاخدهلت ٖلى ٖالمت قغ٦ت هاقئت SPAوهي ٖلى ق٩ل مؿاهمت )

ل مً زال٫ الخهى٫  ٖلى خهت مً عؤؽ مالها م٘ جغ٥ ؤٚلبُت الخهو لألًٖاء ؤومكغوٕ مبخ٨غ الخهى٫ ٖلى جمٍى

٘ مً ججؿُض ؤ٩ٞاعهم  7بلى  3اإلااؾؿين، و لٟترة مدضوصة ما بين  ؾىىاث. و الهضٝ الغئِس ي هى جم٨ين خاملي اإلاكاَع

ت قغا٦ت طاث ٢ُمت مًاٞت ٖالُت, غ قغ٧اتهم الىاقئت، مً زال٫ اؾدثماع جثًر  اإلابخ٨غة ٖلى ؤعى الىا٢٘ و جٍُى

ت و الكغ٧اث الىاقئت بالخٗاون م٘  2020في ا٦خىبغ   ASFوكاء جم ا مً ٢بل الىػاعة اإلاىخضبت اإلا٩لٟت با٢خهاص اإلاٗٞغ

ير  ني للخٞى ني الجؼائغي، الهىضو١ الَى ُٟت، البى٪ الَى البىى٥ الٗمىمُت الؿخت الخالُت: بى٪ الٟالخت و الخىمُت الٍغ

 ملُاع صًىاع حؼائغي.  1,2ؼائغ الخاعجي، خُث بلٜ عؤؾما٫ الهىضو١ والاخخُاٍ ـ بى٪، بى٪ الخىمُت اإلادلُت، بى٪ الج

الث الهىضو١، ٣ٞض ؤٞاص مضًغ الهىضو١ ٣ٖبت خكاوي ٖلى هامل مكاع٦خه في ؤقٛا٫ اإلااجمغ  اما بسهىم جمٍى

ل ما ًٟى١  ٣ي ألاو٫ للماؾؿاث الىاقئت، ؤهه جم جمٍى ت مخدهلت ٖلى ٖالمت "مكغوٕ 80ألاٍٞغ  ماؾؿت هاقئت حؼائٍغ

لُت  18والًت و في  22مبخ٨غ " و ٖالمت "ماؾؿت هاقئت" ٖبر  مجا٫ وكاٍ، ٦ما اياٝ ان الهىضو١ ٖؼػ ٢ضعجه الخمٍى

ت والئُت، ٦ما ؤهه صعؽ مىظ وكإجه مجمٕى  ل نىاص٤ً اؾدثماٍع ىت الٗمىمُت لخمٍى مازغا بمىحب اجٟا٢ُت م٘ الخٍؼ

ل، و ٣ًضم الهىضو١  350 لُت خؿب  3َلب جمٍى ل الى ٚاًت ام٩اهُاث جمٍى ُت اإلااؾؿت الىاقئت، بدث ًخم الخمٍى هٖى

ل الكغ٧اث اإلاىحىص خالُا في الؿى١ ب٣ُمت جهل الى  5 ملُىن صج ٦دض ؤ٢ص ى للماؾؿاث الاولُت في بضاًتها، و جمٍى

لها بـ  20  .(2022، )امُىت صاوصي ملُىن صج 150ملُىن صج، و باليؿبت للماؾؿاث الىاضجت ُٞم٨ً جمٍى

٦ما جم حصجُ٘ ال٣ُإ الخام في الاؾدثماع في اإلااؾؿاث الىاقئت مً زال٫ اصعاج نىاص٤ً لالؾدثماع في عؤؽ 

 .2023و  2022اإلاا٫  اإلاساَغ و مىذ امخُاػاث حبائُت في ٢اهىن ٢اهىوي اإلاالُت 

 الحمويل الخشاركي: ج 

ل  ل٣ض جم جإؾِـ ال٣اهىن الاؾاس ي للمؿدكاع في الاؾدثماع الدكاع٧ي  مً ؤحل اوكاء و حؿُير مىهت الخمٍى

مىه  45، خُث ؤن اإلااصة 2020في اَاع ٢اهىن اإلاالُت الخ٨مُلي  (27، نٟدت 2021)مهالح الىػٍغ ألاو٫، الدكاع٧ي 

جًمىذ ٖلى اوكاء نٟت مؿدكاع الاؾدثماع الدؿاهمي اإلا٩ل٠ بسل٤ و اصاعة مىهاث الاؾدكاعة في مُضان الاؾدثماع 

٘ حؿاهمُت، ٦ما ج٩ل٠ لجىت جىُٓم ٖ ملُاث الدؿاهمي و اؾدثماع ؤمىا٫ الجمهىع ال٨بير ٖلى الاهترهذ، و في مكاَع

ً  COSOBالبىعنت  ت، قغوٍ اٖخماص اإلاؿدكاٍع ضة الغؾمُت الجؼائٍغ  .(14، نٟدت 2020)الجٍغ

ل  م مً ٖضم وحىص اَاع ٢اهىوي نهائي ًد٨م آلُت الخمٍى ل الجماعي ٖلى الٚغ  و جىحض في الجؼائغ اعب٘ مىهاث للخمٍى
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ً في الجؼائغ و حمُ٘ ؤهداء الٗالم، و اإلاىهخين ألاولُخين لهما زهىنُت  الجضًضة، حؿتهضٝ هظه اإلاىهاث اإلاؿدثمٍغ

٣ا لإلَاع ال٣اهىوي الٟغوس ي، باؾخثىاء مىهت    ، ٣ٞض جم اإلاىا٣ٞه  Ninvesti , Khaymaمكتر٦ت، ٣ٞض جم اوكائها ٞو

٣ا لل٣اهىن الجؼائغي و هظه اإلاىهاث هي:  COSOBٖليها مً ٢بل   ٞو

  Twiizaمىهت  •

  Chrikyمىهت •

 Ninvestiمىهت    •

 .  (81، نٟدت 2022)قىقي حباعي و ػهيرة ٢ُغاوي،  Khaymaمىهت   •

اع ال٣اهىوي ًد٨م آلُت   ل الجماعي في الجؼائغ حٗاوي جدضًاث ٦بيرة جخمثل في ُٚاب الَا ٚير ؤن  مىهاث الخمٍى

 وكاَها، و  ي٠ٗ البيُت الخدخُت الخ٨ىىلىحُت.

ل   ل اإلااؾؿاث الىاقئت في الجؼائغ ًب٣ى ي٠ُٗ باإلا٣اعهت  الى حجم الخمٍى و مً زال٫ ما ؾب٤ ًخطح ؤن جمٍى

ل مً ٢بل عؤؽ اإلاا٫ اإلاساَغ لل٣ُإ الظي ًخُلبه اوك غ اإلااؾؿاث الىاقئت، باإلياٞت الى ي٠ٗ الخمٍى اء و جٍُى

 الخام، ي٠ الى طل٪ ي٠ٗ البيُت الخدخُت للخ٨ىىلىحُت.

 املضابلات و الهيات غير الحكومية:  5

 املؤثمرات و املضابلات :  أ 

ىُت و الضولُت و الا٢لُمُت، بهضٝ جغؾُش ووكغ الث٣اٞت اإلا٣اوالجُت  ا٢ُمذ الٗضًض مً  اإلااجمغاث و اإلالخ٣ُاث الَى

ني و ٦ظا بُٛت عبِ هظه الازيرة باالؾىا١ الضولُت، ومً بُنها اإلااجمغ  وجبين ؤهمُت اإلااؾؿاث الىاقئت في الا٢خهاص الَى

ني/ حهىي، للماؾؿاث الىاق  ALGERIA DISRUPTIالؿىىي  ئت و الظي جىٓمه الىػاعة اإلاىخضبت الىنُت ٧ل ؾىت َو

٣ي الاو٫ للماؾؿاث الىاقُت ٞمً 2022، اإلااجمغ الثاوي 2021اإلااجمغ الاو٫  بهضٝ  12/2022/ 7الى  5. اإلااجمغ الاٍٞغ

٣ُا.  غ صوع اإلااؾؿاث الىاقئت في اٍٞغ  جىخُض الجهىص الغامُت لخٍٗؼ

ؿخمُض" بغوما، ٦ما   ALGERIA STARTUP CHALLENGEمً بين اإلاؿاب٣اث  جدهلذ ٖلى اإلاغجبت الاولى لجائؼة " َو

ؤل٠ قغ٦ت مً مسخل٠ اهداء الٗالم، في  12ٖلى اإلاغجبت الثاهُت ٖاإلاُا بين  FARM AIجدهلذ الكغ٦ت الىاقئت  

ؼإع باؾخسضام همىطج اإلاؿاب٣ت الٗاإلاُت اإلا٣امت بالهين، و طل٪ بخ٣ضًم خلى٫ للخٗامل م٘ اإلاكا٧ل التي جىاحهها اإلا

ط٧اء انُىاعي لغنض خ٣ى٫ بُائغاث بضون َُاع، لخٟاصي مك٩لت الخؿاعة ال٨بيرة لخ٣ى٫ ال٣مذ بؿبب الهضؤ 

ً اإلاخىانل،   . (2023)حامٗت الخ٩ٍى

 املىظمات غير الحكومية: ب 

 اهجاز الجسائر:

الضولت في الكغ١  15) اهبث٣ذ مً احاػ الٗغب، و هي مىٓمت ٚير خ٩ىمُت و ٚير عبدُت، جضٖم الكباب في ؤ٦ثر مً  

ؼ اإلا٣اوالجُت، بدُث جضٖم ؤ٦ثر مً  ٣ُا ببرامج لخٍٗؼ ال٠ قاب ٧ل ؾىت في مى٣ُت الكغ١  200الاوؾِ و قما٫ اٍٞغ
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٣ُا.(، بضؤث ٖملها في الجؼائغ في ؤ٦خ ، بدُث ج٣ىم بةٖضاص وعقاث ٖمل مهمت في  2010ىبغ الاوؾِ و قما٫ اٍٞغ

اصًت، ٞمثال  ما٫ الٍغ ما٫  ZoneAgence Digitaleو باإلاكاع٦ت م٘  2023/ 01/ 11الٖا اصة الٖا في خل٣ت ه٣اف خى٫ ٍع

اصة   .STARECH (INJAZ EL Djazair ،2012)  خضر٦جؼء مً   EHEC_Algerالغ٢مُت في بِذ الٍغ

 الشبكة العاملية للملاوالثية:  ج 

ؼ اإلا٣اوالجُت 2008هي مىٓمت صولُت ٚير عبدُت، جاؾؿذ  ، لبىاء هٓام بُئي ٖلمي للم٣اولين، حٗمل ٖلى حٍٗؼ

ت مً البرامج و اليكاَاث، والجؼائغ ًٖى ٞيها.  واخخًان اإلااؾؿاث الىاقئت مً زال٫ مجمٖى

 : GEWالاصبوع العاملي للملاولين  د 

هي جٓاهغة جدخٟل بىجاخاث اإلا٣اولين، تهضٝ الى وكغ الث٣اٞت اإلا٣اوالجُت، ٣ٞض جدهلذ الجؼائغ ٖلى اإلاغجبت و 

 .2022الاولى ٦إخؿً بلض مىٓم لألؾبٕى الٗالمي للم٣اوالجُت لؿىت 

م ما ج٣ىم به هظه اإلاؿاب٣اث و اإلاىٓماث ٚير الخ٩ىمُت  ٖلى الدصجُ٘ اوكاء اإلااؾؿاث الىاقئت، الا   ؤنها و بالٚغ

ال٢ها  جب٣ى ٢لُلت بالىٓغ الى حجم الكباب الجؼائغي و ما ًؼزغ به مً َا٢اث ابضاُٖت جدخاج الضٞٗت الاولى إَل

 وجىحيهها، و٦ظا وحب جُٟٗل صوع اإلاجخم٘ اإلادلي.

 عذد املؤصضات الىاشئة:  6

غ الىٓام البُئي و في حُُٛت اٖالمُت بٗىىان اإلااؾؿاث الىاقئت جىجح في  Ennahar TV Plusخؿب مى٢٘  جٍُى

  2017ماؾؿت هاقئت بين ؾىتي  30بالجؼائغ زال٫ الثالر ؾىىاث ألازيرة، ؤن ٖضص اإلااؾؿاث الىاقئت جُىع مً 

،  ٦ما هىه  الىػٍغ (tv plus ،2022)النهاع  2022ؾىت  Lableماؾؿت هاقئت خانلت ٖلى ٖالمت  1200لُهل الى  2018

ت و اإلااؾؿاث الىاقئت زال٫ اقغاٞه اإلاغ٦ؼ الجامعي ٖبض الخُٟٔ بى  اإلاىخضب لضي الىػٍغ الاو٫ اإلا٩ل٠ با٢خهاص اإلاٗٞغ

ما٫ و اإلااؾؿاث الىاقئت  الى ان مؿعى وػاعجه هى حصجُ٘  الهٝى بمُلت ٖلى ٞٗالُاث اإلالخ٣ى الٗلمي لخايىاث الٖا

٘ مً ال٠ شخو  الى 10ماؾؿاث هاقئت ٧ل  5ٖضص اإلا٣اولين و الكغ٧اث و الاهخ٣ا٫ مً  عوح  اإلا٣اوالجُت والٞغ

 (annasronline ،2022)ال٠ شخو  10ماؾؿاث ل٩ل  8اإلاٗض٫ الٗالمي ؤي  

 للىٓام البُئي للماؾؿاث الىاقئت في الجؼائغ SWOT: جدلُل  ثاهيا

و في هظا الؿُا١ ؾيخُغ١ الى جدضًض بٌٗ ه٣اٍ ال٣ىة و ال٠ًٗ و الٟغم اإلاخاخت و الخدضًاث  للىٓام البُئي 

 . (11، نٟدت GAAN)للماؾؿاث الىاقئت في الجؼائغ 

 هلاط اللوة:   1 

 الجؼائغ في الى٣اٍ الخالُت:ًم٨ً احما٫ ه٣اٍ ال٣ىة للىٓام البُئي للماؾؿاث الىاقئت في 

ت لضٖم جبني هٓام اإلااؾؿاث الىاقئت للخدى٫ الىمىطج الا٢خهاصي في الجؼائغ،1  . الاعاصة الؿُاؾُت ال٣ٍى

 (2020)ٞى٪، ؾىت  30% ؤ٢ل مً 54ؾىت، و  20% ا٢ل مً 45. الُا٢ت الؿ٩اهُت الكابت  للجؼائغ ، خُث ان وؿبت 2
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 ًخمخ٘ هٓام البُئي للماؾؿاث الىاقئت ٖلى جدٟيزاث الجبائُت،. 3

ت في الخاعج للىٓام البُئي للماؾؿاث الىاقئت في الجؼائغ  و زير مثا٫ الض٦خىع و 4 ت للىسبت الجؼائٍغ . مكاع٦ت ٢ٍى

 اإلاستٕر بل٣اؾم خبت، و مغاص ُٖاف.

ت و ص5  ٖمها مثل قغ٦ت ؾىهُغا٥.. بضاًت اهٟخاح اإلااؾؿاث ال٨بري لخبني الا٩ٞاع الابخ٩اٍع

ىُت و صولُت زانت باإلااؾؿاث الىاقئت6  . حكُير بغامج و ملخ٣ُاث َو

 هلاط الضعف:   2

 ًم٨ً ابغاػها ُٞما ًلي:

ت هٓام البُئي للماؾؿاث الىاقئت، .1  مغ٦ٍؼ

 ي٠ٗ ٖضص احهؼة الضٖم و اإلاغا٣ٞت، .2

ل للماؾؿاث الىاقئت و زانت الىٓام اإلاالي 3  للجؼائغ،. ي٠ٗ الخمٍى

 ي٠ٗ البيُت الخدخُت الخ٨ىىلىحُت ) ي٠ٗ جض٤ٞ الاهترهذ و التي حٗخير اإلادغ٥ الغئِس ي للماؾؿاث الىاقئت(،  .4

اث ) الاؾغة، الاصاعة اإلادلُت، ال٣ُإ الخام(  .5  ي٠ٗ ز٣اٞت اإلا٣اوالجُت  في حمُ٘ اإلاؿخٍى

 ي٠ٗ ز٣اٞت اؾخسضام اإلاىخجاث الخ٨ىىلىحُت، .6

 الاحهؼة اإلاغا٣ٞت للماؾؿاث الىاقئت لخخىا٤ٞ م٘ َبُٗت وكاَها، ٖضم جدُين بٌٗ .7

ُٚاب ٢اٖضة البُاهاث و الاخهائُاث الغؾمُت للىٓام البُئي للماؾؿاث الىاقئت، و الظي ٌك٩ل ه٣ُت ٚمىى  .8

 للىاٞضًً الجضص،

 جغ٦يز الاهخمام بالىٓام البُئي للماؾؿاث الىاقئت ٖلى اإلادلي صون الضولي. .9

اصًــــني نهـــجبٖضم  .10 ى في ـــــت و خخــــــج الضعاؾُـــــاٖض مً زال٫ اإلاىاهــــــي الجُل الهــــت ٞــــــج ػعٕ الغوح الٍغ

اث الابخضائُت.  اإلاؿخٍى

 الفرص:  3

غ  هٓامها البُئي للماؾؿاث الىاقئت هىحؼها في الى٣اٍ آلاجُت: ت ٞغم واٖضة جم٨نها مً جٍُى  امام الضولت الجؼائٍغ

٣ُت واٖضو و حاطبت، .1 ت و اٍٞغ  ؾى١ حؼائٍغ

 جبني الجؼائغ الخىحه هدى  ع٢مىت ٢ُاٖاتها، .2

 إلاكاع٦ت في ٖضًض الاجٟا٢ُاث و البرامج الضولُت،ا .3

 الخدضًاث:  4
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 ٖضم الخىاؾ٤ في الؿُاؾاث الا٢خهاصًت و اإلااؾؿت الىاقئت،  .1

 اإلاىاٞؿت الخاعحُت في الاؾىا١ الضولُت، .2

 .الث٣اٞت اإلا٣اوالجُت مً زال٫ ٖضم ج٣بل اإلااؾؿاث الىاقئت .3

 

 خاثمة:

 مً زال٫ صعاؾدىا اإلاىؾىمت بالىٓام البُئي للماؾؿاث الىاقئت في الجؼائغ جىنلىا الى ما ًلي:

 هحائج الذراصة:  1

 الىٓام البُئي للماؾؿاث الىاقئت في الجؼائغ هٓام ٞتي و خضًث اليكإة،•

ت •  في اٖخماص همىطج ا٢خهاصي حضًض و بإًاصي قابت مدىعه اإلااؾؿاث الىاقئت،اعاصة ؾُاؾُت ٢ٍى

ل الا ؤنها جب٣ى ٚير ٧اُٞت و مخىا٣ٞت م٘ مخُلباث و مغاخل همى اإلااؾؿاث الىاقئت،• غ الىٓام ٖلى آلُاث للخمٍى  جٞى

غ الىٓام البُئي للماؾؿاث الىاقئت ٖلى الهُٗض اإلادلي صون الهُٗض الضولي،•  صٖم جٍُى

اث،ُٚا•  ب الث٣اٞت اإلا٣اوالجُت ٖلى حمُ٘ اإلاؿخٍى

 ي٠ٗ البيُت الخدخُت الخ٨ىىلىحُت في الجؼائغ،•

 ُٚاب الاخهائُاث و البُاهاث،•

 : الحوصيات

غ و جُٟٗل الىٓام البُئي للماؾؿاث الىاقئت في الجؼائغ الخىنُاث الخالُت:  ًم٨ً ؤن ه٣ترح لخٍُى

 في جبني هظا الىمىطج الا٢خهاصي،الب٣اء ٖلى هٟـ وجيرة الاعاصة الؿُاؾُت  .1

٘ في ٖملُت ع٢مىت ٢ُاٖاث الضولت و الٗمل ٖلى مغوهتها، .2  الدؿَغ

 جدُين و جدؿين الىنى٫ الى البُاهاث و الاخهائُاث، .3

ت مضي الخ٣ضم في جبني هظا الىمىطج، .4  اٖضاص ماقغاث الاصاء الغئِؿُت إلاٗٞغ

اصة الىعي الث٣افي بال٨ٟغ اإلا٣اوالحي ب5 هٟت ٖامت و اإلااؾؿاث الىاقئت بهٟت زانت، ٞاؾدىاصا ل٣ىله حٗالى" ِبنَّ . ٍػ

ِؿِهْم  "  ُٟ هْ
َ
 َما ِبإ

ْ
ُروا ِيّ

َ
ٛ ٌُ ى  ْىٍم َختَّ

َ
ُر َما ِب٣ ِيّ

َ
ٛ ٌُ  

َ
َه ال

ّ
ض الاًت الل ، ٩ٞل حٛير ًبضؤ بما صازل الاوؿان مً ؤ٩ٞاع  (11)ؾىعةالٖغ

ض مً الخ٣ضم ٖلى حمُ٘ الانٗضة و ٖلى ٢متها الهُٗض الا٢خهاصي، و التي جخدى٫ في النهاًت  الى ؾلى٥ و اٞٗا٫ جٍؼ

اث  اصًت في الجُل الهاٖض مً زال٫ اإلاىاهج الضعاؾُت و ختى في اإلاؿخٍى ًخد٤٣ طل٪ بدبني ههج ػعٕ الغوح الٍغ

 الابخضائُت، و مً ٢بل ٧ل الٟاٖلين،
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غ، .6 اصة الاهٟا١ ٖلى البدث و الخٍُى  ٍػ

ؼ الىٓام البُئي للماؾؿاث الىاقئت،ج .7 غ و حٍٗؼ  ُٟٗل صوع ال٣ُإ الخام في جٍُى

 الٗمل ٖلى ا٢اماث قب٩اث ٖمل بين الىٓام اإلادلي و الضولي. .8

 

 :كائمة املراحع العربية

ض الاًت  .1 ش(. 11ؾىعةالٖغ  .11الاًت . )بال جاٍع

ت. ) .2 ضة الغؾمُت الجؼائٍغ اإلاخًمً  12/10/2020اإلااعر في . 291/ 20(. اإلاغؾىم الخىُٟظي 2020, 10 12الجٍغ

 .(61جىُٓم مهالح الىػٍغ اإلاىخضب لضي الىػٍغ ألاو٫ اإلا٩ل٠ باإلااؾؿاث الهٛيرة)

ت. ) .3 ضة الغؾمُت الجؼائٍغ الىػٍغ اإلاخًمً لهالخُاث . 306/  20(. اإلاغؾىم الخىُٟظي2020, 10 15الجٍغ

ت واإلااؾؿاث الىاقئت)الٗضص   .( 64اإلاىخضب لضي الىػٍغ ألاو٫ اإلا٩ل٠ با٢خهاص اإلاٗٞغ

ت. )  .4 ضة الغؾمُتالجؼائٍغ ماعؽ  24اإلااعر في  91/  04(. اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م 2004, 03 28الجٍغ

غها و ًدضص جىُٓمها2004 ىُت لتر٢ُت الخٓائغ الخ٨ىىلىحُت و جٍُى  (.19و ؾيرها. ) ًخًمً اوكاء و٧الت الَى

ت الٗامت للًغائب. ) .5  .2023(. باٙل خى٫ اهم الخضابير الجبائُت ل٣اهىن اإلاالُت لؿىت 2023اإلاضًٍغ

6. annasronline( .20 12 ,2022 .) ًت مً مُلت: اخهاء ا٦ثر م  4000وػٍغ اإلاغؾؿاث الىاقئت و ا٢خهاص اإلاٗٞغ

ش الاؾترصاص مءؾؿت هاقئت ُت ٧ل ال٣غاء: ، مً الىهغ ًىم2022, 12 29. جاٍع

https://www.annasronline.com/index.php/2014-08-09-10-33-20/2014-08-23-11-15-

15/212659-4000-2 

7. GAAN.،ش(. حصخُو الىٓام البُئي للكغ٧اث الىاقئت  . )بال جاٍع

8. INJAZ EL Djazair( .20 9 ,2012 .)home ش الاؾترصاص  :INJAZ EL Djazair، مً 2022, 12 30. جاٍع

https://ar-ar.facebook.com/InjazElDjazair/ 

ت. ) .9 ضة الغؾمُت الجؼائٍغ ًخًمً اوكاء الى٧الت  137/ 98اإلاغؾىم الخىُٟظي . (. 1998ماعؽ,  03الجٍغ

ىُت لخثمين البدث و الخىمُت الخ٨ىىلىحُت و جىُٓمها و ؾيرها  (.28)الٗضص الَى

ت. ) .10 ضة الغؾمُت الجؼائٍغ   45اإلااصة . 2020ًخًمً ٢اهىن اإلاالُت الخ٨مُلي  20/07(. ، ٢اهىن 2020الجٍغ

 (.33) الٗضص 
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ت. ) .11 ضة الغؾمُت الجؼائٍغ ًخًمً اوكاء وجغ٢ُت وحؿُير . 20/356(. اإلاغؾىم الخىُٟظي 2020, 11 30الجٍغ

 (.73)الٗضص هُا٧ل صٖم اإلااؾؿاث الىاقئت و ًدضص مهامهاوجىُٓمها و ؾيرها

ت. ) .12 ضة الغؾمُت الجؼائٍغ ، ًخهمً ٢اهىن اإلاالُت لؿىت  24/ ٢22اهىن (. 2022صٌؿمبر,  25الجٍغ

 .(89.)الٗضص 2023

ت. ) .13 ضة الغؾمُت الجؼائٍغ و اإلاخًمً ال٣اهىن  75/59اإلاٗض٫ و اإلاخمم لألمغ  22/09ال٣اهىن . (. 2022الجٍغ

 .32الخجاعي، الٗضص 

ضة الغؾمُت. ) .14 ت الجٍغ اإلاخًمً . 2020ؾبخمبر  15اإلااعر في  20/254(. اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م 2020الجؼائٍغ

ىُت إلاىذ ٖالمت" ماؾؿت هاقئت" و " مكغوٕ مبخ٨غ" و " خايىت اٖما٫" و جدضًض مهامها و  اوكاء لجىت َو

 .(55حك٨ُلتها وؾيرها)الٗضص 

ضة الغؾمُت. ) .15 ت الجٍغ اإلاخًمً حُٗين . 2020حاهٟي  2اإلااعر في  20/01ؾىم الغئاس ي (. اإلاغ 2020الجؼائٍغ

 (.1)اًٖاء الخ٩ىمت

ت الٗامت للًغائب. ) .16 . 2023(. باٙل خى٫ ؤهم الخضابير الجبائُت ل٣اهىن اإلاالُت لؿىت 2023اإلاضًٍغ

www.mfdgi.gov.dz. 

غ الىٓام البُئي في tv plus( .2022النهاع  .17  الجؼائغ زال٫ الثالر ؾىىاث الازيرة.(. اإلااؾؿاث الىاقئت جىجح في جٍُى

ذ جهل الى (. 2022, 12 6امُىت صاوصي. ) .18 ني، خكاوي: جمٍى ش ملُاع ؾىدُم للماؾؿاث الىاقئت 15الَى . جاٍع

 /ennaharonline: https://www.ennaharonline.com، مً 2022, 12 29الاؾترصاص 

غ ٢ُإ اإلااؾؿاث الىاق2021بً ٞايل وؾُلت. ) .19 ئت في الجؼائغ ) صعاؾت جدلُلُت(. (. آلُاث هٍُى

ت و ٖلىم الدؿُير، حامٗت جلمؿان الجؼائغ.  ٧لُتالٗلىماال٢خهاصًت و الخجاٍع

٘ الىاقئت 2022, 12 02بى٢ٍغِ عقُضة، و ؾاًبي نىضعة. ) .20 ل الضاٖم للمكاَع صعاؾت -(. الىٓام البُئي امل٣اٍو

٤ مىىطج  (، 3)8الٗلىم الاوؿاوؿت و الاحخماُٖت، اإلادغع( . )مجلت -six + six s'koltaiخالت واصي الؿُل٩ىن ٞو

 .224 - 208الهٟداث 

ً اإلاخىانل. ) .21 (. بٗض اٞخ٩ا٦ها اإلاغجبت الثاهُت ٖاإلاُا... عئِـ الجمهىعٍت ًنهئ الكغ٦ت 2023حامٗت الخ٩ٍى

 .FARM AI .https://ufc.dz/?p=14483الىاقئت 

ش الاؾترصاص تالخٍٗغ٠ بدايىت اٖما٫ حامٗت مؿُل(. 2023حامٗت مؿُلت. ) .22 ، مً خايىت اٖما٫ 2023. جاٍع

-https://www.univ-msila.dz/bicu/presentation-de-lincubateur-dentreprises-deحامٗت مؿُلت: 

luniversite-de-msila/ 
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صلُل٪ للكغ٧اث الىاقئت ٢ىاٖض اللٗبت ٦ما هماعؾها ًخًمً م٣خُٟاث مً ٦خاب مً (. 2015ؾام الخمان. ) .23

 )اإلاجلض الانضاع الاو٫(. )ؾغخان ٖمغ، اإلاترحمىن( اإلايكىعاث الغ٢مُت. ضالهٟغالى الىاخ

ل قغ٧اث  (. 2022قىقي حباعي، و ػهيرة ٢ُغاوي. ) .24 ل الجماعي آلُت مؿخدضزت إلاىاحهت مًٗلت جمٍى الخمٍى

 (.2)2الىاقئت م٘ الاقاعة الى خالت الجؼائغ . 

ش الاؾترصاص الؿ٩ان في الجؼائغ(. 2020ٞى٪. ) .25 ٞى٪:  ، مً 2022, 12 30. جاٍع

https://fanack.com/ar/algeria/population-of-algeria/ 

 https://ar.moostadam.dz(. جم الاؾترصاص مً 2021مؿخضام. ) .26

(. : خهُلت وكاٍ الخ٩ىمت مً ؤحل جىُٟظ بغهامج الؿُض عئِـ 2021مهالح الىػٍغ ألاو٫. )ُٟٞغي,  .27

 .2020ت الجمهىعٍت بٗىىان ؾى

(. الىٓم البُيُت اإلابخ٨غة للماؾؿاث الىاقئت: حؿلُِ 2021ًاؾمُىت مسىاف، و حما٫ الضًً زاؾ٠. ) .28

مجلت ا٢خهاصًاث (. 2020ـ 2003الًىء ٖلى مؿاعي الجؼائغ لبىاء هٓام بُني زام باإلااؾؿاث الىاقئت ) 

ما٫ و الخجاعة، اإلاجلض   (.02)الٗضص 06الٖا
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 آلياث دعم ومسافلت املإطظاث الىاشئت في الجصائس

 -جحليل بعض إلاحصائياث مع ئشازة لخجسبت الجامعت الجصائسيت-

Mechanisms to support and accompany start-ups in Algeria 

-Analysis of some statistics with reference to the experience of the Algerian 

University- 
 الجصائس/ مخبر  جلييم أطىاق زؤوض ألامىال الجصائسيت في ظل العىملت /1جامعت فسحاث عباض طعيف  /ئيمان . أفخيعط د

Ds. Aftis Imene/ Ferhat Abbas University Setif 1/ Laboratory “Algerian Capital Markets Assessment in 

Globalization”/ Algeria 

 جلييم أطىاق زؤوض ألامىال الجصائسيت في ظل العىملت/ الجصائس/ مخبر  1ط د. علىن زحمت/ جامعت فسحاث عباض طعيف 

Ds. Aggoun Rahma/ Ferhat Abbas University Setif 1/ Laboratory “Algerian Capital Markets Assessment in 

Globalization”/ Algeria 

 / الجصائس1د. شىقي ظازق/  جامعت فسحاث عباض طعيف 

Dr. Chougi Tarek/ Ferhat Abbas University Setif 1/ Algeria 

 

 ملخص الدزاطت: 

ل هظا  للماؾؿاث ألاؾاؾُتهظه الضعاؾت جىيُذ  اإلاٟاهُم جداو٫     الىاقئت و٦ظل٪ آلُاث الضٖم الغثِؿُت التي تهضٝ بلى مغا٣ٞت وجمٍى

٘ في الجؼاثغ، ال ؾُما مً زال٫ مسخل٠ ألاخ٩ام ال٣اهىهُت  بُتالىٕى مً اإلاكاَع اث واإلااؾؿُت )خايىاث والًٍغ ما٫، قغ٧اث  ومؿٖغ ألٖا

ل اإلااؾؿاث الىاقئتعؤؽ اإلاا٫ الاؾدثماعي،  وجىححههم جدٟيز الكباب الجامعي  قغا٥ الجامٗت مً ؤحل (، باإلياٞت بلى بنىضو١ جمٍى

ما٫ مً زال٫  اصة ألٖا  ىاقئت.ال زل٤ ماؾؿاتهمهدى ٍع

في الجؼاثغ، وجثبذ ؤنها بضًل ٞٗا٫ جدىامى ؤ٦ثر ٞإ٦ثر التي و  مازغا، اإلااؾؿاث الىاقئت٨ٟغة ل  ٖلى بهدكاع واؾ٘وجا٦ض هخاثج الضعاؾت    

م مً ٧ل حهىص الضٖم واإلاغا٣ٞت التي جبظلها الضولت ال ا٢خهاص ًٖ ابُٗض ،حخماُٖت٢خهاصًت والا خىمُت الاالخد٤ُ٣ ل لى الٚغ ٘. ٖو َغ

ت،  اإلاغحىة مً هظه اإلااؾؿاث.ال ًؼا٫ هىا٥ ال٨ثير الظي ًخٗين ال٣ُام به لخد٤ُ٣ ألاهضاٝ  الجؼاثٍغ

ل، الجامٗت الجؼاثٍغ :اليلماث املفخاحيت  .الجؼاثغ ت،اإلااؾؿاث الىاقئت، آلُاث الضٖم، الخمٍى

 

Abstract: 

   this study attempts to clarify the basic concepts  of  startups as well as the main support mechanisms that aim to 

accompany and finance this type of project in Algeria, notably through various legal, tax and institutional provisions 

(business  incubators and accelerators, venture capital companies, startup financing fund), in addition to involving the 

university in order to  motivate university youth  and guide them towards entrepreneurship through Create their own start-

up projects. 

   The results of the study confirm the  wide spread of the idea of start-ups, which  is growing more and more in Algeria, and 

proves to be an effective alternative for achieving economic and social development,  away from the rentier economy. and 

despite all the support and accompaniment efforts of the Algerian State, much remains to be done to achieve the goals 

desired by these enterprise. 

Keywords: Start-ups, Support Mechanisms, Financing, Algerian University, Algeria. 
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 ملدمـت:

ث ٧اهذ ألاؾب٣ُت ل٣ُإ الهىاٖاث الث٣ُلت، بال ؤهه بغػث بخخُاحاث ؤزغي جغي ؤن اإلااؾؿاث مىظ الدؿُٗىا   

الهٛيرة والىاقئت زانت، وؾُلت ٞٗالت م٘ اقخضاص اإلاىاٞؿت الٗامت في الؿى١ في ْل الخُىعاث الا٢خهاصًت 

يرها، خُث جا٦ض ؤٚلب الضعاؾاث ؤن اإلااؾؿاث الىاقئت حٗض ؤًٞل الىؾ اثل التي جد٤٣ ؤلاهخٗاف والخ٨ىىلىحُت ٚو

ٗت،  ؤلا٢خهاصي، هٓغا إلاغوهتها واهسٟاى ؤلام٩اهُاث اإلاالُت واإلااصًت الالػمت لها ٖىض ؤلاهُال١ م٣ابل ؤعباخها الؿَغ

ير مىانب ٖمل.  و٢ضعتها ٖلى الىمى ما ًجٗلها ٖىهغ ٞٗا٫ في جد٤ُ٣ الخىمُت الا٢خهاصًت وجٞى

ؤ٧اصًمُا، وهظا ما  ؤنبذ مٟهىم الكغ٧اث الىاقئت مً بين اإلاٟاهُم ألا٦ثر جضاوال في الجؼاثغ بٖالمُا وؾُاؾُا وختى   

٨ٌٗـ بهخمام الضولت بهظا الخىحه ومكاع٦خه في اليؿُج الا٢خهاصي الجضًض الظي حؿعى بلُه، وهى ماحٗل الاؾدثماع 

اث نىإ  في اإلااؾؿاث الىاقئت وصٖمها مً ٤ تهُئت ألاعيُت والبِئت ؤولٍى ال٣غاع الا٢خهاصي في الجؼاثغ، وطل٪ ًٖ ٍَغ

اع ال٣اهىوي والخىُٓمي واإلاالي لها. غ اإلاغا٣ٞت للماؾؿاث الىاقئت مً زال٫ مداولت يبِ ؤلَا  التي جٞى

 مشيلت الدزاطت:

ت وصوعها في مغا٣ٞت اإلاا     ؾؿاث الىاقئت ج٩ىن ٖلى يىء ما ؾب٤، وبٛغى الخٗٝغ ٖلى ؤهم حهىص الضولت الجؼاثٍغ

 مك٩لت الضعاؾت ٧الخالي:

ل اإلااؾؿاث الىاقئت في الجؼاثغ؟  ماهي ؤبغػ آلُاث صٖم وجمٍى

 ألاطئلت الفسعيت:

 ًخٟٕغ الؿاا٫ الغثِس ي بلى ألاؾئلت الخالُت:   

 ماهي ؤهم مميزاث اإلااؾؿاث الىاقئت؟ -1

ل اإلااؾؿاث الىاقئت؟  -2  ماهي ؤهم اإلاهاصع  اإلاؿخدضزت لخمٍى

 بلى ؤي مضي تهخم الجؼاثغ باإلااؾؿاث الىاقئت وماهي ؤلاحغاءاث التي اجسظتها لتر٢ُتها؟ -3

 ماهي مسخل٠ آلالُاث الضاٖمت للماؾؿاث الىاقئت في الجؼاثغ؟ -4

 الفسضياث:

ُت، ًم٨ً نُاٚت ٞغيُاث هغي ؤنها     ٦مداولت لخدلُل الاق٩الُت مدل الضعاؾت وما ًىضعج جدتها مً ؤؾئلت ٖٞغ

 مدخملت لهظه ألاؾئلت ٖلى الىدى الخالي:بحاباث 

ت الىمى وؤلابخ٩اع. -1  جخميز اإلااؾؿاث الىاقئت بؿٖغ

ما٫، قغ٧اث عؤؽ اإلاا٫ اإلاساَغ. -2 ل اإلااؾؿاث الىاقئت هي خايىاث ألٖا  ؤهم اإلاهاصع اإلاؿخدضزت لخمٍى

ت لخ -3 ت حملت مً الاحغاءاث  ٧الدؿهُالث الجباثُت وؤلاصاٍع غ وجغ٢ُت اإلااؾؿاث الىاقئت.جخسظ الضولت الجؼاثٍغ  ٍُى



 

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

  برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 املإجمس الدولي

 العلمي

2023 

 

74 

 جدغم الؿلُاث في الجؼاثغ ٖلى يمان اإلاىاعص اإلاالُت  واإلااصًت الالػمت للماؾؿاث الىاقئت التي حؿمذ باؾخمغاعها. -4

 أهميت الدزاطت:

جخجلى ؤهمُت البدث مً زال٫ ؤهمُت مىيٕى اإلااؾؿاث الىاقئت واإلاخٛيراث التي جبدث ٞحها، ٧ىنها مىيٕى    

الؿاٖت وللم٩اهت التي جدخلها في الا٢خهاصًاث الخضًثت التي انبدذ جخجه هدىها، ٦ما جدٓى باهخمام  ٦بير مً 

ٝغ ٖلى وا٢٘ اإلااؾؿاث الىاقئت وجدضًاتها في َٝغ الباخثين والهُئاث الخ٩ىمُت، بياٞت بلى حؿلُِ الًىء والخٗ

الجؼاثغ وآلُاث صٖمها في بَاع جىؾُ٘ الاؾدثماع وجىىَٗه، بهُال٢ا مً الضوع اإلاخىخى مً هظه اإلااؾؿاث في جىمُت 

 الا٢خهاص الىَني.

 أهداف الدزاطـت:

 وؿعى مً زال٫ هظا البدث بلى:   

غ١  - لها؛ ؤلاإلاام بالجاهب الىٓغي للماؾؿاث الىاقئت َو  جمٍى

لُت والبضاثل اإلاخاخت للماؾؿاث الىاقئت في الجؼاثغ؛ -  الخٗٝغ ٖلى آلالُاث والاؾتراجُجُاث الخمٍى

ت والُغ١ التي جخبىاها لتر٢ُت ومغا٣ٞت اإلااؾؿاث الىاقئت مالُا وجىُٓمُا. -  مداولت الى٢ٝى ٖلى حهىص الضولت الجؼاثٍغ

 مىهج الدزاطت:

خدلُلي، خُث ؤهه ؤ٦ثر مالثمت ألهضاٝ الضعاؾت الخالُت ولإلخاَت بمسخل٠ حىاهب جم اؾخسضام اإلاىهج الىنٟي ال   

، والظي ًم٨ىىا مً ون٠ الٓاهغة واإلاخٛيراث اإلاضعوؾت وبُٖاء مٟاهُم خى٫ اإلااؾؿاث الىاقئت، زم  اإلاىيٕى

ل اإلا  اؾؿاث الىاقئت.اٖخمضها ٖلى جدلُل مسخل٠ الاحغاءاث وآلالُاث التي اٖخمضتها الجؼاثغ في بَاع صٖم وجمٍى

 جلظيم الدزاطت:

 إلاٗالجت هظه الضعاؾت جم ج٣ؿُمها بلى مدىعًٍ، هما:   

 أوال: إلاظاز املفاهيمي للمإطظاث الىاشئت.

 ثاهيا: كساءة في واكع املإطظاث الىاشئت في الجصائس. 

 أوال: إلاظاز املفاهيمي للمإطظاث الىاشئت

 مفهىم املإطظاث الىاشئت:

بٗض الخغب الٗاإلاُت الثاهُت مباقغة، وطل٪ م٘ بضاًت ْهىع قغ٧اث عؤؽ ما٫  startup بضؤ اؾخسضام اإلاهُلح   

 (421، نٟدت 2118)بىالكٗىع،  .لِكُ٘ اؾخسضام اإلاهُلح بٗض طل٪ risque-capital)اإلاساَغ)

٘، ٞدؿب ال٣امىؽ الاهجليزي upهُال١ و "" وحٗني البضء ؤو ؤلا Startوهى ًخ٩ىن مً "    " التي حٗني الىمى ال٣ىي والؿَغ

 (.Cambridge dicionary, n.d) حٗٝغ اإلااؾؿت الىاقئت بإنها "وكاٍ ججاعي حضًض بضؤ للخى".
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 بإنها "ماؾؿت قابت مبخ٨غة، ال ؾُما في مجا٫ الخ٨ىىلىحُاث الخضًثت". La rousseوحاءث في ال٣امىؽ الٟغوس ي    

(Larousse, s.d.) 

ها ال٩اجب      ٗٞغ ما٫ للبدث  Roberto Moro-Viscontiَو بإنها "ٖمل ججاعي جم اوكائه خضًثا ًىُل٤ ُٞه عاثض ألٖا

له ليكاٍ ججاعي ٢ابل للخُب٤ُ، جخميز باإلبخ٩اع ًٖ همىطج ا٢خهاصي ٢ابل للخُىٍغ والخد٤٣ مً صخ خه زم جدٍى

ت الىمى وجمخو ال٨ثير مً الؿُىلت في الؿىىاث ألاولى مً ٖمغها م٣ابل مؿخىي مىسٌٟ مً ألانى٫".  وؾٖغ

(Visconti, 2021, p. 1) 

ً لهظا اإلاٟهىم ًغ  Ries Ericؤما ال٩اجب     ي ؤنها "٦ُان بكغي يهضٝ لخل٤ مىخج حضًض ؤو زضمت حضًضة في ؤخض اإلاىٍٓغ

 (Ries, 2011, p. 08)ْل صعحت ٖالُت مً ٖضم ال٣ُين". 

مما ؾب٤ ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن اإلااؾؿاث الىاقئت هي مكغوٕ ا٢خهاصي خضًث اليكإة، ٣ًىم ٖلى ؤ٩ٞاع مبخ٨غة    

ي ؤٚلب ألاخُان مغجبُت بالخ٨ىىلىحُا الخضًثت وج٣ضم خلى٫ مبخ٨غة للمكا٧ل اإلاىحىصة في وببضاُٖت وحضًضة، ج٩ىن ف

ٗت الىمى  الىا٢٘، وجخدمل ٖىهغ اإلاساَغة بيؿبت مٗخبرة زانت ؤنها حؿتهضٝ ؤؾىا١ حضًضة، وؤهم ما ًميزها ؤنها ؾَغ

 وؤلاهدكاع ٖلى مؿخىي مدلي وختى صولي.   

 مميزاث املإطظاث الىاشئت:

ت مً الخهاثو التي جميزها ًٖ ٚيرها،     مً زال٫ ما ج٣ضم هالخٔ ؤن هظا الىٕى مً اإلااؾؿاث جخمخ٘ بمجمٖى

 (134-133، الهٟداث 2121)بىعهان و نىلي،  ًم٨ً اًجاػها في:

خُث ًسُئ  .ً اإلااؾؿت الهٛيرة: مً بين ؤخضر ؤهىإ اإلااؾؿاث وجسخل٠ ٖمإطظاث حديثت العهد واليشأة 

 ؛Startupال٨ثير مً الىاؽ في جهي٠ُ اإلااؾؿاث الهٛيرة و٢ىلبتها ٖلى ؤنها ماؾؿاث هاقئت 

 وؤمامها زُاعان بما الخُىع والخدى٫ بلى ماؾؿاث هاجخت ؤو الخضهىع والخؿاعة؛ مإطظاث شابت ويافعت:

هي بم٩اهُت  لؿماث التي جدضص مٗنى اإلااؾؿت الىاقئت: مً ؤ٦ثر امإطظاث أمامها فسصت للىمى الخدزيجي واملتزايد

٘ وجىلُض بًغاص ؤؾٕغ ب٨ثير مً الخ٩ال٠ُ التي جخُلبها للٗمل  . همىها الؿَغ

اصة ؤلاهخاج     ت ؤي ٍػ ومىه ٞةن اإلااؾؿت الىاقئت هي اإلااؾؿت التي جخمخ٘ بةم٩اهُت ؤلاعج٣اء بٗملها الخجاعي بؿٖغ

اصة الخ٩ال٠ُ، . وهظا ٌٗني ؤن  واإلابُٗاث مً صون ٍػ ٦ىدُجت ٖلى طل٪، ًىمى هامل الغبذ لضيها بك٩ل ملخّى

اإلااؾؿاث الىاقئت ال ج٣خهغ بالًغوعة ٖلى ؤعباح ؤ٢ل ألنها نٛيرة، بل ٖلى ال٨ٗـ، هي قغ٧اث ٢اصعة ٖلى جىلُض 

 ؤعابذ ٦بيرة حضا؛

ت ٖلى ؤٞمإطظاث جخعلم بالخىىىلىجيا ت وعاثضة إلقبإ خاحاث : جخميز بإنها ماؾؿاث ج٣ىم ؤٖمالها الخجاٍع ٩اع ابخ٩اٍع

ل مً  ت ٦ما ٌٗخمض ؤصخابها ٖلى الخ٨ىىلىحُا للخ٣ضم والخُىع، والخهى٫ ٖلى الخمٍى هٍغ ٣ت ط٦ُت ٖو الؿى١ بٍُغ

ما٫؛  زال٫ مىهاث ٖلى الاهترهِذ وصٖم خايىاث ألٖا

باإلا٣اعهت م٘ : ٌكمل مٗنى اإلااؾؿت الىاقئت ؤنها جخُلب ج٩ال٠ُ مىسًٟت مإطظاث جخعلب جياليف مىخفضت

٘ ٖاصة. وبٌٗ ؤمثلت طل٪ هجض    …Google, Apple, Amazonألاعباح التي جدهل ٖلحها، والتي جإحي بك٩ل ؾَغ
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: حٗض اإلااؾؿاث الىاقئت طاث مساَغ ٖالُت العجباٍ ٖملها بابضإ وابخ٩اع ٚير مىحىص و٢ذ الخإؾِـ املخاظسة

٣ُين وق٩ى٥  ختى جبضؤ في الىجاح وجخم٨ً مً جد٤ُ٣ واؾتهضاٝ ؤؾىا١ حضًضة؛ لظا ج٩ىن هىا٥ خالت مً ٖضم ال

 (27، نٟدت 2121)الهغف،  ألاهضاٝ.

 أهميت املإطظاث الىاشئت في الخىميت الاكخصاديت:

وامخهام  حٗخبر اإلااؾؿاث الىاقئت ع٦يزة مً ع٧اثؼ الىمى الا٢خهاصي ألي بلض ٧ىنها حؿاهم في زل٤ مىانب قٛل   

٘ الهىاٖت و٦ٟاءة الا٢خهاص بك٩ل ٖام، مما  ت الهىاٖت مً زال٫ زل٤ اإلاىاٞؿت، جىَى البُالت، وحؿاهم في خٍُى

ت ؤزغي ٞةن الخُىع الا٢خهاصي للبلض ال ٣ًاؽ ٣ِٞ مً هاخُت  ًاصي بلى صٞ٘ عجلت الىمى الا٢خهاصي. ومً ػاٍو

ل٣ضعة ٖلى الخٟاّ ٖلى خُاة واؾخمغاع اإلااؾؿاث ال٣ضعة ٖلى بوكاء ماؾؿاث حضًضة، وبهما ؤًًا مً زال٫ ا

  (778، نٟدت 2121)جلُلي و ؾُاٙ،  الا٢خهاصًت التي جم بوكائها ويمان همىها.

 ًٞال ًٖ مؿاهمتها في بؾتراجُجُت الخىمُت اإلادلُت، وطل٪ ٧ىن الٗضًض مً الضو٫ جً٘ زُُا للخىمُت اإلادلُت   

جىػَ٘ الؿ٩ان ٖلى ؤ٦بر مؿاخت مم٨ىت وجس٠ُٟ الًِٛ ٖلى اإلاضن ال٨بري؛ والتي ًم٨ً جىُٟظها اهُال٢ا مً  بهضٝ

زل٤ ماؾؿاث هاقئت في مجاالث مسخلٟت واهدكاعها ٖلى ؤ٦بر مؿاخت مم٨ىت، زانت ؤنها جإحي إلًجاص خلى٫ للمكا٧ل 

 ي وبمضاص هُا١ ؤوكُتها بلى اإلاىا٤َ الىاثُت.اإلاسخلٟت بضعحت ؤولى. وجميزها ب٣ضعة الخإ٢لم م٘ اإلادُِ الخاعج

٦ما هجض اإلااؾؿاث الىاقئت حؿاهم في وكغ ال٣ُم واإلاباصت الا٢خهاصًت والخىُٓمُت ؤلاًجابُت ٧اإلاباصعة، ؤلابضإ،    

٘ في  الابخ٩اع، بصاعة الى٢ذ،ال٨ٟاءة والٟٗالُت. ٦ما حؿاهم في بهخاج ؾل٘ وزضماث مبخ٨غة وحضًضة مما ًاصي بلى الخىَى

اإلاىخىحاث زانت الاؾتهال٦ُت مجها، م٣ابل ج٩ال٠ُ مىسًٟت م٣اعهت باإلااؾؿاث ال٨بيرة؛ وبةم٩انها بهخاج مىخجاث 

مدلُت ٧اهذ حؿخىعص وبالخالي جسٌُٟ ج٩لٟت ؤلاؾخيراص، ماًجٗلها حؼء حضًض في اليؿُج الا٢خهاصي ًضٖم ألاوسجت 

٣ها هدى الىجاح ججخاح ؤؾىا١ ٖاإلاُت و بالخالي الخ٣لُضًت ألازغي. بياٞت الى ٧ىن ٚالبُت هاجه اإلااؾ ؿاث إلاا ججض ٍَغ

 (73-72، الهٟداث 2121)خؿين و نض٣ًي ،  حلب ٖملت ؤحىبُت.

 مصادز جمىيل املإطظاث الىاشئت:

ت والا٢    ل اإلااؾؿاث الىاقئت، بين ٢ضًم ؤلٟخه ألاوكُت الخجاٍع خهاصًت، وبين ما هى خضًث حٗضصث مهاصع جمٍى

ل اإلااؾؿاث الىاقئت ما ًلي جىلض ًٖ  :خاحاث الٗهغ وم٣خًُاجه، ومً ؤهم ؤلُاث ومهاصع جمٍى

 املصادز الخلليديت لخمىيل املإطظاث الىاشئت:

ل الظاحي ؤو٫ خل     ل وبن ازخلٟذ ؤؾبابه، بدُث ٌٗخبر الخمٍى حٗاوي ؤٚلبُت اإلااؾؿاث الا٢خهاصًت مً مك٩ل الخمٍى

لها، باٖخباع  جلجإ بلُه وجًٟله اإلااؾؿاث الىاقئت، في يل الكغوٍ ال٣اؾُت التي جًٗها البىى٥ لالؾخٟاصة مً جمٍى

 بت اإلاساَغة ٞحها.ؤن هىا٥ جسٝى مً اإلااؾؿاث الىاقئت هٓغا العجٟإ وؿ

ل الضازلُت التي اخضزتها اإلااؾؿت لىٟؿها، ٢ض ٩ًىن مً ألامىا٫ الخمىيل الراحي  : ٖباعة ًٖ مجمٕى مهاصع الخمٍى

غث، باٖخباعها  ل بن جٞى ٣ت للخمٍى اهاث اإلا٣ضمت مً ٢بل ألاهل وألانض٢اء، وحٗض ؤًٞل ٍَغ الخانت لألٞغاص ؤو ؤلٖا

 (13، نٟدت 2122)بٗىوي،  إلاؿاهمت في الكغ٦ت.مًمىهت وحؿمذ لألهل وألا٢اعب مً ا



 

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

  برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 املإجمس الدولي

 العلمي

2023 

 

77 

 (8-6، الهٟداث 2122)ػعوا١،  الخمىيل املصسفي: بىىعيه:

ت التيالخمىيل عً ظسيم البىىن الخجازيت ج٣ىم بمىذ  : ٖاصة ما ًلجإ ؤصخاب اإلااؾؿاث الىاقئت بلى البىى٥ الخجاٍع

ل ألازغي، ٚير ؤهه باليؿبت للماؾؿاث الىاقئت  يرها مً نُٜ الخمٍى لت ألاحل ٚو ال٣غوى بما ٢هيرة، مخىؾُت ؤو ٍَى

ل الالػم زانت في مغخلت بهُال١ اإلاكغوٕ وطل٪ لٗضة ؤؾباب، هظ٦غ ؤهمها:  ٦ثيرا ما جحجم البىى٥ ًٖ مىذ الخمٍى

 اؾؿاث الىاقئت؛ٖضم مالثمت مٗاًير ؤلا٢غاى للم  ▪         

 ٖضم ٦ٟاًت الًماهاث ؤو اوٗضامها هٓغا إلهسٟاى حجم ألانى٫؛ ▪          

 اعجٟإ ج٩لٟت ال٣غوى؛ ▪          

 اعجٟإ صعحت اإلاساَغة؛  ▪         

ل البى٩ي الخ٣لُضًت لُبُٗت اإلااؾؿاث الىاقئت؛  ▪           ٖضم مالثمت نُٜ الخمٍى

ُت والٗملُت؛   ▪           ه٣و الخبرة اإلاهٞغ

م مً ؤن زضماث البىى٥ جخمثل في ج٣ضًم الدؿهُالث ؤلاثخماهُت للماؾؿاث الىاقئت لخد٤ُ٣ الخىمُت     بالٚغ

الا٢خهاصًت، بال ؤن البى٪ وباٖخباعه جاحغا يهضٝ بلى جد٤ُ٣ الغبذ، ٞةهه ًلجإ بلى اجساط جضابير و٢اثُت جخمثل في يمان 

ُت واإلادخملت واجساط بحغاءاث الخُُت والخظع، وهى ما ًضٞ٘ به في خاالث ٦ثيرة بلى الترصص في مىذ اإلاساَغ اإلاؿخ٣بل

ؤلاجمان، وبطا ٢ضمه ٚالبا ما جخٗثر اإلااؾؿاث الىاقئت ًٖ ؾضاص ألا٢ؿاٍ في مىاُٖضها، ألامغ الظي ٣ًىص بلى البدث 

ل.  ًٖ البضًل ؤلاؾالمي للخمٍى

ل الخمىيل إلاطالمي ٗت ؤلاؾالمُت وو٤ٞ مٗاًير : ٣ًضم الخمٍى ؤلاؾالمي نُٜ مسخلٟت جخ٤ٟ م٘ ؤخ٩ام ومباصت الكَغ

ىُت، وجسخل٠ هظه الهُٜ وجخٗضص مً بُجها: اإلاغابدت، اإلاًاعبت، اإلاكاع٦ت وال٣غى الخؿً...، بال  ُت ٞو ويىابِ قٖغ

ت مً ح ل الظي ًخجىب الخٗامل بالٟىاثض الغبٍى م مً ميزاث هظا الىٕى مً الخمٍى هت، وجىٕى نُٛه مً حهت ؤهه بالٚغ

 .ؤزغي بال ؤن حلها ٌٗخمض ٖلى اإلاكاع٦ت في ألاعباح

م خاحت اإلااؾؿاث الىاقئت بلى الخمىٍل البى٩ي بىىُٖه، بال ؤهه ال ٌٗض مىعصا حُضا وال خال نهاثُا     اإلاالخٔ ؤهه ٚع

َٟغى ٖ
ُ
لحها قغوٍ حٗؿُٟت ؤهمها زانت في مغخلت الخمىٍل اإلاب٨غ، ؾىاء باليؿبت للماؾؿاث اإلا٣تريت التي ٢ض ج

اعجٟإ ؾٗغ الٟاثضة، مً حهت، ومً حهت ؤزغي باليؿبت للبى٪ الظي ًساَغ بإمىا٫ اإلاىصٖين صون صعاًت جامت 

 .بىجاح اإلاكغوٕ

ل اإلااؾؿاث الىاقئت بىاؾُت صٖم م٣ضم مً الخ٩ىمت زانت ٖىض  الخمىيل مً خالل دعم الدولت: ٢ض ًخم جمٍى

 (41، نٟدت 2122)حمٗت و هضاهضًت،  :ااهُال٢ها في نىع مسخلٟت ؤهمه

اهاث الخ٣لُضًت ٖلى ق٩ل مبالٜ لخُُٛت حؼء مً ج٩ال٠ُ الاؾدثماع ج٣ضمها الخ٩ىمت ؤ الهُئت و ج٣ضًم خىاٞؼ ومؼاًا مثل ؤلٖا

 م٣ابل ؤو بإؾٗاع حصجُُٗت؛الىنُت ال٣اثمت ٖلى ٢ُإ اإلااؾؿاث، ؤو ٖلى ق٩ل بٖاهاث ُٖيُت ٦خ٣ضًم ؤعاى صون 
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ل ؤلاؾخٛال٫ الجاعي  ل الاؾدثماعاث و٢غوى ٢هيرة ألاحل لخمٍى لت ألاحل ومخىؾُت ألاحل لخمٍى ج٣ضًم ٢غوى ٍَى

 بضون ٞىاثض ؤو بٟىاثض مضٖمت مً ٢بل هُئاث م٩لٟت بظل٪؛

 مىح ئعفاءاث جبائيت وشبه جبائيت وجمسهيت؛

 .سخهين في مجا٫ صٖم وبؾىاص اإلااؾؿاث جاهلهم الهُئت الىنُتج٣ضًم اإلاؿاٖضة الٟىُت وؤلاؾدكاعة مً ٢بل م

 املصادز الحديثت لخمىيل املإطظاث الىاشئت:

لها يهضٝ بلى الخ٣لُل مً الخ٩ال٠ُ واإلاساَغ اإلادخملت في مغخلت جإؾِـ اإلاكغوٕ،     بن صٖم اإلااؾؿاث الىاقئت وجمٍى

ة ؤ٦ثر مالثمت باليؿبت للضو٫ الىامُت، وؾى٣خهغ ٖلى وبؿبب مدضوصًت ااإلاىاعص الخ٣لُضًت جم اؾخدضار نُٜ حضًض

 :بًغاص ؤهمها

٣ت حضًضة حٗخمضها اإلااؾؿاث الخمىيل الجماعي ا للماؾؿاث الىاقئت، وهي ٍَغ ل قُٖى : هى مً ؤ٦ثر ؤهىإ الخمٍى

ما٫ مكغوٖه ٖلى مىهاث الخمى  غ ؤ٩ٞاعها، وفي هظه الخالت ٌٗغى عاثض ألٖا ٗها وجٍُى ٍل الىاقئت لخجؿُض مكاَع

الجماعي، خُث ٣ًىم بكغح جٟانُل اإلاكغوٕ بض٢ت وؤماهت وبإؾلىب م٣ى٘ ومٛغي، مما ًجٗل اإلامىلين مخدمؿين 

ل مكغوٖه.  (13، نٟدت 2122)بٗىوي،  ل٨ٟغجه ومؿخ٣بلها، مما ًضٞٗهم لخمٍى

٤ عؤؽ شسواث زأض مال املخاظس ل ًٖ ٍَغ ل للماؾؿاث ٣ِٞ، : تهضٝ ماؾؿاث الخمٍى ير الخمٍى ما٫ اإلاساَغ لخٞى

٠ بىاؾُت وؾُِ مالي  ا مً ااإلاكاع٦ت في خ٣ى١ اإلال٨ُت بها مساَغة ٖالُت. بط ٌٗٝغ ؤهه عؤؽ ما٫ ًْى وحٗض هٖى

٘ زانت طاث مساَغ مغجٟٗت وجخميز باخخما٫ همى ٢ىي ل٨ً م٘ ٖضم الخإ٦ض والخ٣ًُ مً الخهى٫  مخسهو في مكاَع

ش اإلادضص، م٣ابل آما٫ في الخهى٫ ٖلى ٖاثض مغجٟ٘ في اإلاؿخ٣بل البُٗض ٖلى ٖىاثض ؤو مً اؾت رصاص عؤؽ اإلاا٫ في الخاٍع

 (141، نٟدت 2121)بىعهان و نىلي،  وؿبُا ٖىض بُ٘ خهت هظه اإلااؾؿاث بٗض ٖضة ؾىىاث.

ل حؿخٗملها االخمىيل إلايجازي  لبىى٥ ؤو ماؾؿاث مالُت مخسههت، وهى اجٟا١ بين : هى ٖباعة ًٖ ج٣ىُت للخمٍى

ين ًسى٫ ؤخضهما خ٤ ؤلاهخٟإ بإنل مملى٥ للُٝغ آلازغ، م٣ابل صٞٗاث صوعٍت إلاضة ػمىُت مدضصة، اإلااحغ هى  َٞغ

الُٝغ الظي ًدهل ٖلى الضٞٗاث الضوعٍت م٣ابل ج٣ضًم ألانل، في خين ؤن اإلاؿخإحغ هى الُٝغ اإلاخٗا٢ض ٖلى 

 .ألانل م٣ابل ؾضاصه أل٢ؿاٍ الخإحير للماحغالاهخٟإ بسضماث 

ل الخ٣لُضًت إلاىاحهت الى٣و في عئوؽ ألامىا٫، ٞهي     ٗالت إلاهاصع الخمٍى ل وؾُلت م٨ملت ٞو ٌٗخبر هظا الىٕى مً الخمٍى

غها ٖلى اإلاىاعص اإلاالُت ال٩اُٞت للخهى٫   حض مالثمت للماؾؿاث الهٛيرة ألنها جم٨جها مً جلبُت اخخُاحاتها لٗضم جٞى

 (91-89، الهٟداث 2122)صهضن، ٖلى بٌٗ ألانى٫ الثابخت لٛالءها بطا ٧اهذ الخ٨ىىلىحُا مخُىعة. 

: وهي ماؾؿاث طاث ٦ُان ٢اهىوي ج٩ىن جابٗت للضولت ؤو الخىام ؤو ٦الهما مٗا ولها َاب٘ نىاعي حاضىاث ألاعمال

ت وختى اإلاالُت لضٖمها، وججاعي، ج٣ضم زضماث وحؿهُالث ل لماؾؿاث الٟخُت، وحسخغ لها ؤلام٩اهُاث اإلااصًت والبكٍغ

وجم٨ُجها مً مىاحهت الهٗىباث التي حٗتريها ٖىض بوكاءها، ومؿاٖضتها ٖلى الب٣اء والىمى زال٫ مغخلت ؤلاهُال١ 

  (9دت ، ن2122ٟ)ػعوا١، بصاعة اإلاكغوٕ.  وج٣ضًم اإلاؿاٖضة في 

ل الخايىاث بازخالٝ ؤهىاٖها و مغاخل بضاًتها وجدخاج الخايىت الؾدثماعاث ٦بيرة ٖاصة، هٓغا     ٣ت جمٍى  وجسخل٠ ٍَغ
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ل  ألن مىاعص اإلااؾؿاث ال ج٩اص حُٛي ج٩ال٠ُ اؾدئجاع ؤما٦ً الٗمل في ؤٚلب ألاخىا٫، وجسخل٠ مهاصع الخمٍى

ت الخانت، اإلااؾؿاث  الغثِؿُت للخايىاث، خُث جخمثل هظه اإلاهاصع  في: اإلااؾؿاث الٗامت واإلاىٓماث الخيًر

ت. ألا٧اصًمُت، الخايىت اإلاسخلُت، ت مجها الٛٝغ الخجاٍع  خايىاث ؤزغي مضٖىمت مً مهاصع مخىٖى

ير الضٖم اإلاالي ٣ِٞ،     ما٫ حك٩ل ؤصاة ٞٗالت في صٖم وجىمُت اإلااؾؿاث الىاقئت ٧ىنها ال ج٨خٟي بخٞى ٞدايىاث ألٖا

غ  ٣ُت...(، في مغخلت البضء وؤلاهُال١ و٦ظل٪ في بل جٞى ت، حؿٍى بياٞت بلى طل٪ صٖما في مسخل٠ الىىاحي )ج٣ىُت، بصاٍع

ا. خماص ٖلى هٟؿها واؾخ٣اللها ماصًا ومٗىٍى ، 2122)صهضن،  مغخلت الىمى، وجغا٤ٞ اإلااؾؿاث ختى جهبذ ٢اصعة ٖلى ؤلٖا

 (91نٟدت 

 والشيل الخالي يىضح مخخلف أشيال الدعم امللدمت للملاول مً كبل حاضىاث ألاعمال إلظالق مإطظخه:   

ما٫ للماؾؿاث الىاقئت :01الشيل   ؤق٩ا٫ صٖم خايىاث ألٖا

ٟت، املصدز ما٫ في صٖم وجىمُت اإلااؾؿاث الىاقئت، 2118: بىالكٗىع قٍغ صعاؾت خالت : Startups صوع خايىاث ألٖا

 .423، م 2، الٗضص 4مجلت البكاثغ الا٢خهاصًت، اإلاجلض الجؼاثغ، 

 ثاهيا: كساءة في واكع املإطظاث الىاشئت في الجصائس

ت ؤولذ اهخمام زام باإلااؾؿاث الىاقئت في بَاع الخىحه الجضًض     اإلاالخٔ في آلاوهت ألازيرة ان الضولت الجؼاثٍغ

ني، مً زال٫ الؿ ٘ الا٢خهاص الَى ُاؾت الا٢خهاصًت الجضًضة إلعؾاء هٓام بُئي مالثم و٢ىي والغئٍت الجضًضة لخىَى

٘ ألاحهؼة اإلاسههت إلوكاء وصٖم اإلااؾؿاث الىاقئت ٞهي جغي ٞحها ٢اَغة للىنى٫ بلى الىمىطج  ًغمي بلى جىَى

ير الا٢خهاصي اإلايكىص، باٖخباع اإلااؾؿاث الىاقئت حٗخمض ٖلى ؤلابخ٩اع لها صوع ٦بير في جد٤ُ٣ الخىمُت الا٢خهاصًت وج ٞى

ٟاءاث الجباثُت  مىانب قٛل. خُث زههذ صٖم ومغا٣ٞت للماؾؿاث الىاقئت مً زال٫ الضٖم اإلاالي والٖا

ً مً َٝغ الجامٗت وبظلذ حهىص ٦بيرة وحاصة إلهجاح هظا اإلاؿعى. ب والخ٩ٍى  والخضٍع
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 :ئهخمام الدولت الجصائسيت باملإطظاث الىاشئت

ت مً ؤلا لدصجُ٘ وججؿُض هظه اإلااؾؿاث الىاقئت     حغاءاث ال٣اهىهُت والخىُٓمُت وجإَيرها اجسظث الجؼاثغ مجمٖى

 جخمثل في:

 املخضمً اللاهىن الخىجيهي لخعىيس املإطظاث الصغيرة واملخىطعت: 02-17: اللاهىن زكم 1-1

اهىن اإلاخٗل٤ بال٣ 2117حاهٟي  11اإلااعر في  12-17ْهغ مهُلح اإلااؾؿاث الىاقئت ألو٫ مغة بمىحب ال٣اهىن ع٢م    

غ اإلااؾؿاث الهٛيرة واإلاخىؾُت، ومً زم اججهذ الضولت ّبلى ججؿُض آلُاث ٢اهىهُت مً ؤحل صٖم  الخىحُهي لخٍُى

 (7، نٟدت 2117، 12-17)٢اهىن ع٢م  .اإلااؾؿاث الىاقئت بؿبب خضازتها وما ًىاحهها مً مساَغ

 كخصاد املعسفت واملإطظاث الىاشئت:: اطخحداث وشازة مىخدبت ميلفت با1-2

ت واإلااؾؿاث الىاقئت ؾىت     بمىحب اإلاغؾىم الغثاس ي ع٢م  2121جم اؾخدضار وػاعة مىخضبت م٩لٟت با٢خهاص اإلاٗٞغ

ت وخغم واهخمام  21-11 )ملغى(، والتي حٗنى ب٩ل ما هى مخٗل٤ باإلااؾؿاث الىاقئت، وهى ما ًإ٦ض ؤلاعاصة ال٣ٍى

ذ للىػٍغ اإلاىخضب لضي الىػاعة ألاولى اإلا٩ل٠ باال٢خهاص  الؿلُاث بهظه اإلااؾؿاث ل ٖلحها ا٢خهاصًا. وفي جهٍغ والخٍٗى

الغ٢مي واإلااؾؿاث الىاقئت  ؤن الجؼاثغ هي البلض الىخُض الظي جغج٣ي ُٞه ٢ًُت حصجُ٘ وصٖم بوكاء ماؾؿاث 

  (91نٟدت ، 2121)بىصالي،  هاقئت بلى مؿخىي ٢ُإ وػاعي.

 مىح عالمت "مإطظت هاشئت":شسوط املخضمً  254-20: املسطىم الخىفيري زكم 1-3

اإلااعر في  254-21جىانلذ مؿاعي اإلاكٕغ الجؼاثغي في جىُٓم اإلااؾؿاث الىاقئت بهضوع اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م    

ىُت إلاىذ ٖالمت "ماؾؿت هاقئت"  2121ؾبخمبر  15 ؤٖما٫"،  و"مكغوٕ مبخ٨غ" و"خايىتًخًمً بوكاء لجىت َو

٘ اإلابخ٨غة وجغ٢ُتها، بياٞت بلى اإلاكاع٦ت في جغ٢ُت  وجدضًض مهامها وحك٨ُلتها وؾيرها، وهي حؿاهم في حصخُو اإلاكاَع

غ في اإلااؾؿت  11الىٓم البُئُت للماؾؿاث الىاقئت. وههذ اإلااصة  مً هظا اإلاغؾىم ٖلى الكغوٍ التي ًجب ؤن جخٞى

خُث اٖخبر "اإلااؾؿت الىاقئت" ٧ل ماؾؿت زايٗت لل٣اهىن الجؼاثغي وجدترم اإلاٗاًير آلاجُت:  ختى حٗخبر هاقئت،

 (11-11، الهٟداث 2121، 254-21)مغؾىم جىُٟظي ع٢م 

 ؾىىاث. 8ًجب ؤال ًخجاوػ ٖمغ اإلااؾؿت   -        

 ؾؿت ٖلى مىخجاث ؤو زضماث ؤو همىطج ؤٖما٫ ؤو ؤي ٨ٞغة مبخ٨غة.ًجب ؤن ٌٗخمض همىطج ؤٖما٫ اإلاا  -         

ىُت. -  ما٫ الؿىىي اإلابلٜ الظي جدضصه اللجىت الَى  ًجب ؤال ًخجاوػ ع٢م ألٖا

% ٖلى ألا٢ل، مً ٢بل ؤشخام َبُُٗين ؤو نىاص٤ً  51ؤن ٩ًىن عؤؽ ما٫ اإلااؾؿت مملى٧ا بيؿبت  - 

 .خانلت ٖلى ٖالمت ماؾؿت هاقئتؤو مً َٝغ ماؾؿاث ؤزغي    اؾدثماع مٗخمضة 

 ًجب ؤن ج٩ىن بم٩اهُاث همى اإلااؾؿت ٦بيرة بما ُٞه ال٨ٟاًت. -         

 .ٖامل 251ًجب ؤال ًخجاوػ ٖضص الٗما٫  - 
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ت و اإلااؾؿاث الىاقئت في ؤقٛا٫ الىضوة     ذ الىػٍغ اإلاىخضب لضي الىػٍغ ألاو٫ اإلا٩ل٠ با٢خهاص اإلاٗٞغ وفي جهٍغ

ت خى٫ اإلااؾؿ باإلااثت مً اإلااؾؿاث الىاقئت اإلاؿخدضزت في الٟترة ما بين  63بإن " اث الىاقئت ب٣ؿىُُىتالجهٍى

اع ؤن ما ًمثل   ."خهلذ ٖلى الىؾم 2121و  2121 ماؾؿت هاقئت ٢ض هالذ الىؾم ٖلى  624وؤٞاص في هظا ؤلَا

ن ت، ي. اإلاؿخىي الَى  (2121)و٧الت ألاهباء الجؼاثٍغ

، 59-75اإلاٗض٫ واإلاخمم لألمغ ع٢م  2122ماي  5اإلااعر في  09-22وججضع ؤلاقاعة في هظا الهضص اهه وبهضوع ال٣اهىن    

ٞةن اإلاكٕغ ٢ض خضص الُبُٗت ال٣اهىهُت الخانت باإلااؾؿت الىاقئت باٖخباعها قغ٦ت مؿاهمت بؿُُت التي ًىدهغ 

 (12، نٟدت 2122، 19-22)٢اهىن ع٢م ٣ِٞ.  بوكاءها ٖلى الكغ٧اث الخانلت ٖلى ٖالمت "ماؾؿت هاقئت"

 :( www.startup.dz): ئظالق "البىابت الالىتروهيت الىظىيت للمإطظاث الىاشئت" 1-4

جم اؾخدضار هظه اإلاىهت الغ٢مُت التي حؿمذ لهاخبي اإلااؾؿاث الىاقئت مً زاللها بةعؾا٫ َلباث بوكاء    

ت لخخم ٖبر هظه ٢هض الخض مً الخىاحؼ  ل و٧ل الاحغاءاث الاصاٍع ماؾؿت هاقئت والخهى٫ ٖلى الٗالمت ونُٜ الخمٍى

 البيرو٢غاَُت.

ل اإلااؾؿاث الىاقئت   اؾتراجُجُت الضولت في صٖم وجمٍى

ت بلى حصجُ٘ وصٖم اإلااؾؿاث الىاقئت مً زال٫ الٗضًض مً الاؾتراجُجُاث اإلاسههت     اججهذ الخ٩ىمت الجؼاثٍغ

م٨ً خهغها في ماًلي: غها وجد٤ُ٣ ألاهضاٝ اإلاغحىة مجها. ٍو لها وصٖمها ومغا٣ٞتها لخٍُى  لخمٍى

 يت:: إلاعفاءاث الجبائ2-1

بُت للماؾؿاث الىاقئت،  2121اإلاخًمً ٢اهىن اإلاالُت لؿىت  14-19حاء في ال٣اهىن     مىذ حؿهُالث وبٖٟاءاث يٍغ

بت ٖلى ؤعباح الكغ٧اث والغؾم ٖلى ال٣ُمت “ الكغ٧اث الىاقئت”ماًلي: حٟٗى  69خُث حاء في هو اإلااص  مً الًٍغ

ت.  (26، نٟدت 2119، 14-19)٢اهىن ع٢م  اإلاًاٞت باليؿبت للمٗامالث الخجاٍع

 2121واإلاخًمً ال٣اهىن الخ٨مُلي ل٣اهىن اإلاالُت  2121حىان  14اإلااعر في  17-21جم حٗضًل هظه اإلااصة في ال٣اهىن    

بت ٖلى الضز“ الكغ٧اث الىاقئت”٦ما ًلي: حٟٗى  33وحاءث اإلااصة  ل ؤلاحمالي ؤو مً الغؾم ٖــلى اليكاٍ اإلانهي والًٍغ

بت الجؼاُٞت  ش بضاًت اليكاٍ. ٦ما حٟٗى مً الًٍغ بت ٖلى ؤعباح الكغ٧اث إلاضة زالر ؾىىاث، ابـخـضاء مًـ جاٍع الًٍغ

بت الجؼاُٞت الىخُضة وحٟٗى مً الغؾم  .الىخُضة ويمً هٟـ الكغوٍ، الكغ٧اث الىاقئت الخايٗت لىٓام الًٍغ

تٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت، اإلاٗضاث التي ج٣خىحها  ٗها الاؾدثماٍع  17-21)٢اهىن ع٢م  .الكغ٧اث الىاقئت بٗىىان بهجاػ مكاَع

 (12، نٟدت 2121الخ٨مُلي، 

 : حاضىاث ألاعمال: 2-2

ما٫ بالجؼاثغ، خُث جم  254-٢21بل نضوع اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م     ذ لخايىاث ألٖا لم ٨ًً هىا٥ حٍٗغ٠ نٍغ

م ؤن اإلاهُلخان ال ًسضمان هٟـ اإلاٟهىم، وبضؤ اؾخٗما٫ لٟٔ "خايىت  اٖخماص الخايىاث جدذ مؿمى اإلاكاجل ٚع

وكاء لجىت إلاىذ ٖالمت "خايىت ؤٖما٫"، ، خُث جم ا254-21بهضوع اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  ،2121ؤٖما٫" في ٖام 

خايىت ؤٖما٫"، ٧ل ه٩ُل جاب٘ لل٣ُإ الٗام ؤو "مً اإلاغؾىم ؤهه "٩ًىن ماهال للخهى٫ ٖلى ٖالمت  21وحاء في اإلااصة 

http://www.startup.dz/
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ً وج٣ضًم الاؾدكاعة  ٘ اإلابخ٨غة ُٞما ًسو ؤلاًىاء والخ٩ٍى الخام، ٣ًترح صٖما للماؾؿاث الىاقئت وخاملي اإلاكاَع

ل  .(17-16، الهٟداث 2121)إلاين و خؿاًً، (12، نٟدت 2121، 254-21مغؾىم جىُٟظي ع٢م ). "والخمٍى

ما٫، ٦ما ًلي      :وجٓهغ ٖضة ؤهىإ مً خايىاث ألٖا

٘ اإلااؾؿاث طاث الُاب٘ الحاضىاث الصىاعيت • الهىاعي والاهخاجي، وبهضوع اإلاغؾىم : جخ٨ٟل باخخًان مكاَع

، ًخم مىذ ٖالمت "خايىت ؤٖما٫"  ٦ما ط٦غها ؾاب٣ا لخخ٨ٟل باخخًان اإلااؾؿاث الىاقئت 254-21الخىُٟظي ع٢م 

٘ اإلابخ٨غة، ٦دايىاث مخسههت مً ؤحل حؿهُل بوكاءها وهمىها.  واإلاكاَع

ت لخ٨ىىلىحالحاضىاث الخىىىلىجيت • ت وخٍُى ٘ : جخ٨ٟل بىي٘ قب٨ت ٢ٍى الم والاجها٫، واخخًان اإلاكاَع ُاث ؤلٖا

 طاث الُاب٘ الخ٨ىىلىجي لخدٟيز ال٣ُإ الخام وحصجُٗه ٖلى جهضًغ هظه الخضماث.

غ الخ٨ىىلىجي، وجخمثل في مغا٦ؼ البدث الحاضىاث الجامعيت البحثيت • ٘ البدث والخٍُى : حٗنى بمغا٣ٞت ؤ٩ٞاع ومكاَع

 واإلاسابغ الجامُٗت.

 في الجصائس:مهام حاضىاث ألاعمال 

ما٫ في الجؼاثغ، وبهظه الهٟت،  254-21مً اإلاغؾىم الخىُٟظي  25جبين اإلااصة    - ازخهاناث ومهام خايىاث ألٖا

 (12، نٟدت 2121، 254-21مغؾىم جىُٟظي ع٢م ) جلتزم بما ًلي:

ين الكغ٧اث الىاقئت التي ًخم اخخًانها وجؼوٍضها  -  بمؿاخاث ٖمل مهُإة؛جَى

٘ ؤزىاء بحغاءاث بوكاء اإلااؾؿت؛ -  مغا٣ٞت خاملي اإلاكاَع

ل؛ - ما٫ وصعاؾاث الؿى١ وزُِ الخمٍى  مؿاٖضة اإلااؾؿاث الىاقئت في بهجاػ مسُِ ألٖا

ما٫ والالتزاماث ال٣اهىهُت واإلاداؾبُت؛ -  ً هىعي، زهىنا في بصاعة ألٖا ير ج٩ٍى  جٞى

الم آلالي واإلاؿخلؼماث وي٘ الىؾاثل اللىحِؿدُت جدذ  -  خاص ؤلٖا ٘ مثل ٢اٖاث الاحخمإ ٖو جهٝغ خاملي اإلاكاَع

 اإلا٨خبُت والاهترهِذ ٖالي الخض٤ٞ؛

 مؿاٖضة اإلااؾؿاث الىاقئت إلهجاػ الىماطج؛ -

ل وؤلاهدكاع في الؿى١  -  .مغا٣ٞت اإلااؾؿاث الىاقئت التي ًخم اخخًانها إلًجاص مهاصع الخمٍى

ا و٢ض ؤوضح الىػٍغ ألاو٫     ني للماؾؿاث الىاقئت "ؤلجيًر لضي اقغاٞه ٖلى اٞخخاح الُبٗت الثاهُت للماجمغ الَى

، والٗضًض مجها (label) خايىت جدهلذ ٖلى ٖالمت  38"، ؤن ٖضص الخايىاث ًبلٜ خالُا ؤ٦ثر مً  2122صٌؿغوبذ 

الؾُما في الىؾِ الجامعي، ٢ُض الضعاؾت، زانت بٗض الخ٣ضم في وي٘ الىٓام البُئي اإلاالثم والـمصج٘ ٖلى بوكائها 

ض مً ً الظي ٌٗض باخث  2211ؤؾخاط حامعي باخث و  41111مسبر بدث و 1611البِئت ألا٦ثر مالثمت والظي ًدص ي ؤٍػ

ت،  .صاثم  .(2122)ؤلاطاٖت الجؼاثٍغ
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 : مظسعاث ألاعمال:2-3

ما٫     ٘ ألٖا ؼ بِئت ٖمل اإلااؾؿاث الىاقئت باؾخدضار آلُاث حؿمذ بضٞ٘ وحؿَغ اججهذ الؿلُاث الٗمىمُت هدى حٍٗؼ

ت ٖامت لألٖما٫ يمً الىٓام البُئي للماؾؿاث الىاقئت واإلابخ٨غة  الغاثضة والابخ٩اع، وهى ما ججؿض باوكاء ؤو٫ مؿٖغ

ا ٞاهخىع  لٗانمت، ٦إو٫ ملخ٣ى لالبخ٩اع الخ٨ىىلىجي واإلا٣اوالجُت في الجؼاثغ. با 2121" في ماعؽ  Algeria Venture"ؤلجيًر

ني، وهظا ًض٫ ٖلى الاهخمام اإلاتزاًض بهُا٧ل الضٖم  .وهي ججغبت خضًثت ٖلى اإلاؿخىي الَى

و٧ل طل٪ مً زال٫ بوكاء "ماؾؿت جغ٢ُت وحؿُير هُا٧ل صٖم اإلااؾؿاث الىاقئت" بمىحب اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م    

مبر  31عر في اإلاا  21-356 ، الظي جًمً جدضًض مهامها وجىُٓمها وؾيرها. وهي ماؾؿت ٖمىمُت طاث َاب٘ 2121هٞى

ت والاؾخ٣ال٫ اإلاالي، وجىي٘ جدذ  نىاعي وججاعي جدمل الدؿمُت اإلاسخهغة "ؤلجيربا ٞاهخىع"، جخمخ٘ بالصخهُت اإلاٗىٍى

ت واإلااؾؿاث الىاقئت.  (11، نٟدت 2121، 356-21مغؾىم جىُٟظي ع٢م ) بقغاٝ الىػٍغ اإلاىخضب اإلا٩ل٠ با٢خهاص اإلاٗٞغ

ىُت لتر٢ُت وحؿُير هُا٧ل صٖم اإلااؾؿاث     حٗخبر هظه اإلااؾؿت ؤصاة الؿلُاث الٗمىمُت لخىُٟظ الؿُاؾت الَى

غ الابخ٩اع. ومً بين مهامها ماًلي اث وجٍُى ، 356-21مغؾىم جىُٟظي ع٢م ) :الىاقئت ال ؾُما مجها الخايىاث واإلاؿٖغ

  (11-11، الهٟداث 2121

ىُت في مجا٫ مغا٣ٞت الابخ٩اع، ٢هض جدٟيز بوكاء  - ؼ ال٣ضعاث الَى اإلاكاع٦ت في بوكاء هُا٧ل صٖم حضًضة لخٍٗؼ

 ماؾؿاث هاقئت واإلاؿاهمت في الخىمُت الا٢خهاصًت.

اث اإلااؾؿاث الىاقئت بالخٗاون م٘ بٖضاص وجىُٟظ البرامج ا - غ خايىاث ومؿٖغ ت واإلاخٗضصة الؿىىاث لخٍُى لؿىٍى

  .مسخل٠ اإلاخضزلين، ويمان مخابٗتها وج٣ُُمها

المت "مكغوٕ  - ٘ التي جًمً مخابٗت اإلااؾؿاث الخانلت ٖلى ٖالمت "ماؾؿت هاقئت" ٖو بٖضاص وجىُٟظ مىاهج الدؿَغ

 مبخ٨غ" و٦ظا ج٣ضًغ اخخُاحاتهما.

غ الابخ٩اع وهُا٧ل الضٖم بالدكاوع م٘ مسخل٠ ٢ُاٖاث اليكاٍ.مغا -   ٣ٞت وصٖم ٧ل مباصعة جغمي بلى جغ٢ُت وجٍُى

 الفسق بين الحاضىت واملظسعت:

ت، بما ؤن ٧لخاهما حؿتهضٞان صٖم اإلااؾؿاث الىاقئت،     جضع الخىىٍه بلى ؤن ال٨ثير ًسلِ بين الخايىت واإلاؿٖغ ٍو

ما٫ هي الُٝغ الظي ٣ًىم بخ٣ضًم زضماث وزبراث ل٨ً بالىٓغ بلى الٟغو١ الجىه ت بُجهما هجض ؤن خايىاث ألٖا ٍغ

وججهيزاث للغاٚبين في جإؾِـ ماؾؿاث نٛيرة جدذ بقغاٝ ٞني وبصاعي مً ٢بل ؤشخام ًخمخٗىن ب٣ضع ٖا٫ 

تها في مً اإلااهالث اإلاُلىبت، ًٞال ًٖ امخال٦هم للخبرة اإلاهىُت ال٩اُٞت في مجا٫ مغا٣ٞت اإلااؾؿاث، إلاؿاٖض

ت في ْل الخىاٞـ الكضًض.  ؤلاهخ٣ا٫ مً مغخلت البدث والخُىٍغ بلى الخىُٟظ، وجهبذ لها ال٣ضعة والخبرة لالؾخمغاٍع

 (161، نٟدت 2121)زالٝ، 

غ الكغ٧اث الىاقئت التي زغحذ بالٟٗل مً     ما٫ ٦ُاهاث ٢اهىهُت حٗمل ٖلى جٍُى اث ألٖا في اإلا٣ابل، حٗض مؿٖغ

٤، خُث جخىلى ٖلى وحه الخهىم،  با( للدؿٍى "مغخلت الخًاهت" ؤي ؤنها جمل٪ مىخجا ؤو زضمت حاهؼة  )ؤو حاهؼة ج٣ٍغ

٘ التي جًمً مخابٗت اإلااؾؿاث الخانلت ٖل ٘ اإلابخ٨غة جىُٟظ مىاهج الدؿَغ  ى ٖالمت "ماؾؿت هاقئت" واإلاكاَع
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٘ همى اإلااؾؿاث الىاقئت  ما٫ حؿتهضٝ ؤؾاؾا حؿَغ اث ألٖا الخانلت ٖلى ٖالمت "مكغوٕ مبخ٨غ"، بالخالي ٞةن مؿٖغ

ه بلى ؤن  وجىؾُ٘ هُا٢ها مً زال٫  ٘، و مً اإلاُٟض الخىٍى وي٘ زُِ اؾتراجُجُت مؿخ٣بلُت جم٨جها مً الىمى الؿَغ

م اث ألٖا ض  3ال ج٣ل ًٖ  ا٫ ج٣ضم زضماتها للماؾؿاث الىاقئت التي اهًمذ بلحها في ٞترة ٢هيرة مؿٖغ ؤقهغ وال جٍؼ

ما٫ ًىدهغ ٖلى اإلااؾؿاث الىاقئت التي ًدخمل ؤن  6ًٖ  اث ألٖا ؤقهغ في ٚالب ألاخُان، ٦ما ؤن ؤلاهًمام إلاؿٖغ

الُت، وجخمخ٘ ب٣ضعاث جىاٞؿُت في الؿى  ٗت ٖو ما٫ التي ج٩ىن لها بم٩اهُاث همى ؾَغ ١، ٖلى زالٝ ألامغ في خايىاث ألٖا

الوة ًٖ طل٪ ال ٌكتٍر ؤلاهًمام بلحها جىاٞغ جل٪ اإلااؾؿاث  ٢ض حؿخٛغ١ ٞحها خًاهت اإلااؾؿاث الىاقئت ؾىىاث، ٖو

 (162-161، الهٟداث 2121)زالٝ،  ٖلى ٢ضعاث مدضصة.

 )املخاظس(:: زأض املال الاطدثمازي 2-4

ل اإلااؾؿاث الىاقئت، و٢ض حاء حٍٗغ٠ قغ٧اث عؤؽ اإلاا٫ الاؾدثماعي مً زال٫     وهى اججاه ٖالمي خضًث لخمٍى

ٖلى ؤنها:" الكغ٧اث التي تهضٝ بلى اإلاكاع٦ت في عؤؽ ما٫ اإلااؾؿت  2116حىان  24اإلااعر في  11-16ال٣اهىن ع٢م 

ىا٫ زانت ؤو قبه زانت إلااؾؿاث في َىع الخإؾِـ ؤو الىمى اإلامىلت وفي ٧ل ٖملُت جخمثل في ج٣ضًم خهو مً ؤم

ل ؤو الخىنهت" لي لهظه الكغ٧اث ٞةنها جخإؾـ في ق٩ل قغ٦ت مؿاهمت. .ؤو الخدٍى ٢اهىن ع٢م ) واٖخباعا للضوع الخمٍى

  (4، نٟدت 2116، 16-11

 (172، نٟدت 2116)يُاٝ و خماهت،  :عي في الى٣اٍ الخالُتًم٨ً جىيُذ ؤهمُت قغ٧اث عؤؽ اإلاا٫ الاؾدثما   

: ًمثل صٖم اإلااؾؿاث الجضًضة اإلاجا٫ الُبُعي ليكاٍ قغ٧اث عؤؽ اإلاا٫ دعم جمىيل املإطظاث الجديدة ➢ 

لها  الاؾدثماعي خُث ج٣ضم الضٖم اإلاالي و٦ظل٪ ؤلاعقاص واإلاخابٗت للماؾؿاث الجضًضة، زانت في بضاًت بهُال٢ها وجمٍى

اٖلُت ؤشخانه و هظه الىؾُلت هامت  ل، بسالٝ ٦ٟاءة ٨ٞغة اإلاكغوٕ ٞو صون اقتراٍ يماهاث و٢ُىص ٖلى هظا الخمٍى

 .حضا لخل٪ اإلاكغوٖاث زانت في البلضان الىامُت

ير الضٖم دعم املإطظاث املخعثرة ➢   اإلاالي الالػم للماؾؿاث اإلاخٗثرة : حؿاهم قغ٧اث عؤؽ اإلاا٫ الاؾدثماعي في جٞى

ت إلنالح  ٨ت ٞحها، ٞهي جدغم ؤقض الخغم ٖلى اإلاخابٗت الٟىُت واإلاالُت الًغوٍع وحظب الاؾدثماعاث بلحها، ألنها قٍغ

ً وبث الُمإهِىت في هٟىؾهم ٖلى الاؾدثماع لالؾخٟاصة مً الغبذ الغؤؾمالي اإلاخى٢٘ ؤن  مؿاعها، لخدٟيز اإلاؿدثمٍغ

ضًدضر في اإلاؿخ٣ ٍؼ  .بل بٗض ؤن ًىمى وكاَها ٍو

 :شسواث زأض املال الاطدثمازي )املخاظس( الىاشعت في الجصائس

خباع هظا ألاؾلىب ٦بضًل للخمىٍل اإلاهغفي الظي ٌٗخمض ٖلى     ٌٗىص ؤلاهخمام بغؤؽ اإلاا٫ الاؾدثماعي في الجؼاثغ اٖل

، 2116)آًذ ٩ٖاف و صواصي ،  :ال٣غوى، وجخمثل قغ٧اث عؤؽ اإلاا٫ الاؾدثماعي الىاقُت في الجؼاثغ في

 (13-12الهٟداث 

  ت الاوعوبُت للمؿاهمت  FINALEPالكغ٦ت اإلاالُت الجؼاثٍغ

  ٠ُ  SOFINANCEالكغ٦ت اإلاالُت لإلؾدثماع، اإلاؿاهمت والخْى

  ت الؿٗىصًت لإلؾدثماع  ASICOMالكغ٦ت الجؼاثٍغ

 الجؼاثغ اؾدثماعistithmar  El djazair  
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  الهىضو١ اإلاٛاعبي لغؤؽ اإلاا٫ الاؾدثماعي  MPEF 

 :Algeria startup fund: الصىدوق الىظني لخمىيل املإطظاث الىاشئت 2-5

ل     ني لخمٍى لها في الجؼاثغ بوكاء الهىضو١ الَى غ اإلااؾؿاث الىاقئت وجمٍى مً ؤهم ٢غاعاث جىُٟظ بؾتراجُجُت جٍُى

ال١ الغؾمي للهىضو١ في  اإلااؾؿاث الىاقئت، ؤٖلً الؿُض زال٫ اإلااجمغ  2121ؤ٦خىبغ  13عثِـ الجمهىعٍت ًٖ ؤلَا

ني ألاو٫ للماؾؿاث الىاقئت الظي اخخًىه اإلاغ٦ؼ الضولي للماجمغاث بالجؼاثغ الٗانمت  (12، نٟدت 2122)ػعوا١،  .الَى

٘ ملُاع  1,2ؤوكإ هظا الهىضو١ بغؤؾما٫ ٢ضعه     ل الكباب ؤصخاب اإلاكاَع ٣ٍىم هظا ، و صج، ٦إو٫ آلُت ٖمىمُت لخمٍى

ت واإلااؾؿاث الىاقئت الهىضو١  وؾخت بىى٥  الظي ٌٗض زمغة حٗاون بين الىػاعة اإلاىخضبت اإلا٩لٟت با٢خهاص اإلاٗٞغ

ل اإلااؾؿاث التي جدمل ٖالمت "ماؾؿت هاقئت". و٢ض اؾدثمغ ؿاث اإلااؾ في عئوؽ ؤمىا٫الهىضو١  ٖمىمُت، بخمٍى

ججاوػ حجم الاؾدثماعاث لٟاثضة الـماؾؿاث التي جثبذ الضعاؾاث هجاٖتها وجا٦ض ٢ضعاتها في اإلاُضان، و٢ض الىاقئت 

٘ اإلابخ٨غةو  .ملُاع صج 1,2الىاقئت ؤ٦ثر مً  اإلاخدهلت ٖلى ٖالمت  جم حسجُل اعجٟإ في ٖضص الكغ٧اث الىاقئت واإلاكاَع

"label ًؾىت وهه٠ ألازيرة، والػالذ الضولت جخُل٘ بلى مًاٖٟت ٖضصها.  ماؾؿت هاقئت زال٫ 751" بلى ؤ٦ثر م

 (2122)مهالح الىػٍغ ألاو٫، 

ىت جدذ ع٢م     بٗىىان   302-150ول٩ل طل٪، هو اإلاكٕغ الجؼاثغي ٖلى بوكاء خؿاب جسهُو زام في الخٍؼ

غ اإلاىٓىمت الا٢خهاصًت للماؾؿاث الىاقئت مً ٢اهىن  131وطل٪ بمىحب هو اإلااصة  start up" "نىضو١ صٖم وجٍُى

لها.  ، 20-07مً ال٣اهىن  68اإلاٗضلت بمىحب اإلااصة ع٢م  2121اإلاالُت لؿىت  اإلا٩ل٠ باخخًان اإلااؾؿاث الىاقئت وجمٍى

 (17، نٟدت 2121الخ٨مُلي،  17-21)٢اهىن ع٢م 

 :مظاهمت الصىدوق في دعم وجمىيل املإطظاث الىاشئت  

اإلادضص إلاضوهت بًغاصاث وه٣ٟاث خؿاب  2121ؤوث  23مً ال٣غاع الىػاعي اإلاكتر٥ اإلااعر في  2خضصث اإلااصة    

غ اإلاىٓىمت الا٢خهاصًت  312-151الخسهُو الخام ع٢م  للماؾؿاث الىاقئت الظي ٖىىاهه "نىضو١ صٖم وجٍُى

Start up "،  ،خُث جمثلذ ؤلاًغاصاث في: بٖاهت الضولت، الىاجج مً الغؾىم الجباثُت وقبه الجباثُت، الهباث والىناًا

لُت ٞخخمثل في ماًلي:   (17، نٟدت ٢2121غاع وػاعي مكتر٥، )حمُ٘ اإلاىاعص واإلاؿاهماث ألازغي. ؤما ؤهضاٞه الخمٍى

i. دعم املإطظاث الىاشئت في مسحلت ما كبل إلاوشاء والخأطيع: 

ل هظه اإلاغخلت     ل، لظل٪ ؾعى اإلاكٕغ الجؼاثغي بلى جمٍى جدخاج اإلااؾؿاث الىاقئت في مغخلت الخإؾِـ بلى الخمٍى

 :زال٫ اإلاهمت مً

ل اإلاهاٍع٠ اإلاخٗل٣ت بضعاؾاث الجضوي طاثجمىيل دزاطاث الجدوي  •  الُاب٘ الخ٨ىىلىجي وطاث  : ٌٗمل ٖلى جمٍى

 الُاب٘ الا٢خهاصي.

ما٫جمىيل جعىيس خعت العمل  • غ مسُِ ألٖا  .: اإلاهاٍع٠ اإلاخٗل٣ت بخٍُى

٠ اإلاخٗل٣جمىيل املظاعداث الخلىيت •  ٠ اإلاخٗل٣ت باٖخمــــــت واإلاهـــــؼ الىمظحــــاص مغا٦ــــت باٖخمــــ: اإلاهاٍع  اص مغ٦ؼـــــاٍع
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  .اثـــــاهـــــالب٢ُــــــاٖـــــضة 

ل اإلاهاٍع٠ اإلاخٗل٣ت بخهىع الىمىطج جمىيل الخياليف املخعللت باوشاء همىذج أولي •  : ٦ظل٪ ٣ًىم الهىضو١ بخمٍى

دو دىم اإلاهاص٢ت ٖلى الخهىعاث، باإلياٞت بلى بهجاػ ٞو واإلاهاص٢ت ٖلى الىماطج ألاولُت لٟاثضة  واإلادا٧اة ٞو

٘ اإلابخ٨غة  الخجهيزاث واإلاىاص ألاولُت وبغامج اإلاٗلىماجُت  اإلاخدهلت ٖلى الٗالمت، وا٢خىاءاإلااؾؿاث الىاقئت واإلاكاَع

ل الىماطج  ومهاٍع٠ مغا٣ٞت بهجاػ ألاقٛا٫ الخ٣ىُت، و٦ظل٪ اإلاهاٍع٠ خماص والخ٣ُِـ، وجمٍى اإلاخٗل٣ت بالخهض٤ً والٖا

 .ألاولُت إلاكغوٕ مبخ٨غ

ً اإلا٩جمىيل الخىىيً •  ل اإلاهاٍع٠ اإلاخٗل٣ت بخ٩ٍى  َىهين، واإلاهاٍع٠ اإلاخٗل٣ت بالخإَير اإلاخسهو.: جمٍى

i.  :زبغ املإطظت الىاشئت باملحيغ الاكخصادي 

ً مدخملين ومسخل٠ الٟاٖلين واإلاخٗاملين في     مً بين مهام هظا الهىضو١ ؤًًا عبِ الكغ٧اث الىاقئت بمؿدثمٍغ

 :البِئت الا٢خهاصًت، ختى ٌؿهل بهضماحهم ٞحها والاؾخٟاصة مجها، مً زال٫

ٌؿاهم الهىضو١ في اإلاهاٍع٠ اإلاخٗل٣ت بةًىاء اإلااؾؿاث الىاقئت  "up-Start ": احخضان املإطظاث الىاشئت • 

٘ اإلابخ٨غة اإلاخدهلت ٖلى ٖالمت "مكغوٕ  اإلاخدهلت ٖلى ٖالمت "ماؾؿت هاقئت" واإلاهاٍع٠ اإلاخٗل٣ت باخخًان اإلاكاَع

ال١ وصٖم اإلااؾؿاث الىاقئت بال مبخ٨غ"، ووي٘  .كغا٦ت م٘ اإلاخٗاملين الا٢خهاصًينبغامج زانت إَل

: ٦ما ًضٖم هظه اإلااؾؿاث مً زال٫ جضزالث الخبراء لٟاثضة الترويج للمىظىمت الاكخصاديت للمإطظاث الىاشئت • 

ل اإلااؾؿاث الىاقئت اإلاخدهلت ٖلى الٗالمت، ٦ما ًخدمل مهاٍع٠ ؤلاًضإ  اللجىت اإلا٩لٟت بمىذ الٗالمت. وجغ٢ُت وجمٍى

المت مكغوٕاإلاؿخىي الى  ٖلى ان ٖالمت ماؾؿت هاقئت ٖو  َني والضولي لبراءة ؤلازترإ والٗالمت واؾخمغاعها في ٞترة ؾٍغ

ت وجمضًض بغاءة ؤلازترإ للماؾؿاث  مبخ٨غ. باإلياٞت لخ٩ال٠ُ بغاءة ؤلازترإ في بَاع مٗاهضة الخٗاون في اإلال٨ُت ال٨ٍٟغ

٘ اإلابخ٨غة اإلاخدهلت ٖلى الٗالمت، وي ٤ الىاقئت واإلاكاَع ال١ وصٖم اإلااؾؿاث الىاقئت، ٞو ٘ بغامج زانت إَل

للماؾؿاث الىَىُت. ٦ما ًخم جىُٓم ل٣اءاث ًخم ٞحها بل٣اء اإلااؾؿاث الىاقئت الخانلت  الاخخُاحاث الخ٨ىىلىحُت

.ً ت مً اإلاؿدثمٍغ  ٖلى ٖالمت قغ٦ت هاقئت لٗغوى ج٣ضًمُت ؤمام مجمٖى

ل اإلااؾؿاث ا    ٣ي ألاو٫ وؤٞاص اإلاضًغ الٗام لهىضو١ جمٍى لىاقئت ٖلى هامل مكاع٦خه في ؤقٛا٫ اإلااجمغ ؤلاٍٞغ

ل مىظ وكإجه في ؤ٦خىبغ  ض  2122بلى ٚاًت نهاًت  2121للماؾؿاث الىاقئت اإلاى٣ٗض بالجؼاثغ، ؤن الهىضو١ ٢ام بخمٍى ؤٍػ

٤ ؾلٗها وزضم 18والًت مخسههت في  22ماؾؿت هاقئت ٖبر  81مً  اتها مجا٫ وكاٍ، وهي خيز الخضمت وج٣ىم بدؿٍى

ا.  ت، مدلُا وجإمل الضولت في ؤن جخجه هدى ؤلاؾدثماع ٢اٍع  (2122)و٧الت ألاهباء الجؼاثٍغ

ل بمٗض٫  351و٢ض صعؽ الهىضو١     لُت خؿب هٕى  3َلب في الكهغ. خُث ٣ًضم  25بلى  21َلب جمٍى َغ١ جمٍى

ل ب٣ُمت  ملُىن ؾىدُم( ٦دض ؤ٢ص ى باليؿبت  511ملُىن صًىاع حؼاثغي ) 5اإلااؾؿت الىاقئت اإلاٗىُت، ًخم مىذ جمٍى

 21اث التي وحضث م٩انها في الؿى١ جمى٫ ب للماؾؿاث الىاقئت العيالتي ال ػالذ في بضاًتها؛ وباليؿبت للماؾؿ

ل ب 2ملُىن صج ) ملُاع ؾىدُم( ٦دض  15ملُىن صج ) 151ملُاع ؾىدُم(؛ ؤما اإلااؾؿاث الىاضجت ًم٨ً مىدها جمٍى

ىت مً ؤحل بؾخٛال٫ الهىاص٤ً  ت الٗامت للخٍؼ ؤ٢ص ى. ًظ٦غ ؤن الهىضو١ و٢٘ في قهغ ؤوث اإلاىهغم اجٟا٢ُت م٘ اإلاضًٍغ
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ً ب٣ُمت الىالثُت الاؾد ت لهالح اإلا٣اولين الكباب في ٧ل والًاث الَى ملُاع صج، ججؿُضا إلاسُِ ٖمل  58ثماٍع

ت،  .الخ٩ىمت  (2122)و٧الت ألاهباء الجؼاثٍغ

لي مهم للماؾؿاث الىاقئت، وهى ال ًُالب هظه اإلااؾؿاث بإًت ٞىاثض وبهما ًخٗ     امل ٌٗخبر هظا الهىضو١ بضًل جمٍى

ل جدىاؾب مٗها، ما حٗل ٖضص اإلا٣بلين ٖلى هظا الهىضو١  ٠ُ٨ نُٜ جمٍى مٗها ٦كٍغ٪ ًخدمل ألاعباح والخؿاثغ، ٍو

ل مدضوص.  مٗخبر، بال ؤن ٖضص اإلااؾؿاث التي خهلذ ٞٗال ٖلى الخمٍى

 :  ئشسان الجامعت الجصائسيت في حعصيص ودعم املإطظاث الىاشئت:2-6

ؼ ؤلالخٟاٝ هدى اإلااؾؿاث الىاقئت وؤلاهخمام بها ٖلى ؤ٦بر ٢ضع مم٨ً، ال جإ٦ُضا مً الضولت وخغنا مجه    ا ٖلى حٍٗؼ

ت في هظا اإلاؿعى ٧ىنها البِئت الخهبت والىؾِ ألامثل لل٨ٟغ ؾُما ٞئت الكباب، اإلا٣اوالحي  جم بقغا٥ الجامٗت الجؼاثٍغ

ما٫، وباٖخباعها ًٞاء ٖلمي  ٌؿاهم في جىمُت عؤؽ اإلاا٫ ال اصة ألٖا بكغي  وجإهُله ل٩ُىن ٞٗاال في بًجاص خلى٫ و٢ُم ٍع

٤ البدىر الٗلمُت والخُب٣ُُت. ولم ٌٗض   للمكا٧ل اإلاخى٢ٗت وزضمت اإلاجخم٘ وحؿاهم في الخىمُت الكاملت ًٖ ٍَغ

 م٘ الخُىع 
ً
لبت م٣اولين حضص، مخ٨ُٟت ت بل ناوٗت لغواص ؤٖما٫ َو هُا١ مكاع٦تها ٣ًخهغ ٖلى بهخاج الٗلم واإلاٗٞغ

ٗنى بالخٗلُم اإلا٣اوالحي والخدى٫ الخا
ُ
غ اإلاىاهج والهُا٧ل التي ح اث؛ وؤنبدذ جٞى نل في اإلاجخم٘ ٖلى ٧اٞت اإلاؿخٍى

يرها مً ألاؾالُب لًمان جإَير مخ٩امل للكباب الجامعي.  ٚو

ً وجدٟيز الُلبت     ويمان مغا٣ٞتهم ول٩ل طل٪، جم جُٟٗل صاع اإلا٣اوالجُت م٣غها الجامٗت، مهمتها جدؿِـ وج٩ٍى

)بً ُٖاص، . وتهضٝ بلى جىمُت وج٨َغـ الث٣اٞت اإلا٣اوالجُت لضي الُلبت الجامُٗين. ت مً ؤحل بوكاء ماؾؿتولُالا 

  (291-289، الهٟداث 2121

٘ مً خاملي الكهاصاث الجامُٗت     ما٫ الجامُٗت  التي ج٣ىم بمغا٣ٞت ؤصخاب اإلاكاَع بياٞت بلى خايىاث ألٖا

ٗهم وجم٨جهم مً ؤن ٩ًىهىا عئؾاء ماؾؿاث هاجخت وجخمثل في  .وجؼوٍـضهم بمٗـاٝع و ج٣ىُـاث حؿاٖض ٖلى هضج مكاَع

 (96، نٟدت 2121)بىيُاٝ و ػبير،  مغا٦ؼ البدث واإلاسابغ الجامُٗت.

ج ًيخٓغ بجاخت ٞغنت ٖمل له بلى م٣او٫ ًسل٤ الٟغم له     ول٨ؿغ الهىعة الىمُُت لضوع الجامٗت التي جيخج زٍغ

 1275ولٛيره بةجاخت مىانب ٖمل، في هظا الهضص جم اجساط بحغاءاث حضًضة مازغا بمىحب ال٣غاع الىػاعي ع٢م 

ماؾؿت  -، الظي ًدضص ٦ُُٟاث بٖضاص مكغوٕ مظ٦غة جسغج للخهى٫ ٖلى قهاصة حامُٗت2122 ؾبخمبر 27اإلااعر في 

هاقئت مً ٢بل َلبت ماؾؿاث الخٗلُم الٗالي اإلا٣بلين ٖلى الخسغج )لِؿاوـ، ماؾتر، ص٦خىعاه( وخاملين أل٩ٞاع ًم٨ً 

اصة ؤن جخدى٫ بلى ماؾؿت هاقئت. ويهضٝ هظا اإلاكغوٕ بلى زل٤ حُل مً الُلبت لهم ال٣ بت في الخىحه هدى ٍع ضعة والٚغ

 ٘ ت بلى مكاَع ل ؤ٩ٞاعهم ؤلابخ٩اٍع ما٫ وزل٤ اإلااؾؿاث الىاقئت والخال٢ت للثروة ومىانب قٛل، وخثهم ٖلى جدٍى ألٖا

 (2122، 1275)٢غاع ع٢م  ٞٗلُت.

ير للُلبت اإلاس    ٣ت هُا٧لها اإلاٗىُت ٖلى جٞى بُت ووعقاث مُضاهُت ٦ما حؿهغ الجامٗت ٞع جلين في هظا اإلاؿعى صوعاث جضٍع

ل واإلاداؾبت، والتي حؿمذ لهم بةٖضاص مظ٦غة جسغج  ٤ ؤلال٨ترووي واإلاىاحمىذ والخمٍى ما٫ والدؿٍى خى٫ همىطج ألٖا

دهل الُلبت  ضة مؼاًا. ٍو دٓىن بمغا٣ٞت خايىت ؤٖما٫ ماؾؿتهم الجامُٗت ٖو ل بلى ماؾؿت هاقئت. ٍو ٢ابلت للخدٍى

ٗهم ؤمام لجىت ٖلمُت  -٣ًىمىن بةٖضاص مكغوٕ قهاصة حامُٗتالظًً  ماؾؿت هاقئت بٗض ٖغى ومىا٢كت مكاَع
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" Labelوزبراء مخسههين ٖلى قهاصة حامُٗت وقهاصة ماؾؿت هاقئت، يهضٝ ٖلى الا٢ل للخهى٫ ٖلى وؾم "

 (2122، 1275)٢غاع ع٢م ماؾؿت هاقئت ؤو مكغوٕ مبخ٨غ. 

 جحدياث املإطظاث الىاشئت في الجصائس .1

جؼا٫ اإلااؾؿاث الىاقئت في الجؼاثغ بُٗضة ًٖ اإلاغاخل اإلاخ٣ضمت التي ونلذ بلحها بٌٗ الضو٫، ٞهي حٗاوي مً  ال   

 (429ت ، نٟد2118)بىالكٗىع،  ٖضة ه٣اثو وجىاحه جدضًاث جمثل خاحؼا ؤمام جُىعها، مً بين ؤؾباب طل٪:

 ؛خضازت ومدضوصًت ٨ٞغة اإلااؾؿاث الىاقئت في الجؼاثغ -

ضم جإهُله، واٞخ٣اعه لخلُٟت ٧اُٞت خى٫ اإلا٣اوالجُت في الجؼاثغ التي جىاحه الٗضًض مً -  ي٠ٗ اإلاىعص البكغي ٖو

 ؛ى٣و ألا٩ٞاع الابضاُٖت واإلابخ٨غةبالهٗىباث   والخدضًاث زانت ُٞما ًخٗل٤ 

ل و ه٣و -  ؛)اإلاساَغ(  الاؾدثماعي  عؤؽ اإلاا٫ ي٠ٗ الخمٍى

ٗاث وال٣ىاهين  - ضم مىا٦بت الدكَغ  ؛ؤلاحغاءاث البيرو٢غاَُت، ٖو

ضم مُاب٣ت اإلاٗاًير الضولُت، مما ًجٗل مً اإلاىخج الجؼاثغي ٖاحؼا ًٖ صزى٫ ؤؾىا١  - مدضوصًت ؤلاهخاج وحىصجه ٖو

 ؛٦بري هٓغا ل٠ًٗ جىاٞؿِخه

ضم مىا٦بــــــــالخسل٠ الخ٣ - مــــــي بِئـــــت ٞـــــىعاث الخانلــــت الخُــــــــــني ٖو غووي، ــــــ٘ الال٨خــــ)الضٞ تـــــاإلاُــــالٗا٫ ـــــت ألٖا

 .(...اعة الال٨تروهُتـــــوالخج

 :خاجمت

مً زال٫ مٗالجخىا إلاىيٕى البدث، هجض ؤن اإلااؾؿاث الىاقئت اؾخُاٖذ في الى٢ذ الغاهً ؤن ججٗل    

الا٢خهاصًاث  جلخ٠ خىلها بٗض ؤن ازبدذ هجاٖتها ٦خىحه حضًض مضع للمضازُل ومؿخدضر إلاىانب قٛل، ومً هىا 

ختى الؿُاؾُت؛ وازظث م٩اهتها في ٖالم جٓهغ ؤهمُت اإلااؾؿاث الىاقئت  في قتى اإلاجاالث الا٢خهاصًت والاحخماُٖت و 

ما٫ هٓير صوعها ؤلاًجابي في بوكاء ؤؾىا١ ٖمل وؾل٘ وزضماث حضًضة.  ٣باث ًم٨ً ألٖا م ؤنها جخٗغى لهٗىباث ٖو ٚع

ل. و٢ض  ان جدؿبب في حٗثرها ٞهي مٗغيت لضعحت ٖالُت مً اإلاساَغ ٧ىنها جبدث ًٖ ؤؾىا١ حضًضة وجدخاج للخمٍى

 ً ٢بل الضو٫ الىامُت، وناعث حٗى٫ ٖلحها لإللخدا١ بغ٦ب الخُىع الا٢خهاصي.خُٓذ باهخمام متزاًض م

خضح طل٪ مً زال٫ اإلاجهىصاث التي ٢امذ بها     ما صٞ٘ الجؼاثغ في الؿىىاث ألازيرة لإلهخمام باإلااؾؿاث الىاقئت، ٍو

ٗاث باإلياٞت بلى الهُا٧ل وؤحهؼة الضٖم التي تهخم  لضٖم وحصجُ٘ هظه اإلااؾؿاث مً زال٫ ؾً ال٣ىاهين والدكَغ

لها ختى غ بِئت مالثمت لىمىها و  بمغا٣ٞتها وجمٍى  جُىعها.جٞى

 :هخائج الدزاطت

 :وجخمثل ؤهم الىخاثج اإلاخىنل بلحها في هظه الىع٢ت البدثُت في   

 ميزها ًٖ ومبخ٨غة، الش يء الظي ٨ًٞغة ببضاُٖت وجبضؤ مً زال٫ ن اإلااؾؿاث الىاقئت جخميز ب٩ىنها خضًثت اليكإة ؤ -
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ت، ٦ما جخُلب الخ٣لُضًت اإلااؾؿاث ت ، م٘ اخخمالُت الىمى والخُىع بؿٖغ مىسًٟت باإلا٣اعهت مىاعص مالُت وماصًت وبكٍغ

 ألاعباح التي جدهل ٖلحها؛ م٘

خُث  ؤ٩ٞاعهم بلى وا٢٘ وجُب٣ُها؛ وجدى٫ اإلااؾؿت الىاقئت جترحم ؤلابضإ ٖىض الكباب بلى ماؾؿاث ٢اثمت بظاتها،  -

ت وحؿتهضٝ ؤؾىا١ حضًضة. هٍغ ٣ت ط٦ُت ٖو  حؿاهم في جلبُت الخاحاث بٍُغ

٘ اإلابخ٨غة الخهى٫ ٖلى ٖالم - في -ت "ماؾؿت هاقئت" قٍغ ؤؾاس ي ختى جخم٨ً اإلااؾؿت الىاقئت وؤصخاب اإلاكاَع

 .ؤلاؾخٟاصة مً ؤلامخُاػاث اإلاسخلٟت مً-الجؼاثغ

ت باإلااؾؿاث الىاقئت بًماها مجها بضوعها في جد٤ُ٣ الخىمُت الا٢خهاصًت والاحخماُٖت،  الؿلُاث تهخم - الجؼاثٍغ

ىُت إلاىذ ٖالمت ماؾؿت  ٞاؾخدضزذ وػاعة مىخضبت م٩لٟت ت واإلااؾؿاث الىاقئت، ٦ما ؤوكإث لجىت َو با٢خهاص اإلاٗٞغ

باإلياٞت بلى مغا٣ٞت هظه اإلااؾؿاث مً ٢بل  لًمان الخىُٓم الجُض لها،٫ هاقئت ومكغوٕ مبخ٨غ وخايىت ؤٖما

ما٫، اث ألٖا ير الضٖم اإلاالي لها وؤَل٣ذ نىضو١  خايىاث ومؿٖغ ل اإلااؾؿاث الىاقئت لخٞى  . جمٍى

ت صوع ٦بير في حصجُ٘ اإلا٣اوالجُت وصٖم اإلااؾؿاث الىاقئت، ٧ىنها ًٞاء ٖلمي ًؼزغ بُا٢اث قابت  - للجامٗت الجؼاثٍغ

ٗهم، آزغها مكغوٕ قهاصة  مىخت، و٢ض ويٗذ ٖضة هُا٧ل ووؾاثل جدذ جهٝغ الُلبت إلاغا٣ٞتهم وصٖمهم في مكاَع َو

ً الالػ  -حامُٗت ير الخإَير والخ٩ٍى ج قباب ؤصخاب ماؾؿاث عاثضة.  ماؾؿت هاقئت، م٘ جٞى  م، ٦سُىة مميزة تهضٝ لخسٍغ

غم الٗمل وبضًل  - ت ومىلض للثروة ٞو ت في جإؾِـ هٓام ا٢خهاصي مبني ٖلى اإلاٗٞغ بت الضولت الجؼاثٍغ ا٢خهاص ًٖ ٚع

٘   لىنى٫ للىمىطج الا٢خهاصي اإلايكىص.الخ٩ىن ٢اَغة ، ٞهي جغاهً ٖلى هظا الىٕى مً اإلااؾؿاث الَغ

تؤباهذ ا - لضٖم وجغ٢ُت اإلااؾؿاث الىاقئت، خُث هجض مٗٓم ال٣ىاهين واإلاغاؾُم الهاصعة جهب  لجؼاثغ ًٖ بعاصة ٢ٍى

  .الكباب الغاٚبين في بوكاء ماؾؿاث زانت بهم وفي قتى اإلاجاالث ًدٟؼ مما  ،مهلختهافي 

م ٧ل ما ٢امذ به الضولت جإزغ  بهخمام الجؼاثغ باإلااؾؿاث الىاقئت والتي جب٣ى حض مدضوصة وخضًثت اليكإة ٞحها - ، ٚع

 . لضٖم هظا ال٣ُإ، ٞهي لم جهل بٗض بلى اإلاؿخىي اإلاُلىب

داث الغؾمُت إلخهاءًاث خى٫ ٖضص وجُىع اإلااؾؿاث الىاقئت وخايىاث ألا  - ٖما٫ في الجؼاثغ و٦ظا حكير الخهٍغ

ل اإلااؾؿاث الىاقئت  الى همى وؿبي في ٖ ل مً نىضو١ جمٍى  ضصها ل٨ىه ًب٣ى ي٠ُٗ.اإلااؾؿاث الخانلت ٖلى جمٍى

 الخىصياث:

إل ٖلى خُثُاث مىيٕى الضعاؾت واهُال٢ا مً الىخاثج اإلاخىنل بلحها، ٣ًترح الباخثين ماًلي:      بٗض ؤلَا

حٗمُم ؤ٩ٞاع اإلااؾؿاث الىاقئت في ٧ل ال٣ُاٖاث واإلاجاالث زانت التي لها جإزير مباقغ ٖلى الخُاة الُىمُت للمىاًَ 

 اهُت ؤ٦ثر.بُٛت جدؿين خُاجه وعٞ

ت التر٦يز ٖلى ٞئت الكباب زانت في ٢ُإ الخٗلُم الٗالي ) وهى ماؾاعث ٖلُه الجامٗت مً زال٫ مكغوٕ  الجؼاثٍغ

ً والخٗلُم اإلاهىُين أل -مظ٦غة جسغج ًجاص ؤ٩ٞاع ماؾؿاث هاقئت نهما اإلاىاؾبين إل ماؾؿت هاقئت( و٢ُإ الخ٩ٍى

ُٟت وحصجُ٘   اإلا٣اوالجُت.والخسلو مً اهخٓاع الْى
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الخيؿ٤ُ بين مسخل٠ ال٣ُاٖاث اإلاخضزلت في خُاة اإلااؾؿاث الىاقئت زانت ٢ُإ الًغاثب مً زال٫ مىذ جدٟيزاث 

 حباثُت خ٣ُ٣ُت للكاب اإلا٣او٫ وطل٪ زال٫ الؿىىاث ألاولى ختى ججض اإلااؾؿت الىاقئت م٩اهتها في الؿى١.

ل بالخيؿ٤ُ م٘ الضولت وحؿهُل جىؾُ٘ ماؾؿاث الضٖم وإلاا ال بصزا٫ البىى٥ وماؾؿاث ا لخإمين في ٖملُت الخمٍى

ل اإلاىاؾب.  ؤلاحغاءاث للخهى٫ ٖلى الخمٍى

اعاث اإلاغا٣ٞت للكاب اإلا٣او٫ مً زال٫ صٞ٘ وحصجُ٘ هظا الكاب ل٩ي ال ًخسلى ًٖ ٨ٞغجه وإلاا ال حٗضًلها مً  ً الَا ج٩ٍى

 ىانلت والاؾخمغاع.زال٫ الخجاعب الؿاب٣ت وهظا مً ؤحل ٢ضعة اإلااؾؿت الىاقئت ٖلى اإلا

 

 كائمت املساجع:

 :سبيتعاملساجع باللغت ال

ت 2121ؤخمض ٞاًؼ الهغف. ) -1 (. آلُاث الخمىٍل الدكاع٧ي للماؾؿاث الىاقئت. مجلت البدىر الاصاٍع

 (.11)15والا٢خهاصًت، 

ت. ) -2 ل اإلااؾؿاث الىاقئت: 2122, 13 15ؤلاطاٖت الجؼاثٍغ . اإلاالي مؿخُٟض لخض آلان مً الضٖم 391(. نىضو١ جمٍى

ت جم الاؾترصاص مً  https://news.radioalgerie.dz/ar/node/5740#: ؤلاطاٖت الجؼاثٍغ

ما٫ "الجؼاثغ ومهغ همىطحا". اإلاجلت الٗلمُت للضعاؾاث 2121حلُلت بً ُٖاص. ) -3 اصة ألٖا (. صوع الجامٗت في صٖم ٍع

ت والبُئُت،   الجؼء الثاوي(. 1) 11الخجاٍع

ني: اإلااؾؿاث الىاقئت 2122حما٫ الضًً صهضن. ) -4 ل اإلااؾؿاث الىاقئت في الجؼاثغ. ؤقٛا٫ اإلالخ٣ى الَى (. جمٍى

 .بً ًىؾ٠ بً زضة 1حامٗت الجؼاثغ : ٞاٖل ؤؾاس ي للخىمُت اإلاؿخضامت. ٧لُت الخ٣ى١ 

اء حمٗت، و ٖماص هضاهضًت. ) -5 ت مً ؤحل ا٢خهاص مىلض 2122ػ٦ٍغ (. صٖم اإلااؾؿاث الىاقئت في الجؼاثغ: بعاصة ٢ٍى

 Revue d'études sur les institutions et le développement ،7(1.)للثروة. 

ل اإلااؾؿ2116ؾمير آًذ ٩ٖاف، و ٞاَمت الؼهغاء صواصي . ) -6 اث الهٛيرة (. عؤؽ ما٫ اإلاساَغ ٦ألُت لخمٍى

الخىحهاث الخضًثت للؿُاؾت ٞٗالُاث اإلالخ٣ى الضولي خى٫: . sofinanceواإلاخىؾُت في الجؼاثغ: صعاؾت خالت قغ٦ت 

 اإلاالُت للماؾؿت. حامٗت مدمض بىيُاٝ اإلاؿُلت.

ٟت بىالكٗىع. ) -7 ما٫ في صٖم وجىمُت اإلااؾؿاث الىاقئت 2118قٍغ :صعاؾت خالت  Startups(. صوع خايىاث ألٖا

 (.2)4البكاثغ الا٢خهاصًت، مجلت لجؼاثغ. ا

ل اإلااؾؿاث الىاقئت في ال٣اهىن الجؼاثغي 2122ٖاجكت ػعوا١. ) -8 غ اإلاىٓىمت  -(. جمٍى نىضو١ صٖم وجٍُى

ت للخ٣ى١ والٗلىم الؿُاؾُت، -الا٢خهاصًت للماؾؿاث الىاقئت همىطحا  (.1)7. اإلاجلت الجؼاثٍغ
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(. جضابير صٖم اإلااؾؿاث الىاقئت والابخ٩اع في الجؼاثغ: ٢غاءة في ؤخ٩ام 2121ٖبض الخمُض إلاين، و ؾامُت خؿاًً. ) -9

ما٫، 254-21اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م   (.2)5. مجلت البدىر في ال٣ٗىص و٢اهىن ألٖا

ل اإلااؾؿاث الىاقئت _ خالت 2116ٖلُت يُاٝ، و ٦ما٫ خماهت. ) -11 (. عؤؽ اإلاا٫ اإلاساَغ: اججاه ٖالمي خضًث لخمٍى

 (.5. مجلت الباخث الا٢خهاصي)الجؼاثغ _

ما٫ الخ٨ىىلىحُت في صٖم اإلااؾؿاث الىاقئت 2121ٖماص الضًً بىيُاٝ، و مدمض ػبير. ) -11 (. صوع خايىاث ألٖا

 (.1)4بالجؼاثغ. مجلت قٗإ للضعاؾاث الا٢خهاصًت، 

ا ٞاهخ2121ٞاجذ زالٝ. ) -12 ما٫ ٖلى صوع اإلااؾؿاث الىاقئت: "ؤلجــٍغ اث ألٖا ٢غاءة -ـىع" ؤهمىطحـــــا (. ؤزغ مؿٖغ

ما٫، -653-21جدلُلُتللمغؾىم الخىُٟظي ع٢م   (.4)6. مجلت البدىر في ال٣ٗىص و٢اهىن ألٖا

، ًخٗل٤ بكغ٦ت الغؤؾما٫ 2116حىان  24اإلاىا٤ٞ  1427حماصي ألاولى  28. ماعر في 11-٢16اهىن ع٢م  -13

ضة الغؾمُت، الٗضص   . 2116 حىان 25، الهاصعة في 42الاؾدثماعي، الجٍغ

، ًخًمً ال٣اهىن الخىحُهي 2117حاهٟي  11اإلاىا٤ٞ  1438عبُ٘ الثاوي ٖام  11. ماعر في 12-٢17اهىن ع٢م  -14

ضة الغؾمُت، الٗضص  غ اإلااؾؿاث الهٛيرة واإلاخىؾُت، الجٍغ ش 12لخٍُى  .2117حاهٟي  11، الهاصعة بخاٍع

، 2121، ًخًمً ٢اهىن اإلاالُت لؿىت 2119صٌؿمبر  11اإلاىا٤ٞ  1441عبُ٘ الثاوي  14. ماعر في 14-٢19اهىن ع٢م  -15

ضة الغؾمُت، الٗضص   . 2119صٌؿمبر  31، الهاصعة في 81الجٍغ

، ًخًمً ٢اهىن اإلاالُت الخ٨مُلي 2121حىان  4اإلاىا٤ٞ  1441قىا٫  12الخ٨مُلي. ماعر في  17-٢21اهىن ع٢م  -16

ضة الغؾمُت، الٗضص 2121لؿىت   .2121حىان  4، الهاصعة في 33، الجٍغ

خمم ألامغ ع٢م 2122ماي  5اإلاىا٤ٞ  1443قىا٫  4. ماعر في 19-٢22اهىن ع٢م  -17  21اإلااعر في  59-75، ٌٗض٫ ٍو

ضة الغؾمُت، الٗضص 1975ؾبخمبر  26اإلاىا٤ٞ  1395عمًان   14، الهاصعة في 32، ًخًمً ال٣اهىن الخجاعي، الجٍغ

 . 2122ماي 

، ًدضص ٦ُُٟاث بٖضاص مكغوٕ مظ٦غة جسغج للخهى٫ ٖلى قهاصة 2122بر ؾبخم 27. ماعر في ٢1275غاع ع٢م  -18

ماؾؿت هاقئت مً ٢بل َلبت ماؾؿاث الخٗلُم الٗالي، اليكغة الغؾمُت لىػاعة الخٗلُم الٗالي والبدث  -حامُٗت

 .  2122الٗلمي، 

اث وه٣ٟاث خؿاب ، ًدضص مضوهت بًغاص2121ؤوث  23اإلاىا٤ٞ  1443مدغم  ٢14غاع وػاعي مكتر٥. ماعر في  -19

غ اإلاىٓىمت الا٢خهاصًت للماؾؿاث الىاقئت  312-151الخسهُو الخام ع٢م  الظي ٖىىاهه "نىضو١ صٖم وجٍُى

Start-up ضة الغؾمُت، الٗضص  .  2121ؤ٦خىبغ  24، الهاصعة في 81"،الجٍغ

ني: اإلااؾؿاث (. آلُاث صٖم ومغا٣ٞت اإلااؾؿاث الىاقئت في الجؼاثغ. ؤقٛا٫ اإلالخ2122لُلى بٗىوي. ) -21 ٣ى الَى

 بً ًىؾ٠ بً زضة.1حامٗت الجؼاثغ : الىاقئت ٞاٖل ؤؾاس ي للخىمُت اإلاؿخضامت. ٧لُت الخ٣ى١ 
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لُت اإلاخاخت للماؾؿاث الىاقئت في الجؼاثغ. خىلُاث حامٗت بكاع في الٗلىم 2121مسُاع بىصالي. ) -21 (. الهُٜ الخمٍى

 (.2)8الا٢خهاصًت، 

ىُت 2121ؾبخمبر  15اإلاىا٤ٞ  1442مدغم  27ماعر في . 254-21مغؾىم جىُٟظي ع٢م  -22 ، ًخًمً بوكاء لجىت َو

ضة  إلاىذ ٖالمت "ماؾؿت هاقئت" و"مكغوٕ مبخ٨غ" و"خايىت ؤٖما٫" وجدضًض مهامها وحك٨ُلتها وؾيرها، الجٍغ

 . 2121ؾبخمبر  21، الهاصعة في 55الغؾمُت، الٗضص 

مبر  31اإلاىا٤ٞ  1442لثاوي عبُ٘ ا 14. ماعر في 356-21مغؾىم جىُٟظي ع٢م  -23 ، ًخًمً بوكاء ماؾؿت 2121هٞى

ضة الغؾمُت، الٗضص  دضص مهامها وجىُٓمها وؾيرها، الجٍغ ، الهاصعة 73جغ٢ُت وحؿُير هُا٧ل صٖم اإلااؾؿاث الىاقئت ٍو

 . 2121صٌؿمبر  6في 

غ هٓام بُئي مالثم ٌصج٘ ٖلى زل٤ اإلا2122, 14 11مهالح الىػٍغ ألاو٫. ) -24 جم . اؾؿاث الىاقئت وصٖمها(. مً جٍُى

 :مً مهالح الىػٍغ ألاو٫  الاؾترصاص

 https://premier-ministre.gov.dz/ar/post/%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-

%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A-

%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D9%8A%D8%B4%D8%AC%D8%B9-

%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D9%84%D9%82-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8% 

ل اإلااؾؿاث الىاقئت. مجلت 2121مهُٟى بىعهان، و ٖلي نىلي. ) -25 (. الاؾتراجُجُاث اإلاؿخسضمت في صٖم وجمٍى

 (.11)11صٞاجغ ا٢خهاصًت، 

ت. ) -26  2121و  2121ت مؿخدضزت ما بين باإلااثت مً اإلااؾؿاث الىاقئ 63(. 2121, 11 13و٧الت ألاهباء الجؼاثٍغ

تخهلذ ٖلى الىؾم -https://www.aps.dz/ar/economie/113972-63: . جم ؤلاؾترصاص مً و٧الت ألاهباء الجؼاثٍغ

2020-2021 

ت. ) -27 ض مً 2122, 12 16و٧الت ألاهباء الجؼاثٍغ ل ؤٍػ ل اإلااؾؿاث الىاقئت: جمٍى ماؾؿت بلى ٚاًت  81(. نىضو١ جمٍى

ت ترصاصجم الاؾ. 2122  https://www.aps.dz/ar/economie/135717-80-2022: مً و٧الت ألاهباء الجؼاثٍغ

كل اإلااؾؿاث 2121ًاؾين جلُلي، و ؤخمض عمؼي ؾُاٙ. ) -28 (. صعاؾت اؾخ٨كاُٞت للٗىامل اإلاازغة ٖلى هجاح ٞو

 (.11)21الىاقئت في الجؼاثغ: صعاؾت خالت لىالًت وع٢لت. مجلت الباخث، 

(. صعاؾت مُضاهُت لىا٢٘ بوكاء اإلااؾؿاث الىاقئت في الجؼاثغ. 2121ن، و اؾماُٖل نض٣ًي . )ًىؾ٠ خؿي -29

 (.1)8الا٢خهاصًت،  خىلُاث حامٗت بكاع في الٗلىم
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 حاطىاث ألاعمال كأليت ملسافلت املؤسساث الىاشئت وجؼىزها في الجزائس 

 )مً الفكسة إلى الخؼبيم( 

 Business incubators as a mechanism to accompany emerging enterprises and their 

development in Algeria (from idea to implementation)  

  /البيع/  الجزائس-املسكز الجامعي هىز البشير    /غ.د حدًد عائشت

 e.d.hadid aicha/  centre universitaire nour bachir el bayadh  /  algeria 

/  د.ػالبي صالح الدًً/ / الجزائسالبيع–املسكز الجامعي هىز البشير  

 D.talbi salah eddine/ centre universitaire nour bachir el bayadh    /  algeria 

 

 ملخص الدزاست: 

ما٫  ٦ألُت في صٖم وجىمُت اإلااؾؿاث الىاقئت هضٞذ                       الضعاؾت  الخالُت  بلى ال٨ك٠ ًٖ ؤهمُت وصوع خايىاث ألٖا

٘ مىه والخ٣لُل مً الخبُٗت  في الجؼاثغ   وجُىعها  ني في الخىَى وهظا هٓغا ل٩ىجها ؤخض البضاثل التي ًم٨ً ؤن ًغج٨ؼ ٖليها الا٢خهاص الَى

ما٫، و  ٖغى مسخل٠ الاؾتراجُجُاث جم  الىُُٟت التي ججٗله ٖغيت بلى ؤػماث. جم الخُغ١  للخضماث اإلا٣ضمت مً ٢بل خايىاث ألٖا

غ و لخىمُت هظا ال٣ُإ، والجهىص اإلابظولت مً َٝغ الضولت الجؼا ت لخٍُى اإلاىهج الىنٟي بإؾلىب جدلُلي،  خُث اؾخسضام في الضعاؾت ثٍغ

غ اإلااؾؿاث الىاقئت زانت زال٫ مغاخلها ألاولى، اخخىاءها وجم٨ُنها مً الىلىج جىنلذ الضعاؾت بلى ؤن ا لخايىاث لها صوع ٦بحر في جٍُى

اع الا٢خهاصي ومىا٦بت الخُىعاث الخ٨ىىلىح  ُت ب٩ل مغوهت. بلى ؤلَا

ما٫، اإلااؾؿاث الىاقئت، الكلماث املفخاحيت: ما٫، خايىاث ألٖا  الجؼاثغ. مغاخل اإلااؾؿاث الىاقئت، اؾتراجُجُاث خايىاث ألٖا

 

 

Abstract: 

          The current study aimed to reveal the importance and role of business incubators as a mechanism in supporting and 

developing emerging enterprises and their development in Algeria, given that it is one of the alternatives on which the 

national economy can be based in diversifying it and reducing oil dependency that makes it vulnerable to crises. The 

services provided by business incubators were discussed, and the various strategies and efforts exerted by the Algerian state 

to develop this sector were presented. The descriptive approach was used in the study in an analytical manner. The study 

concluded that incubators have a major role in the development of emerging enterprises, especially during their stages. The 

first is to contain it and enable it to access the economic framework and keep pace with technological developments with 

flexibility.    

 Keywords:  Business incubators, startups, startup stages, business incubation strategies, Algeria.  
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 ملدمـت:

ما٫ بهخمام واؾ٘ متزاثض في آلاوهت ألازحرة الؾُما في  ًدٓى مىيٕى اإلااؾؿاث الىاقئت وخايىاث ألٖا

ٗىص هظا الاهخمام اإلاتزاًض بلى الىعي بإهمُت  الؿيخحن ألازحرجحن في الضو٫ الٗغبُت ٖامت والجؼاثغ زانت، َو

اإلااؾؿاث الىاقئت في النهىى باال٢خهاص وجد٤ُ٣ الخىمُت الاحخماُٖت والخُىع الٗلمي والخ٨ىىلىجي مً ؤحل 

 مىا٦بت الخٛحراث الا٢خهاصًت الٗاإلاُت.

ت مً  م مً جل٪ ألاهمُت اإلاتزاًضة للماؾؿاث الىاقئت بال ؤن جُىعها حٗتريه مجمٖى اإلاكا٧ل واإلاٗى٢اث وبالٚغ

اث ؤٖلى مما هي ٖلُه الُىم بطا ما ٢اعها طل٪ باالؾتراجُجُاث والؿُاؾاث  والتي خاهذ صون ؤن جهل بلى مؿخٍى

٘، و٢ض بغػث  ل هظا الىٕى مً اإلاكاَع الا٢خهاصًت اإلاىحهت لخضُٖمها، وهى ما ًضٞ٘ البىى٥ بلى جىخي الخظع لخمٍى

ما٫ هظه ألازحرة التي  اهُال٢ا مً ؾخِىاث ال٣غى اإلااض ي الٗضًض مً اإلاباصعاث ٖلى ٚغاع ما ٌٗٝغ بدايىاث ألٖا

ت و٢ض عاحذ ٨ٞغة الخايىاث ٞترة الدؿُٗىاث ٦ثحرا بًٟل الضوع الهام  ما٫ الخجاٍع اًت ألٖا غ مىهت لٖغ ؤزبدذ ؤجها جٞى

ألامىا٫ مٛامغة  الظي جلٗبه في صٖم اإلااؾؿاث الىاقئت والتي بضوعها جدخاج بلى ؤلاعقاصاث والى الىهاثذ وعئوؽ

لها وجبني ؤ٩ٞاعها لخد٣ُ٣ها ٖلى اعى الىا٢٘.  لخمٍى

ما٫ )مكاجل  ٣ٞض اججهذ الجؼاثغ هدى صٖم ومغا٣ٞت مثل هظه اإلااؾؿاث، مً زال٫ بوكاء خايىاث ألٖا

٘ اإلابخ٨غة  لخجؿُضها ٖلى ؤعى الىا٢٘، بط حٗخ بر اإلااؾؿاث( التي حٗمل ٖلى حصجُ٘ ألا٩ٞاع ؤلابضاُٖت وجبني اإلاكاَع

الخايىاث مً ؤهم وؤبغػ آلالُاث وؤ٦ثرها مالءمت لضٖم اإلااؾؿاث الىاقئت وحٗلها جخ٠ُ٨ م٘ الٓغوٝ اإلادُُت بها؛ 

غ لها الٗضًض مً الخضماث في مجاالث مسخلٟت مما ٌؿاٖضها ٖلى جسُي اإلاكا٧ل والهٗىباث التي جىاحهها  خُث جٞى

٘ بلى التراح٘ زانت زال٫ مغخلت  الاهُال١ والخإؾِـ والتي حٗض ؤنٗب  مغخلت جًُغ زاللها ؤٚلب اإلاكاَع

ما٫ جم٨ً اإلااؾؿاث الىاقئت مً مىاحهت الاعجٟإ ال٨بحر في  والاوسخاب، وبهظا ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن خايىاث ألٖا

٘ ٖىض ٞترة الاهُال١ .  مٗضالث ٞكل واجهُاع اإلاكاَع

 مشكلت الدزاست:

  هبدث ؤلاق٩الُت الخالُت:ٖلى يىء ما ؾب٤، اعجإًىا في ٖملىا هظا ؤن           

 غ اإلااؾؿاث الىاقئت في الجؼاثغ؟ ما٫ في صٖم وجٍُى  ما مضي مؿاهمت خايىاث ألٖا

 ؤهداف الدزاسـت:

جىيُذ ؤ٦ثر إلاٟهىم اإلااؾؿاث الىاقئت انُالخا و٢اهىها واإلاٟاهُم ألازغي  تهضٝ الضعاؾت الخالُت بلى            

غى وا٢٘ و الخٗٝغ ٖلى مسخل٠ ٖىامل بهجاح الكغ٧اث الىا واإلاخىؾُتاإلا٣اعبت له ٧اإلااؾؿاث الهٛحرة  قئت ٖو

 ٖغى وقغح الاؾتراجُجُاث الجضًضة لتر٢ُت الكغ٧اث الىاقئت بالجؼاثغ. وتهضٝ ٦ظل٪ بلى  الخا٫ في الجؼاثغ 
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 ؤهميت الدزاسـت:

الًىء ٖلى ٧ل ٖىامل جخمثل ؤهمُت صعاؾدىا في حصخُو وا٢٘ اإلااؾؿاث الىاقئت في الجؼاثغ، وحؿلُِ  

حرها في الجؼاثغ ختى ج٩ىن ٞٗال همىطحا ا٢خهاصًا ًخم اٖخماصه ٦غاٞٗت  وم٣ىماث هجاح الكغ٧اث الىاقئت بُٛت جٞى

 للخىمُت الا٢خهاصًت والاحخماُٖت والخ٨ىىلىحُت للبلض.

   مصؼلحاث الدزاسـت:

 :Business Incubatorsحاطىاث الاعمال    .1

ت مً اإلاهاصع والخضماث   ما٫ مً زال٫ صٖمهم بمجمٖى غ قغ٧اث عواص ألٖا هي بغامج مهممت إلهجاح وجٍُى

٣ت ج٣ضًم  ما٫ مً خُث ٍَغ ها . وجسخل٠ خايىاث ألٖا التي جُىع مً ٢بل بصاعة الخايىاث ؤو مً زال٫ قب٨ت مٗاٞع

ُت الؼباثً الظًً جىحه لهم الخضماث خا٫   هجاح بغهامج الاخخًان. الخضماث واله٩ُل الخىُٓمي وهٖى

 :start upاملؤسساث الىاشئت   .2

اصي ناخب اإلاكغوٕ               ب الٍغ غ مىخج ؤو زضمت ًٚغ اصًت التي جهب حهىصها ٖلى جٍُى ٘ ٍع هي قغ٧اث ومكاَع

واٞخ٣اصها بلى عؤؽ اإلاا٫  Business Model بلى الؿى١ . ٚالبا ما جٟخ٣ض الكغ٧اث الىاقئت بلى هماطج ؤٖما٫بجلبها 

 ال٩افي لالهخ٣ا٫ بلى مغاخل مخ٣ضمت  في ٖالم البزوـ.

 فسوض الدزاسـت:

 في يىء مك٩لت الضعاؾت وؤهضاٞها وؤهمُتها ًم٨ً نُاٚت ٞغوى الضعاؾت الخالُت ٖلى الىدى الخالي:

  غ اإلااؾؿاث الىاقئت، ومؿاهضة ؤصخاب ألا٩ٞاع ما٫ بضٖم وجٍُى ؤلابضاُٖت ٖلى ج٣ىم خايىاث ألٖا

ت ٖلى ؤعى الىا٢٘. ٘ ابخ٩اٍع  ججؿُضها في مكاَع

 مىهج الدزاست:  

ٖلى اإلاىهج الىنٟي بإؾلىب جدلُلي، وطل٪ بٛغى ؤلاإلاام بمسخل٠ اإلاٟاهُم ألاؾاؾُت   صعاؾدىا فيوٗخمض                

اث الغؾمُت خى٫ وا٢٘  ما٫، وجدلُل ؤلاخهاثُاث الهاصعة ًٖ اليكٍغ اإلاخٗل٣ت باإلااؾؿاث الىاقئت وخايىاث ألٖا

غ اإلااؾؿاث الىاقئت بالجؼاثغ. ما٫  في صٖم وجٍُى  خايىاث ألٖا

  مؤسساث الىاشئت. ؤوال: إلاػاز الىظسي لل 

خؿب ال٣امىؽ ؤلاهجلحزي حٗٝغ ٖلى ؤجها مكغوٕ  startupاإلااؾؿت الىاقئت  :حعسيف املؤسساث الىاشئت  .1

والتي جض٫ ٖلى ٨ٞغة الاهُال١، ؤما مضلى٫  STARTنٛحر بضؤ للخى، وهي ٧لمت جخ٩ىن مً حؼؤًً: الجؼء ألاو٫ 

غي  upالجؼء الثاوي بإن الكغ٧اث الىاقئت  (134، نٟدت 2020)بىعهان و نىلي، ٞهى ٨ٞغة الىمى ال٣ىي، ٍو
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(startup اصًت ببضاُٖت (: "هى مهُلر ٌؿخسضم لخدضًض الكغ٧اث خضًثت اليكإة، والتي وكإث مً ٨ٞغة ٍع

ت".  وؤمامها اخخماالث ٦بحرة للىمى والاػصهاع بؿٖغ

ها الباخث   ٗٞغ غ وجىػَ٘ مىخج حضًض في ْل صعحت ٖالُت Reis Erice َو بإجها جل٪ اإلااؾؿاث التي تهضٝ بلى جٍُى

 .(378، نٟدت 2020)بىيُاٝ و ػبحر، مً اإلاساَغ 

ت مً الخهاثو، وهي   :خصائص املؤسساث الىاشئت  .2  :(Codeglia ،2019)جخمحز اإلااؾؿاث الىاقئت بمجمٖى

  قغ٧اث خضًثت الٗهض ؤي ؤجها ماؾؿاث قابت ًاٞٗت، وؤمامها زُاعان بما الخُىع والخدى٫ بلى ماؾؿاث

 ؤو بٚال١ ؤبىابها وؤلاٞالؽ ؤي زؿاعتها؛  هاجخت

 جي واإلاتزاًض قغ٧اث ؤمامها ٘ وجىلُض بًغاص ؤؾٕغ ب٨ثحر  ٞغنت للىمى الخضٍع مً ؤي بم٩اهُت همىها الؿَغ

اصة ؤلاهخاج ومبُٗاتها  الخ٩ال٠ُ التي جخ٨بضها للٗمل ت ؤي ٍػ خُث ؤهه ًم٨نها الاعج٣اء بٗملها الخجاعي بؿٖغ

اصة الخ٩ال٠ُ بل ب٣اءها زابخت، مما ًىجغ ٖىه همى هامل ألاعباح بك٩ل ٚحر مخى٢٘. وهظا ٌٗني ؤن  صون ٍػ

لىاقئت ال ج٣خهغ بالًغوعة ٖلى ؤعباح ؤ٢ل ألجها نٛحرة، بل ٖلى ال٨ٗـ، ٞهي قغ٧اث ٢اصعة اإلااؾؿاث ا

؛
ً
 ٖلى جىلُض ؤعباح ٦بحرة حضا

 جخمحز الـ  ىلىحُا وحٗخمض ٖليها بك٩ل عثِس يقغ٧اث جخٗل٤ بالخ٨ىstartup  ت بإجها قغ٦ت ج٣ىم ؤٖمالها الخجاٍع

ت. بط ٌٗخمض ماؾؿىها ٖلى ، وبقبإ لخاحاث الؿى innovativeٖلى ؤ٩ٞاع عاثضة  هٍغ ٣ت ط٦ُت ٖو ١ بٍُغ

ل مً زال٫ اإلاىهاث ٖلى الاهترهذ ومً زال٫ الٟىػ  الخ٨ىىلىحُا للخُىع  والىمى، والٗثىع ٖلى الخمٍى

ما٫؛  بمؿاٖضة وصٖم مً ٢بل خايىاث ألٖا

 هت ًىُىي مٗنى اإلااؾؿت ٖلى ؤجها قغ٦ت جخُلب ج٩ال٠ُ نٛحرة حضا م٣اع  قغ٧اث جخُلب ج٩ال٠ُ مىسًٟت

جاجي؛ خُث ؤن اإلاداٞٓت ٖلى ج٩ال٠ُ مىسًٟت  ٘ ٞو م٘ ألاعباح التي ججىيها، والتي ٖاصة ما جإحي ق٩ل ؾَغ

، Amazonللخهى٫ ٖلى ٞىاثض بك٩ل ؤؾٕغ حٗخبر الٟغيُت الغثِؿُت للكغ٧اث الىاقئت. ومً ؤمثلتها هظ٦غ 

Apple ،Google ،Microsoft.الخ... 

: حؿعى الضو٫ الىامُت للخا١ بغ٦ب الضو٫ اإلاخُىعة، ل٨نها جىاحه ٖضة ؤهميت ودوز املؤسساث الىاشئت 3. 

م الاؾدثماعاث ال٨بحرة، ٧اعجٟإ مٗضالث البُالت، اهسٟاى مؿخىي الخٗلُم  تهضًضاث وجدضًاث في جىمُتها ٚع

ب، جضوي مؿخىي الهىاٖت، بياٞت بلى الاعجٟإ اإلاؿخمغ للخ٩ال٠ُ اإلاِٗكُت. في خحن ؤ٦ض اإلاسخهحن الضوع  والخضٍع

اإلاُا(  ال٨بحر وألاهمُت البالٛت للماؾؿاث الىاقئت مً خُث مؿاهمتها في النهىى با٢خهاصًاث الضو٫ )مدلُا ٖو

م٨ً جلخُو ؤهمُت اإلااؾؿاث الىاقئت في الى٣اٍ الخالُت  ٘ وجحرة الىمى الا٢خهاصي، ٍو )خؿحن و مً زال٫ وحؿَغ

 :(73-71الهٟداث ، 2021نض٣ًي، 

 ( حر ٞغم الٗمل الخ٣ُ٣ُت وهظا مً زال٫ ٢ضعتها الٗالُت ٖلى اؾدُٗاب  اإلاىخجت( وم٩اٞدت مك٩لت البُالتجٞى

جي  ٘ مً وؿبت امخهام َالبي الٗمل زانت زٍغ ٠ُ ًض ٖاملت ٢لُلت الخبرة ؤو ختى بضوجها، ٞهى ما ًٞغ وجْى

حر ٞغم الٗمل والغص اإلاباقغ ٖلى مك٩لت البُالت.الجامٗاث وطوي الكهاصاث ؤصخاب ألا٩ٞاع. وبالخا  لي جٞى
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 غ )الخ٨ىىلىحُا(الابخ٩اع ف غ  ي البدث والخٍُى ت لخىمُت ؤي بلض، وال٣ضعة ٖلى ابخ٩اع وجٍُى بط ٌٗخبر ؤصاة يغوٍع

 مغة م٣اعهت باإلااؾؿاث ال٨بري؛ 24مىخجاث ؤ٢ل ج٩لٟت بـ 

  اصة ؤلا اإلااؾؿاث الىاقئت ؤصواث ووؾاثل و٦ظا ج٣ىُاث خُث حؿخسضم  هخاحُت والخٟاّ ٖلى الخىاٞؿُتٍػ

ض مً مؿخىي حىصة مسغحاتها، وجدبنى بؾتراجُجُت ج٨ىىلىحُت ج٨ؿبها  بهخاحُت حضًضة ج٣لل مً الخ٩ال٠ُ وجٍؼ

 اإلاحزة الخىاٞؿُت؛

 غ اليؿبي الا٢خهاصياإلاؿاهمت في الخ بن ٢ُام اإلااؾؿاث الىاقئت باألبدار اإلاسخلٟت ٌؿاهم في مٗالجت  ٍُى

 خهاصًت ؤلاًجابُت ٦غوح اإلاباصعةاًا وألامىع الا٢خهاصًت مً زال٫ وكغ ال٣ُم الخىُٓمُت واإلاباصت الا٢ال٣ً

٘ اإلاىخجاث هدُجت بهخاج ؾل٘ وزضماث  ؤلابضإ، الابخ٩اع، ال٨ٟاءة، الٟٗالُت وبصاعة الى٢ذ. ٦ما حؿاهم في جىَى

 الضاٖمت لألوسجت الخ٣لُضًت ٧الؼعاٖت؛ مبخ٨غة وحضًضة، وجُىع وجضٖم بوكاء ألاوسجت الا٢خهاصًت الجضًضة

 ؼ حظ ً وعؤؽ اإلاا٫ ألاحىبياؾدثماع اإلاضزغاث وحٍٗؼ ٠ُ وحٗبئت مضزغاث  ب اإلاؿدثمٍغ ؤي ٢ضعتها ٖلى جْى

ٟت في مجاالث ال جسل٤ ٢ُمت مًاٞت،  ٘ ٖىى ب٣اءها م٨خجزة وؤمىا٫ ُٖلت بل زاملت ومْى ؤصخاب اإلاكاَع

ً  مما ٌؿمذ بةخضار جغا٦م لغئوؽ ألامىا٫، بٖاصة جىػَ٘ الضزل )اعجٟإ مضازُل ألاٞغاص( وحظب اإلاؿدثمٍغ

اصة بًغاصاث الضولت؛  اإلادلُحن وألاحاهب وبالخالي ٍػ

  ل، وهمى صزلها  ٧ىجها الا٢خهاصياإلاؿاهمت في الىمى اث٠ حضًضة ٖلى اإلاضي الٍُى حر وزل٤ ْو حؿمذ بخٞى

اصة الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي، بياٞت بلى ؤن ٚالبُت اإلااؾؿاث  الؿىىي الظي ًسل٤ الثروة ومؿاهمتها في ٍػ

 الىاقئت ججخاح ألاؾىا١ الٗاإلاُت وبالخالي حلب ٖملت نٗبت؛

 ٗت للخٛحراث البُئُتاإلاغوهت وال٣ضعة ٖلى الخإ٢لم والاؾ مً زال٫ مغوهت ٖملُاتها وؾالؾت الخلى٫  خجابت الؿَغ

الُت للكغ٧اث ال٨بري والخلى٫ للمكا٧ل الث٣ُلت التي ججلبها، ٦ما ؤجها جإحي بالخلى٫ إلاكا٧ل ج٩ال٠ُ ؤلاهخاج الٗ

 التي ٌٗاوي منها اإلاجخم٘؛

 ٘ؤي ؤجها مً زال٫ الضعاؾاث التي ج٣ىم بها حٗالج بضوعها ؤهم اإلاكا٧ل  وكغ ال٣ُم ؤلاًجابُت في اإلاجخم

غ ز٣اٞت اإلاؿتهل٪ غ وبصزا٫ ٢ُم حضًضة للمجخم٘ واإلاؿاهمت في جٍُى  الاحخماُٖت والث٣اُٞت، وهظا بخٍُى

 وحصجُٗه ٖلى ج٣بل الخُٛحر.

ًمغ ؤي مكغوٕ ججاعي بمغاخل مدضصة ل٩ي ًىمى مً مغخلت بضؤ اليكاٍ بلى  دوزة حياة املؤسساث الىاشئت:  4. 

مغخلت الىطج، ٞمً زال٫ الخٗاٍع٠ الؿاب٣ت ًالخٔ بإن ؤهم ممحزاث اإلااؾؿاث الىاقئت هى الىمى اإلاؿخمغ، بال 

ال٣مت، ؤن الىا٢٘ ٚحر طل٪ ٞهظه اإلااؾؿاث ٦ثحرا ما جخٗثر وجمغ بمغاخل نٗبت وجظبظب قضًض ٢بل نٗىصها بلى 

م٨ً ببغاػ طل٪ مً زال٫ اإلاىدنى اإلاهمم مً ٢بل  ٤ ما ًىضخه الك٩ل اإلاىالي: Paul Grahamٍو  ٞو
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 (: دوزة حياة املؤسساث الىاشئت01الشكل زكم )       

  

Source: http://t.co/P1FDc1MCUB, Visité le 15/09/2022  à 16 :23. 

ُما ًلي قغح ألهم مدُاث اإلااؾؿاث الىاقئت  :(192، نٟدت 2021)بىلٛب،  ٞو

 :ت مً ألاٞغاص بُغح  املسحلت ألاولى وجبضؤ ٢بل اهُال١ اإلااؾؿت الىاقئت، خُث ٣ًىم شخو ما، ؤو مجمٖى

البدث و  ًخم الخٗم٤ في صعاؾت ال٨ٟغة ، وزال٫ هظه اإلاغخلت)مجىىهت–حضًضة (همىطج ؤولي ل٨ٟغة ببضاُٖت 

ٞيها حُضا، صعاؾت الؿى١ والؿلى٥ وؤطوا١ اإلاؿتهل٪ اإلاؿتهضٝ للخإ٦ض مً بم٩اهُت جىُٟظها ٖلى ؤعى الىا٢٘ 

ل في اإلاغاخل ألاولى طاجُا، م٘  اصة ما ٩ًىن الخمٍى غها واؾخمغاعها في اإلاؿخ٣بل، والبدث ٖمً ًمىلها، ٖو وجٍُى

ل الخايىاث. بم٩اهُت الخهى٫ ٖلى بٌٗ  اإلاؿاٖضاث الخ٩ىمُت ؤو جمٍى

 :مغخلت الاهُال١، في هظه اإلاغخلت ًخم بَال١ الجُل ؤألو٫ مً اإلاىخج ؤو الخضمت، خُث ج٩ىن  املسحلت الثاهيت

ٚحر مٗغوٞت، وعبما ؤنٗب ش يء ًم٨ً ؤن ًىاحه اإلا٣او٫ في هاجه اإلاغخلت هى ؤن ججض مً ًدبنى ال٨ٟغة ٖلى 

مىلها ماص ما٫ في هظه اإلاغخلت بلى ما ٌٗٝغ بـؤعى الىا٢٘ ٍو اصة ما ًلجإ عاثض ألٖا  ,Fools, Family . ًا، ٖو

Friends   ،ل ٞٛالبا ما ٩ًىن ألانض٢اء والٗاثلت هم اإلاهضع ألاو٫ الظي ًلجإ بليهم اإلا٣او٫ للخهى٫ ٖلى الخمٍى

ل مً ٢بل الخم٣ى وهم ألشخام اإلاؿخٗضًً للم٣امغة بإمىاله م ٖىض البضاًت ؤو ًم٨ً الخهى٫ ٖلى جمٍى

خُث ج٩ىن صعحت اإلاساَغة ٖالُت، في هظه اإلاغخلت ٩ًىن اإلاىخج بداحت بلى ال٨ثحر مً التروٍج ٦ما ٩ًىن مغجٟ٘ 

الم بالضٖاًت للمىخج. بضؤ ؤلٖا  الؿٗغ، ٍو

 :٩ىن هىا٥ خماؽ مغجٟ٘، زم  املسحلت الثالثت مغخلت مب٨غة مً ؤلا٢إل والىمى: ًبلٜ ٞيها اإلاىخج الظعوة ٍو

ه ألاواثل، ُٞبضؤ ًىدكغ  بلٜ اإلاىخج الظعوة في هظه اإلاغخلت ًم٨ً ؤن ًخىؾ٘ اليكاٍ بلى زاعج مبخ٨ٍغ الٗغى ٍو

بضؤ الٟكل، ؤو ْهىع ٖىاث٤ ؤزغي مم٨ً ؤن جضٞ٘  الًِٛ الؿلبي خُث ًتزاًض ٖضص الٗاعيحن للمىخج ٍو

 اإلاىدنى هدى التراح٘.

 :م مً اؾخمغ  املسحلت السابعت ل الاهؼال١ في الىاصي، بالٚغ ً )عؤؽ اإلاا٫ اإلاٛامغ( بخمٍى اع اإلامىلحن اإلاٛامٍغ

اإلاكغوٕ بال ؤهه ٌؿخمغ في التراح٘ ختى ًهل بلى مغخلت ًم٨ً حؿمُتها واصي الخؼن ؤو واصي اإلاىث، وهى ما 

http://t.co/P1FDc1MCUB
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ًاصي بلى زغوج اإلاكغوٕ مً الؿى١ في خالت ٖضم الخضاع٥ زانت وؤن مٗضالث الىمى في هظه اإلاغخلت ج٩ىن 

 حض مىسًٟت.

 ما٫ في هظه اإلاغخلت بةصزا٫ حٗضًالث ٖلى مىخجه و بَال١  ت الخامست:املسحل حؿل٤ اإلاىدضع، ٌؿخمغ عاثض ألٖا

بنضاعاث مدؿىت، لخبضؤ الكغ٦ت الىاقئت بالنهىى مً حضًض بًٟل الاؾتراجُجُاث اإلاُب٣ت وا٦دؿاب 

٣ه ٖلى  خم بَال١ الجُل الثاوي مً اإلاىخج ويبِ ؾٗغه، وحؿٍى ٤ الٗمل، ٍو  هُا١ ؤوؾ٘.الخبرة لٍٟغ

 :سغج مً مغخلت  املسحلت السادست غ اإلاىخج بك٩ل جهاجي ٍو مغخلت الىمى اإلاغجٟ٘، في هظه اإلاغخلت ًخم جٍُى

إزظ اإلاىدنى  غخه في الؿى١ اإلاىاؾبت، وجبضؤ الكغ٦ت الىاقئت في الىمى اإلاؿخمغ ٍو الخجغبت والازخباع، َو

ضٝ ٢ض اٖخمض الابخ٩اع الجضًض، لخبضؤ مغخلت مً الجمهىع اإلاؿته % 30بلى  20باالعجٟإ، خُث ًدخمل ؤن 

 ا٢خهاصًاث الدجم وجد٤ُ٣ ألاعباح الطخمت.

 (:  الفسق بين املؤسساث الىاشئت واملؤسساث الكالسيكيت.02الشكل زكم )

 

ٟت، املصدز: ما٫ في صٖم وجىمُت اإلااؾؿاث الىاقئت بىالكٗىع قٍغ  صعاؾت خالت الجؼاثغ، مجلت: Startups صوع خايىاث ألٖا

 .422، م 2018، 2البكاثغ الا٢خهاصًت، اإلاجلض الغاب٘، الٗضص 

، واإلااؾؿت ال٨الؾ٨ُُت، خُث ؤن الخِ  startupالك٩ل ؤٖاله ًىضر الٟغ١ بحن مؿاع همى اإلااؾؿت الىاقئت         

لُه ٞةن  ؤهم ألاؾىص ٌٗبر ًٖ مؿاع همى ماؾؿت هاقئت، بِىما ًمثل الخِ ألاخمغ مؿاع همى ماؾؿت ٦الؾ٨ُُت، ٖو

م٨ً خهغ ه٣اٍ الازخالٝ ُٞما ًلي  ٖىهغ ًهى٘ الازخالٝ بحن اإلااؾؿت الىاقئت وال٨الؾ٨ُُت هى الىمى ال٨بحر، ٍو

  :(423، نٟدت 2018)بىالكٗىع، 

  ًم٨ً ؤن ٩ًىن هىا٥ حكابه بحن صوعة ماؾؿت ٦الؾ٨ُُت جمغ بمغخلت اهُال١، همى، زم هطج وبٗضها جبضؤ في

التراح٘، بِىما الكغ٧اث الىاقئت جمغ بؿلؿلت مً التراح٘ والخ٣ضم الٛحر ٢ابل للخيبا في اإلاغخلت ما بحن 

جي الاهُال١ والىمى؛ بدُث جخدى٫ ال٨ٟغة ؤلابضاُٖت بلى ابخ٩اع مجؿض ٖلى  ؤعى الىا٢٘، وجبضؤ بالىمى الخضٍع

ا ما م٣اعهت باإلااؾؿت الخ٣لُضًت، وهظا هٓغا لخضازت ٨ٞغة اإلاكغوٕ، ونٗىبت  لت هٖى وجإزظ ٞترة ػمىُت ٍَى

٤، زم ًبضؤ الىمى في جؼاًض هدُجت ب٢با٫ الجمهىع  ض مً الدؿٍى ج٣بلها مً ٢بل الٟئت اإلاؿتهضٞت وخاحخه إلاٍؼ
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جهل بلى مغخلت الىطج ؾدؿخمغ في الاعجٟإ والىمى وطل٪ بٗض ا٦دؿاب خهت  ٖلى اإلاىخج اإلا٣ضم، وبمجغص ما

ض ؤلا٢با٫  ؾى٢ُت مٗخبرة، واخخ٩اع اإلاىخج في الؿى١، ٞهى ًلبي خاحت ؤو ًدل مك٩لت ٞٗلُت للؼبىن مما ًٍؼ

 ؛Twitter  ،Appleمثلت ٖلى طل٪ هظ٦غ قغ٦ت . ومً ألا (5-4، الهٟداث 2021)هىي و ممِل، ٖلُه 

  ؛الىاقئت ج٣ضم مىخجها لؿى١ حض ٦بحر ٖلى ٨ٖـ اإلااؾؿاث ال٨الؾ٨ُُت اإلااؾؿت٦ما ؤن 

  ً٣ًىمىن باالؾدثماع في هظا الىٕى م ً م مً الخُغ اإلاغجٟ٘ اإلاغجبِ بها ٞةن اإلاؿدثمٍغ واإلااؾؿت الىاقئت بالٚغ

اإلادخمل في خا٫ هجاح اإلاكغوٕ واإلاساَغة، بِىما اإلااؾؿاث اإلااؾؿاث باإلاىاػهت بحن الٗاثض الطخم 

 ال٨الؾ٨ُُت ًخىحه اإلاؿدثمغ لؿى١ جىسٌٟ ُٞه صعحت ٖضم الخإ٦ض وجد٤ُ٣ ؤعباح ٖاصًت.

هىا٥ زلِ في اإلاٟاهُم لضي ال٨ثحر (: PMEالفسق بين املؤسساث الىاشئت واملؤسساث الصغيرة واملخىسؼت ).   5

ت بُنهما مً الباخثحن، خُث ؤجهم  ٌٗخ٣ضون ؤن اإلااؾؿت الىاقئت هي ماؾؿت نٛحرة بال ؤن هىا٥ ازخالٞاث حىهٍغ

٤ ما ًىضخه الجضو٫ اإلاىالي ت مٗاًحر ٞو ىاث،  اؾدىاصا بلى مجمٖى  :(211-210، الهٟداث 2022)ٍػ

 .ث الصغيرة واملخىسؼت(: الفسق بين املؤسساث الىاشئت واملؤسسا01الجدول زكم )

معياز 

 الخفسكت

 (Startupsاملؤسساث الىاشئت ) (PMEاملؤسساث الصغيرة واملخىسؼت )

مً خُث 

الهضٝ مً 

 الخإؾِـ

م الىنى٫ بلى  ال تهضٝ الخدى٫ بلى مكغوٕ ضخم ل٨نها جٖؼ

 جد٤ُ٣ الخىؾ٘ والىنى٫ بلى مٗضالث عبذ ٖالُت.

للخُىع والىمى ٨ٞغة ؤلاوكاء ج٩ىن بخ٣ضًم مكغوٕ ٢ابل 

ت مً زال٫ َغح مىخج ؤو ج٣ضًم زضمت جازغ ٖلى  بؿٖغ

لى اإلاؿتهل٪، ؤو جيص ئ ؾى١ مؿتهل٨ت حضًضة.  الؿى١ ٖو

مً خُث 

زُىاث 

 الخإؾِـ

واضخت اإلاٗالم، وملمت باخخُاحاث اإلاكغوٕ  PMEالـ 

ل ؤ٦بر.  وزُىاث جإؾِؿه وج٩ىن خّٓى الخمٍى

ٖلى ج٣ضًم مىخج حٗخمض ٖلى ؤلابضإ والابخ٩اع ٖىض الٗمل 

حضًض، وهظا ما ال ًم٨ً جدضًضه، ؤي ٖضم وحىص همىطج 

ت الٗضص الٟٗلي  ؤٖما٫ مدضص لخدبٗه، ٦ما ال ًم٨ً مٗٞغ

ٟحن، ٞاألمغ ٧له مٗخمض ٖلى الخجغبت الٟٗلُت  للمْى

)اإلاساَغة(، وهظا ما ًسٌٟ مً ٞغم الخهى٫ ٖلى 

ً ؤو مً زال٫ البىى٥،  ل ؾىاء مً اإلاؿدثمٍغ الضٖم والخمٍى

ما٫ ًبظ٫ ٢هاعي حهضه بُٛت جد٤ُ٣  ما ًجٗل عاثض ألٖا

 ألاهضاٝ اإلايكىصة.

مً خُث 

البِئت 

الهىاُٖت 

)الؿى١ 

 اإلادلي(

لها جإزحر واضر ومدضص ٖلى الا٢خهاص اإلادلي؛ خُث ؤجها 

لُت  غ ٞغم الٗمل بك٩ل ؤ٦بر، ؤًًا اخخُاحاتها الخمٍى جٞى

ر التي جد٤٣ لها الغبذ لِؿذ ضخمت، لظل٪ ٢ض هجضها ؤ٦ث

غ لها  صٖما للمجخم٘ اإلادلي الهىاعي، ٦ما ؤن الضولت جٞى

لُت لدؿهُل ٖملها.  جدٟحزاث حباثُت و٢غوى جمٍى

ٖضم وحىص زُت ٖمل واضخت في اإلااؾؿاث الىاقئت التي 

ب، ٦ما ؤن ٢ضعتها  حٗخمض بهىعة ٦بحرة ٖلى الابخ٩اع والخجٍغ

اث٠  حر ٞغم الٗمل، وهظا بؿبب ٧ىن الْى مدضوصة في جٞى

خاحها لِؿذ مٗغوٞت مً البضاًت، ووحىص ٞغم التي جد

.
ً
 جضٖمها وحؿاهم في هجاخها ؤ٢ل وؿبُا

مً خُث 

ل  الخمٍى

ل مكغوٖه ؤو مً  ٌٗخمض ناخب اإلاكغوٕ ٖلى هٟؿه لخمٍى

 .زال٫ الا٢تراى مً البىى٥ ؤو ؤحهؼة الضٖم الخ٩ىمُت

 

ما٫ ًدمل ٨ٞغة مبخ٨غة و٢اصعة للخُٛحر، ُٞبضؤ  عاثض ألٖا

مغ ًامً بها وبإهمُتها، ؤو ًم٨ً ؤن بالبدث ًٖ مؿدث

حرها مً  ما٫ اإلاخاخت، ٚو اصة ألٖا ٌكاع٥ بها في مؿاب٣اث ٍع

 الُغ١ والىؾاثل التي ًم٨ً ؤن ٌؿخدضثها لُمى٫ قغ٦خه.
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مً خُث 

مضة 

 اإلاكغوٕ

حٗخمض ٖلى مضي ٢ضعتها ٖلى جد٤ُ٣ الاؾخ٣غاع والغبذ، ٞهي 

م٨ً جىؾُ٘ هُا٢ها ٢لُال، ٦م ا ؤجها َاإلاا حٗمل وجيخج ٍو

 جٓل هاجخت ومؿخمغة بلى ٞترة ٚحر مٗلىمت.

جىن٠ بإجها ما٢خت، ٞةما ؤجها جخدى٫ إلااؾؿت ٦بحرة زال٫ 

ؾىىاث، ؤوجب٣ى لخهبذ مكغوٕ نٛحر، ألجها حٗمل ٖلى 

 مىخج ًم٨ً ج٨غاعه و٢ابل للخُىع.

ما٫ ٦ألُت خضًثتاملصدز:  ىاث ؤؾماء، خايىاث ألٖا خماص ٖلى ٍػ لضٖم ومغا٣ٞت اإلااؾؿاث الىاقئت )صعاؾت  مً بٖضاص الباخثحن بااٖل

 .211م  210، م2022، 02، الٗضص 16خالت مكاجل اإلااؾؿاث في الجؼاثغ(، مجلت صعاؾاث ا٢خهاصًت، اإلاجلض 

 ثاهيا:  حاطىاث الاعمال  وؤهميتها في دعم املؤسساث الىاشئت.

في مغ٦ؼ الخهيُ٘ اإلاٗغوٝ ًغح٘ ْهىع الخايىاث بلى ؤو٫ مكغوٕ جمذ ب٢امخه  حعسيف حاطىاث ألاعمال: .1

٨ُت وطل٪ ٖام   Bataviaباؾم ىع٥ بالىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ ل م٣غ 1959في هٍُى ، والتي ٢امذ ُٞه ٖاثلت بخدٍى

حر  قغ٦تها اإلاخى٢ٟت ًٖ الٗمل بلى مغ٦ؼ لألٖما٫ ًخم جإححر وخضاجه لألٞغاص الغاٚبحن في ب٢امت مكغوٕ م٘ جٞى

ظه ال٨ٟغة ُٞما بٗض بلى ما ٌٗٝغ بالخايىت والتي جم جدبٗها بك٩ل مىٓم الىهاثذ والاؾدكاعاث لهم، لخخدى٫ ه

( بىي٘ بغهامج جىمُت SBA، مً زال٫ ٢ُام هُئت اإلاكغوٖاث الهٛحرة )1984في بضاًت الثماهِىاث وجدضًضا ٖام 

٨ُت لخايىاث  وب٢امت ٖضص مً الخايىاث والتي اعجٟ٘ ٖضصها بك٩ل ٦بحر، زانت ٖىض بوكاء الجمُٗت ألامٍغ

ما٫ ) ت، ، وهي ماؾؿت زانت تهضٝ بلى جيكُِ وجىُٓم نىاٖت الخايىاث 1985في ٖام  (NBIAألٖا )لىماًٍؼ

اًت )(204-203، الهٟداث 2021 غ  (nurturing.مهُلر خايىت مكخ٤ مً مهُلر ٖع الظي ٣ًهض به جٍُى

الكغ٧اث الهٛحرة في بِئت مدمُت؛ خُث ًخم بصاعة الخايىاث مً ٢بل مسخهحن نىاُٖحن، مً اإلاىٓماث 

ما٫  )بىالكٗىع، الخ٩ىمُت والخانت، وؤخُاها مً ٢بل الجامٗاث، ٞهي ؤًًا ج٣ىم بىي٘ مسُُاث خًاهت ألٖا

 .(419، نٟدت 2018

٨ُت        ما٫ ألامٍغ ىُت لخايىاث ألٖا ٞةن  National Business Incubation Associationخؿب الجمُٗت الَى

حر  ٘ مً زال٫ جٞى غ الىاجر للماؾؿاث الجضًضة وؤصخاب اإلاكاَع ما٫ هي: "الضٖم الظي ٌؿٕغ الخٍُى خايىاث ألٖا

غ هظه الخ ت واؾٗت مً اإلاىاعص والخضماث زانت، ٖاصة ًخم جٍُى ضماث مً ٢بل بصاعة الخايىت ومً زال٫ مجمٖى

ؼ الا٢خهاصًاث اإلادلُت  ٤ الخ٨ىىلىحُاث الجضًضة، وحٍٗؼ قب٨ت اجهاالتها، لضحها ال٣ضعة ٖلى زل٤ ٞغم الٗمل، وحؿٍى

ت هاجخت ومؿخ٣لت مالُا ٖىض الخغوج مً الخايىاث"  ىُت، والهضٝ الغثِس ي للخايىت هى بوكاء ؤٖما٫ ججاٍع والَى

 .(170-169، الهٟداث 2020)ؾلُان و ؾٗض ٢غمل، 

غ ومؿاٖضة اإلاكغوٖاث       ٟاتها هي بغامج مهممت لضٖم و جٍُى احتهض الٗضًض مً ألاٞغاص في جٟؿحرها ومً ؤبؿِ حٍٗغ

ت مً مىاعص الضٖم والخضماث اإلاهممت واإلاضاعة مً ٢بل بصاعة الخايىت  ٤ جؼوٍضها بمجمٖى الىاقئت للىجاح ًٖ ٍَغ

خضًثا مً زال٫ ق٩ل مباقغ ؤو مً زال٫ قب٨ت مً ٖال٢اتها  والتي بما ؤن ج٣ىم الخايىت بتزوٍضها للكغ٧اث الىاقئت

 .(258، نٟدت 2020)ٖلي، 
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 .(: ججسيد مفهىم حاطىاث ألاعمال03الشكل زكم )

 

ما٫ في الجؼاثغ: بحن الخدضًاث والغهاهاث، املصدز:  مجلت اإلاالُت وألاؾىا١، بضاعهُت خىعٍت وبً خماصي ٖبض ال٣اصع، خايىاث ألٖا

 295 ، م2020، 02، الٗضص 07اإلاجلض 

ما٫، ٞهي ٖباعة ًٖ ماؾؿاث لضحها زبرة وج٣ضم ٖضة حؿهُالث         الك٩ل ؤٖاله ًىضر لىا آلُت ٖمل خايىاث ألٖا

ٗهم. جخىؾِ  ل إلاكاَع ٘، ولضحها ٖال٢اث م٘ حمُ٘ الهُئاث، بط ؤجها جغا٣ٞهم في الخهى٫ ٖلى الخمٍى ألصخاب اإلاكاَع

حر هاضجت( والتي اًت، اخخًان واهخمام، ومغخلت  الخايىت مغخلت والصة اإلاكغوٕ )والصة يُٟٗت ٚو ج٩ىن بداحت بلى ٖع

٘ منها، بدُث ج٩ىن ٢اصعة ٖلى مىاحهت اإلاىاٞؿت  همى اإلاكغوٕ واؾخ٣غاعه، في خحن ًيخهي صوعها بمجغص جسغج اإلاكاَع

 الكضًضة والخٛحراث الخانلت في البِئت التي جيكِ بها. 

 ؤهىاع حاطىاث ألاعمال: .2

ما َبُٗت الخضماث التي ج٣ضمها، والتي  هىحؼها في  ٫ ؾىاء مً خُث الهضٝ منها ؤوجخٗضص هماطج وؤهىإ خايىاث ألٖا

 :(437-436، الهٟداث 2017)ػوصة، ما ًلي 

 :"الهٛحرة طاث  حاطىت املشازيع العامت "غير الخكىىلىجيت ٘ وهي جل٪ الخايىت التي جخٗامل م٘ اإلاكاَع

ت في ٧ل اإلاجاالث ؤلاهخاحُت والهىاُٖت والخضمُت صون جدض ًض مؿخىي الخسههاث اإلاسخلٟت واإلاخىٖى

٘  ؛ج٨ىىلىجي لهظه اإلاكاَع

 :وهي جمثل الخايىاث طاث وخضاث الضٖم الٗلمي والخ٨ىىلىجي التي ج٣ام صازل  حاطىاث جكىىلىجيت

لها بلى ٗاث ومغا٦ؼ ألابدار، وتهضٝ بلى الاؾخٟاصة مً ألابدار الٗلمُت والابخ٩اعاث الخ٨ىالجام ىلىحُت وجدٍى

٘ هاجر  .؛مكاَع

 :جغ٦ؼ هظه الخايىاث ٖلى الخٗاون الضولي واإلاالي والخ٨ىىلىجي بهضٝ حؿهُل  حاطىاث ألاعمال الدوليت

ىُت للخىؾ٘ والاججاه بلى  غ وجإهُل الكغ٧اث الَى صزى٫ الكغ٧اث ألاحىبُت بلى هظه الضو٫ مً هاخُت، وجٍُى

 ؛ألاؾىا١ الخاعحُت

 :)٦ؼ مخ٩امل لخضمت، ج٣ام في ؤما٦ً الخجمٗاث الهىاُٖت لخٗمل ٦مغ  الحاطىاث املفخىحت )بدون جدزان 
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٘ اإلادُُت وال٣اثمت بالٟٗلجىمُت وصٖم ا  ؛إلاكاَع

 :ما٫ طاث الهبٛت الهىاُٖت  الخجمعاث ذاث وحداث الدعم املخخصصت و هي مىٓىمت مخ٩املت مً ألٖا

حر البِئت والبيُت ألاؾاؾُت اإلاىا ٤ جٞى ؾبت لها صازل نممذ بك٩ل ٌؿاهم في جىمُت نىاٖاث مدضصة ًٖ ٍَغ

 ؛٦بري  ججمٗاث نىاُٖت

 :٢ض ْهغث خضًثا ؤهىإ حضًضة مً الخايىاث طاث ؤهضاٝ مسخلٟت مثل  حاطىاث بإهداف مخخلفت

 -خايىاث مخسههت في مجاالث ٞىُت ؤو ببضاُٖت؛  خايىاث مخسههت إلاىاحهت مك٨الث مدضصة؛ 

ت.  خايىاث مخسههت في ؤٖما٫ اإلاغؤة؛ خايىاث مخسههت في مجاالث جهيُُٗت وبهخاحُت وزضمُت مخىٖى

 الخدماث التي جلدمها حاطىاث ألاعمال للمؤسساث الىاشئت: 3. 

٘ هاقئت، وجؼوٍضهم            ما٫ ٖلى صٖم ومؿاٖضة اإلا٣اولحن الجضص ٖلى بَال١ مكاَع حٗمل خايىت ألٖا

ما٫،  ٘ بحن مغخلت بضء اليكاٍ ومغخلت الىمى إلايكأث ألٖا باألصواث الالػمت لًمان هجاخها، ؤي اخخًان اإلاكاَع

ما٫   :(424، نٟدت 2018)بىالكٗىع، واإلاسُِ الخالي ًىضر الخضماث اإلا٣ضمت مً ٢بل خايىت ألٖا

 :ا اإلاكتر٦ت مً اؾخ٣با٫، وجىُٓم مسخل٠  خدماث السكسيخازيا خاٍع وهي ٧ل الخضماث اإلاخٗل٣ت بضٖم الؿ٨ٍغ

 ؛غ اإلاؿدىضاث، خٟٔ اإلالٟاث،...الخاإلاغاؾالث ٖبر الهاج٠، الٟا٦ـ، والاًمُل، َباٖت الىهىم، جهٍى

  ما٫ اإلاهاو٘ في ًٞاءاث م٨خٓت باإلاباوي بال٩امل  وخدماث ؤساسيت:بنى جحخيت/حسهيالث حكُض خايىاث ألٖا

بكغوٍ مغهت وبإؾٗاع م٣ٗىلت. و٢ض ٩ًىن الٗمالء بُٗضًً حضا ًٖ ميكإة الخايىت للمكاع٦ت في اإلاى٢٘، 

لىهاثذ مً ولظل٪ جخل٣ى اإلاؿاٖضة والاؾدكاعاث ال٨تروهُا. وهظا الىمىطج ًىاؾب اإلا٣اولحن الظًً ًدخاحىن ا

 ؛ػالىا بداحت بلى م٩اجب ومؿخىصٖاث٢بل ؤي خايىت ول٨ً لِـ ألولئ٪ اللظًً ال 

 :ت وال٣اهىهُت التي جىاحه اإلاكغوٕ خدماث ألاعمال  .بًجاص الخلى٫ اإلاىاؾبت للمكا٧ل الٟىُت، اإلاالُت، ؤلاصاٍع

 :حر  جلدًم الخمىيل ووسيلت للىصىل إلى املمىلين ل وخكض اإلاىاعص  حؿاٖض بغامج الخايىاث ٖلى جٞى الخمٍى

 ؛قب٨ت مً م٣ضمي الخضماث الخاعحُحناإلاالُت وعؤؽ اإلاا٫ اإلاٛامغ ٖاصة مً زال٫ 

 :وتهضٝ الخايىاث بلى صٖم الخٗاون والخيؿ٤ُ م٘ مسخل٠ اإلااؾؿاث  السبؽ باألفساد والسبؽ الشبكي

ىىلىحُت. وفي بٌٗ اإلاسخهت، خُث جخٗاون ٦ثحرا م٘ الجامٗاث، ماؾؿاث البدث والٗلىم والخضاث٤ الخ٨

ما٫ الجضص م٘ ٚحرهم ممً هم في وي٘ ًم٨نهم مً الاؾدثماع مؿخ٣بال في  الخاالث حٗمل ٖلى عبِ مال٥ ألٖا

 ؛مٟهىم الخٗاون بحن اإلاكغوٖاث( الكغ٦ت )جضُٖم

 :ب ألاولي،  الخعليم ووسيلت للىصىل إلى املعسفت ج٣ضًم اإلاؿاٖضة ُٞما ًسو البدث، الاؾدكاعة والخضٍع

ٌ الى٣و اإلاىحىص واإلاؿاٖض ما٫ حٗمل ٖلى ملء الٟغاٙ وحٍٗى ٤. خايىاث ألٖا غ اإلاىخجاث والدؿٍى ة في جٍُى

الىاحم ًٖ ٖضم بم٩اهُت ٧ل شخو ٖلى بهٟا١ الى٢ذ واإلاا٫ الالػم إلاؼاولت الضعاؾت والخهى٫ ٖلى صعحت 

ما٫ وحؿاٖض بغام ُــــالثٛ ىة ؤو ـــــاث ٖلى ؾض هظه الٟجـــــج الخايىخـحامُٗت في بصاعة ألٖا غ ــــغة مً زال٫ جٞى

ب ألاول  اولحن.ــــي للم٣ـــــالخضٍع
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٨ُت واإلامل٨ت  جؼىز حاطىاث ألاعمال في العالم: 4.   ما٫ في الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ هدُجت لىجاح خايىاث ألٖا

الم، منها ؤ٦ثر خايىت ؤٖما٫ في الٗ 7000اإلاخدضة واهدكاعها في مسخل٠ صو٫ الٗالم جُىع ٖضصها لُهل بلى ؤ٦ثر مً 

وحض ؤن ؤ٦ثر  2012% منها خايىاث ال تهضٝ بلى الغبذ، وفي ؾىت 75خايىت ؤٖما٫ في الىالًاث اإلاخدضة،  1250مً 

خايىت بضو٫ الاجداص ألاوعبي ؤما في الضو٫ الىامُت ٢ضع  1000خايىت مىحىصة زاعج الىالًاث اإلاخدضة منها  5750مً 

ل وؤٚلبها ممىلت في الضو٫ الىامُت  500خايىت ب٩ىعٍا  300، منها 2011خايىت ؾىت  1500ٖضصها  في الهحن والبراٍػ

 مً َٝغ خ٩ىماث الضو٫ وال تهضٝ بلى الغبذ.

 2012-1980(: جؼىز حاطىاث ألاعمال في العالم فترة 04الشكل زكم)

 

٘ الىاقئت في الٗالم ؤلاؾالمي، مجلت الا٢خهاص والخىمُت،  املصدز: ما٫ في جىمُت اإلاكاَع اخمض بً ٢ُاٝ، ٞٗالُت خايىاث ألٖا

 .173، اإلاضًت، الجؼاثغ، م2016، حاهٟي 05الٗضص

ما٫ في الٗالم ؾىت  بحن الك٩ل ؤصهاه ٖضص خايىاث ألٖا  2009ٍو

  2009(: عدد حاطىاث ألاعمال في العالم سىت 05الشكل زكم)

 

٘ الىاقئت في الٗالم ؤلاؾالمي، مجلت الا٢خهاص والخىمُت، الٗضص املصدز: ما٫ في جىمُت اإلاكاَع ، 05اخمض بً ٢ُاٝ، ٞٗالُت خايىاث ألٖا

 173، اإلاضًت، الجؼاثغ، م2016حاهٟي 
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 مساحل احخظان املؤسساث الىاشئت: .5

ضان و ؾٗضي،  الاخخًان بلى ما ًليج٣ؿم مغاخل   :(155-154، الهٟداث 2020)ٍػ

 :والتي ج٩ىن ٢بل الخدا١ اإلااؾؿت الىاقئت بالخايىت؛ خُث ؤجها  املسحلت ألاولى كبل الاحخظان

غ ٨ٞغجه، ٞال بض مً بحغاء ل٣اء بحن ناخب ٨ٞغة  جخٗل٤ بمؿاٖضة ناخب اإلاكغوٕ ٖلى جٍُى

اإلاكغوٕ وبصاعة الخايىت وطل٪ بهضٝ جدلُلها وج٣ُُم مضي نالخُتها )صعاؾت حضوي اإلاكغوٕ(، 

ت  وؤًًا مؿخىي ؤلابضإ ٞيها، ؤًًا يغوعة جدضًض الٟئت اإلاؿتهضٞت، يبِ ٢ىىاث الخىػَ٘، مٗٞغ

ما٫  ل اإلاكغوٕ زم بٖضاص زُت ألٖا ناخب اإلاكغوٕ ومضي حضًخه في طل٪، حُٗحن مهاصع جمٍى

ب الظي ًخٗل٤ في هظه اإلاغخلت باإلاهاعاث  ما٫ والخ٣ضًغاث اإلاالُت. بياٞت بلى الخضٍع بةجمام زُِ ألٖا

ت ومىايُ٘ ؤ٦ثر جسهو )خ٣ى١ اإلا ت(ل٨ُت، ؤلاصاٍع ٗاث ؤلاصاٍع  ؛وال٣ىاهحن، والدكَغ
 

  :)حؿخمغ هظه اإلاغخلت مً مغخلت البضء  املسحلت الثاهيت وهي مسحلت الاحخظان )اهظمام املشسوع للحاطىت

في جىُٟظ ٨ٞغة اإلاكغوٕ وبلى ٚاًت بلٙى مغخلت الىطج والخىؾ٘، ؤي مً ؾىت بلى زالر ؾىىاث، وحٗمل 

الخايىت زال٫ هظه اإلاغخلت ٖلى حؿهُل جىُٟظ ٨ٞغة اإلاكغوٕ ٖلى ؤعى الىا٢٘ بإ٢ل الخ٩ال٠ُ؛ ٧االؾخٟاصة 

ا جسخل٠ الخضماث اإلا٣ضمت زال٫ هظه اإلاغخلت بازخالٝ َبُٗت مً البنى الخدخُت )م٩اجب ومغا٤ٞ(. ٖمىم

اث  الخايىت، و٦ظل٪ َبُٗت اإلاكغوٕ، ٦ما حٗمل الخايىت ٖلى خكض اإلاىاعص اإلاالُت مً زال٫ حم٘ الخبٖر

ب وج٣ضًم  ت الخضٍع خم الخىحُه وؤلاقغاٝ ٖلى مغاخل جىُٟظ اإلاكغوٕ، واؾخمغاٍع ل الجماعي، ٍو والخمٍى

عاث الٟىُت اإلاخسههت مً ٢بل بصاعة الخايىت. و٧ل هظا بهضص مؿاٖضة الكغ٦ت اإلاؿاٖضاث والاؾدكا

 ؛الىاقئت ٖلى جد٤ُ٣ مٗضالث همى ٖالُت
 

 :هي اإلاغخلت النهاثُت باليؿبت للمكغوٖاث صازل الخايىت، بٗض  املسحلت الثالثت مسحلت الخخسج مً الحاطىت

ما٫ ٨ٟ٦غة جد٤ُ٣ ألاهضاٝ اإلاسُِ لها وجىؾ٘ وكاٍ اإلااؾؿت الىاقئت و  همىها وبغوػها في ٖالم ألٖا

مخض ؾى٢ها بلى الٗاإلاُت، ًخم وي٘ زُت للخغوج التي ًدضصها بغهامج الخايىت و الٗمل ٖلى  زال٢ت، ٍو

٤ مخُلباث الخسغج خؿب حملت مً اإلاٗاًحر ٦ٗىاثض اإلااؾؿت ؤو  ٩ىن طل٪ ٞو ٣ها ال٨تروهُا؛ ٍو لها، وحؿٍى جضٍو

م مً ٧ىن اإلا ٠ُ، وبالٚغ كغوٕ في هظه اإلاغخلت ؤنبذ ٢اثم و٢اصع ٖلى مماعؾت وكاَه زاعج مؿخىي الخْى

الخايىت، بال ؤن طل٪ ال ٌٗني اه٣ُاٖه ًٖ الخايىت بك٩ل جام، بل ًم٨ىه الاؾخمغاع في الاؾخٟاصة مً 

 زضماتها وجىحهاتها ختى بٗض الخسغج، والك٩ل اإلاىالي ًىضر لىا هظه اإلاغاخل ٧اآلحي:
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 احخظان املؤسساث الىاشئت بحاطىاث ألاعمال(: مساحل 05الشكل زكم ) 

 

ٟت، مغح٘ ؾب٤ ط٦غه، م  املصدز:  . 425بىالكٗىع قٍغ

 (: مساحل احخظان املؤسساث الىاشئت بحاطىاث ألاعمال06الشكل زكم )

 

٘ الىاقئت في الٗالم ؤلاؾالمي، مجلت الا٢خهاص املصدز: ما٫ في جىمُت اإلاكاَع ، 05والخىمُت، الٗضص اخمض بً ٢ُاٝ، ٞٗالُت خايىاث الٖا

 .177، اإلاضًت، الجؼاثغ، م2016حاهٟي 

 ثالثا: :  واكع دعم ومسافلت حاطىاث ألاعمال للمؤسساث الىاشئت بالجزائس

 استراجيجياث وجهىد الجزائس في دعم املؤسساث الىاشئت: .1

ؤنبذ مٟهىم الكغ٧اث الىاقئت مً بحن ؤ٦ثر اإلاٟاهُم ألا٦ثر جضاوال في الجؼاثغ ؤ٧اصًمُا، بٖالمُا وؾُاؾُا وهى ما 

 ٘ بت الضولت في الخىحه هدى جغ٢ُت هظا الىٕى مً اإلااؾؿاث لٗضة ؤهضاٝ جخٗل٤ ؤؾاؾا بخد٤ُ٣ الخىَى ًبرػ ٚع

ىر الٗلمُت والاؾخٟاصة مً ال٨ٟاءاث الٗلمُت والخض مً الا٢خهاصي، حصجُ٘ الاؾدثماع زاعج اإلادغو٢اث، جثمحن البد

ت  هجغة ألاصمٛت خُث ًغاص مً الكغ٧اث الىاقئت ؤن ج٩ىن عاٞٗت للخىمُت الا٢خهاصًت والاحخماُٖت ال٣اثمت ٖلى اإلاٗٞغ

ان و ٖماعوف، صون ط٦غ الؿىت، الهٟداث والخُىع الخ٨ىىلىجي   .(44-41)مٍؼ

ْهغ هظا الخىحه الجضًض مً زال٫ ٖضًض ال٣غاعاث وآلالُاث وألاحهؼة اإلاؿخدضزت لتهُئت بِئت حضًضة مىاؾبت             

غها خُث بغػ ججؿُض هظا الخىحه الجضًض للؿلُاث الٗمىمُت في الجؼاثغ  الؾخدضار الكغ٧اث الىاقئت وصٖمها وجٍُى

 :(2020)الكغو١ ؤوهالًً،  ت هىحؼها ُٞما ًليمً زال٫ ٖضة ٢غاعاث وآلُاث وؤحهؼة مؿخدضز

  اع ال٣اهىوي الظي ًدّضص مٟاهُم اإلااؾؿاث الىاقئت والخايىاث و٦ظا اإلاهُلخاث الخانت بالىٓام  وي٘ ؤلَا
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ت، مً ؤحل حؿهُل بحغاءاث بوكاء هظه ال٨ُاهاث. ٖالوة ٖلى ٖملُت بٖضاص  الىهىم البُئي ال٢خهاص اإلاٗٞغ

ل م٘  الخىُٓمُت طاث الهلت، التي ؾخٟط ي بلى مغاحٗت الىهىم اإلاىحىصة مً ؤحل ج٠ُُ٨ آلُاث الخمٍى

 ؛صوعة همى اإلااؾؿاث الىاقئت

 وهظا لخٍٗغ٠ اإلااؾؿاث الىاقئت والخايىاث و٦ظا اإلاهُلخاث  :اسخحداث إػاز كاهىوي وجىظيمي جدًد

ت والظي  ؾبخمبر  15اإلااعر في  20/254خمله اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م الخانت بالىٓام البُئي ال٢خهاص اإلاٗٞغ

لها مثل ما  2020 بهضٝ حؿهُل بحغاءاث بوكاء هظه ال٨ُاهاث وجدضًض َغ١ ج٣ُُم ؤصائها وؾبل صٖمها وجمٍى

مً حؿهُالث وجدٟحزاث حباثُت لٟاثضة اإلااؾؿاث الىاقئت  الكغ٧اث  2020خمله ٢اهىن اإلاالُت لؿىت 

بُت ٖلى ألاعباح والغؾم  الىاقئت التي جيكِ في مجاالث الابخ٩اع والخ٨ىىلىحُاث الجضًضة وبٖٟائها مً الًٍغ

ت وهظا  ٗها الاؾدثماٍع ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت م٘ ب٢غاع حؿهُل ونى٫ هظه اإلااؾؿاث بلى ال٣ٗاع لخىؾٗت مكاَع

غها الخ٣اصٝ مغا٣ٞتها في مغخ  ؛لت الاهُال١ ويمان جٍُى

 254-20والظي جًمىه اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م ث الىاشئت في الجزائس: الخعسيف اللاهىوي الجدًد للشسكا 

ت الكغوٍ الخالُت:    مً زال٫ مجمٖى

 ؤن ج٩ىن اإلااؾؿت زايٗت لل٣اهىن الجؼاثغي ؤي ؤجها جيكِ صازل التراب الجؼاثغي؛  

  جضًضها مغة ؾىىاث زم ًم٨ً ج 4ؾىىاث ٧ىن مىذ ٖالمت ماؾؿت هاقئت جب٣ى ٞاٖلت إلاضة  8ؤن ال ًخجاوػ ٖمغها

 ؛ واخضة لىٟـ اإلاضة

 ؤن ٩ًىن وكاَها مىهب في مىخجاث ؤو زضماث ؤو همىطج ؤٖما٫ ؤو ؤي ٨ٞغة مبخ٨غة ؛ 

 ( ما٫ إلاىذ نٟت اإلااؾؿت الهٛحرة واإلاخىؾُت ملُاع  04ؤن ال ًخجاوػ ع٢م ؤٖمالها الخض ألا٢ص ى إلاُٗاع ع٢م ألٖا

 حؼاثغي(؛  صًىاع

   ٦بحرة بما ُٞه ال٨ٟاًت؛ ؤن ًخًمً وكاٍ اإلااؾؿت بم٩اهُاث همى 

  ٞغصا )٦ما هى الخا٫ في ؾ٠٣ ٖضص ٖما٫ اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت(؛ 250ؤن ال ًخجاوػ ٖضص ٖمالها 

  باإلااثت ٖلى ألا٢ل مً ٢بل ؤشخام َبُُٗحن ؤو نىاص٤ً اؾدثماع  ٩ً50ىن عؤؾما٫ الكغ٦ت مملى٧ا بيؿبت  ؤن

 "ماؾؿت هاقئت". مٗخمضة ؤو مً َٝغ ماؾؿاث ؤزغي خانلت ٖلى ٖالمت

ىُت إلاىذ ٖالمت "ماؾؿت  2020ؾبخمبر  15اإلااعر في  254-20جًمً اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م       بوكاء اللجىت الَى

 ٘ هاقئت" و"مكغوٕ مبخ٨غ" و"خايىت ؤٖما٫". وجم اؾخدضار هظه اللجىت بهضٝ اإلاؿاهمت في حصخُو اإلاكاَع

بُئُت للماؾؿاث الىاقئت، خُث ًترؤؾها الىػٍغ اإلاىخضب لضي الىػٍغ ألاو٫ اإلابخ٨غة وجغ٢ُتها واإلاكاع٦ت في جغ٢ُت الىٓم ال

ض  9اإلا٩ل٠ باإلااؾؿاث الىاقئت ممثلحن ًٖ  ت، وهي اإلاالُت، الخٗلُم الٗالي والبدث الٗلمي، البًر ٢ُاٖاث وػاٍع

ٗحن ؤًٖاء  واإلاىانالث، الهىاٖت، الٟالخت، الهُض البدغي، الغ٢مىت والاهخ٣ا٫ الُا٢ىي. اللجىت مً َٝغ الىػٍغ َو

وبدؿب اإلاغؾىم,  .اإلا٩ل٠ باإلااؾؿاث الىاقئت بىاء ٖلى ا٢تراخاث الىػاعاث الىنُت إلاضة زالر ؾىىاث ٢ابلت للخجضًض

ًم٨ً للجىت التي ججخم٘ مغجحن ٖلى ألا٢ل في الكهغ، ؤن حؿخٗحن ب٩ل شخو ؤو هُئت ًم٨ً ؤن ٌؿاٖضها في ؤقٛالها. 

م٨ً للجىت ؤن ججخم٘ في صوعة ش  ٍو دضص جاٍع ما٫ ٍو ٚحر ٖاصًت بىاء ٖلى اؾخضٖاء مً عثِؿها، الظي ٌٗض حضو٫ ألٖا
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ٌ مىذ الٗالمت، وال  الاحخماٖاث. وجخضاو٫ اللجىت لٛغى مىذ الٗالماث والى حاهب صعاؾت الُلباث اإلاىصٖت بٗض ٞع

 30لُلباث اإلاىصٖت جصر هظه اإلاضاوالث بال بدًىع هه٠ ؤًٖائها ٖلى ألا٢ل، ٖلى ؤن ال ًخٗضي ؤحل الغص ٖلى ا

ُما ًخٗل٤ بكغوٍ مىذ ٖالمت ماؾؿت هاقئت ٞهي ٦ما ؾب٤ ط٦غها خؿب اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  ًىما.  . 254-20ٞو

ت واإلااؾؿاث الىاقئت  في بُان لها، ًٖ اإلاٗاًحر  (2022)قغ٧اث، وخؿب  ٦كٟذ الىػاعة اإلا٩لٟت با٢خهاص اإلاٗٞغ

وؤوضر البُان ؤهه  الجضًضة التي حؿمذ بةزباث الُاب٘ الابخ٩اعي للماؾؿت والخهى٫ ٖالمت "ماؾؿت هاقئت".

ر لإلَاع ال٣اهىوي بةصعاج ؤعبٗت ٢امذ الىػاعة مىظ الخٗضًل ألازح  (label startup) "للخهى٫ ٖلى ٖالمت "ماؾؿت هاقئت

ُت ًم٨ً مً زاللها بزباث الُاب٘ الابخ٩اعي ليكاٍ اإلااؾؿت غ اإلااؾؿت  مٗاًحر مىيٖى وؤبغػ البُان ؤهه "٨ًٟي ؤن جخٞى

و جخمثل هظه اإلاٗاًحر في "الى٣ٟاث في البدث  اإلاٗىُت ٖلى مُٗاع واخض ل٩ي جخدهل ٖلى ٖالمت ماؾؿت هاقئت".

غ )بطا ٧اهذ  ًاء اإلااؾؿىن )بطا  15الكغ٦ت جى٤ٟ والخٍُى غ(، ونٟت ألٖا باإلااثت مً حجم ؤٖمالها في البدث و الخٍُى

ت )بطا جدهلذ الكغ٦ت ٖلى بغاءة  ٤ اإلااؾـ ًمل٩ىن قهاصة ص٦خىعاه ؤو ؤ٦ثر(، ومل٨ُت ٨ٍٞغ ٧ان هه٠ ؤًٖاء الٍٟغ

ني ؤو الضولي(. خمثل اإلاُٗ ازترإ ؤو بغهامج مسجل ؾىاء ٖلى اإلاؿخىي الَى اع ألازحر في ج٣ضًم همىطج مبضجي، خُث ٍو

ًم٨ً لُالب الٗالمت ؤن "٣ًضم ٖلى ألا٢ل همىطحا مبضثُا لالبخ٩اع اإلا٣ضم"، ٠ًًُ البُان مكحرا بلى ؤن "هظا الىمىطج 

بُت  ؤو همىطج ؤولي للمىخىج بطا ٧ان مهىٗا (demo) ًم٨ً ؤن ًإزظ ٖضة ؤق٩ا٫ ٦مىهت بل٨تروهُت ٧املت ؤو ججٍغ

 (prototype)بي وط٦غ البُان ؤن ٖالمت "ماؾؿت هاقئت" جمىذ ٖضة مؼاًا  ."ؤو عابِ هدى جُب٤ُ اإلاٗني ؤو ُٞضًى ججٍغ

ضة جدٟحزاث. ل ٖو بُت باإلياٞت بلى صٖم الىػاعة اإلاىخضبت وبم٩اهُت الخهى٫ ٖلى الخمٍى   يٍغ

 اللاهىوي والخىظيمي لحاطىاث ألاعمال في الجزائس: إلاػاز  .2

م ؤهه ٢ض جم اٖخماص الخايىاث في الجؼاثغ مىظ         ني بال ؤهه ٖضص مدضص  2003ٚع غ ٖضص منها ٖلى اإلاؿخىي الَى وجٞى

منها ؤبغػها مً ًيكِ ٞٗلُا الخايىت الخ٨ىىلىحُت ؾُضي ٖبض هللا بالٗانمت ٞالخايىاث في الجؼاثغ حٗاوي ٖضة 

م وحىص ازخالٝ حىهغي بحن ه٣اثو لٗل اللبـ الظي ٧ان في حؿمُتها خُث ٧اهذ حؿخٗمل ٖبا عة اإلاكاجل )ٚع

اإلاٟهىمحن ٞالخايىاث جدخًً اإلاكغوٕ مىظ بضاًت وحىص ال٨ٟغة في خحن ؤن اإلاكخلت جغا٤ٞ اإلاكغوٕ بٗض ججؿُضه( 

باإلياٞت بلى ي٠ٗ اإلاغا٣ٞت والخضماث التي ج٣ضمها في ْل ؾُُغة ٨ٞغة الخضمت الٗمىمُت ٖلى وكاَاتها وحٗضص 

ض واإلاىانالث ووػاعة اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت مما ألاحهؼة التي جمل٪ ا لىناًت ٖليها ٧ىػاعة الهىاٖت ووػاعة البًر

٤ عئٍت حضًضة  و٢ض حاءث ؤلاحغاءاث الجضًضة التي ؤ٢غتها  حٗل الؿلُاث الٗمىمُت حٗاوص جىُٓم الخايىاث ًٖ ٍَغ

مٟهىم اإلاكخالث مً زال٫ الخٍٗغ٠  ا م٘ الىػاعة اإلاىخضبت للخايىاث إلػالت هظا اللبـ و جدضًض صوعها وجضازله

 2020ؾبخمبر  15اإلااعر في  20/254ال٣اهىوي للخايىاث وصٖم هُا٧لها مً زال٫ اإلاغؾىم الخىُٟظي الجضًض ع٢م 

غها بلى وػاعة  ىُت لتر٢ُت الخٓاثغ الخ٨ىىلىحُت وجٍُى ل وناًت الى٧الت الَى الظي جُغ٢ىا بلُه ؾاب٣ا وؤو٫ ٢غاع ٧ان جدٍى

ض واإلاىانالث. باإلياٞت بلى اإلااؾؿاث  ت بٗض ؤن ٧اهذ جابٗت لىػاعة البًر الهٛحرة واإلااؾؿاث الىاقئت وا٢خهاص اإلاٗٞغ

ما٫ ل٩ل ه٩ُل ٢اهىوي ًُلبها بهٟخه مسخو في اخخًان  ىُت اإلا٩لٟت بمىذ ٖالمت خايىاث ألٖا صوع الى٧الت الَى

م ت خُث ٣ًهض بدايىاث ألٖا ٘ الابخ٩اٍع ا٫ ؤي "جىُٓم ًدخًً الكغ٧اث الجضًضة مً الكغ٧اث الىاقئت واإلاكاَع

حر بَاع ٢اهىوي وا٢خهاصي مغن لىمىها"، و٢ض جم بَال١ ٖضص مً الخايىاث الؾُما الجامُٗت منها باإلياٞت  زال٫ جٞى
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ه٣ل جا٥ الخابٗت ل٣ُإ الى٣ل الظي  Naqltech - بلى بَال١ خايىت ؤٖما٫ للكغ٧اث الىاقئت اإلاسخهت في مجا٫ الى٣ل

ما٫ ًم٨ً ج٣ؿُمها بلى زالر ؤهىإ  .2020ًت صٌؿمبر ٧ان في بضا بمىحب ألاخ٩ام الجضًضة التي جىٓم خايىاث ألٖا

٘ طاث الُاب٘ الخ٨ىىلىجي؛ "الخايىاث الجامُٗت"  جخمثل في" الخايىاث الخ٨ىىلىحُت" التي جخ٨ٟل باخخًان اإلاكاَع

٘ البدث مً زال٫ مغا٦ؼ البدث واإلا سابغ الجامُٗت؛ "الخايىاث الهىاُٖت" التي التي جم باخخًان ألا٩ٞاع ومكاَع

٘ اإلااؾؿاث طاث الُاب٘ الهىاعي وؤلاهخاجي مً احل  ٧اهذ جدذ مؿخىي اؾم اإلاكاجل خُث جخ٨ٟل باخخًان مكاَع

٢ض ج٩ىن هظه الخايىاث ٖمىمُت ؤو زانت ؤو بالكغا٦ت بحن  .حؿهُل بوكاء اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلاخىؾُت

غ ٖلى ٢اثمت مً اإلاٗضاث اإلاى٣ىلت التي ال٣ُاٖحن خُث جًمىذ مً بحن ق ما٫ ؤن جخٞى غوٍ مىذ ٖالمت خايىت ألٖا

ً وجإَحر باإلياٞت بلى زضماث الىصر وؤلاعقاص؛ والتر٦حز  جىي٘ جدذ جهٝغ الكغ٧اث الىاقئت؛ ج٣ضًم بغامج ج٩ٍى

٤ اإلا٩ىن للخايىت وهظا ختى حؿخُُ٘ ج٣ضًم مجمل الخ )إلاحن و ضماث ٖلى ال٨ٟاءاث الٗلمُت والخبراجُت للٍٟغ

 .(17، نٟدت 2020خؿاًً، 

 :ل اإلااؾؿاث الىاقئت ني لخمٍى ىُت  بوكاء الهىضو١ الَى الظي حاء ٢غاع بوكاءه ٣ٖب الىضوة الَى

"، التي خًغها عثِـ الجمهىعٍت والىػٍغ ألاو٫ بمكاع٦ت ؤ٦ثر مً  Disrupt Algeria 2020للماؾؿاث الىاقئت "

ؤل٠ مكاع٥ مً ماؾؿاث هاقئت وخايىاث وممثلي هُئاث خ٩ىمُت ومالُت ومخٗاملحن ا٢خهاصًحن وزبراء 

ىُت  وممثلي حمُٗاث وحامٗاث ومغا٦ؼ البدث. ٌؿاهم في هظا الهىضو١ البىى٥ الٗمىمُت والى٧الت الَى

ل ٧ل ٖملُاث بوكاء الكغ٧اث الى غ الخٓاثغ الخ٨ىىلىحُت و حهضٝ بلى جمٍى اقئت وجم٨حن لتر٢ُت وجٍُى

ل ٢اثمت ٖلى "الاؾدثماع  خماص ٖلى آلُت جمٍى ماؾؿيها مً جٟاصي البىى٥ وؤلاحغاءاث البحرو٢غاَُت وهظا بااٖل

ل الخ٣لُضًت ال٣اثمت ٖلى ال٣غوى  ؛في عئوؽ ألامىا٫ بضال مً م٩ُاهحزماث الخمٍى

 ٖىُت لض ىُت لضٖم حكُٛل الكباب )اووؿاج( بلى الى٧الت الَى ل الى٧الت الَى م وجىمُت اإلا٣اوالجُت جدٍى

(ANPT :)  ٗا٫ هظا بهضٝ حصجُ٘ اإلاباصعاث اإلا٣اوالجُت واؾخدضار وكاَاث طاث مغصوص ا٢خهاصي مخىٕى ٞو

ت مىظ  بٗض  2020ماي  05خُث ؤؾىضث بلى وػاعة اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلااؾؿاث الىاقئت وا٢خهاص اإلاٗٞغ

مهام ووْاث٠ حضًضة بمىحب اإلاغؾىم ؤن ٧اهذ جدذ وناًت وػاعة الٗمل والدكُٛل وؤؾىضث بليها 

اهت اإلا٣ضمت للكباب طوي  2020صٌؿمبر  16اإلااعر في  374_20الخىُٟظي ع٢م  والظي ًدضص قغوٍ ؤلٖا

٘ ومؿخىاها. حر مىار مالثم لدصجُ٘   اؾخدضار ماؾؿاث مهٛغة، وؤلاحغاءاث الجضًضة حؿتهضٝ اإلاكاَع جٞى

ت، ٖهغهت وع٢مىت ؤلاصاعة والدؿُحر، ٖهغهت ٖملُت بوكاء اإلااؾؿاث بدؿ  اإلا٣اوالجُت، هُل ؤلاحغاءاث ؤلاصاٍع

 ؛إلاجهؼة لٟاثضة اإلااؾؿاث اإلاهٛغة.وحؿُحر مىا٤َ اليكاٍ اإلاهٛغة اإلاخسههت وا

  ل ٢ُب الامخُاػ الجهىي الخ٨ىىلىجي للماؾؿاث الىاقئت، الظي ًجغي بهجاػه مً ٢بل قغ٦ت  (HUB)جدٍى

اح ال٨بر  إلااؾؿاث ي "صهُا باع٥" بلى وػاعة اإلااؾؿاث الهٛحرة وا"ؾىهاَغا٥" ٖلى مؿخىي خض٣ًت الٍغ

ت  ؛الىاقئت وا٢خهاص اإلاٗٞغ

  اإلابخ٨غة واإلااؾؿاث الىاقئت مً الاؾخٟاصة مً اإلاؿاخاث اإلاخاخت صازل اإلااؾؿاث ٘ جم٨حن خاملي اإلاكاَع

نيالخابٗت ل٣ُاعي الكباب وال ً اإلانهي ٖلى اإلاؿخىي الَى  ؛خ٩ٍى
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  غ وتهُئت الجماٖاث اإلادلُت إلا ت للمىا٤َ التي جخٞى ؿاخاث مسّههت للماؾؿاث الىاقئت م٘ بُٖاء ألاولٍى

٘ اإلابخ٨غة، الؾُما والًاث بكاع، وع٢لت، ٢ؿىُُىت، وهغان، جلمؿان،  ٞيها بم٩اهاث ٦بحرة مً خاملي اإلاكاَع

ً   ؛.ؾ٠ُُ، وباجىت، ٢بل جىؾُ٘ هظا اإلاؿعى بلى ٧امل التراب الَى

  ومً ؤحل يمان الخأػع ،
ً
غ اإلااؾؿاث الىاقئت، وؤزحًرا اإلاكتر٥ ما بحن ال٣ُاٖاث لخىُٟظ بؾتراجُجُت جٍُى

ت، بالؿهغ ٖلى يبِ اإلاؿاهماث  ٠ الؿُض وػٍغ اإلااؾؿاث الهٛحرة واإلااؾؿاث الىاقئت وا٢خهاص اإلاٗٞغ
ّ
٩ل ًُ

 .التي ج٣ضمها حمُ٘ ال٣ُاٖاث
 

 ؤهميت حاطىاث ألاعمال في دعم املؤسساث الىاشئت بالجزائس: .3

ضص اإلااؾؿاث الىاقئت في بَاع اإلاكخلت، بن اإلااقغ  ٘ اإلادخًىت ٖو ما٫ هى ٖضص اإلاكاَع ألاؾاس ي إلاُٗاع خايىاث ألٖا

٘ اإلاؿخًاٞت مً َٝغ مكاجل اإلااؾؿاث في الجؼاثغ، ٖضص اإلااؾؿاث  والجضو٫ الخالي ًىضر جُىع ٖضص اإلاكاَع

ضص مىانب الكٛل ما بحن   .2021-2011اإلاؿخدضزت ٖو

٘ اإلاؿخدضزت ومىانب الكٛل زال٫ الٟترة  جُىع (: 02الجدول زكم ) ما٫، اإلاكاَع  2021-2011ٖضص خايىاث ألٖا

عدد املشازيع  عدد الحاطىاث السىىاث

 املسخظافت

عدد املؤسساث 

 املسخحدثت

عدد مىاصب 

 الشغل

2011 4 33 19 68 

2012 4 29 28 363 

2013 4 37 37 375 

2014 13 120 75 1025 

2015 13 135 84 397 

2016 16 158 70 576 

2017 16 161 83 546 

2018 16 186 93 539 

2019 17 85 61 463 

2020 17 79 41 169 

2021 17 99 30 106 

اث ؤلاخهاثُت لىػاعة الهىاٖت للؿىىاث )املصدز:  خماص ٖلى اليكٍغ  ( ٖبر اإلاى٢٘ الال٨ترووي:2021-2011مً بٖضاص الباخثحن بااٖل

statistique-veille-de-https://www.industrie.gov.dz/?Bulletin  :ش الخهٟذ  .13:32، ٖلى الؿاٖت: 20/09/2022، جاٍع

ما٫ زال٫ الٟترة        ؛ خُث ًالخٔ اعجٟإ ٖضص 2021-2011ًبحن الجضو٫ ؤٖاله مدهلت وكاٍ خايىاث ألٖا

(، ٦ما قهض ٖضص اإلااؾؿاث 2021مكخلت ؾىت ) 17( بلى 2011مكاجل ؾىت ) 4الخايىاث )مكاجل اإلااؾؿاث( مً 

( لخىسٌٟ بٗضها بلى 2018ماؾؿت ) 186( بلى 2011ماؾؿت )ؾىت  33اإلاؿخًاٞت اعجٟاٖا مدؿىؾا باؾخمغاع مً 

(، ؤما ُٞما ًسو ٖضص اإلااؾؿاث الىاقئت والتي جم اؾخدضاثها في بَاع 2021ماؾؿت مؿخًاٞت )ؾىت  69

https://www.industrie.gov.dz/?Bulletin-de-veille-statistique
https://www.industrie.gov.dz/?Bulletin-de-veille-statistique
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ماؾؿت هاقئت، زم لُٗىص  93( بـ 2018( لُبلٜ طعوجه )ؾىت 2011ماؾؿت )ؾىت  19الخايىاث ٣ٞض اعجٟ٘ مً 

 ماؾؿت. 63ماؾؿت بٟغا١ ٢ضعه  30( بلى 2021ًىسٌٟ )ؾىت 

الظي حؿبب في قل حمُ٘ ال٣ُاٖاث الا٢خهاصًت،  (COVID-19)ًيؿب هظا الاهسٟاى بلى ْهىع حاثدت ٧ىعوها       

ما٫ في الؿىىاث ألازحرة وبٖاصة جىُٓم ٖملها في الجؼاثغ، واؾخدضار  ٦ما ؤهه عاح٘ بلى الاهخمام اإلاتزاًض بدايىاث ألٖا

ىُت إلاىذ ٖالمت "ماؾؿت هاقئت" و"مكغوٕ مبخ٨غ" لخمُحزها ًٖ ٚحرها مً اإلااؾؿاث وجم٨ُنها مً  اللجىت الَى

 الاؾخٟاصة مً آلُاث الضٖم.

)ؾىت  539( بلى 2011مىهب قٛل )ؾىت  68ؤما ُٞما ًسو مىانب الكٛل اإلاخى٢٘ اؾخدضاثها ٣ٞض اعجٟٗذ مً 

ي٠ُٗ (، ُٞم٨ىىا الخ٨م ٖلى حجم مىانب الكٛل ب٩ىهه 2021مىانب )ؾىت  106(، لخٗىص وجىسٌٟ بلى 2018

خباع ٦ثرة الُض الٗاملت، بل حٗىى طل٪  حضا ٧ىن اإلااؾؿاث الىاقئت حٗخمض ٖلى ألا٩ٞاع ؤلابضاُٖت، وال جإزظ بٗحن الٖا

 باؾخسضام ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث والاجها٫.

٘ اإلاؿخًاٞت خؿب ال٣ُاٖاث لؿىت (: 06الشكل زكم )  2021جىػَ٘ ٖضص اإلاكاَع

 

ت ؤلاخهاثُت ع٢م مً بٖضاص الباخثحن املصدز:  خماص ٖلى اليكٍغ مبر  39بااٖل  ٖبر اإلاى٢٘ الال٨ترووي: 2021لىػاعة الهىاٖت للؿىىاث، هٞى

statistique-veille-de-https://www.industrie.gov.dz/?Bulletin  :ش الخهٟذ  14:46، ٖلى الؿاٖت: 20/90/2022، جاٍع

 الخحدًاث التي جىاجه حاطىاث ألاعمال واملؤسساث الىاشئت في الجزائس: .4

 :(76، نٟدت 2021)خؿحن و نض٣ًي، ًم٨ً جلخُو ؤهم ما ٌٗغ٢ل اإلااؾؿاث الىاقئت ُٞما ًلي 

 :غ ٨ٞغتها وه٣لها بلى الىا٢٘ الٗملي، ٦ما ؤجها جدخاج لضعاؾت  عساكيل جمىيليت جخُلب اإلااؾؿاث الىاقئت جٍُى

الؿى١ وججغبت اإلاىخج )ؾل٘ ؤو زضماث(، بل بٖاصة الخجغبت ٖضة مغاث، و٧ل هظه ؤلاحغاءاث جخُلب ع٦ً 

حره. هظا وؤهه بٗض الخىنل ب٫ ل، بال ؤن ٢ضعاث اإلابخ٨غ مدضوصة في جٞى همىطج ٖمل  ؤؾاس ي وهى الخمٍى

ل ؤ٦بر مً الؿاب٤ للىمى والخُىع.  ل لخمٍى مىاؾب وحضًض م٘ يمان الؼباثً وجهٍغ٠ إلاىخجاتها جدخاج لخمٍى

ل ا٦بر جدضي للماؾؿاث الىاقئتومىه ًم٨ىىا ال٣ى٫ بإن الخ    ؛مٍى

https://www.industrie.gov.dz/?Bulletin-de-veille-statistique
https://www.industrie.gov.dz/?Bulletin-de-veille-statistique
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 :ؤبغػ ما ٌٗغ٢ل ؾحر بوكاء الـ  عساكيل إدازيتStartups  ٍٖىض بحغاءاث الخإؾِـ هى البحرو٢غاَُت، وبةؾ٣ا

٨ُت ٌؿخٛغ١ ًىم، بِىما بالىالًاث اإلا 30طل٪ ٖلى الجؼاثغ ٌؿخٛغ١ بوكاء ماؾؿت هاقئت خىالي  خدضة ألامٍغ

 ؛ؾا 24طل٪ 

 :بن ه٣و بم٩اهُاث اإلااؾؿاث الىاقئت في اإلاٗلىماث للبدث، الخ٣ص ي والخبرة )بدىر  عساكيل حسىيليت

ت. بط ؤهه ٌٗخبر ؤهم ؤؾباب ٞكل اإلااؾؿاث الىاقئت  الؿى١( ًجٗلها ٖاحؼة ًٖ الخُىع، الىمى والاؾخمغاٍع

ٟها وحٗضًلها م٘ ما ًالثم  ت ٦ُُٟت جهٍغ بالجؼاثغ؛ خُث ًخم َغح مىخجاث وج٣ضًم زضماث م٘ ٖضم مٗٞغ

 اإلاؿتهل٪، بل ٖضم الضعاؾت ال٣بلُت لظل٪.

 :٤  عساكيل فىيت الٗمل بن جم حمٗه، ٞهي ال جخدمل ج٩ال٠ُ وه٣ٟاث حٗخمض اإلااؾؿاث الىاقئت ٖلى ٍٞغ

غ ٖما٫ ؤ٦ٟاء و٧ىن ال٨ٟغة لم جخسغج بٗض، وهظا ما ًذجب الغئٍت الجُضة إلاسخل٠ الجىاهب ألازغي  لخٍُى

 ؛اإلاىخج م٘ مخُلباث الؼبىن 

 :خُث اهه لم جٓهغ ويُٗت ٢اهىهُت للماؾؿاث الىاقئت بمغاخل ٢بل جإؾِؿها، خُث ؤجها  عساكيل كاهىهيت

جماعؽ وكاٍ هضٞه ججاعي ٢اهىوي ل٨نها لم جهل بلى مغخلت جد٤ُ٣ بًغاصاث وبالخالي ال ججض لىٟؿها ويٗا 

٢اهىهُا. ٦ما ٢ض جدهغها الضولت بالخ٨ىىلىحُا ل٨ً مً اإلاٟغوى ؤن جخٗضاها اإلااؾؿاث الىاقئت بلى ٖضة 

 مجاالث مسخلٟت ٧الؼعاٖت والُب وما بلى ٚحر طل٪.

م مً الضوع الٟٗا٫ الظي لٗبخه خايىاث بلى ؤهه  (82)و٢ىىوي، صون ط٦غ الؿىت، نٟدت في خحن ؤقاعث       بالٚغ

ما٫ في الٗالم في صٖم وجغ٢ُت اإلااؾؿاث الىاقئت، بال ؤن الجؼاثغ ال جؼا٫ بُٗضة ًٖ اإلاغاخل اإلاخ٣ضمت التي بلٛتها  ألٖا

مىما ٞةن  ما٫ واإلااؾؿاث الىاقئت في الجؼاثغ  ًىاحه جدضًاث هٓحراتها مً الضو٫. ٖو وي٘ ٧ل مً خايىاث ألٖا

ٗىص طل٪ لٗضة ؤؾباب: ٗاوي حملت مً ه٣اثو ج٠٣ خاثال ؤمام جُىعها َو  َو

  ضم جإهُل اإلاىعص البكغي، واٞخ٣اعه لخلُٟت ٧املت خى٫ اإلا٣اوالجُت في الجؼاثغ زانت ُٞما ًخٗل٤ بى٣و ي٠ٗ ٖو

٘ اإلابخ٨غةاع ؤلابضاُٖت ألا٩ٞ  ؛واإلاكاَع

 ،ما٫ واإلااؾؿاث الىاقئت في الجؼاثغ ٞإٚلب خملت ألا٩ٞاع لِـ خضازت ومدضوصًت ٨ٞغة ٧ل مً خايىاث ألٖا

  لضحهم صعاًت ٖلى وحىص خايىت حؿخًُٟهم، حؿاٖضهم في الاهُال١ وحؿاٖضهم في حمُ٘ مغاخل بوكاء ماؾؿاتهم.

  ،ضم مىا٦بت ال٣ىاهحن بحغاءاث البحرو٢غاَُت ٗاثٖو  ؛والدكَغ

 .ٗت ؤلاؾالمُت ت الظي ًىافي الكَغ ل، وه٣و عؤؽ اإلاا٫ اإلاساَغ لالؾدثماع. وهاحـ ال٣غوى الغبٍى  ي٠ٗ الخمٍى

 ضم مُاب٣تها للمٗاًحر الضولُت، مما ًمى٘ صزى٫ اإلاىخج الجؼاثغي لألؾ ىا١ الٗاإلاُت هٓغا جسل٠ ؤلاهخاحُت، ٖو

 ؛ل٠ًٗ جىاٞؿِخه

  ضم مىا٦بت  ؛٨ترووي، الخجاعة الال٨تروهُت...(اإلاؿخجضاث البُئُت )الضٞ٘ الالالخسل٠ الخ٨ىىلىجي  ٖو

ما٫ حؿعى ألن جلٗب صوع ٦بحر في صٖم اإلااؾؿاث الىاقئت واإلاؿاهمت في جىمُتها وع٢يها  وجغ٢ُت  لُه خايىاث ألٖا ٖو

غ بَاع ٢اهىوي وا٢خهاصي مغن ًخىا٤ٞ م٘ الخدضًاث الخضًثت.  ني وهظا مً قإهه ؤن ًٞى مما ٌؿمذ الا٢خهاص الَى

٘ ا٢خهاصًت هاجخت ٖلى ؤعى الىا٢٘. لها بلى مكاَع  باؾدثماع ألا٩ٞاع اإلاخمحزة وجدٍى
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 الاسخيخاجاث والخىصياث:

غ اإلااؾؿاث الىاقئت؛ خُث ؤجها ج٣ىم باؾدثماع ألا٩ٞاع         جبحن مً زال٫ الضعاؾت ؤهه للخايىاث صوع ٦بحر في جٍُى

ت للماؾؿاث  حر ٧ل اإلاخُلباث والاخخُاحاث الًغوٍع ٘ واٖضة مً زال٫ جٞى لها بلى مكاَع ؤلابضاُٖت الىاجخت وجدٍى

اع الا٢خهاصي ومىا٦بت الخُىعاث الخ٨ىىلىحُت ب٩ل الىاقئت زانت زال٫ مغاخلها ألاولى، جم٨نهم مً الىلىج بل ى ؤلَا

ىُت.   مغوهت. ٦ما حؿاهم في زل٤ اإلاحزة الخىاٞؿُت للماؾؿاث الَى

 ؤما باليؿبت لىخاثج الضعاؾت ُٞم٨ً خهغها ُٞما ًلي:

  خذ ؾى١ حضًضة في ْل حٗخبر اإلااؾؿاث الىاقئت ٦ُان خضًث اليكإة، تهضٝ لُغح ٨ٞغة ببضاُٖت ٞو

 ؛الُت ٦بحرة وفي ْل خالت ٖضم الخإ٦ضاخخُاحاث م

  ما٫ ماؾؿاث طاث ؤؾاؽ ٢اهىوي حٗمل ٖلى اخخًان اإلاكغوٕ في اإلاغاخل ألاولى الهُال٢ه حٗض خايىاث ألٖا

ت قاملت ومخ٩املت مً الضٖم والخضماث ٖلى ٚغاع: ج٣ضًم الاؾدكاعاث، ج٣ضًم  مً زال٫ جؼوٍضه بمجمٖى

ب الٗاملحناإلاؿاٖضاث اإلاالُت، اإلااصًت والٟىُت، ج٩ ً وجضٍع  ؛ٍى

   ،ما٫، وهظا بؿبب  جإزغ نضوع ال٣ىاهحن واإلاغاؾُم اإلاىٓمت لها وجإزغ ججغبت الجؼاثغ في مجا٫ خايىاث ألٖا

اعاث  ي٠ٗ الىعي الؿُاس ي والا٢خهاصي بإهمُت الخايىاث وصوعها في صٖم اإلااؾؿاث الىاقئت، ه٣و ؤلَا

باث البحرو٢غاَُت التي حٗاوي منها الهُئاث الٗمىمُت في وال٨ٟاءاث الالػمت إلصاعة وحؿُحر الخايىاث، وال٣ٗ

٦ما ؤن اإلااؾؿاث الىاقئت في الجؼاثغ ال ػالذ في بضاًتها وصون مؿخىي الخُلٗاث وبُٗضة ًٖ  .الجؼاثغ

 ؛مٟهىمها

  وألا٩ٞاع ؤلابضاُٖت التي ًُمذ ٘ ت بخُٟٗل الخايىاث ٦ىٓام الخخًان خاملي اإلاكاَع ؾعي الضولت الجؼاثٍغ

تها، واخخىاء اإلااؾؿاث خضًثت اليكإة، مً زال٫ ؤصخابه ا بلى ججؿُضها ٖلى ؤعى الىا٢٘ ويمان اؾخمغاٍع

ت حضًضة لتر٢ُت هٓام الخايىاث وجىمُت  254-20بنضاع اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  الظي ًخًمً مٟاهُم وعٍئ

 ؛اإلااؾؿاث الىاقئت

  ما٫ بالجؼاثغ ٖلى ٘ اإلادخًىت مً ٢بل خايىاث ألٖا ٖضة ٢ُاٖاث )الخضماث، الٟالخت، جخىػٕ اإلاكاَع

 الهىاٖت، ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث والاجها٫، ألاقٛا٫ الٗمىمُت والبىاء(.

 كائمت املساجـــع:     

 املساجع باللغت العسبيت:

ىاث. ) (1 حاطىاث ألاعمال كأليت حدًثت لدعم ومسافلت املؤسساث الىاشئت )دزاست حالت (. 2022ؤؾماء ٍػ

 .211-210(، 02) الٗضص ، ا٢خهاصًت  صعاؾاث مجلت.الجزائس(مشاجل املؤسساث في 

  حاطىاث ألاعمال و دوزها في دعم زواد ألاعمال و دعم الخىميت الاكخصادًت.(. 2020ؤمل هاقم ٖلي. ) (2

ت والبُئُت. الٗضص  .258(، 01) اإلاجلت الٗلمُت للضعاؾاث الخجاٍع
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ٟت بىالكٗىع. ) (3 : دزاست Startupsدوز حاطىاث ألاعمال في دعم وجىميت املؤسساث الىاشئت (. 2018قٍغ

 .423-422(، 2) الٗضص مجلت البكاثغ الا٢خهاصًت ،  حالت الجزائس.

جدابير دعم املؤسساث الىاشئت والابخكاز في الجزائس_ كساءة في (. 2020ٖبض الخمُض إلاحن، و ؾامُت خؿاًً. ) (4

ما٫ ، 245-20ؤحكام املسسىم الخىفيري زكم   .17(، 2) الٗضص . مجلت البدىر في ال٣ٗىص و٢اهىن ألٖا

دوز جكىىلىجيا املعلىماث والاجصال في دعم إلابداع لدي (. 2020ٖالء الضًً بىيُاٝ، و مدمض ػبحر. ) (5

ت ، املؤسساث الىاشئت مع إلاشازة إلى ججسبت الجزائس  . مجلت الٗلىم الا٢خهاصًت والدؿُحر والٗلىم الخجاٍع

 378(، 01) ٗضصال

دوز هظام حاطىاث ألاعمال في دعم جؼىيس وإهجاح املؤسساث الصغيرة واملخىسؼت )مع (. 2017ٖماع ػوصة. ) (6

-436(، 7) . الٗضصمجلت صعاؾاث وؤبدار ا٢خهاصًت في الُا٢اث اإلاخجضصة إلاشازة لخجسبت مشاجل الجزائس(.

437. 

ث املسخخدمت في دعم وجمىيل املؤسساث الىاشئت الاستراجيجيا(. 2020مهُٟى بىعهان، و مهُٟى نىلي. ) (7

 .134(، 01) الٗضص مجلت صٞاجغ ا٢خهاصًت ،  )حلىل إلهجاح املؤسساث الىاشئت(.

دوز حاطىاث ألاعمال في إوشاء ومسافلت املؤسساث الىاشئت: (. 2021هىع الضًً هىي، و ؾلمى ممِل. ) (8

ت والا٢خهاصًت هللا.دزاست حالت حاطىت ألاعمال الخكىىلىجيت بسيدي عبد  . مجلت البدىر ؤلاصاٍع

 .5-4،  (01الٗضص)

ت. ) (9 مع  -حاطىاث ألاعمال كأليت مسخحدثت لدعم املؤسساث الىاشئت في الجزائس (. 2021ٖٟاٝ لىماًٍؼ

ل اإلااؾؿاث الىاقئت في الجؼاثغ بحن  - إالشازة إلى بعع الخجازب العامليت ٦خاب حماعي خى٫ بق٩الُت جمٍى

لىم الدؿُحر. حامٗت حُجل.ألاؾالُب الخ٣ ت ٖو  الجؼاثغ.لُضًت واإلاؿخدضزت. ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت الخجاٍع

-ؤهميت حاطىاث ألاعمال في دعم املؤسساث الىاشئت في الجزائس  (.2021ٖمغ ٢مان، و مهُٟى خبص ي. ) (10

ل اإلااؾؿاث الىاقئت في -كساءة في حاطىاث ألاعمال الخكىىلىجيت الجؼاثغ بحن  ٦خاب حماعي: بق٩الُت جمٍى

لىم الدؿُحر. حامٗت حُجل. ت ٖو  الجؼاثغ. ألاؾالُب الخ٣لُضًت واإلاؿخدضزت. ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت الخجاٍع

اػي. ) (11 ضة بٚى ٦خاب حماعي خى٫ خايىاث  حاطىاث ألاعمال واسخدامت املؤسساث الىاشئت.(. 2020ٍٞغ

غ اإلااؾؿاث الىاقئت. ؾ٨ُ٨ضة، حامٗت  ما٫ الؿبُل لخٍُى ، الجؼاثغ: مسبر ا٢خهاص، مالُت 1955وث ؤ 20ألٖا

ما٫   .وبصاعة ألٖا

ضان، و عهضة ؾٗضي. ) (12 مت ٍػ حاطىاث ألاعمال كأليت لدعم املؤسساث الىاشئت: عسض هماذج (. ٦2020ٍغ

غ اإلااؾؿاث الىاقئت. حامٗــــت عامليت ما٫ الؿبُل لخٍُى  - 1955ؤوث  20. ٦خاب حماعي خى٫ خايىاث ألٖا

ما٫ ؾ٨ُ٨ــضة: مسبر ا٢خها  .ص، مالُت وبصاعة ألٖا

مت ؾلُان، و ػهغة ؾٗض ٢غمل. ) (13 مساهمت حاطىاث ألاعمال في حعزيز إلابداع والابخكاز (. ٦2020ٍغ

٦خاب  -همىذجا TIECحاطىاث مسكز إلابداع الخكىىلىجي وزيادة ألاعمال املصسي -باملؤسساث الىاشئت 
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غ اإلااؾؿاث الىاقئت( ما٫ الؿبُل لخٍُى ؾ٨ُ٨ضة، الجؼاثغ:  -1955ؤوث  20. حامٗت حماعي: خايىاث ألٖا

ما٫ .  مسبر ا٢خهاص، مالُت وبصاعة ألٖا

ذ، ًاؾحن مُمىوي، و ؾُٟان بى٢ُاًت. ) (14  واكع وآفاق املؤسساث الىاشئت في الجزائس. (.2020منى بؿٍى

 .405(، 03) 07،  خىلُاث حامٗت بكاع في الٗلىم الا٢خهاصًت

الشسكاث الىاشئت وإمكاهاث هجاحها في الجزائس كخاب جماعي حىل إشكاليت جمىيل  (.2021ولُض بىلٛب. )    

لىم املؤسساث الىاشئت في الجزائس بين ألاساليب الخلليدًت واملسخحدثت ت ٖو . ٧لُت الٗلىم الا٢خهاصًت الخجاٍع

 الدؿُحر. حامٗت حُجل.

. املؤسساث الىاشئت في الجزائس دزاست ميداهيت لىاكع إوشاء(. 2021ًىؾ٠ خؿحن، و بؾماُٖل نض٣ًي. ) (15

  .73-71(، 01) 08،  خىلُاث حامٗت بكاع في الٗلىم الا٢خهاصًت

ش الاؾترصاص كسازاث لدعم املؤسساث الىاشئت 8حعلً عً (. الخ٩ىمت 2020, 03 02الكغو١ ؤوهالًً. ) (16 . جاٍع

   https://www.echoroukonline.com  ، مً الكغو١ :2022, 09 29

     املساجع باللغت ألاجىبيت: 

1) Bulletin d’information statistique de la PME, Ministère de l’industrie et des mines,  données 

du 1er semestre 2021, N° 39, novembre 20 

  

https://www.echoroukonline.com/
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وفم كاهون امللاول الراجي  امللاولة الراثية في الجصائس   

Self-contracting in Algeria according to the self-contractor law 

 ، أسحاذة مداضسة جامعة باجي مخحاز  عىابة خاشم حجلة سعيدة  د.

Dr. HAZEM HADJLA SAIDA 

 أ.د . عفيف هىاء ، أسحاذة جعليم عالي جامعة باجي مخحاز عىابة 

Pr. AFIF HANA 

 

 

 ملخص الدزاسة: 

هضفذ هظه الضعاؾت ئلى الخُغق ئلى مىيىع اإلالاولت الظاجُت في الجؼائغ والظي ٌػخبر مىيىع الؿاغت، زانت بػض نضوع   

 ألاؾاس ي للملاٌو الظاحي.الظي ًخًمً اللاهىن  23-22اللاهىن عكم 

مي يغوعة ئًجاص أَغ جىظُمُت جمىنهم الاكخهاص ؾير الغؾ اإلاجاالث فيفغاص الىاقُين همؿخللين في مسخلف للض فغى الػضص الىبير مً ألا 

 كخهاص الجؼائغي و اإلاؿخللين.الا الُغفين،مً اليكاٍ يمً آلُاث الؿىق الغؾمي وهى ما ًغحؼ بالفائضة غلى -الؿخللين–

في ؾبُل ة ئلى الجهىص التي جبظلها الجؼائغ خاولىا مً زالٌ هظه الضعاؾت جىيُذ ما حاء به اللاهىن ألاؾاس ي للملاٌو الظاحي مؼ ؤلاقاع 

اصة ألاغماٌ مً زالٌ زلم اإلاىار اللاهىوي اإلاؿاغض غلى ئػصهاع اإلالاولخُت  .الدصجُؼ غلى ٍع

 كاهىن اإلالاٌو الظاحي. ،اإلاؿخللىن ، اإلالاولت الظاجُت الكلمات املفحاخية:

 

Abstract: 

This study aims to address self contractor  in Algeria, the latter is considered as the topical subject, especially after 

the promulgation of law n ° 22-23, which concerns the fundamental law of the auto-entrepreneur. 

The large number of individuals active as freelancers in various areas of the informal economy has imposed the 

need to create regulatory frameworks that allow these freelancers to enter the formal market, which is beneficial for both 

parties, l Algerian economy and the self-employed. 

Through this study, we have tried to clarify what was stated in the fundamental law of the self contractor, in 

reference to the efforts made by the State to encourage entrepreneurship by creating a legal climate conducive to the 

flourishing of entrepreneurship. 

KeyWords: self contractor, freelancers, law of the self contractor. 
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 ملدمـة:

ئلى ؾىق الػمل ئلى ظهىع أهماٍ مسخلفت مً   Zللض أصث الخؿيراث الخىىىلىحُت اإلاسخلفت وونٌى أفغاص الجُل 

الوـ,  َغق الػمل لػل أبغػها الػمل في ئَاع خغ أو مؿخلل أو ماًُلم غلُه الفٍغ

فاإلاؿخلل وهى غاصة ما ًيىن شخها ًماعؽ غمله مً منزله أو مً أي ميان في الػالم ًلىم بأغماٌ جخالئم مؼ 

ًضمج في الاكخهاص أن ًدخاج بضوعه ئلى  الترحمت،الىاكؼ الحالي لألغماٌ مثل هخابت اإلادخىي أو جهمُم البرمجُاث أو 

ني مً أحل الاؾخفاص  .زيرة مً اإلاؼاًا التي ًدُدها هظا ألا الَى

أولذ الجؼائغ أهمُت هبيرة للخىحه اإلالاوالحي وعٍاصة ألاغماٌ وهى ماصفػها ئلى ويؼ ألالُاث وألاحهؼة للض 

اإلاسخلفت مً أحل حصجُؼ ألافغاص غلى زلم غملهم الخام مً أحل اللًاء غلى البُالت مً حهت و مً أحل الخسلي 

جي غلى ؤلاغخماص غلى اإلادغوكاث همهضع وخُض مً م  هاصع الضزل ,الخضٍع

غة كاهىهُا وعؾبت في  مً أحل تهُت ألاعيُت اللاهىهُت  وجىظُم غمل ألافغاص الظًً ًمتهىىن مهىا ؾير مَإ

 . 2022جدفيزهم للضزٌى في الاكخهاص الغؾمي ملابل غضص مً اإلاؼاًا ظهغ كاهىن اإلالاٌو الظاحي في الجؼائغ في صٌؿمبر 

 مشكلة الدزاسة:

  جبرػ أمامىا ؤلاقيالُت الخالُت3مً زالٌ الػغى الؿابم 

غة كاهىهُا جأَير  23-22 هُف ًمىً للاهىن اإلالاٌو الظاحي  ؟اإلاباصعاث اإلاخػللت باإلاهً ؾير اإلاَإ

 أهداف الدزاسـة:

               الخُغق ئلى مًمىن كاهىن اإلالاٌو الظاحي وهُف ًمىً للملاولت الظاجُت اإلاؿاهمتتهضف الضعاؾت الحالُت ئلى 

ني.  في ؤلاكخهاص الَى

 أهمية الدزاسـة:

حؿخمض هظه الضعاؾت أهمُتها مً أهمُت اإلاىيىع الظي جُغكذ ئلُه وهى مىيىع اإلالاولت الظاجُت في الجؼائغ، 

 23-22زهىنا وىن أن هظا اإلافهىم هى مفهىم خضًث اليكأة ؾعى نىاع اللغاع ئلى جأَيره مً زالٌ اللاهىن عكم 

 ألاؾاس ي للملاٌو الظاحي.واإلاخًمً لللاهىن 

  freelancer. املسحللون أوال

الوؿغ  أو الػامل اإلاؿخلل   freelancerكبل الحضًث غً اإلالاولت الظاجُت وحب غلُىا الخُغق ئلى مفهىم الفٍغ

ت  freelanceجأحي ولمت   Sir Walterوالتي هلغأها ؾالًبا ناؾها الياجب الاؾىخلىضي  ،freelancerمً اليلمت ؤلاهجليًز

Scott (1771-1832. 

 و مهُلح اإلاؿخلل هى مهُلح ًمىً جغحمخه غلى أهه "غامل مؿخلل، ٌػغف بمهُلح اإلاؿخلل الصخو الظي 
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ل ألاحل مثل اإلاىظفين بػلىص مدضصة اإلاضة أو الضائمين ،  ًماعؽ وكاَا مهىُا بجىصة. هظا اإلاىظف لِـ لضًه غلض ٍَى

 (Le Journal du Net, 2019) جغها لػمالئه، ًلىم بفى  ه اإلانهي في قيل مهامولىىه ًماعؽ وكاَ

ًهف الىثيرون كغاع الػمل لحؿابهم الخام بأهه  ؾىىي،مؼ اعجفاع غضص الػاملين لحؿابهم الخام غلى أؾاؽ 

 3 (N26, 2022) حؿُير حظعي إلاىِ الحُاة. فُما ًلي بػٌ اإلاؼاًا التي ًخم التروٍج لها لىلىج غالم الفٍغالوـ

 ومكان العملاملسوهة في ثددًد ثوكيد ومدة  . أ

جخمثل ئخضي أهبر امخُاػاث الػمل اإلاؿخلل في أهه ال ًخػين غلى اإلاؿخلل َلب ئطن أي شخو للػمل مً اإلانٌز 

  الػمل.أوالبضء مخأزًغا أو الػمل أثىاء الؿفغ. فهى مً غُه أن ًلغع ؾاغاث الػمل الخانت به ومىظا ازخُاع ميان 

 اخحياز العمالء ب, 

ت ازخُاع الػمالء ض الػمل مػهم بالفػل. فػىضما ٌكػغ بأهه ال ًدىاؾم مؼ شخهُت  ًخمخؼ اإلاؿخلل بدٍغ الظًً ًٍغ

بامياهه البدث غً غمُل آزغ بضٌ جًُِؼ الىكذ مؼ  الضفؼ فانأو ال ًدب مىكف شخو ما أو قغوٍ  الػمُل،

 الػمُل الحالي.

 الاخحفاظ بكافة ألازباح . ج

مباقغ بين الػمل الجاص وعنُض خؿابه. فهى  مً أفًل ألاقُاء في الػمل همؿخلل هى أهه ًمىً للفغص إلاـ عابِ

 ًدخفظ بجمُؼ ألاعباح بػض زهم الًغائب اإلاغجبُت بيكاَه.

 أمثلة عً أعمال املسحللين أو الفسيالوسس. 2

غ البرامج، ًمىً أن ٌكير مهُلح مبرمج الىمبُىجغ ئلى 3  املبرمجون أـ.  اإلابرمج هى الصخو الظي ًلىم باوكاء أو جٍُى

الىمبُىجغ أو ازخهاص ي ًىخب الخػلُماث البرمجُت للػضًض مً أهىاع البرامج، أما البرمجت فهي  مخسهو في بغمجت

غملُت هخابت حػلُماث وجىحُه أوامغ لجهاػ الحاؾىب أو أي حهاػ آزغ مثل كاعئاث أكغام الضي في صي أو أحهؼة 

مه بىُفُت الخػامل مؼ البُاهاث اؾخلباٌ الهىث والهىعة في هظم الاجهاالث الحضًثت، لخىحُه هظا الجهاػ وئغال 

ىُبُضًا،  أوهُفُت جىفُظ ؾلؿلت مً ألاغماٌ اإلاُلىبت حؿمى زىاعػمُت  .(2022)ٍو

 الىاشعين عبر اليوثيوب أو اليوثيوبسش  . ب

ملاَؼ الفُضًى التي حػغيها بكيل مىخظم غلى مىهت  ؤلاهترهذ،أي مً ًبث غبر  ًيكغ،الُىجُىبغ هى الصخو الظي 

مؼ بػًها غلى كىاة ، أي غلى مؿاخت  YouTubeمكاعهت الفُضًى. و ًخم ججمُؼ ملاَؼ الفُضًى الخانت بمؿخسضم 

 YouTube، ًىاكل مؿخسضمى YouTubeمً الىظام ألاؾاس ي مسههت إلالاَؼ الفُضًى التي ًيخجها مؿخسضم 

 الفُضًى ، وههائذ خٌى الجماٌ ، والغؾىماث الفياهُت ، وؾيرها.مىيىغاث مسخلفت3 ألػاب 

في هظا اليكاٍ ههىاًت ، ًغي البػٌ أهه وكاٍ اخترافي مغبذ. في الىاكؼ ،  YouTubeبِىما ٌكاعن مػظم مؿخسضمي 

 غالهاثغىضما جخم مكاهضتها غلى هُاق واؾؼ ، ًمىً أن ججلب ملاَؼ الفُضًى ألامىاٌ إلاإلفها مً زالٌ غائضاث ؤلا 

(Orthodidacte, s.d.). 
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 :Bloggers املدوهون ج. 

ىؿب عػكه مً هظا اليكا3ٍ ًمىً أن ًيىن َػاًما  اإلاضون هى الصخو الظي ، هما ًىحي اؾمه ، ًدخفظ بمضوهت ٍو

 أو ثلافت )مىؾُلى / ههائذ حُضة / ؾِىما ، ئلخ( ، ؾفغ ، ػزغفت. .. ًمىً أن جيىن اإلاىيىغاث 
ً

أو مىيت أو حماال

َؿخُُؼ أن ًأؾغ الجمهىع بفًل غضة غىامل3 واإلاهم هى أن الصخو الظي ًدخفظ باإلاضوهت مخدمـ و  مخػضصة،

وعؾىماث اإلاضوهت ، وحماٌ الهىع اإلايكىعة ، الخبرة اإلالضمت في مجاٌ  اإلاىظف،ًمىً أن ًأحي هظا مً أؾلىب هخابت 

ىاع ، مدبب ، خلى ، حمُل ، أنلي ...  ب ألَا ا شخهُت اإلاضوهت وهالتها ، ما ؾدثيره في حمهىعها3 ؾٍغ ًً ما ، ولىً أً

 ًؼعع ازخالفه والػىامل التي ؾخهىؼ له شخو ًدبػه حمهىع هبير.اإلاضون 

لظلً فان اليكاٍ الغئِس ي للمضوهت هى هخابت اإلاكاعواث واإلالاالث واإلايكىعاث ألازغي غلى مضوهتها ، خٌى مىيىع 

ؼ اإلايكىعاث. ٌؿخمض اإلا ت ، أو ئوكاء مدخىي نىع أو فُضًى لخىَى ا ئعؾاٌ عؾائل ئزباٍع ًً ضون عاجبه مدضص. ًمىىه أً

مً غضة مهاصع للضزل3 ًمىً أن جيىن ئغالهاث ميكىعة غلى مضوهخه ، أو عوابِ جابػت ، أو مدخىي جغغاه غالمت 

ت ، أو بُؼ الغوابِ ، وما ئلى طلً  .(.diplomeo, s.d) ججاٍع

 Devloppers3 البرمجيات معوزو . ص

وهخابت  والىماطج،ًلىم مُىعو البرامج باوكاء بغامج لخلبُت اخخُاحاث اإلاؿخسضم مً زالٌ اؾخسضام اإلاسُُاث 

 ويمان الىظائف الػامت. ًلىم هإالء اإلادترفىن بخهمُم وبىاء وجىفُظ بغامج وجُبُلاث الىمبُىجغ. البرمجُت،الخػلُماث 

ًغهؼ مُىعو بغامج الخُبُلاث غلى الخُبُلاث اإلاؿخسضمت غلى ألاحهؼة اإلادمىلت وأحهؼة الىمبُىجغ اإلاىخبُت. ًلىم 

حىًبا ئلى حىب مؼ كىاغض البُاهاث  الكبىت،مُىعو بغامج ألاهظمت باوكاء وؤلاقغاف غلى البرامج اإلاؿخسضمت في جىػَؼ 

ب. غ الٍى  وألالػاب وجٍُى

غاث ، مما ٌؿمذ إلاُىعي البرمجُاث بخهمُم وبىاء بغامج للكغواث واإلاإؾؿاث في اللُاغين جخجاوػ البرمجُاث الهىا

غ البرامج في هظا الضلُل  .(sartore, 2023) الخام والػام. اهدكف اإلاهاعاث والىاحباث والفغم اإلاغجبُت بخٍُى

 املسوكون بعمولة :ٌ. 

ت بـ  م بالػمىلت أو ما ٌػغف باللؿت ؤلاهيليًز هى ألاؾلىب الظي ًدُذ لجمُؼ ألاشخام  Affiliate Marketingالدؿٍى

دلم للكغهت أعباح هبيرة وبىفـ الىكذ ًىؿب  م للكغهت ومىخجاتها صون أًت كُىص وبأكل ؤلامياهُاث، ٍو الدؿٍى

لهم وهجاخهم ببُؼ  مىخجاث وزضماث الكغواث الىاقئت. اإلاؿىكىن بالػمىلت أعباح حُضة للاء حؿٍى

م بالػمىلت بدُث ٌسجل اإلاؿىق خؿاب في اإلاىكؼ الالىترووي للكغهت  ًخم مً زالٌ جهمُم بغهامج مػين للدؿٍى

لىم بمكاعهتها غلى خؿاباجه  لىم بخىلُض عوابِ للمىخجاث الخانت بالكغهت ٍو زام باإلاؿىكين بالػمىلت ٍو

تر، أو ؿخؿغام، وغىضما ًىلغ أنضكاء هظا اإلاؿىق غلى الغوابِ فاهه ال ًدهل غلى الاحخماغُت مثل فِـ بىن، جٍى

أعباح ولىً في خاٌ كُامهم بالىلغ غلى الغابِ ثم قغاء اإلاىخج فاهه ًدهل غلى غمىلت وطلً يمً بغمجُت الىتروهُت 

 .(rokkey ،2012) صكُلت جددؿب ألاعباح للمؿىكين
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  DATA Analysesمدلل البياهات د.

غلى الغؾم مً أن الػضًض مً اإلاجمىغاث واإلاىظماث والخبراء لضيهم َغق مسخلفت للخػامل مؼ جدلُل البُاهاث ، ئال 

أهه ًمىً جلُير مػظمهم في حػٍغف واخض ًىاؾب الجمُؼ. جدلُل البُاهاث هى غملُت جىظُف البُاهاث الخام وحؿُيرها 

مػلىماث كابلت للخىفُظ وطاث نلت حؿاغض الكغواث غلى اجساط كغاعاث مؿدىيرة. ٌؿاغض ؤلاحغاء ومػالجتها واؾخسغاج 

في جللُل اإلاساَغ اليامىت في اجساط اللغاع مً زالٌ جىفير عؤي وئخهاءاث مفُضة ، وؾالًبا ما ًخم جلضًمها في 

 .(Kelley, 2022 ) اإلاسُُاث والهىع والجضاٌو والغؾىم البُاهُت

 مسير مىصات الحواصل الاجحماعي :

ب. ومؼ طلً ، فاهه لِـ مُلىًبا مً مضًغ اإلادخىي أن ًأحي مً  ت للٍى ٍغ ًلىم بخهمُم وجسُُِ ؤلاؾتراجُجُت الخدٍغ

ت وهدى  ُلب مىه ؾىي كىاغض هدٍى ًُ . وؾني غً البُان ؾلُمت مضعؾت صحافت غظُمت أو كُاع أصبي. في الىاكؼ ، ،وال 

ت وما ئلى  أن مضًغ اإلادخىي ، مثل أي واجب حُض ، لضًه ئجلان مثالي للؿت اإلاؿخسضمت أثىاء الىخابت )الفغوؿُت وؤلاهجليًز

ا مإلف اإلادخىي الخام به ، وبالخالي ٌػغف متى وهُف وغلى أي مىهت ًخم هلله ًً وال ًلخهغ غلى ، طلً(. وهى أً

غي. غلى الػىـ مً طلً ، ج خجاوػ وظائفه الىخابت وجضفػه ئلى جهمُم ملاَؼ الفُضًى واإلاغئُاث ئهخاج اإلادخىي الخدٍغ

 )عؾىماث الىمبُىجغ ، الهىع ، ئلخ(.

 LinkedInو  Twitterو  Facebookوبظلً ًلىم بخىُُف مدخىاه مؼ جيؿُم الكبياث التي ٌػمل غليها والتي حكمل3 

 ... Instagramو  Youtubeو

 .امللاولة الراثية في الجصائس ثاهيا 

ل  ف2021ظهغث فىغة جلىين نُؿت اإلالاٌو الظاحي في الجؼائغ، في أفٍغ
ّ
 ، في احخماع بين الىػٍغ اإلاىخضب اإلايل

ت الىاقُت في اإلاجاٌ الغكمي  ،   في طلً الاحخماع، غغى   GAANباإلاإؾؿاث الىاقئت  ومجمىغت اإلاإؾؿاث الجؼائٍغ

ين لخمىُنهم مً الػمل بكيل كاهىوي، ومً الىػٍغ غلى ممثلي اإلاجمىغت فىغة ئنضاع بُاكت مهىُت للفغ  ٍالوؿغػ الجؼائٍغ

 .صون الحاحت لللُض في السجل الخجاعي 

آهظان باإلاباصعة، وكالذ في بُان ئّن هظام اإلالاٌو الظاحي، ؾِؿمذ للمالًين مً الىاقُين في  GAAN عّخبذ مجمىغت

ت، وئنضاع فىاجير لػ مالئهم، والحهٌى غلى الًمان الاحخماعي، مجاٌ الػمل اإلاؿخلّل، بفخذ خؿاباث بىىُت ججاٍع

 .وؾيرها مً الامخُاػاث

وبػض جأحُل َىٍل اؾخمّغ لػّضة أقهغ، مً أحل حػضًل اللاهىن الخجاعي، كبل جلىين الهُؿت اإلاهىُت الجضًضة، 

)غبض  ”.اإلالاٌو الظاحي“قغغذ الحيىمت أزيرا في احخماع لها قهغ حىان اإلااض ي، في صعاؾت مكغوع جلىين وكاٍ 

 .(2022اإلاإمً، 

 ، ًخــًــمً  2022صٌؿـمــبـغ ؾـىت  11اإلاىافـم  1444حماصي ألاولى غام  24مإعر في  23-22للض نضع اللاهىن عكم 
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 اللــاهىن ألاؾاس ي للملاٌو الظاحي.    

 جعسيف امللاول الراجي  .1

ًلهـــض باإلالاٌو الظاجـــي ول شخو َبُــعي ًماعؽ بهفت فغصًت وكاَا مغبدا ًىضعج يمً كائمت اليكاَاث اإلاإهلت 

ؼ اإلاػمٌى به    لالؾخفاصة مً اللاهىن ألاؾاس ي للملاٌو الظاحي وال ًخػضي عكم أغماله الؿىىي خضا ًدضص َبلا للدكَغ

بغي ججاوػه لالؾخفاصة مً اإلاؼاًا التي ًدُدها كاهىن اإلالاٌو الظاحي جم وفي طاث الؿُاق وكير أن عكم ألاغماٌ الظي ال ًي

-22باإليافت ئلى الكغوٍ التي ًدضصها اللاهىن عكم  أن3 51خُث ههذ اإلااصة  2023جدضًضه في كاهىن اإلاالُت لؿىت 

ؾاس ي للملاٌو واإلاخًمً اللاهىن ألا  2022صٌؿمبر ؾىت  11اإلاىافم  1444حماصي ألاولى غام  24اإلاإعر في  23

ا ال ًخجاوػ مبلؿه زمؿت مالًين  بت الظًً ًدللىن عكم أغماٌ ؾىٍى الظاحي، ٌؿخفُض مً هظا اللاهىن اإلايلفىن بالًٍغ

 صج 5000000صًىاع حؼائغي 

 كائمة اليشاظات املؤهلة لالسحفادة مً اللاهون ألاساس ي للملاول الراجي  .2

ين كبل أن ًهبذ باميانوهظُف هىا أهه و لم ًهضع لحض الؿاغت كائمت اليكاَاث اإلاإهلت، 
ّ
الاؾخفاصة  املهىيين املسحلل

 مً هظام اإلالاٌو الظاحي ماػاٌ بػٌ الخُىاث اإلاخبلُت وهي 3

 نضوع كائمت اليكاَاث اإلاإهلت،  -

 الىكف غً الحّض ألاكص ى لغكم ألاغماٌ،  -

) غبض اإلاإمً، جفانُل حضًضة في  .وجأؾِـ اإلاإؾؿت الػمىمُت التي ؾخلىم بدسجُل اإلالاولين الظاجُين  -

 (2022كاهىن اإلاالُت خٌى هظام اإلالاٌو الظاحي، 

اكتراح أوكُت لِؿذ مضعحت يمً كائمت اليكاَاث اإلاإهلت غلى  اإلاضعحت فُمىًأما بكأن جلً ألاوكُت ؾير 

ى َلب ألافغاص اإلاؼاولين لهظه مؿخىي اإلاىهت لُدؿنى للهُئاث اإلاسخهت والخبراء جدُين اللائمت باؾخمغاع بىاء غل

  .ألاوكُت ؾير اإلاضعحت 

 الامحياشات املمىوخة للملاول الراجي  .3

 .(2022، 22-23), اللاهىن عكم  مً  02اإلااصة  ٌؿخفُض اإلالاٌو الظاحي مً الامخُاػاث آلاجُت 

كبل مهالح الًغائب اإلاسخهت ئكلُمُا، جلُض فُه  مؿً مداؾبت مبؿُت غلى سجل مغكم ومإقغ غلُه مً 

 ؤلاًغاصاث والىفلاث اإلاخػللت باليكاٍ، 

 ؤلاغفاء مً ئلؼام اللُض في السجل الخجاعي،  –

بي جفًُلي،  -  هظام يٍغ

  .فخذ خؿاب بىيي ججاعي - 

https://www.echoroukonline.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D9%87%D9%8F%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%80%D8%B1%D8%AD%D9%91%D8%A7%D9%84
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مغبدت في ئَاع اللاهىن. فًال غً وىنها وؾُلت للخىظُف الظاحي، والؾخؿالٌ اإلاهاعاث اإلاهىُت اإلاسخلفت في وكاَاث - 

) غبض اإلاإمً، جفانُل حضًضة في كاهىن اإلاالُت خٌى هظام  :ؾِخمّخؼ خاملى بُاكت اإلالاٌو الظاحي باالمخُاػاث الخالُت

 (2022اإلالاٌو الظاحي، 

ـــخُث ًىف :ازي ــــل الحجـــــي السجــــــاء مً إلصام الليد فـــــإلاعف- ـــــ ض اإلاؿخلـ ُّ ــــّل وكــــي أن ًل ني ـــاَـ ه في السّجل الَى

  .للملاولين الظاجُين

 الاؾخفاصة مً مداؾبت مبؿُت 

ذ بالىحىص لضي مهالح الًغائب بػض الحهٌى غلى البُاكت،  :الاسحفادة مً هظام ضسيبي ثفضيلي- بكٍغ الخهٍغ

ذ بغكم ألاغماٌ الؿىىي اإلادّلم، مغة واخضة   .في الؿىتوالخهٍغ

 .فحذ خساب بىكي ثجازي -

 (Coworking space) ئط ٌؿمذ اللاهىن باجساط غىىان الؿىً، أو فًاء الػمل اإلاكترن  :إمكاهية العمل مً املنزل -

ــــــمل ــــــــغا لليكــ  .اٍــ

ني للًمان  خُث جسّىٌ بُاكت اإلالاٌو الظاحي لحامليها، الاقتران في الهىضوق  :الاسحفادة مً الحأمين الصّحي- الَى

ً غلى مؼاولت وكاٍ آزغ ًىفل له الاؾخفاصة مً زضماث  .(Casnos) الاحخماعي لؿير ألاحغاء وهى ما ًجػلهم مجبًر

 هما ًمىً له الحهٌى غلى الخلاغضالًمان الاحخماعي 

ل غلى أن ًخّم جدهُل مضازُ :الاسحفادة مً عائدات ثصدًس الخدمات السكمية بالعملة الصعبة بشكل كامل-

ً في الجؼائغ
ّ
 .جهضًغ الخضماث في خؿاب بىيي ججاعي مَى

 الفئات املعىية بلاهون امللاول الراجي وظسيلة الخسجيل : . 4

مً كاهىن اإلالاٌو الظاحي أهه ًإهل لالؾخفاصة مً اللاهىن ألاؾاس ي للملاٌو الظاحي، ول شخو  03للض أقاعث اإلااصة 

  : َبُعي ٌؿخىفي الكغوٍ آلاجُت

 الؿً اللاهىهُت للػمل،بلىؽ  -

 –  ، ي اإلافػٌى ؼ والخىظُم الؿاَع ت وملُما بالجؼائغ أو أحىبُا ملُما وفلا للدكَغ  أن ًيىن مً حيؿُت حؼائٍغ

ـــاهىن ألاؾـــــاصة مً اللــــت لالؾخفــــاَاث اإلاإهلــــت اليكــائمـــــاعؽ وكاَا مضعحا في كــــأن ًم-  03اإلااصة  .ٌى الظاحيــــاس ي للملاــ

 (2022، 22-23), اللاهىن عكم 

 مً هفـ اللاهىن كض أقاعجا ئلى ما ًلي 3 05و  04هما أن هال مً اإلااصجين 

ىــــ، أن ًلضم َلبا للدسجُل في السج 3ًجب غلى ول شخو َبُعي اؾخىفى الكغوٍ ّاإلاـدضصة في اإلااصة    ي ــــــل الَى
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ني للملاٌو الظاحي مً كبل مإؾؿت غمىمُت جضعى خُث  للملاٌو الظاحي جيلف  .“اإلاإؾؿت”ًمؿً السجل الَى

 .اإلاإؾؿت زهىنا بمؿً السجل اإلاظوىع أغاله، ومغافلت ومغاكبت أوكُت اإلالاٌو الظاحي

 هحائج امللاولة الراثية على إلاكحصاد الوظني .5

ني لػل أبغػها3 اٌو الظاحيلئن ؤلاغتراف بىُان اإلا   مً قأهه جدلُم حملت مً الىخائج ؤلاًجابُت غلى ؤلاكخهاص الَى

 مدازبة اليشاط في السوق املواشي:  -

صون جأَير كاهىوي ًيىن الىاقُىن في اإلالاولت الظاجُت ٌػملىن زاعج هُاق ؤلاكخهاص اإلاىظم ـ فهم ًضفػىن الًغائب 

اصة ؤلاعا صاث هما أن اخدؿاب أوكُتهم ًإصي ئلى اهسفاى وؿبت البُالت في اإلاترجبت غلى وكاَهم مما ٌؿاهم في ٍػ

 .البلض مً حهت 

- مً زالٌ جدفيز ألافغاص غلى ألاهسغاٍ في الؿىق الحلُلُت وابخػاصهم غً اكخهاص الظلزفٌُ وؿبت البُالت -

لم جىً ملىىت في  جىظُم وكاٍ الػاملين في مجاالث ظهغث هدُجت الػىإلات وهدُجت جُىع ألاوكُت الاكخهاصًت والتي

 الاكخهاصًت ألاوكُت لخلىين اللاهىوي الىو هظا ًغمي خُث، الجؼائغ مً كبل  جدذ مؿمى اإلالاولىن الظاجُىن 

 غلى ”,الُىم خض ئلى كاهىوي ئَاع  ألي جسًؼ ال  والتي“ الغكمُت, والىؾائل اإلاػغفت اكخهاص بغوػ  مؼ ظهغث التي ”الجضًضة

غ  ؾغاع   .(2022 )مىُضاف، الاحخماعي الخىانل مىهاث وحؿُير  الالىتروهُت والخجاعة الخُبُلاث جٍُى

 امللاولة الراثية وخلم فسص ثصدًس الخدمات السكمية  -

ان أهبر غائم ًىاحه اإلالاولين اإلاؿخللين الظي ًلضمىن زضماث في مجاٌ الغكمىت ئلى الخاعج، هي غائضاث 

ت، فلض اغخمض الىثير فيبالػملت الهػبت والحهٌى  ؼ اللاهىوي غليها بالبىىن الجؼائٍغ ئلى اغخماص غلى  ظل ؾُاب الدكَغ

ىت بالخاعج غلى ؾغاع "بِؿيرا"، وفي ؾُاق حؿهُل جهضًغ الخضماث الغكمُت أنضع البىً بىىن افترايُت  وعكمُت مَى

ل ول غائضاث جهضًغ الخضماث الغكمُت مً الػملت الهػبت ئلى الجؼائغ  أًًا  (2022)لكمىث،  اإلاغهؼي جغزُو بخدٍى

ب وجُبُلاث الهاجف  غ مىاكؼ الٍى فاهه وفي ئَاع اإلالاولت الظاجُت ٌؿمذ بدؿهُل جهضًغ الخضماث الغكمُت، مثل جٍُى

ل ول غائضاث جهضًغ  م غبر الاهترهذ، زانت وأن بىً الجؼائغ أنضع لىائدا حضًضة جغزو بخدٍى اإلادمٌى والدؿٍى

 ..(2022)مىُضاف، الخضماث الغكمُت مً الػملت الهػبت هدى البالص 

 الىاشئة املؤسسات أعباء ثخفيض-

اإلاإؾؿاث الىاقئت مً زالٌ جمىُنهم مً  جسفٌُ أغباءئن مً قأن أغماٌ اإلالاولت الظاجُت اإلاؿاهمت في 

ت بين اإلاإؾؿاث اإلاسخلفت خُث أن بػٌ  الاؾخػاهت باإلالاولين اإلاؿخللين وهظا الاؾخؿالٌ اإلاكترن للمىاعص البكٍغ

 الخضماث التي ًلضمىنها ؾخيىن بمثابت مضزالث للمإؾؿاث الىاقئت 

 ام الخشجيع على امللاولة  مً خالل اسحلعاب موظفي اللعاع الع.6

اصة ألاغماٌ جبضو باعػة للػُان مً  ئن الجهىص التي جبظلها الجؼائغ مً أحل حصجُؼ ألافغاص لضزٌى غالم ٍع

زالٌ آلالُاث اإلاؿخدضثت  أًًا فان الدؿهُالث اإلالضمت لألفغاص الػاملين والتي لِـ ماصًت فلِ واهما جخالًم 

https://ultraalgeria.ultrasawt.com/%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%AC-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D9%83%D9%84-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%A6%D8%A9/%D8%A8%D9%88%D8%A8%D9%83%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1
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 16-22كم بىظُفت مؿخلغة خُث ومً زالٌ اللاهىن  وؤلاخخُاج الُبُعي للفغص في الاؾخلغاع و عؾبخه بػضم اإلاجاػفت

أنبذ باميان الػامل ؤلاؾخفاصة وإلاغة واخضة زالٌ مؿاعه اإلانهي مً غُلت ؾير 1220لؿىت  11-20اإلاخمم اللاهىن عكم 

مضفىغت ألاحغ ألوكاء مإؾؿت وجدضص مضة هظه الػُلت بؿىت واخضة ًمىً جمضًضها ئلى ؾاًت ؾخت أقهغ وهى ما 

ش  56اصة حاءث به اإلا مً هفـ اللاهىن أًًا فان الػامل ًدخفظ بدلىكه اإلاىدؿبت اإلاغجبُت بمىهب غمله، غىض جاٍع

ٌؿخمغ الػامل، زالٌ مضة الػُلت إلوكاء مإؾؿت، في الاؾخفاصة  ئخالخه غلى الػُلت مً أحل ئوكاء مإؾؿت هما 

م الخى  “ظُممً الخؿُُت في مجاٌ الًمان الاحخماعي، خؿب هُفُاث جدضص غً ٍَغ

كاهىن الىظُف  ، أكغ هظام اإلالاولت الظاجُت ئَاع الؿماح للمىظف الػمىمي مً الاهًمام ئلى وزالنت ما ؾبم أهه وفي 

الػمىمي اإلاػضٌ مً ئمياهُت مؼاولت وكاٍ مدؿىب غلى الكغواث الىاقئت بػض الحهٌى غلى غُلت إلوكاء مإؾؿت 

 .وجدبؼ وكاَاتها

 . الخاثمة:7

غضصا مً اإلاهً التي جدىاؾب   zًماعؽ الػضًض مً ألافغاص زهىناا الكباب منهم أو مً ًُلم غليهم الجُل 

اث ،  نهم فهم غاصة ما ًمتهىىن أغماال جخػلم بالغكمىت غلى ؾغاع الخهمُم والبرمجت وهخابت اإلادخٍى مؼ جُلػاتهم وجيٍى

غا كاهىهُا كبل ظهىع  كاهىن اإلالاٌو الظاحي.  ولىً وكاَهم هظا لم ًىً مَإ

م اإلا ت خلُلُت للملاٌو للض قيل كاهىن اإلالاٌو الظاحي حجغ  ألاؾاؽ في ٍَغ لاولت الظاجُت في الجؼائغ خُث زلم هٍى

ني   الظاحي و أكغ له حملت مً ؤلامخُاػاث التي مً قأنها جدفيزه لالهسغاٍ في الاكخهاص الَى
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Abstract  

 The study aims to analyze the essential components related to startups and innovation ecosystems namely the 

entrepreneur that  is considered to be a critical, crucial factor,  in order to build a successful business which eventually leads 

to economic growth. A theoretical research was conducted on this subject with a descriptive analytical approach while 

exploring and analyzing previous literature and trying to interpret them in a different light. We identified major elements 

responsible for a successful employment of resources in innovation, startups and entrepreneurship ecosystems while 

highlighting the main common factor being the entrepreneur that is responsible from multiple perspectives of creating 

developing funding and making profits from startups. Understanding how these ecosystems interact with one another 

enables aspiring entrepreneurs in the process of launching their startups. This research contributes to the understanding of 

startups ecosystem literature, in terms of the characteristics that assist their scalability and their success rate. 

Keywords – Startups, Innovation, Entrepreneurship, Technology, Incubators. 

 

 ملخص

على ألاعمال  تهدف الدراسة إلى ثدليل العوامل ألاساسية املحعللة بالنظام البيئي للشزوات الناشئة و الابحيار بديث ثزهز 

خيث ثم الاعحماد على املنهج  .التي جعحبر عامل مهما و خاسما من أجل بناء مؤسسات هاجحة ثؤدي إلي النمو الاكحصادياملبادراثية و 

النحائج خددها  .الوصفي و الحدليلي خول هذا املوضوع مع اسحطالع وثدليل ألادبيات السابلة ومداولة ثفسيرها من منظور مخحلف

ادة ألاعمال مع جسليط العناصز الزئيسية املسؤولة عن الحوظ يف الناجح للموارد في النظم البيئية لالبحيار، الشزوات الناشئة و لٍز

ل وثدليم ألارباح من  ز، الحمٍو الضوء على العامل املشترن الزئيس ي وهو رائد ألاعمال املسؤول من وجهات هظز محعددة عن الحطٍو

ن و ٌسهل رواد ألاعمال الطموخين في عملية إطالق  إن فهم هيفية ثفاعل هذه النظم البيئية .الشزوات الناشئة
ّ
مع بعضها البعض ًمى

ٌساهم هذا البدث في إضافة علمية لألدبيات املحعللة بالنظم البيئية للشزوات الناشئة، من خيث الخصائص التي  .شزواتهم الناشئة

 .جساعد على كابلية الحوسع و هجاخها

ادة ألاعمال، الحىنولوجيا، خاضنات ألاعمال، ألاعمال املبادراثية الكلمات الرئيسية:   .الشزوات الناشئة، الابحيار، ٍر
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Introduction: 

This study investigates the process of entrepreneurship and entrepreneurial characteristics 

through the understanding of the multidimensional of startups creation, in addition the lack of data and a 

strong information system and resources in developing countries makes it difficult to identify the risks 

related to launching a new business  (Alvarado, 2020),  hence it causes a challenge for the startups and 

innovation ecosystems heterogeneity. In other words the interactions of the setup of startups and 

innovation internal and external elements therefore the need to explore this is necessary in order to face 

these difficulties and be able to build a successful business, focusing namely on scalable startups that 

proved to be an important element in creating growth for the economy. Furthermore the so-called 

ecosystem encompasses multiple agents, the entrepreneurial agent is considered the most essential one 

since it's the one who enables the generation and identification of ideas, the development of prototypes, 

and the creation of new markets. Hence, exploring this element in different perspectives is essential to 

understand its role in this environment.  Algeria's Startup Ecosystem is rated 117 internationally, with a 

negative velocity of -1 place since 2021. Algeria is also ranked fourth in Northern Africa for startup 

activity. In addition, the city Algiers, which is the capital, is rated in the top 1,000, ranking first at 771 

internationally. Algeria is an excellent location for companies in Ecommerce and Retail, Transportation, 

and Software and Data. There is a sample of two Ecommerce & Retail companies in Algeria, two 

Transportation startups in Algeria, and two Software and Data startups in Algeria, representing the most 

popular industries in the nation 

Startups go through a lifecycle to become a mature company, hence the entrepreneurial element has an 

important role along all startups evolution across time from the initial idea conception to a successful 

company, furthermore the organization life cycle of startups start by an idea that needs to go across 

multiple phases to become profitable which necessitate resources, funding and a strategy, which raise our 

research  question : what is the role of an entrepreneur in the multidimensional innovation, scale-up 

startup ecosystems.  Which lead us to mold our sub questions:  how does startups ecosystem interact with 

innovation ecosystem?  How does entrepreneurship affect startups and innovation ecosystem?  What are 

the impacts of this cohesion on economic growth?  

A descriptive analytical approach was used to highlight and offer constructs of multiple parameters and 

evaluate a number of indicators discussing startups, entrepreneurship and incubators, their role in 
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innovation, and how they contribute to the advancement of the economy in order to answer the 

problematic and identify all aspects of the subject. 

The structure of this research is as follows first of all an introduction to the research to provide an 

overview of this paper and then we dive into a theoretical framework on startups specifically the 

development of scalable startups, next calling attention to the impact of startups on innovative 

technologies, then we explore both innovation and startups ecosystem and how startup implement 

different strategies depending on the availability of resources in the ecosystems, afterwards in the second 

part we digest a theoretical framework on entrepreneurship, then we highlight the role of 

entrepreneurship in the contemporary world, subsequently underlining the concept of incubation while 

presenting most popular incubators in Algeria  finally we present the value of an entrepreneurial culture 

followed by a conclusion. 

1. Theoretical framework on startups: 

1.1 Startups definition:  Startup is the beginning stage of a company that invests in innovative 

commercial goods and models while operating under great uncertainty. (Rocha et al., 2019, p. 4) 

According to Blank and Dorf (2012), a startup is a momentary entity responsible for developing a scalable 

and recurring business model. Startups play an important role in introducing new technology to the 

market. (Marcon and Ribeiro, 2021),  

Startups are considered business ventures that need resources to bring their ideas to life and launch them 

in the market which leads to financial gain. Startups are inherently revolutionary, according to 

Schumpeter, since they shake up the corporate world with creative approaches and new business. A new 

model for startups serves to solve an issue. Based on scholars, resources are responsible for competitive 

advantage precisely human capital that is viewed as the most inimitable asset. Resources can be financial, 

physical, human resources, information resources, organizational, knowledge and innovation resources. 

Entrepreneurs are in charge of collecting and managing these resources in order to achieve objectives. 

Expanding on this point, we argue that we may improve our knowledge of resources: 

 Human resources: For a starter human resources is a systematic process of training and 

development through which individuals gain knowledge, understanding, and attitudes to 

effectively manage organizations and work, human capital is seem to be the most inimitable 

therefore it was considered as a requirement for gaining a competitive advantage based on the 
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theory of human free will; others are easier to transfer and replicate startups typically rely greatly 

on talents and low on tangible assets because they do not produce actual items. They hire 

talented individuals with valuable abilities and provide them the opportunity to innovate and 

bring value to the company. 

 Innovative resources: Firms can create innovative products and services with the use of 

innovation resources (Sok and O'Cass, 2011). As a result, according to ( Sok and O'Cass, 2011), 

innovation assets are the practices and procedures that businesses engage to produce new 

enhanced goods, processes, and services in order to capitalize on market opportunities. 

 Organizational resources: On the other hand, these resources are also all assets attainable to a 

company for use in the manufacturing process. Organizational characteristics are Value, Rareness, 

Inimitability, and Non-sustainability. The capacity to comprehend and successfully manage 

organizational resources is referred to as managing organizational resources (e.g., people, 

materials, assets, budgets). This is proven through resource monitoring, planning, and 

management to optimize results. It necessitates an assessment of both qualitative (e.g., customer 

satisfaction) and quantitative (e.g., service costs) requirements. 

 Financial resources: financial assets are gathered from multiple sources namely family 

members friends circle or funding startups start-up through venture capital, crowd funding or 

angel investors the difference between these methods remains on the crowd funding allows you 

to obtain small amounts of capital from a wide range of sources online usually using online 

websites where you need to persuade your audience to invest in your company , on the 

contrary  a venture capitalist will finance your project while being heavily involved in your 

business, both in terms of finances and management . However based on statistics about 

startups funding sources it is more probable to start a business employing government funds or 

personal savings rather than the latest. The availability of resources is essential for firms' success 

and scalability  (Marcon and Ribeiro, 2021). The scarcity of funding for startups raises a great 

deal of pressure therefore it is difficult for any new firm to employ the proper individuals. To 

address these issues, a business should develop a strategy for successfully and efficiently on 

boarding new staff. Every new firm needs skilled employees, but finding the proper workforce 

for a startup may be difficult. A step-by-step strategy might help to guarantee a successful 

recruitment which leads to a scalable project. 
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Many young individuals have developed business ideas with the goal of launching new business 

ventures. The number of creative enterprises has been increasing noticeably in many countries, 

particularly business based on new technology startups  (Hormiga et al., 2010).While technology is 

becoming more prevalent, the core of startups is more concerned with innovation performance, growth 

and scalability. Tech scale-up startups are fresh and inventive technology-based businesses that bring 

new and unique goods and services to market. They provide consumers and organizations with 

advanced alternatives to challenges they were previously unaware of. The company strategy is often 

scalable, which means that activity may grow quickly because solutions are available on the internet and 

can reach a huge consumer base. 

They have been acknowledged by authorities across the world given their role in the economic prosperity 

and stability (Wei-Wen, 2009), and they are regarded as the contributing factors to employment creation 

(Sulayman et al., 2014) and technical innovation. 

2. Literature review on the development of scalable startups: 

 Most literature agreed on three main life cycle phases of startups namely: the creation, the 

development and the phase market (Paschen, 2017) and (Fukugawa, 2018). The boundaries sectioning 

these changes are difficult to spot since there are always quick rapid changes that makes it challenging to 

distinguish where and when each stage starts and ends. Furthermore following the market phase, startups 

reach the "exit of market" or "stage of maturity," at which point their position as startups ceases to exist 

(Paschen, 2017).  

Fig 1. Represents the three main phases in the development of startups.  

 

 

 

 
 

Source: Author‗s elaboration. 

The organization life cycle of startups starts by generating problem solving ideas for customers  

that need to fill the gap in the market, depending on new technology. Whereas the final step characteristic 

is making growing profits. According to  (Santisteban et al., p. 398) research scale up startups Some of the 

Phase one:  

Formation.The creation and 

selection of teams while 

elaborating projects 
 

Phase three: 

 Growth and expansion while 

making revenue 

Phase two:  

Validating and prototype production, 

minimal viable product (mvp) 

planning and strategizing  
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world's most successful technological businesses. By some authors the scalability of a startup defines the 

changes of the maturity of startups to firms; based on the OECD 2017 the main characteristics of a scale 

up startup are three continuous years of 20 yearly growths and a number of 10 individuals in a staff. 

The characteristics that differentiate each phase from the other is as follows: generally the search for gaps 

in the market in order to identify opportunities while from a financial consideration point of view startups 

during the first step are in a need for investments to fund their project and research entrepreneurs 

construct the offer based on their view of market potential (Bhave, 1994; Fukugawa, 2018). Furthermore, 

market research is typically undertaken to comprehend the size of the market and buyers behaviors 

(Paschen, 2017). It is also the stage during which startups establish and prove their company proposition. 

In terms of finances, startups often require support to finance development and research (R&D) 

throughout the formation phase. 

Startups are frequently not structured during this stage and may still be a "one-person show" with a 

flexible and unstructured structure (Picken, 2017). Afterwards startups throughout the phase of 

development build and construct prototypes using mini;al products and involves combining market 

and product validation. As a result, entrepreneurs are pushed to manage both strategic choices and 

operational processes at the same time (Picken, 2017). According to (Bhave, 1994), this stage is 

concerned with the formation of organizations as well as the construction of architectural and 

technological frameworks. 

Finally the commercialization of startups happens within the market stage the main objectives of startups 

during this phase are market entering, measuring the business while diversifying the products offers, 

besides shifting their focus on market and sales development share, nonetheless, achieving competitive 

advantage in the complex developed market causes an immense obstacle for most startups, yet scale up 

startups are able to make insane revenue and growth at this stage.   

Furthermore, multiple scholars have identified scale up changes some referred to them as moments Blank 

and Dorf (2012), they mentioned four moments starting with exploring available market opportunities 

and then validating the client is the procedure for determining the important element of a business model; 

securing clients is the method of founding the firm and validating its value proposition; as well as 

improving the company is the phase that follows the successful launch of the service or product. 

While  Croll and Yoskovitz (2013) called them phases , to become a scale up company a startups must 



 

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

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

 

 املؤثمر الدولي

 العلمي

2023 

 

endure the scale ups phase it encompasses of five phases the first one seeks to uncovers target customers 

missing need, and then build a proof of concept solution, third seeks to authenticate the produced 

prototype, last but not least  

commercialize and overcome the first clients to hit growth, as a last phase and score revenue while 

acquiring and expanding targeted market clientele Croll and Yoskovitz (2013), on other hand Hoffman 

and Yeh (2018) explained the process as a inevitable milestones they encompasses of the family, tribe and 

nation stages each stage has its own task for example: the family stage entrepreneurs must work hard to 

create a product. They must consider creating and launching the product during the "tribe" phase. During 

the "village" phase, sales should be elevated in conjunction with the development of a growth strategy. It 

is essential to improve effectiveness while keeping pace during the "city" phase. Finally, in the "nation" 

stage, global strategies should be created. To sum up the main purpose of a scale up org is to grow 

revenues, increasing their share on the market and the recruitment of skilled employees (Bertucci Ramos 

and Pedroso, 2022). 

3. The impact of startups on innovation technologies: 

For a diversified economy and to ensure growth and development it is crucial to innovate and exploit 

new technologies and processes. "As much as technology and data, innovation is about culture, vision, 

funding, management, and individuals." (OECD, 2019). Since startups have a main role in bringing 

updated technologies to the market it holds an immense responsibility in enhancing innovation that 

eventually leads to economic development (Colombelli and Quatraro, 2019; Fukugawa, 2018). In addition 

the influence of startups on innovation has been noticed remarkably. The capacity for knowledge 

absorption, surveillance of the technology according to Roa et al. (2018), technological monitoring 

enables creative businesses to collect information about the market and new technologies, resulting in 

long-term success. The rapid change in technology on organizations dynamics had stressed upon the 

urgency of developing startups in order to keep pace, and to achieve that improving and acquiring 

capabilities is a must likewise maintaining competitive advantage depends on the useful use of technology 

to internalize changing technologies, it is necessary to develop social and managerial considerations - 

around an electronic, systems, leadership, as well as lifestyle (Westerman et al. 2011). The most common 

term in this industrial organizational domain is the fourth industrial revolution which is the digitalization 

entails virtual technologies that enable data capture and analysis of production process, as well as their 
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evolution into useful details and genuine transmission, resulting in improved decision-making with a 

quick and explanatory nature (Schlaepfer, Koch, and Merkofer 2015; PWC 2016).The rise of industrial 4.4 

is due to the digitalization of markets that has been incorporated with enhanced technological based 

products and services. Technological and organizational challenges are presented by the industry 4.0 at 

the same time opening up a culture that encourages technology that also provides opportunities and 

create versatile adaptable management besides supporting innovation; and (ii) establish but also enhance 

networking opportunities with numerous partners, such as public entities, research centers, service 

companies, non-profit institutions, and startups f (Schlaepfer, Koch, and Merkofer 2015; PWC 2016; 

Schuh et al. 2016) 

4. The interaction of startups and innovation ecosystems: 

 Innovation stimulates economies. Much of that innovation stems from foresighted individuals with 

the passion, abilities, and expertise to make a corporate idea a reality. In the innovation ecosystem 

startups rely on the intense collaboration of organizations' resources and interior and exterior actors to 

gain benefits in order to go through the scale up phase and establish successful scalability. The continuous 

changes in the evolving phases of startups require proper manipulation around the ecosystem of 

innovation. Furthermore, startups are not capable of generating innovation in an isolated environment, 

there must be an interaction (Fukugawa, 2018) to increase innovation, startups rely heavily on exterior 

elements hence startups reach out to the innovation ecosystem (IE) in order to survive and provide fresh 

technologies to the market. IE is the engagement of multilevel social level actors with the corporate 

environment (Granstrand and Holgersson, 2020; Ritala and Almpanopoulou, 2017; Tsujimoto et al., 

2018) to deliver a beneficial development and co-creation value (Marcon and Ribeiro, 2021, p. 2). 

The ability to transform an invention idea to a startups requires a lot of processing as well as knowledge 

management, finance and all types of resources that most startups lack at the beginning of the their 

creation however the innovation ecosystem offer and covers this insufficiency by proving exterior 

resources it let new companies to rely on their elements in order to co create deliver and attain growth 

based on literature there are four types of innovation ecosystem multi-actor network perspective 

ecosystem for business, industrial ecology management of platform (Tsujimoto et al., 2018). For instance, 

the three largest ecosystems in the whole world are Silicon Valley, New york and Beijing. They offer 

excellent infrastructure for digitalization, venture capital. They enable easier exposure to many services for 

example human resources management, accounting and legal counsel. 
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The startup ecosystem is a collection of individuals, companies, and associated organizations that 

collaborate to establish and scale new businesses. Ecosystems offer networking options for startups. A 

successful enterprise must have four characteristics in its balance Silva et al.(2016). They are fundamental 

- but critical, namely capital, personnel, market and product components that every business must have. 

Startup ecosystems are similar organizations that collaborate as a system to launch and build new 

businesses .With the emergence of startups concept in the new business world in particular among 

entrepreneurs The tendency has progressed to the point where such businesses have created their own 

ecosystem of interconnected resources to assist them in growing and succeeding. It is a closed 

environment where each of the components is interconnected as well as directly reliant. Startup 

ecosystems include organizations resources, providers of services in addition they provide networking 

mentorship opportunities Silva et al. (2016). Startups are still not regarded as mature or organization 

hence not ready to be bought Accelerators, incubators, funders, and academic institutions are among 

them. These organizations collaborate with and support the startup ecosystem Silva et al.(2016). They 

include the government, corporations, and service providers. Incubators, accelerators, and qualified 

investors assist the business grow and expand. It also recruits fresh personnel to better tackle challenges. 

In order to ensure success and longevity they obtain additional funding from investors, consequently the 

startup attains a significant place in the market.  

fig 2.  Represents the elements contributing in startups creation. 

 

                                     

 

 

                      

 

Source: Author‗s elaboration. 

 

4.1 Startup ecosystem parameters in Algeria :  

The general ranking of Algiers, Algeria based on some statistics. First of all: total score is the sum of the 

quality, quantity, and business environment is ranked at 0.299, in addition, the quantity score to 

determine the amount of activity in the startup ecosystem; many variables such as the number of 
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businesses, coworking spaces, and accelerators are used is rated at: 0.04. Quality score investigates factors 

that reveal the ecosystem's qualitative outcomes. These metrics include examining the traction of the 

ecosystem's top companies as well as reviewing the ecosystem's "special entities" rated at: 0.13 and the 

human Capital Index (HCI) from scale 0-1 is ranked at: 0.5.  

5. Startups development strategies: 

 Startups need to strategize in order to prosper and overcome unexpected challenges. A business plan 

allows growth planning, results tracking while also suggesting adequate improvement along the process 

firm to grow in the future, so developing a growth strategy early on is crucial in accomplishing this goal. 

Typically a basic plan for startups encompasses main objectives to face challenges namely milestones in: 

product development, marketing, customer acquisition, and customer service, along with any other 

specific business objectives. However, Strategy for funding is one of the most important aspects of a 

startup that must be taken into consideration straight on; on the other hand marketing for a startup must 

begin at the ground level, where the original concept is established. We will summarize some of the 

strategies as the following: 

 Funding acquisition strategy: for entrepreneurs there are several possibilities, including crowd 

sourcing, angel investors, and business accelerators. Whatever technique they choose to fund 

their firm, their first objective is to establish acquaintances with investors before approaching for 

funding. In other words, build ties with investors who are interested in your company idea. 

Because there are many investors and venture capitalists prepared that might be interested in 

supporting startups however being selective in the selecting the appropriate funder is important 

since it affects the long term managerial decisions . 

 Human capital strategy: Founders play a fundamental role in determining the mission, strategy 

and organizational structure of new firms. The availability of pre-entry knowledge about 

innovative capabilities, marketing and finance, and organizational routines. Previous research has 

shown the importance of human capital in a variety of contexts. Entrepreneurs with greater stocks 

of human capital will be less uncertain about their efficiency and will be able to learn faster about 

market conditions, therefore, reducing the probability of early exit. Brüderl et al. (1992) propose a 

framework distinguishing general and specific forms of entrepreneurial human capital, where 

general human capital includes education levels, while specific human capital includes work 
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experience and industry-specific experience. Specific human capital which is valuable for new 

business founders also manifests itself through entrepreneurial experience. Habitual 

entrepreneurs, meaning individuals who have started at least one business prior to founding a 

new one, include individuals  who own several businesses simultaneously (portfolio 

entrepreneurs), as well as those  who start a business subsequent to closing  or selling  another 

(serial entrepreneurs). Tangible and intangible features of entrepreneurial human capital that can 

be added or matched across the members of the entrepreneurial team, positively  influencing 

startup survival. Higher levels of general and specific human capital help founders learn faster 

about the market, technology, and internal organization. Entrepreneurial traits are especially vital 

in the critical early years of startup entrepreneurial characteristics. 

 Scholars have identified key points to select and predict successful startups under the name of critical 

success factors CSF. Most entrepreneurs are eager to see their ideas come to fruition at the same time it is 

widely accepted and discussed in various literatures that many new businesses fail due to the complex 

environment that surrounds the entrepreneurial world. However for successful startups there are several 

essential variables that make sure to maintain the longevity and growth of these businesses most of the 

time are overlooked hence they become a source of failures and setbacks. KPIs. Generating key 

performance indicators enables entrepreneurs to evaluate the growth of their businesses and determine 

whether they are on the correct path. However, if there is a sign of any process's underperformance or 

failure, they have to undergo the mission of resolving the issue with the help of the indicators. 

Furthermore, more startups have limited resources and uncertain income; hence any disruption may 

cause significant losses and even oblige them to leave the market with tremendous losses. 

6. Entrepreneurship theoretical framework: 

The word itself is derived from the French verb 'entreprendre,' that signifies 'to undertake on.' 

An entrepreneur is an individual who takes on or plans for all of the risks and obligations that come with 

starting a new business in order to benefit. According to Chen and Elston (2013), competition in the 

market, the environment, personality attributes, and society all have a significant effect in the creation of 

the individual that is willing to start a new firm. 

It is vital to recognize how an entrepreneur performs. Entrepreneurship may be a driver of long-term 

growth, technical progress, and the acceleration of the process of globalization. For some, launching a 

company is a method of satisfying a desire for financial success, financial stability, or a certain way of life 
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(Chen and Elston 2013) it is influenced by three main dimensions the entrepreneurship culture whether it 

is common to start businesses in the country the second is orientations of the market and lastly volatility 

(Chen and Elston, 2013). 

Entrepreneurship skills can be summarized in the leadership trait, it is the one attribute that unify all the 

wide range characteristics of entrepreneurs that are needed to develop a business essentiel 

entrepreneurial abilities range from assessing the risks to having an established strategy for reacting 

when conflicts arise.the entrepreneurial process from the standpoint a young entrepreneur might begin 

with a single concept, along with the associated evaluation and development process (Hayton and 

Cholakova 2012).  

 Carter et al. (2003) investigate the elements that contribute to an individual becoming an entrepreneur, 

focusing on the six: personal wealth, innovation, leadership, innovation, acknowledgment, self-

realization as well as autonomy. These many measurements are made up of either internal or external 

variables. Intrinsic variables include business and social recognition, and external elements include 

profitability and status.  

6.1 Main differences between entrepreneurship and a startup: the employment of 

entrepreneurship and startups by scholars come across in literatures studies we cannot research 

on one term while leaving the other unexplored, however identifying the differences helps with 

clarifications of how one impacts the other, which means  exploring the interactions that occur in 

order to create a successful business.  

Table (1): Represents the major dissamilarities between an entrepreneur and a startup. 

 

 Entrepreneur  Startup  

Definition  A person who establishes and operates a 

business. 

A young and developing firm that is usually still in its 

early phases of activity. 

Objective  The vision and ambitions of the entrepreneur 

for the business. 

Scalability and rapid development. 

Risk  Significant risk since the entrepreneur is 

solely accountable for the business's success 

or failure. 

Significant risk, considering startups are frequently 

attempting to break existing markets or develop new 

ones. 
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Strategy/Planning  Makes critical business decisions. A board of directors or investors may be involved in 

critical decisions. 

Financing  Funding from investors or other sources may 

be required. 

To get started and develop, most businesses rely on 

capital from investors, financial assistance, or many 

other streams. 

Source: Author‗s elaboration. 

7. Entrepreneurship in the contemporary market: 

As technology arises the emergence of enhanced products and firms in the market will challenge and 

compete with the old ones. Entrepreneurs must accept new technology and employ it to their advantage 

in order to keep their companies thriving. Entrepreneurs will not be able to compete unless they adopt 

new technologies. Despite the difficulties and challenges new technologies bring, some entrepreneurs 

see it as an opportunity to update and create innovative projects to keep pace with the ongoing 

development, likewise, entrepreneurships aim at keeping the world of economy vibrant and accessible to 

newcomers (Fukugaw). 

The motives behind entrepreneurs to start a new business differ from one another based on scholars there 

are six factors behind it: independence, beings one's own boss, finding balance between work and social 

life in other words this option offer flexibility, the ability to follow one's aspirations especially when they 

can turn a passion into a business and the possibility of developing and monetizing a company structure. 

Finance the capacity create revenue and generate wealth under unstable risks however some studies 

suggested that most entrepreneurs seek to start their business for passion and freedom only few see it as 

an financial opportunity recognition self actualization innovation and roles the ability to understand each 

and one of these reasons make the process easier  (Lasso et al., 2019) There are multiple variables that 

influence entrepreneurship and motivate this activity. According to Krueger and Brazeal (1994), the 

surrounding and culture of the environment help shape entrepreneurs' characters to develop more 

through employing different strategies such as implementing a balanced dynamic environment for 

entrepreneurship to prosper in a nation. 

8. Entrepreneurship and the concept of incubation: 

Entrepreneurs' role is clearly visible through the lens of incubation. Incubators are initiatives that  
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provide counseling, coaching, networking, and mentorship while also offering workspace. Some give seed 

funding , while others connect startups with possible investors. Incubators and accelerators that are also 

considered entrepreneurs from a different perspective assist startups entrepreneurs in experimenting, 

receiving feedback on their technology, and fast refining new versions that are more market-ready. They 

are organizations dedicated to accelerating the growth and success of startups and early-stage businesses. 

The best candidate for incubators are startups who have not yet built a minimal viable product (MVP) and 

a feasible plan to promote and launch the goods and service to the market otherwise will likely be rejected 

in the program. To create an incubation plan for physical and organizational resources, sectors patterns of 

innovation should be addressed. However their strategies differ: there are incubators in real locations 

designed to promote interaction between coaches and entrepreneurs and other virtual incubators they 

work online. On other hand there are incubators that offer venture capital and assistance in return for 

equity from entrepreneurs' portfolios which mean they will ultimately own a portion of the company. 

Whereas some are nonprofit organizations. 

They are frequently an excellent way to raise funding from individual investors, state governments and 

many of them have prospective sources for financing either internal or external funding. In addition, other 

services such as mentoring and networking ties through the incubator's staff and other entrepreneurs, 

managing legal assistance moreover access to logistical, technological resources and a coworking space. 

Startups development highly needs guidance from incubators and accelerators, furthermore, founders 

who are technologically inventive, they create the idea but they lack management skills, hence, in order to 

develop the prototype and transform it to a viable product and a profitable business, incubators and 

accelerators are required for the process. Business incubators are a transfer of technology organizations in 

the sense that they seek to monetize immature innovations, mostly owned by research institutions and 

major R&D-intensive businesses. (Fukugawa, 2018). Accelerators and incubators financing guidance 

provide routines and circumstances that help new entrepreneurs emerge and succeed. 

Incubators and accelerators these two terms are used often interchangeably; nevertheless, identifying the 

difference allows startups to focus their search for financing in the appropriate places thus increasing their 

chances of success. The primary distinction between them is incubators generally concentrate on initial 

phases of businesses including the idea formation phase, accelerators prefer a bit more advanced 

enterprises. Yet in both cases they provide training, mentoring and business support. A business 

accelerator is better suited to startups that are farther along in their growth. 
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Pre-seed round startups should have product market team distribution traction the transition from 

minimal viable product MVP to a product-market fit PMF is done through the seed round. It is collected 

so that clients are actively engaged with  the founders, on the other hand firms at this phase are 

anticipated to build a mechanism to determine their scalability in addition to owning a value proposition 

proof it is achieved when the value of the products or services address consumers' issue and they are 

willing to purchase it. 

 Entrepreneurs require flexible funding rather than loans because they are early-stage firms. They are 

primarily concerned with prototyping and development, therefore they generate low or no profit and 

many, even successful ones, operate at a loss for many years. 

The primary advantages of business incubators are their potential to accelerate the market introduction of 

new goods and/or services, as well as give access to risk capital and funding. 

Also guidance, coaching, and assistance from business professionals throughout the initial years of 

operation, are critical success elements for technology-based businesses.  

8.1 List of Algerian incubators: For instance, the top incubators, accelerators and venture capitalists 

listed in Algeria are: 

 IncubMe: Is a 2018 project launched by Algerians from the business sector, both in Algeria and 

abroad. This year, they hosted a Pan-African startup incubation program in 2021. 

 WomWork: it is an incubator dedicated only for the female Algerian segment. It was founded by 

the Annex DZ coworking space and seeks to encourage women's initiatives and support them to 

launch their businesses. 

 Ooredoo TStart: Tstart, an Ooredoo initiative, is a program of support for the formation of 

technology startups geared to advocates of innovative concepts for the creation of startups in ICT-

related disciplines. 

 Naqltech: Is the first startup incubator dedicated to the fields of transport, logistics and mobility. 

It embodies a model of public private partnership between the Ministry of Transport and the 

Capcowork incubator. 

  ENP  Incubator   by   Djezzy:   the incubator of the École Nationale Polytechnique  (ENP) in  

partnership with the mobile telephone operator, Djezzy. Created in 2017 and aimed at supporting  
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start-ups at the beginning of their entrepreneurial journey. 

 Leancubator: Provides a variety of assistance programs and acceleration of startups and innovative 

projects with high potential in many industries, with Open Innovation as a major aspect in the 

execution of new initiatives. it uses human resources to generate creative solutions that help to the 

growth of a contemporary knowledge-based economy through a Startup Factory. Launched in 2020, 

it is now a participant in Algeria's ecosystem of creative entrepreneurship through the different 

initiatives organized under its activities, including the Algeria Startup Challenge. 

 ACSE: As the name implies, the "Algerian Center For Social Entrepreneurship" is an incubator 

specialized in social entrepreneurship. It was founded in 2016 with the goal of fostering social 

entrepreneurship and assisting Algerian social entrepreneurs in the establishment, growth, and  

sustainability of their firms. It is well known for its Impact at Work program. 

 CapCowork: Founded in 2018, is a startup incubator and support structure for creative 

businesses, providing a path from concept to market as well as finance for promising projects, as 

well as a co-working space. 

  ANPT: The Agence Nationale de Promotion et de Développement des Parcs Technologiques is a 

government-owned industrial and commercial enterprise. Its headquarters are in the Sidi-

Abdallah Cyberpark, and its mission is to strengthen the ICT sector and encourage greater 

technical integration in the Algerian community. 

  Westinnov: is the ecosystem's newest member and the first incubator in Oran, a western 

Algerian city. Specialized in a variety of themes such as agritech, logistics, and digital, which was 

recently founded by the Idenet Company. 

 INcubator: Aimed at supporting the creation of startups, the latter includes a comprehensive 

entrepreneurship ecosystem that aims to help young entrepreneurs transform their innovative 

ideas into a startup located in Setif. 

 INNOEST: The wilaya of Tebessa's first startup incubator, offering intensive incubation programs 

to ensure a valuable transition from ideas to firms. 

Crearena: It is a new incubator in Blida specialized to entrepreneurs that seek to launch on an 

entrepreneurial journey. It provides a variety of support and consultancy services, and a co-working space. 
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 KnowLab: Almaahed Pro International Company established this co working and incubator 

center in Blida in 2019. 

The government may contribute by building a moderated tax regulatory regime for venture capital 

crowdfunding and angel investors in order to support an attractive encouraging strategy for startups 

launching in the country. In addition to taking a role in building, and funding  private incubators and 

accelerators. 

9. The value of an entrepreneurial culture:  

The capacity to discover possibilities and collect resources that may turn prospects into successful 

initiatives is referred to as innovative and entrepreneurial culture, the mindset of leading companies‗ 

personnel and working environment factors and an innovative culture are two essential aspects for an 

organization's success. Companies' development and success are dependent on their skilled workforce 

and their capacity to build a creative corporate culture that meets local expectations. Entrepreneurship is 

significant for the reasons mentioned: 

 Encourages Creativity & Innovation: 

Entrepreneurship is the capacity to innovate in different entities, including in an existing 

corporation, a governmental agency, or a startup. Innovation and creativity are vital for any 

economy to develop and compete in the global marketplace Shane (2012). It is the procedure by 

which new capital resources or improving the capacity of current resources to generate more 

revenue. It develops new products, enhances quality of the product, generates new ideas, 

technology, and markets, and generally makes life simpler for both entrepreneurs and customers. 

Bosma et al. (2012). 

 Boosts economic development: 

Entrepreneurship is essential for economic development. It leads to the development of 

innovative products and services that stimulate investment, increase productivity and increase 

competitiveness. Entrepreneurship often generates revenue that increases a country's Gross 

Domestic Product (GDP) and supports a country's economy by paying taxes. Entrepreneurs also 

invest their own money, but they also borrow money on the market. Use these resources to create 

unique products and services, enter new markets, and drive economic growth. This revenue 

increase could significantly increase the national income of the country. 
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 Encourages learning and research: 

Entrepreneurship and innovation are synonymous terms. As a result, investment in scientific and 

technological research is critical for the growth of new companies. In other words, the greater one 

understands about a subject, the better one will be able to grasp and use the abilities required to 

carry out company plans. To start any firm, however, you must have a fundamental awareness of 

how companies function, as well as an understanding of how a company's structure, 

environment, and organizational culture work. Finally, one of the most important advantages of 

entrepreneurship growth is that it supports entrepreneur education and research investment. 

 Makes a significant contribution to the well-being of others: 

By connecting and assisting individuals, entrepreneurship promotes community cohesion and 

progress Bosma et al. (2012). It provides revenue to the disadvantaged and excluded members 

of society, allowing them to meet their fundamental necessities. Entrepreneurship may 

frequently promote a sense of unity by being welcoming of all individuals despite their 

dissimilarities. Bosma et al. (2012). 

 Independence and self realization:  

It promotes a sense of independence and self direction  Block and Landgraf (2016). Furthermore, 

employees who have greater control over their employment are more invested and interested; 

entrepreneurs are motivated to work hard because they are personally accountable for the 

success of their enterprises. Birley and Westhead (1994) discover that one of the primary motives 

for British entrepreneurs to establish their enterprises is a desire for personal development. In 

addition Landgraf (2016) discovers that among German entrepreneurs, self-realization is 

significantly associated with the shift from part-time to full-time business. 

 

Conclusion: 

This study evaluated how entrepreneurship influenced incubation success and if their effects 

varied between technological domains and life cycle stages of startups to whom incubators aspired to 

provide support in order to address this research gap. The important findings are presented below: 

Entrepreneurs perform a dual function in all levels of the innovative startup ecosystems; they are active 

agents in both settings, and they are in charge of the development, selection, and funding of startups in 

order to produce revenue. On the other hand, we discovered that the entrepreneurship and innovation 
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ecosystem assists startups in improving long-term performance and growth throughout all life cycle 

phases. The staged financial assistance phase, which is a collection of finance sources provided by 

numerous stakeholders in the entrepreneurship and innovation ecosystem, is very important (for instance, 

angel investors, local governments, private companies and angel investors). Through incubators, 

entrepreneurial activities have a significant influence on economic growth. The role of entrepreneurship is 

critical in determining how changes in innovation and startup ecosystems increase. An entrepreneur 

should be regarded as a ―double-edged sword‖. 
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 دور حاضىاث ألاعمال الخكىولوجيت في دعم املؤسساث الىاشئت الجسائريت

The role of technology business incubators in supporting Algerian start-ups 
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 الدراست: ملخص

ما٤ الخ١ىىلىحُت  ٘اءحؼير الخجازب الدولُت في مجا٤ اإلااطظاث الىاػئت بلى دوز خاكىاث ألُا ا ال١بيرة في مساٜٗت اإلااطظاث تهٟو

د ٛوِذ ؤػىاها في  الىاػئت خـىؿا الٜائمت ُلى اإلابادزاث الخ١ىىلىحُت الجدًدة، خُث حِد البِئت اإلاالئمت لىمى ألا٢ٗاز الجدًدة ٛو

ّ بهخاحُت هاجحت، ٟما ؤجها حظاُد اإلااطظاث الىا ل ألا٢ٗاز ؤلابداُُت بلى مؼاَز جخُ٘م ج٢الُٙ  ُلىػئت جىمُت الابخ٢از، دُم وجدٍى

 الاهوالٚ وجٜلُف خوس ؤلاخ٘اٚ، مً خال٤ جٜدًم الدظهُالث واإلاظاُداث الالشمت بلى ؤن جـبذ ٛادزة ُلى الاطخمساز واإلاىاٗظت.

لى ٓساز الِدًد مً دو٤ الِالم خٌُذ الحاكىاث الخ١ىىلىحُت بةهخمام بالٕ مً هٖس الدولت، وجإحي هره  وفي الجصائس ُو

ى  اث الدزاطت للٛى ٖ ُىد اإلاظخىي اإلادٜٝ مً دُم الحاكىاث الخ١ىىلىحُت للماطظاث الىاػئت في الجصائس لخددًد اإلاِٛى

د جم الخىؿل بلى ؤن  اث، ٛو ل مظيرة هرا الٜواَ، ومً زم جبجي آلالُاث ال١ُ٘لت باإلاِالجت اإلاسخلُت لهره اإلاِٛى ُت التي حِٛس اإلاىكُى

ص الدُم للماطظاث الىاػئت، ٟما ؤن ؤُداد اإلااطظاث اإلادخلىت في الجصائس ج٘خٜس للِدد ال٢افي مً الحاكىاث ال خ١ىىلىحُت لخٍِص

م مً ؤلاحساءاث الٜاهىهُت والخىٌُمُت اإلاوبٜت في هرا اإلاجا٤ هٌسا الؿودام هره اإلااطظاث  جىاٛف مظخمس مً طىت بلى ؤخسي بالٓس

اث التي ؤزسث طلبا ُليها.  بالِدًد مً اإلاِٛى

 ىاػئت، الجصائس.الاطظاث اإلاخ١ىىلىحُت، الحاكىاث التفخاحيت: املكلماث ال

Abstract: 

 Through international experiences in the field of start-ups ,the role of technological business incubators is 

highlighted in accompanying emerging enterprises, where they constitute the appropriate environment to embrace new 

ideas and have reached advanced stages in supporting innovation, transforming creative ideas into successful projects, and 

also helping start-ups in reducing construction costs and reducing the possibility of failure by providing facilities and 

assistance to become able to compete. 

In Algeria, technological incubators have witnessed great interest, and this study comes to identify the results recorded in 

the field of supporting technological incubators for start-ups and to identify the obstacles facing this type of institutions, in 

order to address them. it has been concluded that Algeria lacks the necessary number of incubators, and the number of 

institutions the number of incubators is constantly decreasing, despite the procedures applied, given the many obstacles. 

Keywords: technology incubators, start-ups, Algeria. 
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 :ملدمت

جلِب اإلااطظاث الىاػئت دوزا مهما في الخىمُت الاٛخـادًت ألي بلد ب٘لل اإلاصاًا واإلاسوهت الِالُت التي جخمخّ 

دزتها ُلى الخ١ُٙ مّ مخٔيراث وكٔىن البِئت اإلادُوت  مٜازهت بىٌيراتها مً اإلااطظاث ألاخسي، ٟما ؤجها ألاٟثر بها ٛو

ت اإلاخىاشهت، ل١نها مً حهت ؤخسي ُلى دزحت ٟبيرة مً الهؼاػت والتي ججِلها ال  جإهُال لخدُٜٝ الخىمُت اإلادلُت والجهٍى

دًث ًُ جٜىي ُلى جخوي الِٜباث التي جىاحهها في مسخلت الاهوالٚ ُىد مباػسة ؤوؼوتها ومهامها خـىؿا ُىد الح

مىت. ت والٛس  جىحه الاٛخـاد الِالمي بلى همى اٛخـاد ٛائم ُلى اإلاِٗس

١مً الحل مً وحهت هٌس اإلاخخـين  اإلااطظاث الىاػئت في إلاىاحهت الازج٘اَ ال١بير في مِدالث ٗؼل ٍو

ادة ٗسؾ هجاح اإلااط ظاث الاطخِاهت بالحاكىاث الخ١ىىلىحُت ٟألُت مساٜٗت جٜدم الدُم والخىحُه الالشمين لٍص

د ؤزبدذ ٟ٘اءة ُالُت في اإلاساٜٗت مً خال٤ ما جٜدمه مً دُم لخد٘يز الابخ٢از وؤلابداَ ٗيها، بما ًلمً الىاػئت ، ٛو

اث اطخمسازها وجوىزها.  ججاوش هره اإلااطظاث لِىامل ال٘ؼل والخٔلب ُلى مِٛى

س الظلٞى ُٗما ًخف لهرا ٛامذ الجصائس ُلى ٓساز باقي دو٤ الِالم بةوؼاء ُدة خاكىاث ج١ىىلىحُت  لخو ٍى

س اإلااطظاث الجدًدة اإلابخ١سة، والتي  ٝ الخ١ىىلىحُا وحصجُّ جوٍى بدازة وجىٌُم اإلااطظاث الىاػئت، وؤلاطساَ في حظٍى

مي في الجصائس. س ؤ٢ٗازهم، وهلىج مؼسوُهم بما ًخدم اطتراجُجُت الخدى٤ الٛس  حظمذ ألصحاب اإلااطظاث بخوٍى

 إشكاليت الدراست:

 بىاء ُلى ما طبٝ، ٗةن بػ٢الُت هره الدزاطت جخمدىز خى٤ الظاا٤ آلاحي: 

 ما دوز الحاكىاث الخ١ىىلىحُت في دُم اإلااطظاث الىاػئت في الجصائس والنهىق بها؟

  فرضيت الدراست:

 لئلحابت ُلى ؤلاػ٢الُت اإلاوسوخت وِخمد ال٘سكُت آلاجُت:

لخخوي الـِىباث  ُبر ُملُت الاخخلانحِمل الحاكىاث الخ١ىىلىحُت في الجصائس ُلى مظاُدة اإلااطظاث الىاػئت  

 والِساُٛل التي جىاحهها في اإلاساخل ألاولى مً وؼاهها.

 أهميت الدراست:

ما٤ الخ١ىىلىحُت ُلى  الـُِد حظخمد هره الدزاطت ؤهمُتها مً م٢اهت اإلااطظاث الىاػئت وخاكىاث ألُا

الِالمي في ًل الخوىزاث الخ١ىىلىحُت وللدوز الري جلِبه الحاكىاث في مظاُدة جل٣ اإلااطظاث وجٜلُف خوس 

 بخ٘اٛها.

 أهداف الدراست:

ُت اإلااطظاث  تهدٖ هره ما٤ الخ١ىىلىحُت في دُم وجٛس ٖى ُلى دوز خاكىاث ألُا  الدزاطت ؤطاطا بلى الٛى
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ٍد زاطمي الظُاطاث الاٛخـادًت وؿاوعي الٜساز في الجصائس بالىخائج والخىؿُاث الىاػئت في الجصائس، باإلكاٗت بلى جصو 

  التي طِخم الخىؿل بليها مً خال٤ هره الدزاطت.

 الدراساث السابلت:

ما٤  الخ١ىىلىحُت جخمثل ؤهم الدزاطاث الظابٜت التي جم الاهاَل ُليها باليظبت إلاىكَى خاكىاث ألُا

 الصمجي لـدوزها في آلاحي: اإلااطظاث الىاػئت خظب الترجِبو 

دور حاضىاث ألاعمال الخكىولوجيت في دعم املؤسساث ُالء الدًً بىكُاٖ ومدمد شبير" جدذ ُىىان: دزاطت " *

الدزاطت ُبازة ًُ مٜا٤ حاء ُلى كىء الدوز ال١بير للماطظاث الىاػئت في الاٛخـادًاث (، 2020الىاشئت بالجسائر )

ُ٘ت التي جلِبها  د هدٗذ الدزاطت بلى ببساش الًى م ما جىاحهه مً ؿِىباث ؤمام اإلاىاٗظت الحادة، ٛو اإلاِاؿسة ٓز

را الىَى مً اإلااطظاث الٜائم في هرا اإلاجا٤ مً خال٤ جٜدًم الدظهُالث والدُم الالشم له الخ١ىىلىحُتالحاكىاث 

د جىؿل الباخثان بلى ؤن الجصائس ج٘خٜس بلى الِدد ال٢افي للحاكىاث  ُلى اإلابادزاث الخ١ىىلىحُت الجدًدة، ٛو

 لخٜدًم الدُم الالشم للماطظاث الىاػئت. الخ١ىىلىحُت

والابخكار باملؤسست  حاضىاث ألاعمال الخكىولوجيت ودورها في دعم إلابداع، (2020)بهـاٖ ٛظىزي" " دزاطت* 

ما٤ الخ١ىىلىحُت في الجصائس ومدي  الىاشئت الجسائريت، الدزاطت ُبازة ًُ مٜا٤ جىاو٤ مىكَى خاكىاث ألُا

مظاهمتها في جىمُت الٜواَ الاٛخـادي مً خال٤ حصجُّ بوؼاء اإلااطظاث الىاػئت الحاملت لؤل٢ٗاز اإلابدُت بخٜدًم 

تها، وخلـذ الباخثت بلى ؤن الحاكىاث الخ١ىىلىحُت في  اإلاظاُداث والدظهُالث الالشمت إلوؼائها وكمان اطخمساٍز

م مً خدازتها جٜىم بدوز خُىي في جىمُت ٛواَ اإلااطظاث الىاػئت وشٍادة ٛدزتها الخىاٗظُت في ًل  الجصائس وبالٓس

 اطتراجُجُت وهىُت واطِت للخىمُت الاٛخـادًت.

املؤسساث  حاضىاث ألاعمال في إوشاء ومرافلت دور ( بِىىان: 2021" )هىي و طلمى ممِؽدزاطت "هىز الدًً  *

دوز  جُُٜم، الدزاطت ُبازة ًُ مٜا٤ خاو٤ : دراست حالت حاضىت ألاعمال الخكىولوجيت سيدي عبد هللاالىاشئت

ما٤ الخ١ىىلىحُت طُدي ُبد هللا د جىؿلذ هره بوؼاء ومساٜٗت اإلااطظاث الىاػئت بالجصائسفي  خاكىت ألُا ، ٛو

ّ، وجم١نهم طت بلى ؤن الدزا الحاكىت حِد بسهامجا هاجحا في هرا اإلاجا٤ خُث جٜدم الِدًد مً اإلاصاًا لحاملي اإلاؼاَز

ل  م مً الىجاح الري خٜٜخه بال ؤجها حِاوي مً بِم اإلاؼا٠ل ٠الخمٍى ذ ُٛاس ي، وبالٓس مً ججظُد ؤ٢ٗازهم في ٛو

 الالشم إلدازتها.

 مىهج وجلسيماث الدراست:

ت اإلاسجبوت لخدلُل مىكَى  دزاطدىا طىِخمد ُلى اإلاىهج الىؿ٘ي الخدلُلي في طسد ؤهم ألاطع الىٌٍس

لى كىء ذل٣ جم جٜظُم الدزاطت بلى حصءًً ًخلمً الجصء بالحاكىاث الخ١ىىلىحُت واإلااطظاث الىاػئت ، ُو

دىاو٤ الجصء الثاوي  ودوزها في دُم واّٛ الحاكىاث الخ١ىىلىحُت في الجصائس ألاو٤ ؤلاهاز الىٌسي للدزاطت، ٍو

 .اإلااطظاث الىاػئت
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 إلاطار الىظري للدراست: أوال

ت اإلاخِلٜت باإلااطظاث الىاػئت  في هرا الظُاٚ طىداو٤ بشالت الٔمىق ًُ اإلا٘اهُم وألاطع الىٌٍس

ما٤ الخ١ىىلىحُت.و   خاكىاث ألُا

 .املؤسساث الىاشئت:1

 متفهوم املؤسساث الىاشئت:.1.1

د ؤًهسث ال ًصا٤ م٘هىم اإلااطظت الىاػئت  ٌؼىبه ال١ثير مً الٔمىق والخداخل مّ اإلا٘اهُم ألاخسي، ٛو

٘اث الِامت ٜٗى هي اإلاخ٘ٝ ُليها  ٙ ُالمي للماطظاث الىاػئت، ٗالخٍِس ذ بإهه ال ًىحد حٍِس ألابدار التي ؤحٍس

دج" حِٖس اإلااطظت الىاػئت ُلى ؤجها:"مؼسو   َمً ٛبل مٌِم ألا٠ادًمُين، وخظب الٜامىض ؤلاهجليزي "٠امبًر

 التي حؼير ل١٘سة الىمى الٜىي  upاإلاؼيرة بلى ١ٗسة الاهوالٚ و  Startؿٔير في بداًت مهده"، وجخ٢ىن مً ٠لمخين 

ها الٜامىض ال٘سوس ي بإجها: "جل٣ اإلااطظاث ال٘خُت اإلابخ١سة في ٛواَ (172، ؿ٘دت 2021)طلخ،  ، بِىما ٌِٗس

ان،  "الحدًثتالخ١ىىلىحُا  ها . (31، ؿ٘دت 2021)مٍص ِٗس في مٜاله اإلاؼهىز خى٤ الىمى ُلى  Paul Grahamهرا َو

ت" ت ؿممذ لخىمى بظُس ً إلا٘هىم Eric Ries، وخظب (80، ؿ٘دت 2021)بىدالي،  ؤجها:"ػٟس اإلااطظت  ؤخد اإلاىٌٍس

ها بإجها: "ُٟان بؼسي ؿممذ لخلٝ مىخج حدًد ؤو خدمت حدًدة في ًل خالت ُدم جإٟد  الىاػئت خُث ٌِٗس

 .(159، ؿ٘دت 2022)بً.ُُاد،  ػدًدة"

ادًت وبىاء ُلى الخِاٍزٙ اإلار٠ىزة ؤُاله، ًم١ىىا وكّ حٍِسٙ للماطظاث الىاػئت ُلى ؤجها ماطظت جٜىم ُلى  ١ٗسة ٍز

ّ وباإلاٜابل جخدمل مخاهسة مالُت ُالُت  .ببداُُت إلاىخج حدًد ؤو خدمت مبخ١سة، وجخميز بٜابلُتها للىمى الظَس

 خصائص املؤسساث الىاشئت:.2.1

 :وهي خـائفبِم الجى٘سد اإلااطظاث الىاػئت ب

 ؛(156، ؿ٘دت 2022)دزاوي،  ماطظاث خدًثت اليؼإة جخولب ج٢الُٙ مىخ٘لت -

ّ ٗخُت ذاث بم٢اهُاث همى ُالُت لرل٣ ٗهي جخخلٙ ًُ  - ّ: حِخبر اإلااطظاث الىاػئت مؼاَز بم٢اهُت الىمى الظَس

 الخٜلُدًـت بظـبب هبُِتهـا ؤلابداُُت بكاٗت بلى ٠ىجها ججمّ بين اليظُج الاٛخـادي وزوح الـسامت وزٜاٗت اإلااطظـت

  (112، ؿ٘دت 2020)ًاحي، اإلاخاهسة مً ؤحل جدُٜٝ الىمى اإلايؼىد 

ت جٜىم - خماد ُلى الخ١ىىلىحُا: ٌِخمد ؤصحاب الؼس٠اث الىاػئت ُلى الخ١ىىلىحُا للىمى والخٜدم باُخباز ؤجها ػٟس  الُا

ت ُلى ؤ٢ٗاز زائدة، و بػباَ لحاحاث ا ت، ٟما حظخخدم الخ١ىىلىحُا ؤُمالها الخجاٍز ـٍس ٜت ذُٟت ُو لظٚى بوٍس

ل وهرا مً خال٤ اإلاىـاث ُلى ؤلاهترهذ  ؛(50، ؿ٘دت 2021)بلٜاًد،  للحـى٤ ُلى الخمٍى

س - ّ ألاداء، ؤطالُب الِمل  الٜدزة ُلى اإلاىاٗظت: ٗاُخمادها ُلى اإلابادزاث اإلابخ١سة ًد٘ص ُلى ؤلاهخاج وجوٍى وبالخالي ٗز

 ؛(5، ؿ٘دت 2021)ٛدزي،  مما ًمىدها ٛدزة جىاٗظُت ُالُت في الظٚى وطهىلت الىلىج والاوسحاب منها
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م مً اهخ٘اق ج٢الُٙ جإطِظها بال ؤن ذل٣ ال ًمىّ مً ٛابلُتها للخىطّ  - ٛابلُت الخدى٤ بلى ماطظاث ٟبري: ٗبالٓس

ّ والخدى٤ بلى ماطظاث ٟبري هاجحت في مدة ٛـيرة اُخمادا ُلى الخ١ىىلىحُا التي حِصش مً ٟ٘اءتها والاهد ؼاز الظَس

ِالُتها  .(6، ؿ٘دت 2022)شزواٚ،  ٗو

 أهميت املؤسساث الىاشئت:.3.1

لخإزيرها في بِم اإلااػساث الاٛخـادًت، ج١دس ي اإلااطظاث الىاػئت م٢اهت هامت في الاٛخـاد الِالمي، وذل٣ 

 :وجبرش ؤهمُت وم٢اهت اإلااطظاث الىاػئت ُٗما ًلي

ت التي حِخمد ُلى اإلاىازد اإلادلُت وجدٜٝ ُٛمت ملاٗت ُالُت؛ - ت في ألاوؼوت الاٛخـادًت ألاولُت والثاهٍى  اإلاؼاٟز

ُ٘ت مما ٌ -  ظاُد ُلى جدُٜٝ الخىشَّ الِاد٤ واإلاىـٙ للثروة؛دُم الخىمُت ؤلاٛلُمُت واإلادلُت بذ جخىاحد في اإلاىاهٝ الٍس

وّ الُٔاز وجىشَّ مىخجاتها اإلاـىّ؛ -  جصوٍد الـىاُاث ال١بيرة باإلاىاد الخام ٛو

ما٤ والابخ٢از وبهخاج اإلاىخجاث الجدًدة والِملُاث الخ١ىىلىحُت؛ - ادة ألُا  حظاُد ُلى جىمُت ٍز

س و  - ٝ الخٜىُاث الحدًثت وؤلاطخ٘ادة مً همى ج١ىىلىحُا حظاهم في الخىمُت الخ١ىىلىحُت مً خال٤ جوٍى حظٍى

 ؛  (160، ؿ٘دت 2022)طالم، اإلاِلىماث 

ّ الري ًميز هرا الىَى مً اإلااطظاث، ًجِلها ٛادزة ُلى جىلُد  - ير ٗسؾ الِمل ألٗساد اإلاجخمّ، بذ ؤن الىمى الظَس جٗى

د ؤزبدذ الِدًد مً الدزاطاث ُلى اإلاظخىي الِالمي هرا الدوز، ٗ٘ي دزاطت جبين ؤن اإلااطظاث  ٗسؾ حؼُٔل، ٛو

ُٙ ؤُلى بإزب ت للماطظاث ألاخسي؛ الىاػئت خال٤ ُؼس طىىاث خٜٜذ مظخىي جًى  ِت ؤكِاٖ مً ؤي ٗئت ُمٍس

هٌسا ألن اإلااطظت الىاػئت ًم١ً ؤن جيؼس ؤلابداَ في اإلاجخمّ، واإلاظاهمت في حُٔير  بخدار جإزير بًجابي في اإلاجخمّ -

 الُٜم اإلاىحىدة في اإلاجخمّ وخلٝ ُٜلُت حدًدة؛

دّٗ الاٛخـاد هدى الخوىز؛مً خال٤ جٜدًم مىخجاث حدًدة وهى ما ًدُم اإلا ٗخذ ؤطىاٚ حدًدة -  ىاٗظت ٍو

ت، خُث  - ص وؼان البدث والخوىٍس مً خال٤ حِاملها مّ الخ١ىىلىحُا الِالُت والخدماث الٜائمت ُلى اإلاِٗس حٍِص

ظاهم بؼ٢ل  ت، َو داٍٗ ُلى همى الؼٟس ت الىاػئت ٟباخث ًُ الابخ٢از ٍو ٝ البدث والخوىٍس في الؼٟس ٌِمل ٍٗس

الِمل البدثي في الجامِاث واإلاِاهد واإلااطظاث الخِلُمُت ألاخسي، هدُجت لرل٣ حُد في الخىحه الخوبُٜي ؤو 

ًم١ً للماطظت الىاػئت حصجُّ الولبت ؤو الباخثين ُلى جىُ٘ر ؤ٢ٗازهم مً خال٤ الِمل في اإلااطظاث الىاػئت 

 .(362، ؿ٘دت 2021)بىشزب، 

 :الىاشئتدورة حياة املؤسساث .4.1

ت مً اإلاساخل والتي جخمثل في طخت مساخل ٟما ًلي:  جمس اإلااطظاث الىاػئت ُبر مجمُى

ت مً ألاٗساد بوسح همىذج ؤولي ل١٘سة ببداُُت ؤو حدًدة ؤو ختى مرحلت الخأسيس- ، خُث ًٜىم شخف ما، ؤو مجمُى

طت الظٚى والظلٞى وؤذواٚ اإلاظتهل٣ مجىىهت، وخال٤ هره اإلاسخلت ًخم الخِمٝ في البدث، ودزاطت ال١٘سة حُدا ودزا
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سها وبطخمسازاها في اإلاظخٜبل، والبدث ُمً ًمىلها  اإلاظتهدٖ للخإٟد مً بم٢اهُت جىُ٘رها ُلى ازق الىاّٛ وجوٍى

ادة ما ٢ًىن الخمىٍل في اإلاسخلت ألاولى ذاحي مّ بم٢اهُت الحـى٤ ُلى بِم اإلاظاُداث الح٢ىمُت )ػادًت،  ُو

 .(412، ؿ٘دت 2021

، في هره اإلاسخلت ًخم بهالٚ الجُل ألاو٤ مً اإلاىخج ؤو الخدمت، خُث ج٢ىن ٓير مِسوٗت، وزبما مرحلت الاهطالق -

مىلها مادًا،  ؤؿِب ش يء ًم١ً ؤن ًىاحه اإلاٜاو٤ في هره اإلاسخلت هى ؤن ججد مً ًدبجى ال١٘سة ُلى ؤزق الىاّٛ ٍو

ادة ما ًلجإ زائد ما٤ في هره اإلاسخلت بلى ما ٌِٖس بـ ُو ٗٔالبا ما ٢ًىن ألاؿدٛاء   FFF(Freinds, Family,Fools) ألُا

ل مً ٛبل  ل، ؤو ًم١ً الحـى٤ ُلى جمٍى والِائلت هم اإلاـدز ألاو٤ الري ًلجإ بليهم اإلاٜاو٤ للحـى٤ ُلى الخمٍى

ُىد البداًت خُث ج٢ىن دزحت اإلاخاهسة  ألاشخاؾ اإلاظخِدًً للمٔامسة بإمىالهم بذا صح الٜى٤ خاؿت الحمٜى وهم

الم للدُاًت  بدؤ ؤلُا ُالُت. في هره اإلاسخلت ٢ًىن اإلاىخج بداحت بلى ال١ثير مً التروٍج ٟما ٢ًىن مسجّ٘ الظِس، ٍو

  .(58، ؿ٘دت 2021)شبيري،  للمىخىج

بلٕ  مرحلت مبكرة مً إلاكالع و الىمو: - ًبلٕ ٗيها اإلاىخج الرزوة و ٢ًىن هىاٞ خماض مسجّ٘، زم ًىدؼس الِسق ٍو

ه ألاوائل، ُٗبدؤ اللٔى الظلبي خُث  اإلاىخج الرزوة في هره اإلاسخلت ًم١ً ؤن ًخىطّ اليؼان بلى خازج مبخ١ٍس

)بلٔىامي،  تراحًّتزاًد ُدد الِازكين للمىخج و ًبدؤ ال٘ؼل، ؤو ًهىز ُىائٝ ؤخسي مم١ً ؤن جدّٗ اإلاىدجى هدى ال

 .(53، ؿ٘دت 2021

ً )زؤض اإلاا٤ اإلاخاهس( بخمىٍل اإلاؼسوَ بال ؤهه الاهسالق في الوادي مرحلت - م مً اطخمساز اإلامىلين اإلأامٍس : بالٓس

ًادي بلى خسوج  ٌظخمس في التراحّ ختى ًـل بلى مسخلت ًم١ً حظمُتها وادي الحصن ؤو وادي اإلاىث، وهى ما

 اإلاؼسوَ مً الظٚى في خالت ُدم الخداٞز خاؿت وؤن مِدالث الىمى في هره اإلاسخلت ج٢ىن حد مىخ٘لت

 .(32، ؿ٘دت 2020)مِصوش، 

ما٤ في هره اإلاسخلت بةدخا٤ حِدًالث ُلى مىخجه واهالٚ حسلم املىحدر مرحلت - بؿدازاث مدظىت، : ٌظخمس زائد ألُا

خم اهالٚ  ٝ الِمل، ٍو ت الىاػئت بالنهىق مً حدًد ب٘لل الاطتراجُجُاث اإلاوبٜت واٟدظاب الخبرة لٍ٘س لخبدؤ الؼٟس

ٜه ُلى هواٚ ؤوطّ ذ،  الجُل الثاوي مً اإلاىخج وكبى طِسه، وحظٍى  .(408، ؿ٘دت 2020)بظٍى

 الخلليدي للمؤسساث الىاشئت:مصادر الخمويل .5.1

ل اإلااطظاث الىاػئت مً شواًا مخخل٘ت و ذل٣ مً خال٤ ما ًلي:   ًم١ً جىاو٤ مـادز جمٍى

 :املصادر مً وجهت هظر جمويل الخىميت الاكخصادًت.1.5.1

ل منها:  ين مً حهاث ؤو مـادز الخمٍى ل الخىمُت الاٛخـادًت ُٗم١ً ؤن هميز بين هُى )بلٜاًد، اُخمادا ُلى مُِاز جمٍى

 (52، ؿ٘دت 2021

ل ٛواَ اإلااطظاث الىاػئت مً اإلادخ مصادر الخمويل املحليت: - ت طىاء ـــــت الاخخُــــــساث الىهىُـخُث ًخم جمٍى  اٍز
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ل  اإلاولىب ٗةن باليظبت لؤلشخاؾ ؤو اإلااطظاث، و ؤمام ُدم ٟ٘اًت الادخاز الِام و الخاؾ إلاىاحهت الخمٍى

 هىاٞ وطائل مدلُت ؤخسي منها الجباًت و الٜسوق الِامت و ؤلاؿداز الىٜدي الجدًد.

ل ٛواَ اإلااطظاث الىاػئت ُلى مىازد ؤحىبُت لظد  مصادر الخمويل الخارجيت: - خُث حِخمد بِم الدو٤ في جمٍى

لُت، و هره ألامىا٤ ؤلاكاُٗت الخازحُت بما جإخر ػ٢ل اطدثماز  ؤحىبي مباػس مً ؤشخاؾ ؤوهُئاث خاحاتها الخمٍى

لت ألاحل مً خ٢ىماث  وماطظاث، ؤو في ؿىزة بُاهاث مالُت و هباث و حظهُالث، ؤو ُلى ػ٢ل ٛسوق هٍى

 ؤوهُئاث دولُت.

 املصادر مً وجهت هظر جمويل املؤسست: .2.5.1

ت التي حظخخدمها اإلااطظت هٜـد بها حؼ١ُلت خـىم اإلااطظت طىاء ازجبوذ بالدًً ؤو اإلال١ُت ؤي حمُّ مىازد اإلايزاهُ

ل دوزة الاطدثماز ؤو دوزة الاطخٔال٤ ل اإلااطظاث الىاػئت ػ٢ل دُم مٜدم مً الح٢ىمت  .بهدٖ جمٍى ؤخُاها ًإخر جمٍى

 (52، ؿ٘دت 2021)بلٜاًد،  في ؿىز مخخل٘ت ؤهمها: 

اهاث الىٜدًت ُلى  - ػ٢ل مبالٕ لخٔوُت حصء مً ج٢الُٙ الاطدثماز جٜدمها جٜدًم خىاٗص و مصاًا مثل ؤلُا

الح٢ىمت ؤو الهُئت الىؿُت الٜائمت ُلى ٛواَ اإلااطظاث، ؤو ُلى ػ٢ل بُاهاث ُُيُت ٟخٜدًم ؤزاض ي دون 

 .مٜابل ؤو بإطِاز حصجُُِت

ل الاطخٔال٤ الج - ل الاطدثمازاث و ٛسوق ٛـيرة ألاحل لخمٍى لت و مخىطوت ألاحل لخمٍى ازي جٜدًم ٛسوق هٍى

 .بدون ٗىائد ؤو ب٘ىائد مدُمت، مً ٛبل هُئاث م٢ل٘ت برل٣

ُت -  .مىذ بُ٘اءاث حبائُت و ػبه حبائُت و حمٟس

 .جٜدًم اإلاظاُدة ال٘ىُت و الاطدؼازة مً ٛبل مخخـين في مجا٤ دُم و بطىاد اإلااطظاث جاهلهم الهُئت الىؿُت -

 املصادر مً وجهت هظر صيغ الخمويل إلاسالمي: .3.5.1

ّ الجدًدة و التي جدد مً بٛبالهم ُلى الاطدثماز، هجد ٗمً بين  ؤهم اإلاؼا٠ل التي جىاحه ؤصحاب اإلاؼاَز

ل البى٢ي اإلاخمثلت في ال٘ىائد اإلادددة مظبٜا و ج٢الُٙ ؤخسي زطمُت ٛاهىهُت و ج٢الُٙ ٓير  مؼ٢لت ج٢الُٙ الخمٍى

ل ؤلا  ير ٛاهىهُت و التي ؤضحذ حؼ٢ل ج٢ل٘ت بكاُٗت، و ٌِٖس الخمٍى طالمي بإهه: جٜدًم زسوة ُُيُت ؤو هٜدًت، زطمُت ٓو

ٝ البىٞى  ل ًُ هٍس خـٖس ٗيها لٜاء ُائد، و ًٜدم هرا الخمٍى بٜـد الاطترباح مً مال١ها بلى شخف آخس ًدًسها ٍو

 .(53، ؿ٘دت 2021)بلٜاًد،  ؤلاطالمُت

  :املسخحدثتمصادر الخمويل .4.5.1

ل اإلاظخددزت في  ل الدظاهميفي هرا ؤلاهاز جخمثل ؤبسش مـادز الخمٍى ل الجماعي ؤو الخمٍى ل  الخمٍى والخمٍى

مّ ًهىز  2000هى وؼان مالي بدؤجه الدو٤ ألاهجلىطاٟظىهُت طىت ٗ بسؤض اإلاا٤ اإلاخاهس، وباليظبت للمـدز ألاو٤ 

 ّ ل اإلاؼاَز ً لخمٍى ب، جخميز باطخخدام الاهترهِذ ٟملٙ ووطُلت لخدـُل ألامىا٤ مً ُدد ٟبير مً اإلادخٍس الٍى
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ل الجماعي ألو٤ مسة بىاطوت "ما٢ًل طىلُ٘ان" في طىت  ِه  2006الىاػئت، وجم اطخخدام الخمٍى ُىدما ؤهلٝ ُلى مٛى

 .(440، ؿ٘دت 2020)دمدوم، خاكىت مخــت إلادوهاث الُ٘دًى 

ل الجماعي بلى دُىة م٘خىخت للجمهىز لجمّ ألامىا٤ إلاؼسوَ مددد، مً خال٤ مىـاث و  َؼير مـولح الخمٍى

اث والجمهىز، بدُث ًم١ً جٜدًم حِهداث مالُت وحمِها مً خال٤ اإلاىـت  ال١تروهُت جدُذ الخ٘اُل بين حامعي الخبُر

 .(143، ؿ٘دت 2022)لصهازي، 

ل خال٤ ٗترة  ت ، ٗسد ؤو ماطظت( الري ًبدث ًُ الخمٍى ل الجماعي ُلى ٛائد اإلاؼسوَ )ػٟس ًٜىم مبدؤ الخمٍى

ٝ حرب الجمهىز مً خال٤ مىّٛ بل١ترووي ٌظمى  90بلى  20وحيزة   Crowdfunding platformًىما ٟدد ؤٛص ى ًُ هٍس

ل الجماعي بماًلي: خميز الخمٍى  (441، ؿ٘دت 2020)دمدوم،  مً ؤحل جصوٍده باألمىا٤ التي ًدخاحها لرل٣، ٍو

ّ؛ - ل مً ُامت الىاض بلى اإلاؼاَز ت وؿى٤ الخمٍى  خٍس

ّ ؛ -  اخخُاز اإلامى٤ مً بين ُدد ٟبير مً اإلاؼاَز

 ُمس اإلاؼسوَ.الؼ٘اُٗت في جخـُف ألامىا٤ هىا٤  -

ل الجماعي ُددا مً ألاهساٖ ذاث اإلاـلحت وال٘اُلت وهي:  ىىوي ب.، هرا وجلم مىـاث الخمٍى  (63، ؿ٘دت 2021)ٛو

ين، ؤو داُمين، ٟال ًم١ً ؤن ٢ًىهىا ؤٗسادا ؤو ماطظاث- ً، ؤو مخبُر  اإلامىلىن والرًً ًم١ً ؤن ٢ًىهىا مظدثمٍس

ت ؤو مىخج ؤو مؼسوَ ؤو مبادزة ؤو ُمل - اإلاظدثمسون/اإلاظخُ٘دون: وهي الجهت التي حظعى للحـى٤ ُلى ؤمىا٤ لؼٟس

ت واطِت مً الجهاث ال٘اُلت مً الؼس٠اث الـٔيرة، واإلاىٌماث الح٢ىمُت، وألاٗساد،  د حؼ٢ل مجمُى خيري، ٛو

 .واإلااطظاث الىاػئت...،الخ

ل الجماعي: وهي مىـاممىـاث الخ - ً. ٍى ين واإلاظخُ٘دًً/اإلاظدثمٍس  ث ُبر الاهترهذ جسبى بين اإلامىلين/اإلاخبُر

ت مً خال٤ ماطظاث مالُت جدعى  ُبازة ًُ ؤطلىبٗهى  ؤما اإلاـدز الثاوي ّ الاطدثماٍز ل اإلاؼاَز لخمٍى

ل ُلى اإلاظاهمت في زؤض اإلاا٤ وبالخالي اإلاؼاز  ٟت في ألازباح بؼس٠اث زؤض اإلاا٤ اإلاخاهس، خُث ًٜىم هرا الىَى مً الخمٍى

 والخظائس بدُث جخدمل اإلاخاهسة ٠لُا ؤو حصئُا في خالت ٗؼل اإلاؼسوَ. 

م١ً جٜظُم جل٣  جٜىم آلُت ُمل ػس٠اث زؤض اإلاا٤ اإلاخاهس ُلى جدخلها في ٠اٗت مساخل جوىز اإلااطظت ٍو

دة، اإلاساخل بلى زالزت مساخل ٟما ًلي:   (85، ؿ٘دت 2020)بً.ٓش

ت زؤض اإلاا٤ اإلاخاهس في هره اإلاسخلت جمىٍل هٜ٘اث البدث والخىمُت وهٜ٘اث مرحلت ما كبل الاوشاء: - جخىلى ػٟس

 بحساء الخجازب.

ل مرحلت الاهطالق: - ت زؤض اإلاا٤ اإلاخاهس هىا بخجظُد جوبُٝ اإلاؼسوَ ُلى ؤزق الىاّٛ، خُث جخىلى جمٍى جٜىم ػٟس

ٝ اإلاىخىجالتهُئت، ػساء اإلاِداث، وختى   .الُٜام بِملُاث الدُاًت وحظٍى
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ل ماطظاث ٛائمت في خالت كائٜت مالُت،  مرحلت الخوسع:- ت زؤض اإلاا٤ اإلاخاهس بخمٍى في هره اإلاسخلت جٜىم ػٟس

ت زؤض اإلاا٤ اإلاخاهس لظد العجص وشٍادة الواٛت الاهخاحُت للماطظت، البدث ًُ ؤطىاٚ حدًدة   .ٗخخدخل ػٟس

 الخكىولوجيت:حاضىاث ألاعمال .2

خىا اإلاِاؿس ٟمدٞس للخىمُت  هٌسا بلى للدوز الهام الري ؤؿبدذ جادًه اإلااطظاث الىاػئت ٗـي ٛو

الاٛخـادًت، ومّ ُملها في بِئت وؼان جدظم بٌسوٗها اإلاخٔيرة واإلاِٜدة، الطُما مّ جصاًد بىجٜت الِىإلات والخٔيراث 

س ُدد مً آلُ ِت، جم جوٍى اث الدُم لهرا الىَى مً اإلااطظاث في مخخلٙ البلدان، ولِل الِلمُت والخ١ىىلىحُت الظَس

ما٤ الخ١ىىلىحُت.  مً ؤبسش هره آلالُاث خاكىاث ألُا

 حعريف الحاضىاث الخكىولوجيت:.1.2

ت ذاث هابّ  ّ الابخ٢اٍز ما٤ التي حِجى باإلاؼاَز حِٖس الحاكىاث الخ١ىىلىحُت ُلى ؤجها:"هَى مً خاكىاث ألُا

)بٜت،  اٟت مّ مخابس البدث والهُئاث الِلمُت ٠الجامِاث لالطخ٘ادة مً وطائلها وام٢اهاتها"جٜجي، وجخميز بإن لها ػس 

ـــً وؤصحــاب اإلاؼــسوُاث الخ١ىىلىحُــت والخٜىُــت مــً خـال٤ (167، ؿ٘دت 2013 اًــت اإلابادٍز ، ٟما حِٖس بإجهــا:"ُز

ــت مــً ًــم مجمُى ت( وؤلاطــخ٘ادة مــً هخائــج  جٜد ــت، جٜىُــت، ج١ىىلىحُــت، اطدؼــاٍز الخدمــاث الؼــاملت )مالُت ، بداٍز

مــا٤ اإلابيُــت ُلــى اطــخخدام الخ١ىىلىح ـــس ػــس٠اث ألُا  ُــا".البدــىر الِلمُــت، وهٜــل وجـــسوٍج الخ١ىىلىحُــت الجدًــدة، وجوٍى

 (169، ؿ٘دت 2021)ُثمان، 

ها اإلا١خب ؤلاٛلُمي للدو٤ الِسبُت ٗس ُلى ؤجها:"جمثل هموا حدًدا مً البجى الداُمت لليؼاهاث  هرا ُو

ت  ادة الرًً ً٘خٜسون بلى ؤلام٢اهُاث اللسوٍز ت للماطظاث الىاػئت ؤو اإلاوىزًٍ اإلابدُين اإلاِ٘مين بسوح الٍس الابخ٢اٍز

س ؤبداثهم  ٜها".لخوٍى  (27، ؿ٘دت 2017)اإلادهىن،  وجٜىُاتهم اإلابخ١سة وحظٍى

ما٤ مً  ُلى الِمىم، ًم١ً حٍِسٙ الحاكىاث الخ١ىىلىحُت بإجها ماطظت حِمل ُلى حصجُّ ودُم زواد ألُا

ِهم وؤ٢ٗازهم؛ خُث ًخم  ؤصحاب ألا٢ٗاز ؤلابداُُت الرًً ال ًمل٢ىن اإلاىازد اإلاالُت ؤو الخبرة الِالُت لخدُٜٝ مؼاَز

اهىهُت وؿىال  ُٜت ومالُت ٛو ت واهخاحُت وحظٍى ت ٗىُت واداٍز خال٤ ٗترة الحلاهت جٜدًم م٢ان الِمل وخدماث اطدؼاٍز

 بلى جإطِع ماطظت وزبما بدء ؤلاهخاج والِمل الِ٘لي خال٤ ٗترة شمىُت مدددة.

 خصائص الحاضىاث الخكىولوجيت: .2.2

 الخ١ىىلىحُت ُدة خـائف هرٟس منها:للحاكىاث 

ّ جخمخّ  - ّ اإلادخلىت ُلى مِاًير مدددة في طبُل حرب مؼاَز حِخمد الحاكىاث في ُملُت اخخُاز اإلاؼاَز

بالٜدزة ُلى الىجاح، وجدباًً مِاًير الاخخُاز مً خاكىت لؤلخسي خظب ؤهداٖ ٠ل خاكىت بدُث حِخمد 

ّ والخخسج   ؛(140، ؿ٘دت 2016)طِدیت،  مً الحاكىتُلى ٛدزة اإلاؼسوَ ُلى الىمى الظَس

ّ وألا٢ٗاز  -  جخلمً ُملُت الاخخلان جىلُ٘ت مخ٢املت وػاملت ل٢اٗت ؤهىاَ الدُم واإلاظاهدة التي جخولبها اإلاؼاَز
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ل، الاطدؼازاث،  الابداُُت الجدًدة التي جخىاٗٝ اخخُاحاتها مّ بم٢اهُاث الحاكىت مثل: مـادز الخمٍى

يرها؛ ّ اإلاخميز، الخدماث الداُمت ٓو  الاجـاالث، الخٜىُت، الدظهُالث ؤلاحسائُت، اإلاٛى

ٓالبا ما جيؼإ الحاكىاث الخ١ىىلىحُت في اإلااطظاث الِلمُت ٠الجامِاث ؤو اإلاِاهد لالطخ٘ادة مً الخدماث  -

١ُت بالجامِاث % مً الحاكىاث بالىال 27والخبراء بإحىز شهُدة، وفي هرا الاهاز جسجبى  ًاث اإلاخددة الامٍس

 % في الـين؛95وجـل هره اليظبت بلى 

جخميز الحاكىاث الخ١ىىلىحُت بىحىد وخداث الدُم الِلمي والخ١ىىلىجي، والتي جٜام بالخِاون مّ الجامِاث  -

لها بلى  ومساٟص ألابدار، وتهدٖ بلى الاطخ٘ادة مً ألابدار الِلمُت والابخ٢ازاث الخ١ىىلىحُت، وجدٍى

خماد ُلى البيُت ألاطاطُت لهره الجامِاث، مً مِامل ووزغ وؤحهصة  مؼسوُاث هاجحت مً خال٤ الُا

 .(81، ؿ٘دت 2018)بىطِدة،  بدىر، باإلكاٗت بلى ؤُلاء هُئت الخدَزع والباخثين والِاملين

 أهداف الحاضىاث الخكىولوجيت:.3.2

 (121، ؿ٘دت 2019)ُُاغ،  :الخ١ىىلىحُت ؤطاطا بلى بلْى ألاهداٖ آلاجُتحظعى الحاكىاث 

جٜلُل حِثر اإلااطظاث اإلادخلىت في اإلاساخل ألاولى لبداًت وؼان، وجٜلُل ال٘ترة الصمىُت الالشمت لبداًت  -

س بهخاحها؛ وبًجاد الحلى٤ اإلاىاطبت للمؼا٠ل  ت والٜاهىهُت التي جىاحـه اإلااطظت وجوٍى ال٘ىُت واإلاالُت وؤلاداٍز

 اإلااطظت، وبدث ٗسؾ هجاح اإلااطظاث وحصجُّ ألا٢ٗاز اإلابخ١سة؛

ادة ٗسؾ الِمل، خـىؿا باليظبت لروي ال١٘اءاث واإلاىاهب، وشٍادة ُدد اإلااطظاث الٜائمت ُلـى  - ٍش

ّ مِدالث الخ١ىىلىحُـا الحدًثت، بما ًادي بلى بوِاغ وجىمُت الاٛخـاد  الىهجي، و٠ل ذل٣ ًادي بلى ٗز

ّ اإلاظخىي اإلاِِص ي؛  الدخل في اإلاجخمّ اإلادلي وبالخالي ٗز

 اطخددار مىخجاث وخدماث حدًدة جلبي اخخُاحاث الظٚى واإلاىخج اإلادلي؛ -

ٝ ألابدار والدزاطاث التي جٜىم  - بُت  حظٍى بها الجامِاث ومساٟص البدث الِلمي والُٜام بدوز اإلاخخبراث الخجٍس

ا؛ل س ؤ٢ٗاز الا٠ادًمين والباخثين في الجامِاث ٛبل جبىيها ججاٍز  خوٍى

ٝ؛ - ين مً ججظُد ؤ٢ٗازهم في مىخجاث ؤو ُملُاث ٛابلت للدظٍى ً واإلاختُر  جم١ين اإلابخ١ٍس

 جٜدًم اإلاؼىزة الِلمُت ودزاطاث الجدوي للمؼسوُاث الـٔيرة؛ -

ت  - ّ الىاػئت واإلابخ١سة بالٜواُاث ؤلاهخاحُت وخٟس  الظٚى ومخولباجه؛زبى اإلاؼاَز

ُٙ هخــــاإلاظاهم - ازاث وؤلابداُاث في ػ٢ل مؼسوُاث ٛابلت للخدى٤ ــــي والابخ١ــــائج البدث الِلمــــت في جًى

 بلى ؤلاهخاج؛

ُٜت التي ُادة ما جىاحهها في  - ت واإلاالُت وال٘ىُت والدظٍى ّ ُلى مىاحهت الـِىباث ؤلاداٍز مظاُدة اإلاؼاَز

 مسخلت الخإطِع.
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 املؤسساث الىاشئت:ودورها في دعم  في الجسائر حاضىاث ألاعمال الخكىولوجيت واكع  ثاهيا:

ُت وجىمُت اإلااطظاث  ما٤ الخ١خىلىحُت في دُم جٛس هدُجت للىجاح ال١بير واإلالمىض الري خٜٜخه خاكىاث ألُا

ا ما ازجإث ا الىاػئت الٜائمت ُلى ألا٢ٗاز واإلابادزاث الخ١ىىلىحُت اإلاميزة في الدو٤ اإلاخٜدمت، لجصائس ولى بؼ٢ل مخإخس هُى

ُت  مٜازهت ببِم الدو٤ الِسبُت ؤن جإخر ؤًلا بهرا اإلا٘هىم الجدًد طُِا منها بلى جىمُت زٜاٗت الِمل الحس ودُم جٛس

 ٛواَ اإلااطظاث الىاػئت. 

خمثــل الهــدٖ ألاطاطــي لهــره الح اكــىاث في وفي هرا ؤلاهاز جم بوؼاء ُدة خاكـىاث ج١ىىلىحُت ُـبر الـىهً ٍو

ـالم والاجــا٤  ّ ؤلابداُُـــت الٜائمت ُلى جٜدًم الخدماث ٜٗى في مُـــدان ج١ىىلىحُـا ؤلُا جٜــدًم الــدُم ال٢امــل للمؼــاَز

ومساٜٗتهـا بلى ٓاًـت بوؼـاء ماطظت هاػئت وذلـ٣ بـةبسام اج٘اُٛـاث مـّ الى٠الـت الىهىُـت للحٌـائس الخ١ىىلىحُـت 

 ت لها، وهره الحاكىاث هي ُلى الىدى آلاحي:واإلااطظاث الخابِ

 .حاضىت سيدي عبد اهللا:1

ـالم  جخىاحد هره الحاكىت بالِاؿمت وحظخٜبل وجدُم خاملي ألا٢ٗاز اإلابدُـت في مُـدان ج١ىىلىحُـا ألُا

س خـدما ـرا اإلااطظـاث الىاػـئت السآبـت في جوـٍى ـد ؤوؼـإث الحاكـىت طىت �تها ؤو مىخجا�والاجــا٤ ٟو  2009تها، ٛو

س ي في هٌام الحٌيرة اإلاِلىماجُت، حِمل جدذ وؿاًت وشازة وحِخبر الِىـس السئِ 2010واهولٜـذ في وؼـاهها في مولـّ 

مـا٤ في الجصائـس، خُث جساٗٝ ؤٟثر مً  ـادة طـاخت ألُا ـصث في ٍز ـد جمٟس الم والاجـا٤، ٛو د وج١ىىلىحُا ؤلُا  350البًر

ـالم والاجــا٤ مىـد بداًـت ُملُـت الحل ـاهت خظب خامل مؼسوَ في مجا٤ اإلاٜاوالجُت في مجـا٤ ج١ىىلىحُـاث ؤلُا

ماطظت هاػئت مً ؤحل  15ؿاخب مؼسوَ بوؼاء ماطظت و  49، وال جصا٤ جساٗٝ ؤٟثـس مًـ 2020بخـائُاث طىت 

 (95، ؿ٘دت 2020)بىكُاٖ َ.،  الاهوالٚ.

 .حاضىت جامعت باجىت:2.1

ت والتي  ّ بجامِت باجىت ؤو٤ خاكىت ج١ىىلىحُت ؤوؼئذ داخل الجامِت الجصائٍس حِد ججسبت خاكىت اإلاؼاَز

ُـت الحٌـائس الخ١ىىلىحُـت  2013دػـيذ طىت  س وجٛس ججظُدا لالج٘اُٛت اإلابرمت بين ٠ل مً الى٠الت الىهىُت لخوٍى

ت الِامت للبدث ال  ِلمي بىشازة الخِلُم الِالي والبدث الِلمي.بظـُدي ُبـد هللا بالجصائس الِاؿمت، واإلادًٍس

ّ مـً خـاملي الؼـهاداث الجامُِـت وجصوٍـدهم بمِـاٖز وجٜىُـاث  وجىـدزج في بهـاز مساٜٗـت ؤؿـداب اإلاؼـاَز

ِهم وجم١نهم مً ؤن ٢ًىهىا زئطاء ماطظاث هاجحت، جخ١ـىن الدِٗـت ألاولى مـً خـاملي  حظاُد ُلى هطج مؼاَز

ّ بداكـىت ّ بجامِـت باجىـت مـً  اإلاؼـاَز ّ التي حؼمل مجاالث مخخل٘ت منها  11اإلاؼـاَز حامُِـا مـً ؤؿـداب اإلاؼـاَز

ـالم.  البُىلـىحُا وؤلُا

الحاكىت ُبازة ًُ هُئت ُمىمُت لدُم، اطخٜبا٤، جىهين ومساٜٗت إلوؼاء اإلااطظاث حظمذ باإلاسوز مً 

 :اث آلاجُتالخجظُد ومً مهامها ؤجها جٜىم بخٜدًم الخدم ال١٘سة بلى
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ّ واإلااطظاث اإلايؼإة خدًثا إلادة مدددة؛ الخوطين: - ير مٜس بدازي وججازي لحاملي اإلاؼاَز  هى ُبازة ًُ جٗى

ّ واإلااطظاث اإلايؼإة خدًثا وجخمثل في املرافلت:  - ت مً الخدماث جٜدمها الحاكىت لحاملي اإلاؼاَز هي مجمُى

ت، الٜاهىهُ ت الىـائذ اإلاٜدمت في اإلاُادًً ؤلاداٍز ت ٛبل وبِد بوؼاء اإلااطظت؛مجمُى  ت، اإلاداطبُت، الخجاٍز

 وكّ جدذ جـٖس ؤصحاب اإلااطظاث م٢اجب مجهصة مّ جٜدًم خدماث الوبّ وجىشَّ اإلاساطالث؛ -

 مظاُدة اإلااطظاث ُلى مىاحهت الِىائٝ التي جىاحهها؛  -

ُت هره اإلااطظاث؛  -  دزاطت اٛتراخاث الىطائل الخاؿت بتٛر

الم خاؿت في اإلاسخلت ألاولى؛ جٜدًم دُم في جٜىُاث الدظُير  -  وؤلُا

ؤما ما ًخف خدماث دُم الابخ٢از ٗال جصا٤ الحاكىت بُِدة ٠ل البِد ًُ ألاهداٖ اإلاىخٌسة منها، بذ لم 

ت والحـى٤ ُلى بساءة  2015ماطظاث طىت  04جخم١ً الحاكىت بال مً مساٜٗت  مً ؤحل حسجُل الِلمُت الخجاٍز

مثل ذل٣ ما وظب ٗلم جخجاوش اليظبت  2016% مً بحمالي ٠ل الخدماث اإلاٜدمت، ؤما طىت 1.78 خه الاختراَ باطمها، ٍو

مً بحمالي ألاوؼوت وحِد هره اليظب مخُبت لآلما٤ وبُِدة حدا ًُ ما هى مىخٌس منها، والظبب ألاطاس ي في  %6.43

ل الابخ٢ازاث بذ ًٜخـس دُمها في اإلاساٜٗت ُلى خٜٚى ا  إلال١ُت الـىاُُت.ذل٣ هى ُدم مٜدزة الحاكىت ُلى جمٍى

ل مً  ل، ٗةن دوز الحاكىت هى مظاُدة اإلااطظاث في البدث ًُ مـدز جمٍى ُما ًخف خدماث الخمٍى ٗو

ل اإلااطظاث الىاػئت، ٠الى٠الت الىهىُت لدُم حؼُٔل الؼباب والى٠الت  خال٤ ألاحهصة التي وكِتها الدولت لخمٍى

ل مً ٛبل الح ، وال جٜدم للٜسق اإلاـٔس، ولم حظخ٘د ؤي ماطظت مً جمٍى اكىت، ولم حظخ٘د مً ُالٛتها بالبىٞى

سها لوالبي ؤلاًىاء، ولهرا الظبب ٗةن ؤٓلب ؤصحاب اإلااطظاث  دُما مالُا مً خال٤ ُىائد بًجازها للمدالث التي جٗى

ل، وبالخالي ٌِخبر الظبب السئِع في ُصوٖ ؤصحاب  بىن في الاهدظاب للحاكىت هٌسا لِدم وحىد الخمٍى ال ًٓس

ال ً٘ٚى ٛدزة هره اإلااطظاث ُ ت التي جدخاج جمٍى ً الاطخ٘ادة مً خدماث الحاكىت خاؿت اإلاجاالث الابخ٢اٍز

ل ألصحاب اإلااطظاث الىاػئت. دلت  اإلااطظاث، وبالخالي ال حظاهم خاكىت حامِت باجىت في جٜدًم خدمت الخمٍى )بُى

ما٤ في  ما٤ ٟألُت لدُم وجىمُت اإلااطظاث الىاػئت مّ ؤلاػازة لخجازب بِم خاكىاث ألُا ض.، خاكىاث ألُا

 (140، ؿ٘دت 2022الجصائس، 

 .حاضىت جامعت املسيلت:3.1

وهي جدـذ ه١ُـل جــٖس  2019حِخبر ؤو٤ خاكـىت ؤُمـا٤ ُلـى مظـخىي الجامِـاث الىهىُت، ؤوؼإث طىت 

ـــــل جدـــــذ بػـــــسا ـــتي حِمـ ُــــت والـ ُــــت الخ١ىىلىح ـــائج البدــــث والخىم ـــين هخــ ــ ـــــت لخثمـ ُـ ـــث الى٠الـت الىهى ـــــت الِامــــــت للبدـ ٖ اإلادًٍس

س الخ١ىىاوجي. ـــــي والخوــــٍى  الِلمـ

ما٤ مً ذو  ً ُلى حسخير الخٜىُاث تهخم الحاكىت بسواد ألُا ي ال١٘اءاث الجامُِت مً هلبت وباخثين الٜادٍز

ّ خدماث مىخجاث  ّ وماطظاث هاػئت ذاث ؤ٢ٗاز ابداُُت طىا ٠اهذ مؼاَز الخ١ىىلىحُت الحدًثت لخٜدًم مؼاَز

هماذج ُمل ؤو اختراُاث كمً ٛواُاث الخ١ىىلىحُا والر٠ا الاؿوىاعي، الـىاُت، الخجازة، الـُدلت والوب، 
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جـاالث، ج١ىىلىحُا اإلاِلىماث، الواٛت والواٛاث اإلاخجددة، السط٢لت والبِئت ؤو ؤي جٜىُت تهدٖ بلى اطدثماز مـادز الا

ت والبدث الِلمي.  (156، ؿ٘دت 2022)هىبا٤،  اإلاِٗس

ت مً ا ّ في خاكىت حامِت اإلاظُلت ُبر مجمُى دلت ض.،  إلاساخل وهي:جخم ُملُت مساٜٗت اإلاؼاَز  (143، ؿ٘دت 2022)بُى

ًخم ٗدف وجُُٜم لل١٘سة، مّ الاطخِداد الى٘س ي والخٜجي لخجظُد ال١٘سة لدي ؿاخب : املرحلت ألاولى -

 اإلاؼسوَ؛

ّ الجاهصة وجخـُف م٢اجب لها، ووكّ بسهامج  املرحلت الثاهيت: - س مً خال٤ بسامج ًخم اخخُاز اإلاؼاَز جوٍى

ساُٗت؛ ً، ٟما ًخم ؤًلا في هره اإلاسخلت دزاطت حدوي اٛخـادًت ودزاطت حدوي طىطُى دًمٓى  ج٢ٍى

ت الـىاُت، و٠االث : املرحلت الثالثت - في هره اإلاسخلت ًجخمّ الؼس٠اء الاٛخـادًين مّ ؿاخب ال١٘سة )ٓٗس

 و٠الت حؼُٔل الؼباب.... الخ(؛ بى١ُت،

ُّ اج٘اُٛت زالزُت بين الجامِت وؿاخب اإلاؼسوَ والى٠االث اإلاالُت الداُمت، والاج٘اٚ  املرحلت الرابعت: - جٛى

 الِائد. ُلى وظبت

ب. املرحلت الخامست: - ت في الخـٍى  مساٜٗت اإلاؼسوَ في مسخلت ؤلاهجاش ومسخلت بداًت الِملُت ؤلاهخاحُت واإلاؼاٟز

ّ اإلابخ١سة للولب ت مً اإلاؼاَز ت مخىُى ت والباخثخين وؿل ُددها بلى ٓاًت ػهس جدخلً الحاكىت مجمُى

ل مً طىت  س، ٟما بلٕ ُدد  22مؼسوُا بىمىذج ؤولي و 32مؼسوُا منها  54ما ًٜدز بــ  2022ؤٍٗس ١ٗسة ُٛد الخوٍى

، ماطظت داودي لـىاُت sarl vision intekماطظاث هاػئت ممثلت في: ماطظت خلىت طىالز،  05اإلاخخسحين 

 بالبؼسة(، ماطظت خلىت للبِئت والسط٢لت، ماطظت الـىاُاث الٔرائُت "ٛىاُت"اإلاىخجاث الوبُُِت )الِىاًت 

 .(157، ؿ٘دت 2022)هىبا٤، 

 (97-96، الـ٘داث 2020)بىكُاٖ َ.،  جٜىم ُملُت الاخخلان ُلى اخخُاز ؿى٘ين:

 - ّ  الجاهصة : ًخم جخـُف م٢اجب لها.اإلاؼاَز

ً وجيخهي باإلاساٜٗت اإلاُداهُت. - س مً خال٤ بسامج ج٢ٍى ّ الىاػئت: جخلّ لبرهامج جوٍى  اإلاؼاَز

ُلى الِمىم،  ٗةن اإلااػس  ألاطاس ي للح١م ُلى دوز الحاكىاث الخ١ىىلىحُت في دُم اإلااطظاث الىاػئت هى 

ّ ؤو ألا٢ٗاز( اإلادخلىت دد اإلااطظاث اإلاخخسحت ُلى اإلاظخىي الىهجي وخى ما ًم١ً  ُدد اإلااطظاث )اإلاؼاَز ُو

 مالخٌخه مً خال٤ بُاهاث الجدو٤ آلاحي:
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جدول: جطور حعداد املؤسساث الىاشئت املحخضىت واملخخرجت مً الحاضىاث الخكىولوجيت في الجسائر 

 (2021-2011خالل التفترة )

 اليسبت املئويت عدد املؤسساث املخخرجت عدد املؤسساث املحخضىت السىت

2011 33 19 57,58 

2012 29 28 96,55 

2013 37 37 100,00 

2014 120 75 62,50 

2015 135 84 62,22 

2016 158 70 44,30 

2017 161 83 51,55 

2018 186 93 50,00 

2019 85 61 71,76 

2020 79 41 51,90 

)الظداس ي ألاو٤( 2021  69 30 43,48 

 53,92 523 970 اإلاجمَى

ىاث، : املصدر  (217، ؿ٘دت 2022)ٍش

ومً خال٤ ٛساءة بُاهاث الجدو٤ ؤُاله هالخٍ بإن ُدد اإلااطظاث اإلادخلىت واإلاخخسحت ُٖس جربربا خال٤  

جساحّ ُدد اإلااطظاث وهي ال٘ترة التي  2019ال٘ترة اإلادزوطت جازة باالزج٘اَ وجازة ؤخسي باالهخ٘اق. ٗاُخباز مً طىت 

ُد المشاريع المحتضة  ءوضع مؤشرات أدق من قبل السلطات النتقاباإلكاٗت بلى  19-جصامىذ مّ ألاشمت الصحُت الِاإلاُت ٠ٗى

هرا مً حهت، ومً حهت بعد أن تعرضت العديد منها للتوقف وعدم القدرة على تسديد المستحقات التي عليها  ضمانا الستمراريتها

وبلى  2011 في اإلاخىطى خال٤ ال٘ترة اإلامخدة مً طىت %53.92ؤخسي ٗةن مِد٤ جخسج اإلااطظاث ال ًخجاوش وظبت 

ا ما بذا ما ٛىزهذ باليظب اإلادٜٜت في دو٤ الجىاز . 2021ٓاًت الظداس ي ألاو٤ مً طىت   وهي وظبت مخىاكِت هُى

ما٤ الخ١ىىلىحُت واإلااطظاث الىاػئت حملت مً الىٜائف   ُلى الِمىم، حِاوي ٠ل مً خاكىاث ألُا

دم   والخددًاث التي حُِٝ جوىزها، ٗالحاكىاث الخ١ىىلىحُت  حِاوي مً ت ُو مؼ٢لت بِدها ًُ اإلاىاهٝ الحلٍس

ا ما في بهالٚ هرا الىَى مً  وباإلاٜابل هىاٞ، موابٜتها لىماذج الحاكىاث اإلاِمى٤ بها دولُا الحاكىاث جإخس هُى

، لرل٣ ٠اهذ هىاٞ مبادزاث مددودة ولحد آلان لم ًخم حسجُل وال ججسبت زائدة بل مجسد مدا٠اة لىماذج واإلااطظاث

الهاث وهى بُادة ل١٘سة جم جوبُٜها في ٗسوظا  طابٜت مظخىزدة ّ اإلاخخـف في الُا ٟما هى الحا٤ لــ "واد ٟىِع" اإلاٛى

« le bon coin fr »   ،ص في الجصائس (96، ؿ٘دت 2021)بىىحِ٘س . وججدز الاػازة بلى ؤن مٌِم اإلااطظاث الىاػئت جخمٟس

سحّ ذل٣  ت جدٗٝ الِاؿمت، ٍو ما٤، طُس ت )خاكىاث ألُا س ُليها اإلادًىت مٜازهت بباقي اإلادن الجصائٍس بلى البِئت التي جخٗى

، ...الخ(. وجدخل الجصائس خظب اخـائُاث طىت  ( ُلى 11اإلاسجبت الحادًت ُؼس ) 2020الاهترهِذ، ٟثاٗت اهدؼاز البىٞى

ٜي ُٗما ًخِلٝ بِدد اإلااطظاث الىاػئت هرا الىاّٛ ٓير اإلاصجّ ، و (351، ؿ٘دت 2020)م٘سوم،  اإلاظخىي الاٍٗس
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م١ً جىكُذ هره والخاؾ ب اث، ٍو لى ُدة مظخٍى اث ُو اإلااطظاث الىاػئت في الجصائس ًسحّ بلى الِدًد مً اإلاِٛى

اث ُٗما  ًلي:  اإلاِٛى

 على املسخوى املؤسساحي والخىظيمي:*

 (321-320، الـ٘داث 2020)بً.طُ٘ان،  وهىا وسجل آلاحي:

س البُاهاث واإلاِلىماث ؤمس ؤطاس ي طىاء للماطظاث الىاػئت  - كِٙ مىٌىمت اإلاِلىماث الاٛخـادًت خُث ٌِخبر جٗى

الىاػوت إلاىاٟبت الخوىزاث والخٔيراث الحاؿلت وبٜائها ُلى ُلم ب٢ل ما ًدـل بِئتها الخازحُت والخإٛلم مِها، 

ل٣ ًٜلل مً وظبت اإلاجهى٤ لدحها لخ٢ىن ُلى دزاًت ؤوباليظبت للماطظاث السآبت في دخى٤ ٓماز اإلاىاٗظت، ألن ذ

سها الاطدثماز مً  د ٛدزتها ُلى اإلاىاٗظت وبالخالي جٍٜس ٍص بإوكاَ ذل٣ الٜواَ وخـائف اإلاظتهل١ين اإلادخملين؛ ٍو

ُدمه، ٓير ؤن اإلااطظت الىاػئت في الجصائس ججد ه٘ظها ؤمام ماطظاث وهُئاث مخِددة جٜىم بةهخاج وجىشَّ ه٘ع 

ده مً مِلىماث، اإلاِلىما ٜ٘دها الخىحُه الظلُم للحـى٤ ُلى ما جٍس مما ًترجب ث، هرا ما مً ػإهه ؤن ًلللها ٍو

لاٖ لرل٣ ؤنُىه ُدم بدزاٟها لل٘سؾ اإلاخاخت ؤو حدوي الخىطّ،  س البُاهاث في ػ٢لها الخام ٛد ٌؼ٢ل  ٍو جٗى

ت ال جم١نهم مً ٗهم مؼ٢لت في بِم ألاخُان، ٗالخبرة الٜلُلت التي ًخمخّ بها ؤصحاب اإلااطظا ث الىاػئت الجصائٍس

واطخٔال٤ هره البُاهاث واإلاِوُاث ؤخظً اطخٔال٤، مما ًخىحب ُليهم البدث ًُ مدلى٤ هاجه البُاهاث في ػ٢ل 

ى ذل٣ بال بىحىد هُئاث مخخــت في جدلُل و وؼس هره البُاهاث.
ّ
 مبظى، و لً ًخإح

ذ، ٗٔالبا ما  - ذ مً  ًلوس ؤصحاب اإلااطظاث الىاػئت بلى هلب الِدًد مًحِدد الهُئاث التي جمىذ الخـاٍز الخـاٍز

ل بؼ٢ل ٟبير وؼاههم؛  مـالح مخخل٘ت، وهى ما ٌِٛس

البيروٛساهُت وهي مً ؤٟبر اإلاؼا٠ل التي ٌِاوي مً اإلاىاهً بؼ٢ل ُام وؤصحاب اإلااطظاث الىاػئت بؼ٢ل خاؾ،  -

ت اإلاولىبت الطخخساج ومً مٌاهسها هى٤ ٗترة مِالجت اإلال٘اث ُلى مظخىي مخخلٙ ا إلاـالح، حِٜد اإلال٘اث ؤلاداٍز

ت الالشمت إلامازطت اليؼان؛ ذ وألاوزاٚ ؤلاداٍز   الخـاٍز

دم وكىخها واٗخٜازها للمسوهت؛ - ت واإلاىٌمت للماطظاث الىاػئت ووؼاهها ُو  هٜف ألاهس الٜاهىهُت اإلاِٗس

ئت والري ٌِد ؤخد ألاطباب السئِظُت ل٘ؼلهم، ُٓاب اإلاساٜٗت الحُُٜٜت والخىحُه الجُد ألصحاب اإلااطظاث الىاػ -

ما٤  ٗمٌِم اإلااطظاث الىاػئت جمخل٣ ؤ٢ٗازا و/ؤو مىخىحاث، ول١ً لِع لدحها الخبرة ال٢اُٗت في الـىاُت وألُا

.  إلًـا٤ مىخىحاتها بلى الظٚى

 على املسخوى الخمويلي:*

ل مً ؤبسش  ل، بذ ٌِخبر الخمٍى اث ُدًدة جىاحه جل٣ اإلااطظاث مً بُنها مددودًت الى٘اذ للخمٍى هىاٞ مِٛى

اث  لاإلاِٛى ت، بذ ٌؼ٢ل الحـى٤ ُلى الخمٍى بمخخلٙ ؤػ٢اله ؤٟبر ؿِىبت  التي جىاحه اإلااطظاث الىاػئت الجصائٍس

ل لخىطُّ ل للبدء في اإلاؼسوَ ؤو جمٍى ادة الىمى  لهره اإلااطظاث طىاء ٠ان جمٍى ّ لٍص ل حظَس ما٤ ؤو جمٍى  ألُا

ل للماطظت الىاػئت بالىٌس (472، ؿ٘دت 2020)ولدالـافي،  ، وهرا زاحّ لِدم جىاٗس اللماهاث ال٢اُٗت إلاىذ الخمٍى
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ُت وزؤض ما٤ ل٢ىن اإلااطظت الىاػئت جٜىم ُلى ُملُت ؤلابداَ والابخ٢از وال١ثير مً اإلاخاهسة ٗهي  جخولب ٛدزة مِٗس

لي مِخبر لِع في مٜدوز ؤ يره مً ؤصحاب اإلاؼسوَ ؤو ًُ هٍسٝ الاٛتراق مً اإلااطظاث  يجمٍى ماطظت هاػئت جٗى

ما٤ البد ُليها مً بًجاد مـادز  اإلاالُت ٗهي جدخاحه في مخخلٙ مساخل خُاتها. ول٢ي ٢ًىن لها مىهئ ٛدم في مجا٤ ألُا

ل جم١نها مً جٜلُف ٗجى  لها وحٔوُت اخخُاحاتها اإلاالُت للُٜام بإوؼوتها ووًائ٘ها اإلاِخادة وؤًلا كمان جمٍى ة جمٍى

تها واهخٜالها مً مسخلت بلى مسخلت ؤخسي، ٟما ؤن اإلااطظت الىاػئت ج٘خٜد بلى الِدًد مً الِىامل التي مً  اطخمساٍز

ل، ٗالثٜت حِخبر مً ؤهم الِىامل التي جد١ ل مّ ػإجها اٟدظاب زٜت ماطظاث الخمٍى م حِامل ماطظاث الخمٍى

ل والِمُل مدـلت لِدة ماػساث ؤهمها الجدازة الائخماهُت للِمُل  مثل ُىـس الثٜت بين ماطظت الخمٍى ُمالئها، ٍو

ل  وبالخالي ٗةن الِالٛت بين هره اإلااطظاث واإلااطظت ٌؼىبها الحرز الؼدًد، وهى ما ًدى٤ دون خـىلها ُلى الخمٍى

ت  ؤخسي ٌِد هٜف خبرة اإلااطظاث الىاػئت في ؤطع اإلاِامالث البى١ُت والتي حِخبر ؤخد ال٢افي هرا مً حهت، ومً حه

طماث اإلااطظاث ال١بيرة، وشٍادة ُلى ذل٣ ُدم ٛدزتها ُلى الاطخِاهت بالخبراث اإلاخخــت في هرا اإلاجا٤، وهرا 

هرا مً حهت، ومً حهت ؤخسي ٗاإلاـادز  (135، ؿ٘دت 2020)بىزهان، هدُجت الٗخٜازها للسجالث اإلاداطبُت 

ل  ُت وبن مىدذ حؼ٢ل ٗىائدها ُبئا بكاُٗا ُليها مما ًادي ذل٣ بلى احظاَ ٗجىة جمٍى الخٜلُدًت ٠الٜسوق اإلاـٗس

 اإلااطظاث الىاػئت.

 على املسخوى الخكىولوجي والخىميت املسخدامت:*

 (318، ؿ٘دت 2020)بً.طُ٘ان،  مً ُدة هٜائف ومِىٛاث والتي جخمثل في: بذ حِاوي الجصائس ُلى اإلاظخىي الخ١ىىلىجي

البيُت الخدخُت اإلاىاطبت للخ١ىىلىحُا والتي حِخبر خاحت ماطت للماطظاث الىاػئت هٌسا للِدد اإلاتزاًد مً كِٙ  -

 اإلاظتهل١ين ُبر الاهترهِذ؛

مي، والتي جٜدم حؼ١ُلت مخميزة مً الخدماث ُٓاب الخ١ىىلىحُا  -  اإلاالُت والتي حِد مً ؤبسش مٌاهس الاٛخـاد الٛس

ِاث  في الجاهب اإلاالي اُخمادا ُلى الخ١ىىلىحُاث الحدًثت، بال ؤن ُٓاب البيُت الخ١ىىلىحُت اإلاالئمت والدؼَس

ماث ولِل ؤبسشها جدىٍل ألامىا٤ اإلاىاٟبت لهره الخوىزاث، ًادي بلى ُدم اطخ٘ادة هره اإلااطظاث مً هره الخد

 وطٚى الخمىٍل الجماعي؛

اٗخٜاز طٚى الِمل بلى الُد الِاملت الِالُت اإلاهازة والخخـف، الٜادزة ُلى الخِامل مّ الخ١ىىلىحُاث الجدًدة  -

ٙ ألامس ُىد ؤلابداَ بل ُلى ببخ٢از حدًد ًخ٘ٚى ُلى  خاؿت مّ الخىحهاث الحدًثت في الـىاُت؛ خُث ال ًخٛى

؛ ما ٛد ٌظ٘س ًُ جددي ؤٟبر ًخمثل في الحاحت بلى بُادة اختراَ اإلااطظت الىاػئت الا  بخ٢ازاث اإلاىحىدة في الظٚى

ِاث الصبائً؛  لى٘ظها باطخمساز لخٌل ٛادزة ُلى جلبُت جٛى

ت همىذج ؤُما٤  - )ماطظت إلااطظت(؛ وهىا ٛد جسجّ٘ اإلاخاهس B2B جمخل٣ مٌِم اإلااطظاث الىاػئت الجصائٍس

هُت ألجها ال جدٞز اإلاخاهس اإلادخملت التي ٛد جيؼإ باليظبت لها خاؿت مّ ُدم وحىد خوى بدًلت للح٘اي ُلى الال١ترو

ت ُمل اإلااطظت الىاػئت. ص البُاهاث للمان اطخمساٍز  مٟس
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لى مظخىي الخىمُت اإلاظخدامت ُٗم١ً حسجُل ماًلي:   (322، ؿ٘دت 2020)بً.طُ٘ان، ُو

ت  - ير بم٢اهُاث مادًت وبؼٍس ؿِىبت مىاٟبت اإلااطظت الىاػئت إلاخولباث الخىمُت اإلاظخدامت، هٌسا ل٢ىجها جدخاج جٗى

وج١ىىلىحُت لخدُٜٜها، ِٗلى طبُل اإلاثا٤ الخ١ىىلىحُا اإلاظخخدمت في ؤلاهخاج باطخِما٤ الواٛاث الىٌُ٘ت والبدًلت 

 ذاث ج٢ل٘ت ُالُت؛

ت  - ُُ٘اث جدُٜٜها مً كِٙ الىعي واإلاِٗس باليظبت ألصحاب اإلااطظاث الىاػئت بم٘اهُم الخىمُت اإلاظخدامت ٟو

لاًاها؛  خال٤ جبجي اإلاظاولُت الاحخماُُت التي ٟثيرا ما ججهل مىاكُِها ٛو

يُت والخإهير في مجا٤ الخىمُت اإلاظخدامت ألصحاب اإلااطظاث الىاػئت. -  ُٓاب الدوزاث الخ٢ٍى

 على مسخوى املورد البشري:*

م١ً جىكُده  ت ًخِلٝ باإلاىزد البؼسي ٍو بكاٗت بلى ما طبٝ جبرش ؿِىبت ؤخسي جىاحهها اإلااطظاث الىاػئت الجصائٍس

 (474-473، الـ٘داث 2020)ولدالـافي،  ُٗما ًلي:

س الخبرة واإلاظخىي الِلمي والخٜجي ٗاإلااطظت الىاػئت جدخاج هلص الخبرة لدى أصحاب املؤسساث الىاشئت:  - جٗى

ت في  خجظد هٜف الخبرة لدي ؤصحاب اإلااطظاث الىاػئت الجصائٍس ال١بير ٗلال ُلى ؤلاإلاام بإطاطُاث ؤلادازة، هرا ٍو

خماد ؤو ؤلاطخِاهت في بُداد  م١ً للماطظاث الىاػئت الُا ُدم وحىد دزاطت حدوي اختراُٗت إلاؼسوَ اإلااطظت، هرا ٍو

ما٤. دزاطاث الجدوي  اث ألُا ما٤ ؤو مظُس  بم٢اجب الخبرة والدزاطاث ٟما ًم١نها ؤًلا الاطخِاهت بداكىاث ألُا

 العمل بروح التفريم: -

ٝ ًخإلٙ  ٝ له ؤهمُت ٟبري في اإلااطظاث الىاػئت التي ُادة ما جبدؤ بٍ٘س بن الِمل الجماعي ؤو الِمل ٍٟ٘س

ادة م اث مهازاث ج١مُلُت، ُو ا ٢ًىن ٠ل ُلى مخخــا في مجا٤ مِين مً مً ؤُلاء مىزٚى بهم مّ مجمُى

ٝ حُد في بِم ألاخُان بلى ٗؼل اإلااطظت الىاػئت. د ًادي ال٘ؼل في الحـى٤ ُلى ٍٗس  الِملُاث، ٛو

 صعوبت إًجاد املواهب املالئمت:-

١ٗما هى مِلىم ؤن مُِاز السقي و الخٜدم لِع بامخالٞ الثرواث وبهما بامخالٞ ؤلاوظان الٜادز ُلى الخُٔير 

وفي  ، الخدى٤ مً خا٤ بلى خا٤ ؤٗلل و الٜادز ُلى الاطدثماز ألامثل إلم٢اهُاجه وللمىازد واطخٔاللها اطخٔالال ؤمثالو 

ُٙ اإلاىاهب الِالُت الجىدة والاخخ٘اي بها، وخاؿت في مجاالث ؤلاهخاج والخ١ىىلىحُا جددًا هرا الظُاٚ  ٌؼ٢ل جًى

سحّ ذل٣ ل٢ىن الاهلمام بلى  زئِظُا للماطظاث الىاػئت، ٠ىن الِدًد مً هالبي الِمل ال ًمل٢ىن اإلاهازاث ال٢اُٗت؛ ٍو

ُ٘ي الجراب لوالب الِمل، وذل٣ بظبب الخوس ال٢امً في ٗؼل اإلااطظت،  ماطظت هاػئت لِع بالخُاز الًى

ائٙ ؤٟثر اطخٜسازا، ٗلال ًُ ؤن اإلااطظاث الىاػئت  ٗالٔالبُت ج٘لل الِمل لـالح اإلااطظاث ال١بيرة التي حِد بًى

لاث التي جٜدمها هرا مً حهت، ومً حهت ؤخسي   هادزا ما ًم١ً ؤن جىاٗع اإلااطظاث ال١بيرة في هُا٠ل ألاحىز والخٍِى

ت التي  وباُخباز ؤن هٌام الخِلُم السطمي في الجصائس ٌِد مً ؤهم مخسحاث الِمالت اإلااهسة ٗةن هىاٞ ٗجىة بين اإلاِٗس
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ت اإلا ظها للولبت في الجامِاث واإلاِٗس ُ٘هم جلوس اإلااطظت بلى ًخم جدَز ائٙ، وهدُجت لهرا ُىدما ًخم جًى ولىبت للًى

ذ والخ٢ل٘ت ل ص ألاداء واطخخدام اطدثماز ٛدز ٟبير مً الٛى س ٛدزاتهم بالؼ٢ل الري ٌظمذ بخٍِص خإهُلهم وجوٍى

الم و الخد١م في الخٜىُاث الحدًثت.  ج١ىىلىحُاث ؤلُا

 على مسخوى الدسويم:*

اداجه الؼسائُت، ٗبِدما ٠ان  ادة اإلاىخجاث، حٔير ذٚو اإلاظتهل٣ ُو مّ جوىز و همى ألاطىاٚ مً خال٤ جىَى و ٍش

مً اإلاظتهل٣ ًبدث ًُ اإلاىخج اهٜلب اإلا٘هىم، و ؤؿبذ ألاخير ًبدث ًُ ألاو٤ مظخِمال في ذل٣ ػتى الىطائل ل١ظبه 

٘اث اإلاىخج الؼ٢لُت والخٜىُت، ختى حظخجُب ؤٟثر لهره ٗهم خاحاث اإلاظتهل١ين وما ًجب بهجاشه في مجا٤ مىاؿ خال٤

الحاحاث، وبالخالي جدُٜٝ الخىاشن بين خاحاث الظٚى و بم٢اهُاث اإلااطظت، بال ؤن هجاح ذل٣ مسجبى بِدة ُىامل 

اث اإلااطظ في الجصائس جىاحه ، و ؤهمها ؤذواٚ اإلاظتهل١ين، دزحت اإلاىاٗظت، خـائف الظٚى و اإلاىخج و دوزة خُاة اإلاىخج

اث الىاػئت بِم  ٝ والتي هرٟس منها:اإلاِٛى  (318-317، الـ٘داث 2020)بً.طُ٘ان،  اإلاسجبوت بِملُت الدظٍى

ت التي حِخبر ؤطىاٚ ٓير مىٌمت ومجصؤة بلى خد ٟبير مما ًخلٝ خاحصا ؤمام -  بػ٢الُت ه٢ُل ألاطىاٚ الجصائٍس

ت اإلااطظت اإلااطظاث الىاػئت  ت اإلادددة لهٍى لخدُٜٝ الىجاح؛ ٗلال ًُ ُٓاب بطتراجُجُت ِٗالت للِالمت الخجاٍز

  الىاػئت مما ٌُِٝ وجيرة الىمى؛

طلٞى اإلاظتهل٣ الجصائسي بخٔير اإلاىوٜت التي ًٜوً ٗيها وفي اإلاىوٜت ذاتها لِدة اُخبازاث، ألامس الري حِل مً  حٔير-

ت إلاىخىحاتها وخدماتها، ٗإٓلب اإلااطظاث الىاػئت حِاوي الـِب ُلى اإلااطظاث الىاػئت ؤن جل ّ بطتراجُجُت ججاٍز

جي؛  ُمىما مً الس٠ىد والاؤالٚ الخدٍز

ّ ؤُما٤ اإلااطظاث الىاػئت مً  - اث ٌِد مٛى البازشة ل٢ىن الجصائس بلدا مخىَى الثٜاٗاث وألاذواٚ، وبالخالي ٛد اإلاِٛى

 .٠ل مىوٜتال ٢ًىن ٠ل مىخج مىكّ جسخُب بى٘ع الٜدز في 

 الاسخيخاجاث والخوصياث:

ما٤ الخ١ىىلىحُت في اٛخـادًاث بها مً خال٤ ما طبٝ، جدبين مدي ألاهمُت التي جدٌى  خاكىاث ألُا

٘اءتهالدو٤ اإلاخخل٘ت، بالىٌس لٜدز  ُت اإلااطظاث الىاػئت في جخوي الـِىباث والِساُٛل التيتها ٟو  ا ُلى دُم وجٛس

ما٤ جىاحهها في اإلاساخل ألاولى مً  جإطِظها، ٗهي حِخبر مىبخا للماطظاث الىاػئت وؤطاطا لدُم ومساٜٗت زواد ألُا

جي الجامِاث ومساٟص البدث، وجم١ً اإلاِاٖز الِلمُت والخ١ىىلىحُت التي  ؤصحاب ألا٢ٗاز اإلابخ١سة واإلاظخددزت مً خٍس

ظاث اإلادخلىت مسجبى بؼ٢ل واٟدظاب الٜدزاث واإلاهازاث، ٗىمى اإلااط جدُدها الحاكىاث للماطظاث الىاػئت بىاء

 الحاكىت الخ١ىىلىحُت. ٟبير ُلى ُملُاث الاخخلان التي جٜىم ُليها

م مً ؤن ذل٣ زاحّ  وفي الجصائس حِخبر الىخائج اإلاسجلت في مجا٤ الحاكىاث الخ١ىىلىحُت ٓير مسكُت، بالٓس

ير الٌسوٖ اإلاالئمت للم ت وزّٗ للـِىباث التي جىاحهها اإلااطظاث الىاػئت، ولرا ٗةن جٗى اطظاث الىاػئت الجصائٍس
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لى الِمىم جٜدم اإلااطظاث الىاػئت، ب دُم والنهىقُدد الحاكىاث الخ١ىىلىحُت طِظاُد بؼ٢ل ٟبير ُلى  ُو

 الدزاطت في هرا الؼإن الخىؿُاث آلاجُت:

س خدماث ووطائل الدّٗ الال١ترووي وحصجُّ الخجازة الال١تروهُت؛ -  جوٍى

ت اإلابدُت  -  بما في ذل٣ اإلاخىاحدة في الخازج؛ واإلابخ١سةجثمين اإلاىازد البؼٍس

ــً و  - ٝ اإلاىخجـاثنمىلـياإلابًجـاد زوابـى بُــً اإلابخ١ٍس جإهُـل بهازاث و الخ١ىىلىحُـت  ، مـّ الاهخمـام بألُـاث حظـٍى

ُـت اإلاجخمُِـت ًُـ بــسامج الحاكىـاث  ؛ومظاولي الحاكىـاث والخُى

ُـتحاكىـاث مـّ مساٟـص البدث، الكـسوزة زبـى   -  وبوؼـاء بدازة للمخاهـس بالحاكىـت لحماًـت اإلاؼـسوُاث الخٜى

 اإلادخلىـت مً مؼـ١الث الخِثــس وال٘ؼـل؛

ب بهازاث ومظُـالِم -  تـــــاح ٠ل مً الحاكىـــــان هجـمــــــاث، وذل٣ للـــــسي الحاكىـــــل ُلى ج٢ىًٍ وجدٍز

 واإلااطظاث اإلادخلىت؛

 اإلاِلىماث والاجـاالث مً ٛبل الؼس٠اث واإلااطظاث الىاػئت ُلى وحهحصجُّ اُخماد ج١ىىلىحُا  -

يز ُلى الٜواُاث السئِظُت مثل الصحت، الىٜل والخِلُم؛  الخـىؾ، مّ التٟر

ما٤ الخ١ىىلىحُت مً الؼباب اإلاٜاو٤ باطخخدام هٚس وؤطالُب خدًثت ؤٟثر ٟ٘اءة -  جٍٜسب خاكىاث ألُا

ِالُت، ٛائمت باألطاض ُلى الىؿى٤ بلى ّ في ؤي م٢ان وؤي شمان؛ ٗو  خاملي ؤ٢ٗاز اإلاؼاَز

ت  الخ١ىىلىحُتحاكىاث البين  اثُٜد ػسا٠ -  ؛اتهابها وخبر  حىبُت لالطخ٘ادة مً ججازألا حاكىاث والالجصائٍس

س الاٛخـاد الىهجي بؼ٢ل مباػس،  - جىحُه وؼاهاث هُئاث البدث والخ١ىىلىحُا الىهىُت هدى اخخُاحاث جوٍى

ّ الحاكىاث الخ١ىىلىحُت؛ومً زم جسحمت هره الاخخُ  احاث بمؼاَز

اث ؤوؼوت البدث وهٜل الخ١ىىلىحُا  - سها، وزبوها بإولٍى اث مدددة للٜواُاث اإلاولىب جوٍى وكّ ؤولٍى

 وذل٣ ُبر الحاكىاث الخ١ىىلىحُت؛

يز ُلى ؤن ج٢ىن  - اإلاىدظبت للحاكىت الخ١ىىلىحُت مخخــت في ه٘ع اإلاجا٤، وذل٣  اإلااطظاثالتٟر

 مّ بِلها البِم.مً الخِاون  لئلطخ٘ادة الٜـىي 

 

 كائمت املراجع: 

ىاث. ) ما٤ ٟألُت خدًثت لدُم ومساٜٗت اإلااطظاث الىاػئت: دزاطت خالت مؼاجل 2022ؤطماء ٍش (. خاكىاث ألُا

 .222-206،  مجلت دزاطاث اٛخـادًتاإلااطظاث في الجصائس. )حامِت الجل٘ت، اإلادسز( 

خىلُاث حامِت بؼاز في (. اإلااطظاث الىاػئت وجددًاتها في الجصائس. )حامِت بؼاز، اإلادسز( 2020الصهساء بً.طُ٘ان. )

 .325-306(، 03)الِدد  07، اإلاجلد  الِلىم الاٛخـادًت
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دسز( (. ؤزس الحاكىاث الخ١ىىلىحُت ُلى اإلااطظاث اإلابدُت في الجصائس. )حامِت وزٛلت، اإلا2016الظِیدي طِدیت. )

ت للدزاطاث اإلاداطبُت واإلاالُت  .148-137،  اإلاجلت الجصائٍس

ت . )حامِت طو2013ُٙالؼٍسٙ بٜت. ) ُت اٛخـاد اإلاِٗس س وجٛس ، 2(. دوز الحاكىاث الابداُُت )الخ١ىىلىحُت( في جوٍى

تاإلادسز(   .175-157،  مجلت جىمُت اإلاىازد البؼٍس

ىىوي. ) ل اإلااطظاث الىاػئت. )حامِت اإلاظُلت، 2021باًت ٛو ل الجماعي ُبر اإلاىـاث ٟألُت مظخددزت لخمٍى (. الخمٍى

ت والاٛخـادًتاإلادسز(   .76-61(، 01)الِدد  05، اإلاجلد  مجلت البدىر ؤلاداٍز

خىلُاث حامِت بؼاز الىاّٛ واإلاإمى٤. )حامِت بؼاز، اإلادسز( -(. اإلااطظاث الىاػئت في الجصائس2020بسودي م٘سوم. )

 .356-341(، 03)الِدد  07، اإلاجلد  في الِلىم الاٛخـادًت

ت للماطظاث الىاػئت باإلػازة بلى واِٛها في الجصائس. )حامِت بؼاز، ا2021زىزٍت بلٜاًد. ) إلادسز( (. دزاطت هٌٍس

 .67-48(، 01)الِدد  08، اإلاجلد  خىلُاث حامِت بؼاز في الِلىم الاٛخـادًت

مجلت الدزاطاث (. دوز اإلااطظاث الىاػئت في الخىمُت الاٛخـادًت. )حامِت اإلادًت، اإلادسز( 2022حلُلت بً.ُُاد. )

 .174-157(، 01)الِدد  08، اإلاجلد  الٜاهىهُت

دة. ) اإلاا٤ اإلاخاهس ٟألُت لدُم اإلااطظاث الىاػئت في الجصائس. )حامِت بؼاز،  (. ػس٠اث زؤض2020خبِبت بً.ٓش

 .94-79(، 03)الِدد  07، اإلاجلد  خىلُاث حامِت بؼاز في الِلىم الاٛخـادًتاإلادسز( 

ل اإلااطظاث الىاػئت في الجصائس بين الىاّٛ واإلاإمى٤. 2021خير الدًً بىشزب. ) ل اإلااطظاث (. جمٍى بػ٢الُت جمٍى

(. ٠لُت الِلىم الاٛخـادًت والِلىم 380-357)الـ٘داث  في الجصائس بين ألاطالُب الخٜلُدًت واإلاظخددزت الىاػئت

لىم الدظُير: حامِت حُجل. ت ُو  الخجاٍز

ُت اإلااطظاث الـٔيرة واإلاخىطوت. )حامِت ؤم 2019شوبير ُُاغ. ) ما٤ الخٜىُت في دُم وجٛس (. ؤهمُت خاكىاث ألُا

 .133-118،  لدزاطاث الاٛخـادًت واإلاالُتمجلت االبىاقي، اإلادسز( 

دلت. ) ما٤ ودوزه في مساٜٗت اإلااطظاث الىاػئت. )حامِت اإلاظُلت، 2020طازة بُى (. ٛدزاث وجددًاث خاكىاث الُا

ت والاٛخـادًتاإلادسز(   .51-36(، 02)الِدد  04، اإلاجلد  مجلت البدىر الاداٍز

دلت. ) ما٤ ٟألُت لد2022طازة. بُى ُم وجىمُت اإلااطظاث الىاػئت مّ ؤلاػازة لخجازب بِم خاكىاث (. خاكىاث ألُا

ما٤ في الجصائس. )حامِت ؤدزاز، اإلادسز(  ما٤، الخىٌُم والاطتراجُجُتألُا  .163-146،  مجلت بدازة ألُا

ّ اإلاٜاوالجُت : ججازب ُسبُت 2018طُِدة بىطِدة. ) (. الحاكىاث الخ١ىىلىحُت ٟمدخل لخدُُم الابخ٢از في اإلاؼاَز

 .92-77،  مجلت اإلااطظت، اإلادسز( 3ئدة. )حامِت الجصائسزا
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ص طبل الاٛاَل الاٛخـادي: دزاطت 2021ػادًت ٗازح. ) ما٤ ودوزها في دُم اإلااطظاث الىاػئت لخٍِص (. خاكىاث ألُا

اث ال١خاب الجماعي ٗسؾ وجددًاث الاٛاَل الاٛخـادي في الجصائس في ًل اخخالالث الخىاشهاطدؼساُٗت لحالت الجصئس. 

 (. مخبر البدث والدزاطاث الاٛخـادًت : حامِت طٚى اهساض.419-407)الـ٘داث الاٛخـادًت هدُجت حائدت ٠ىزوها 

س اإلااطظاث الىاػئت في الجصائس. )حامِت بؼاز، اإلادسز( 2021ػهلت ٛدزي. ) خىلُاث (. هدى اطتراجُجُت حدًدة لخوٍى

 .17-01(، 02د )الِد 08، اإلاجلد  حامِت بؼاز في الِلىم الاٛخـادًت

خىلُاث حامِت بؼاز في الِلىم (. اإلااطظاث الىاػئت في الجصائس: الىاّٛ والخددًاث. 2021ُائؼت بىىحِ٘س. )

 .107-90(، 01)الِدد  08، اإلاجلد  الاٛخـادًت

ل اإلااطظاث الىاػئت في الٜاهىن الجصائسي 2022ُائؼت شزواٚ. ) س اإلاىٌىمت الاٛخـادًت -(. جمٍى ؿىدٚو دُم وجوٍى

ت للحٜٚى والِلىم الظُاطُتللماطظاث الىاػئت همىذحا. )حامِت جِظمظُلذ، اإلادسز(   07، اإلاجلد  اإلاجلت الجصائٍس

 .989-970(، 01)الِدد 

ٜتها. )حمِت (. الخدد2020ًُثمان ولدالـافي. ) اث التي جىاحه اإلااطظاث الىاػئت في الجصائس وآلُاث دُمها ومٗس

 .483-469(، 03)الِدد  07، اإلاجلد  خىلُاث حامِت بؼاز في الِلىم الاٛخـادًتبؼاز، اإلادسز( 

ما٤ الخ١ىىلىحُت في دُم اإلااطظاث الىاػئت بالجصائس. )حامِت 2020ُالء الدًً بىكُاٖ. ) (. دوز خاكىاث الُا

 .99-86(، 01)الِدد  04، اإلاجلد  مجلت ػِاَ للدزاطاث الاٛخـادًتجِظمظُلذ، اإلادسز( 

اإلااجمس الدولي: اطخخدام (. الؼس٠اث الىاػئت في مجا٤ الخ١ىىلىحُا اإلاالُت. 2022ٟسم طالم ُبد السئٖو طالم. )

ص  05-04 (. بسلين167-136)الـ٘داث  الخ١ىىلىحُا في اإلااطظاث اإلاالُت واإلااطظاث الىاػئت حىان: اإلاٟس

 الدًمٜساهي الِسبي.

ما٤ في الجصائس دزاطت همىذج خاكىت حامِت اإلاظُلت . )حامِت 2022لوُ٘ت هىبا٤. ) (. حصخُف واّٛ خاكىاث ألُا

ما٤، الخىٌُم والاطتراجُجُتؤدزاز، اإلادسز(   .163-146،  مجلت بدازة ألُا

ل اإلااطظ2022لُىدة دزاوي. ) اث الىاػئت في الجصائس ٟسهان للحد مً البوالت. )حامِت (. اطتراجُجُاث دُم وجمٍى

 .165-151(، 02)الِدد  08، اإلاجلد  مجلت الدزاطاث الٜاهىهُتاإلادًت، اإلادسز( 

ّ الـٔيرة في ٛواَ ٓصة: 2017مدمد ابساهُم اإلادهىن. ) س اإلاؼاَز (. واّٛ الحاكىاث الخ١ىىلىحُت ودوزها في جوٍى

مجلت دزاطت مٜازهت بين الحاكىت الخ١ىىلىحُت في الجامِت ؤلاطالمُت وال٢لُت الجامُِت. )حامِت ٓصة، اإلادسز( 

 .51-21،  الجامِت الاطالمُت للدزاطاث

ما٤. 2021مدمد إلاين طلخ. ) اإلالخٜى الىهجي الثاوي ُؼس : اإلااطظاث (. م٘هىم اإلااطظاث الىاػئت وخاكىاث ألُا

 (. ٠لُت الحٜٚى والِلىم الظُاطُت: حامِت الىادي.184-171)الـ٘داث  الىاػئت والحاكىاث
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ذ. ) بؼاز في  خىلُاث حامِت(. واّٛ وآٗاٚ اإلااطظاث الىاػئت في الجصائس. )حامِت بؼاز، اإلادسز( 2020مجى بظٍى

 .421-403(، 03)الِدد  07، اإلاجلد  الِلىم الاٛخـادًت

خىلُاث حامِت بؼاز في (. واّٛ وجددًاث اإلااطظاث الىاػئت في الجصائس. )حامِت بؼاز، اإلادسز( 2021هبُلت بلٔىامي. )

 .32-19(، 01)الِدد  08، اإلاجلد  الِلىم الاٛخـادًت

ـص ز٠ائص الاٛخـاد اإلاِسفي باإلامل١ت الِسبُت الظِىدًت. (. واّٛ خاكىاث الخ2021ٜهجم ؤخمد ُثمان. ) ىُت ٟألُت لخٍِص

 .193-165،  اإلاجلت الِسبُت لئلدازة)حامِت اإلال٣ خالد، اإلادسز( 
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 صالصل اللُمة العاملُة كئصتراًجُة لحفعُل دور املؤصضات الىاشئة في الجسائر 

 -اللُىد و الحددًات  –

Global value chains as a strategy to activate the role of startups in Algeria  

- limitations and challenges - 

  /جامعة مدمدالشٍرف مضاعدًة صىق أهراش / الجسائرد.بىشىاف فاًسة 

Dr.Bouchenaf Faiza/ Mohammed Cherif Messaadia University Souk Ahras    / Algeria 

 

 ملخص الدراصة: 

ش جىمُت العاإلاُت  فيتهذف هزه الذساظت إلى حعلُي المىء على ؤهمُت اإلاؽاسهت في ظالظل اللُمت   اإلاؤظعاث اظدثماساث وجىٍى

ع و جشكُت ؤلاكخفاد الىوني ،  و علُه فلذ ؤـبدذ ظالظل اللُمت العاإلاُت الىاؼئت بئعخباسها ؤخذ إظتراجُجُاث الخيىمت لخدلُم الخىَى

افعُتها و هزا جدلُم جىمُتها اإلاعخلبلُت ؤلاظتراجُجُت اإلاالئمت لهزا الىىع مً اإلاؤظعاث ختى جخمىً مً سفع كذستها ؤلاهخاحُت و جدعين جى

ٌى إلى ألاظىاق العاإلاُت .  و مىه الـى

ل إلي هدُجت مفادها ؤن  في الخدلُلي، وجم الخـى الاسجلاء في و اإلاؽاسهت في ظالظل اللُمت العاإلاُتوكذ جم اظخخذام اإلاىهج الـى

ت الخىىس و الىمى و هزا ظلعلت اللُمت  اث جىافعُت اإلاؤظعت الىاؼئت ، خُث جمىدها فـش ٌعاهم إلى خذ بعُذ حذا في جدعين معخٍى

  الذخٌى لألظىاق العاإلاُت . 

 .  ، الخدذًاث  ، ظالظل اللُمت العاإلاُت ، الىاكع الجضائشي و الخىىىلىحُا اإلاؤظعت الىاؼئت ، ؤلابخياس  الكلمات املفحاخُة : 

 

Abstract : 

This study aims to shed light on the importance of participating in global value chains in developing and 

developing the investments of emerging institutions as one of the government’s strategies to achieve diversification and 

upgrade the national economy , And accordingly, global value chains have become the appropriate strategy for this type of 

institution so that it can raise its production capacity and improve its competitiveness, as well as achieve its future 

development and thus access to global markets. 

We used The descriptive analytical approach , and it was concluded that participation in global value chains and upgrading 

the value chain contributes to a very large extent in improving the competitiveness levels of the emerging enterprise, as it 

gives it the opportunity for development and growth as well as entry to global markets.  

key words : The startups , innovation and technology , global value chains, the Algerian reality  ,  challenges. 
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  امللدمة :

  هدُجت الخبعُت اإلاىللت للىاع اإلادشوكاث و ما ًىجش عىه مً الجضائش ، منها حعاوي التي ؤلاكخفادًت ألاصمت ظل في

 البذًل الىاؼئت اإلاؤظعاث كىاع ، ؤـبذ  البتروٌ ؤظعاس ؤلاكخفادي في خاٌ  ؤي جزبزب في الىمىفي   إهىماػ

 اإلادشوكاث. كىاع خاسج ؤلاكخفادي لإلكالع إظتراجُجي

هزا الىىع مً اإلاؤظعاث ، و الزي خض ي  وجشكُت إوؽاء لدشجُع العبل مخخلف عً للبدث الذولت حععى ولهزا

ت العلىاث وشف مؤخشا بئهخمام غير معبىق مً  مً إوؽائها جم التي والهُاول ؤلاحشاءاث مً العذًذ خالٌ مً الجضائٍش

 لها ًدُذ كذ ، مما العالمي ؤلاكخفاد على مىفخدت إكخفادًت بِئت في ودعمها و جيؽُىها خللها على اإلاعاعذة ؤحل

 . العاإلاُت اللُمت ظالظل إلى الىفار ومنها ؤلاهفخاح هزا فىائذ مً ؤلاظخفادة

خالٌ   للنهىك بهزا اللىاع ، مً الخاسحُت البِئت جىفشها التي الفشؿ ؤهم ؤخذ العاإلاُت، اللُمت ظالظل وحعخبر

 عليها ، مً جىىىي  التي الفىائذ مخخلف مً وؤلاظخفادة إهذماج هزا الىىع مً اإلاؤظعاث في ظالظل اللُمت العاإلاُت 

 العامت العُاظت ًخذم فُما اكخفادها مخغيراث على ؤلاًجابي والخإزير عام، بؽيل الاكخفادًت مىظىمتها ؤداء جدعين

ين على للذولت  .والجضئي الىلي اإلاعخٍى

ت التي ظخفخذ لها  خُث ؤن إهذماج هزا الىىع مً اإلاؤظعاث لمً ظالظل اللُمت العاإلاُت هى بمثابت الفـش

اإلاجاٌ هدى الخىىس و الىمى ، و مىه سفع كذستها ؤلاهخاحُت و جدعين جىافعُتها و هزا جدلُم جىمُتها اإلاعخلبلُت و مىه 

ٌى إلى ألاظىاق العاإلاُت ،   اٌ الشئِس ي الخالي :و مً هىا ًمىً وشح العؤ الـى

ة ثملك ألارضُة الحدحُة لإلهدماج في صالصل اللُمة  إلى أي مدي ًمكً اللىل أن املؤصضات الىاشئة الجسائٍر

 العاملُة ، و فُما ثحمثل إوعكاصات إلاهدماج ؟

 إظخعىاباألظئلتالفشعُت الخالُت : لإلحابت عً ؤلاؼيالُت الشئِعُت

  جخمثل مؤؼشاث جدذًذها ؟ماهي اإلاؤظعاث الىاؼئت  ؟ و فُما 

  باليعبت لهزاالىىع مً اإلاؤظعاث؟ ؤلاكخفادًتما اإلالفىد بعالظل اللُمت العاإلاُت ؟  و ماهي ؤهمُتها  

  ؟س مؽاسهت اإلاؤظعاث الىاؼئت في ظالظل اللُمت العاإلاُت اؤزفُما جخمثل 

  تماهي ؤهم كُىد و جدذًاث  ؟ العاإلاُتبعالظل اللُمت  لخاق اإلاؤظعاث الىاؼئت الجضائٍش

 لإلحابت عً العؤاٌ الشئِس ي و ألاظئلتالفشعُتإظخعىا بالفشلُاث الخالُت :فرضُات الدراصة : 

  الخللُذًت ، خُث لها مؤؼشاث جميزها و جدذدها عً جخخلف اإلاؤظعت  الىاؼئت ولُت عً اإلاؤظعاث

 اإلاؤظعاث العادًت ؛

 ادة في حعاهم التي اإلاىخهجت العُاظاث هيالعاإلاُت  اللُمت ظلعلت  عائذ ؤعلى لخدلُم اإلاىخجاث جىافعُت ٍص

  ؛ؤلاهخاج   مشاخل ول خالٌ الخيالُف مًالخللُل  مع ، ممىىت حىدة بإفمل ممىً
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  ،  ت الخىىس مؽاسهتاإلاؤظعاث الىاؼئت في ظالظل اللُمت العاإلاُت له إزاس إًجابُت عليها خُث جمىدها فـش

  ؛ والىمى و هزا الذخٌى لألظىاق العاإلاُت 

 تاإلاؤظعاث الىاؼئت  في الخفذًش عملُت هجاح فشؿ سغم ٌعاوي العذًذ مً إال ؤن هزااللىاعُبلى  ، الجضائٍش

 اللُىد و الخدذًاث فُما ًخق إهذماحها في ظالظل اللُمت العاإلاُت .

 :  الدراصةأهمُة 

 حعمذ ھامت جىمىیت واظتراجیجیت العاإلایت اللیمت ظالظل في اإلاؽاسهت جفعیل لشوسة مً الذساظت ھزه ؤھمیت جيبع 

 .مخياملت إهخاحُت كاعذة لبىاء الالىشاس دون  مدذدة بمھام اللیام عبر للمؤظعاث الىاؼئت  العالمي الاكخفاد في باالهذماج

  أهداف الدراصة :

مؽاسهت  ؤزش إبشاص،و   العاإلایت اللیمت بعالظل اإلاخعللت الىظشیت اإلافاھیم على الخعشف الى الذساظت هاجه تهذف

ختى جخمىً مً سفع كذستها ؤلاهخاحُت و جدعين جىافعُتها و هزا  العاإلاُت اللُمت ظالظل في  كىاع اإلاؤظعاث الىاؼئت

ٌى إلى ألاظىاق العاإلاُت  ،  الفشؿ و ؤهم الخدذًاث  ؤهم جىلُذ إلى إلافتجدلُم جىمُتها اإلاعخلبلُت و مىه الـى

 جىىسها خاـتب اليعبت للىاكع ؤلاكخفادي الجضائشي .و التي جدذ مً  واإلاعُلاث التي جىاحهها 

 مىهج الدراصة :

في الخدلُلي اإلاىهج على الذساظت هاجه في اعخمذها اإلاخعللت  اإلافاهُم مخخلف خفش خالٌ مً الـى

كذستها سفع دوسه الزي مً اإلامىً ان ًؤدًه في  باإلاؤظعاث الىاؼئت و هزاظالظل اللُمتالعاإلاُت ، و هزا 

 . و جدعين جىافعُتهاؤلاهخاحُت 

 كعمىا الذساظت إلى : : ثلضُمات الدراصة

 ماهُت اإلاؤظعاث الىاؼئت .أوال : 

 ألاهمُت ؤلاكخفادًت لعالظل اللُمت العاإلاُت . ثاهُا :

 سبي اإلاؤظعاث الىاؼئت بعالظل اللُمت العاإلاُت . مدذداث و ؤزش ثالثا :

 أوال : ماهُة املؤصضات الىاشئة .

جخخلف اإلاؤظعت  الىاؼئت ولُت عً اإلاؤظعاث العادًت ، خُث هجذ في هزا ؤلاواس هجذ هىعين مً اإلاؤؼشاث 

ش ؤما  املؤشر الاول لخدذًذ هزا الىىع مً اإلاؤظعاث ، ؤما   املؤشر الثاويفُخمثل في وعبت ؤلاهفاق على البدث و الخىٍى

 لى وبُعت ؤلاهخاج و كُاط ألاداء.فُخمثل في دسحت الىمى و عذد بشاءاث ؤلاختراع باإلؼاسة إ

  اإلاؤظعاث اإلابخىشة .، ؤو  Start upو حعشف هزلً جدذ حعمُت اإلاؽشوع الىاش ئ  : املؤصضات الىاشئة .1
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  ش العابلت ع و التي جيىن في اإلاشاخل اإلابىشة مً همىها، مشخلت حؽهذ فيها عملُت البدث و الخىٍى هي جلً اإلاؽاَس

لإلهىالق، و التي تهذف إلزباث كابلُتها الخلىُت و العىكُت ، و للذ ؤـبدذ هزه اإلايؽإث ؤهثر جذاوال خاـت في 

خُث ؼهذث ألاظىاق اإلاالُت عذة مماسباث على ميؽإة  dot.comنهاًت الدععُيُاث مع إهدؽاس ميؽإة ألاهترهِذ 

عذ بإسباح كُاظُت .
َ
ع للبىسـت و ح  جلىُاث اإلاعلىماث التي جبدث عً الذخٌى العَش

 ادة في  هي الؽشهت التي جخمخع بئمياهُت ؤلاسجلاء بعملها الخجاسي بعشعت ادة ؤلاهخاج و اإلابُعاث مً دون ٍص ؤي ٍص

جلخفش بالمشوسة على ؤسباح ؤكل ألنها ـغيرة ، بل على العىغ هي مؤظعاث كادسة الخيالُف ، و هزا ٌعني ؤنها ال 

 على جىلُذ ؤسباح هبيرة . 

  إرن اإلاؤظعاث الىاؼئتStartup  هي ول اإلاؤظعاث الخذًثت اليؽإة و التي ؤظاظها ؤلابخياس و ؤلابذاع و ألافياس

ادًت ، و ؤمامها إخخماالث هبيرة للىمى و ؤلاصدهاس بعشعت  (431، ـفدت 0202)بىسهان و ـىلي،  . الٍش

ف ًمكً وعلُه م جضعى أنها مؤصضة على الىاشئة املؤصضات جعٍر مبحكرة  خدمة أو جدًد مىحج وطرح لخضٍى

 عدم ثحميز بارثفاع أنها وشاطها، كما مجال أو كطاع الشركة، أو حجم عً الىظر وبغض كبير، صىق  ابه جضتهدف

ع كىي  لىمى ثدلُلها ملابل في عالُة ومخاطرة الحأكد  .هجاخها خالة في ضخمة ألرباح جىيها اخحمال مع وصَر

 خصائص و عُىب املؤصضات الىاشئة : .2

 ًمىً خفش مجمل الخفائق في : خصائص املؤصضات الىاشئة : 1.2

 جمخعها بئمياهاث همى عالُت . 

 . ش  إهخمامها بمجاٌ البدث و الخىٍى

  . مؤظعاث ـغيرة الدجم ، ؼابت 

  .ش  ؤهم ؤـىلها مجشدة و ال ملمىظت و جخجعذ ؤظاظا في البدث و الخىٍى

  ش خُث ؤنها حعاهم بدىالي ت للبدث و الخىٍى حعخبر هزه اإلاؤظعاث باليعبت لإلكخفادًاث اإلاخلذمت ههُيلت جدفيًز

 % مً هزه الهُيلت.02بيعبت 

 ياس الفىاعي .حعمل وىظُي بين البدث الجامعي و ؤلابخ 

  لها . همى  ؤظىاكها بعشعت ظف إلى رلً ظشعت جذٍو

  ًؤصخاب هزه اإلاؤظعاث ًىلم عليهم إظم سحاٌ ألاعماٌ ، و ما ًميزهم ؤنهم ؼباب في ملخبل العمش ؤشخاؿ م

ب اإلاخلذم  (41-40، الففداث L'OCDE ،0221) .روي الخبرة العالُت والخذٍس

 ما ٌعُب هزا الىىع مً اإلاؤظعاث ؤنها : عُىب املؤصضات الىاشئة: 2.2

  دت هبيرة مً الجمهىس بىحىدها مً صبائً ، مىسدًً ، بىىن ... هزا لعُفت مً هاخُت الؽهشة و عذم معشفت ؼٍش

 ألامش ًفلذها الثلت مً وشف هؤالء و بالخالي مً الفعب الخعامل معها.

 عذم هفاًت  . ً  الخذفلاث الىلذًت و إهخفاك كىة اإلافاولاث مع اإلاعدثمٍش

 الزًً ًمىلـــــىف اإلاعدثمــــشح جخــــاوك وهزا ألامش ٌؽـــعذم جمازل اإلاعلىماث خالٌ مشخلت الخف ً  ىن حضء مً ـــــٍش
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 .(M.Roger, 2005, pp. 14-16) اإلاؽشوع.

 ـغيرة إن لم هلل لعُفت جخيىن مً ألاوؽىت التي ججعلها عشلت للخغيراث في الظشوف  مدفظت مالُت

 ؤلاكخفادًت و هزا ًجعل مً خفتها العىكُت في خىش .

  مىاسد مالُت مىخفظت ، و ًشحع العبب في رلً إلى ؤن معذٌ العجض لذي هزا الىىع مً اإلاؤظعاث في اإلاشاخل

ل هزا الىىع مً اإلاؤظعاث هظشا إلسجفاع وعبت  % و هى ما02ألاولى مً خُاتها ًلذس بـ  ًفعش هفىس البىىن مً جمٍى

 (05، ـفدت 0224)عبذ الباظي،  الخىش و العجض لذيها.

 . إفخلاسها لألـٌى اإلاالُت اإلاادًت و التي مً اإلامىً ؤن جيىن ملابل لللشوك اإلافشفُت همماهاث 

  ال مً وشف الجهاث اإلااهدت مؤظعاث لِغ لها خ مداظبي و مىه جدخاج عملُت مىدها اللشك وكخا وٍى جاٍس

 لذساظت و مخابعت اللشك و العذاد .

 . ال ًمىنها ـغش حجمها ؤلاظخفادة مً إكخفادًاث الدجم 

و و سغم ول هزا ًبلي العُب و اإلاؽيل ألاظاس ي الزي ٌعترك هزا الىىع مً اإلاؤظعاث و ٌعترك إمياهُت همىها 

تها  ، و هزا ما بُيخه ُحل ؤلاخفائُاث الخاـت بهزا اإلاجاٌ خُث جخميز بذسحت خىىسة عالُت و هزا ألامش  إظخمشاٍس

بؾ،  عادة ما ًلفيها مً ؤلاظخفادة الفعالت مً اللىىاث الخمىٍلُت الخاسحُت عىغ اإلاؤظعاث الىبيرة . )بٍش

 (02، ـفدت 0222

  : و املؤصضة الكالصُكُةStartup الفرق بين املؤصضة الىاشئة  .3

لين ، إما ؤن  إن اهم فشق بين الىىعين مً اإلاؤظعاث، في ؤن اإلاؤظعت الىاؼئت في اخش اإلاىاف جىاحه وٍش

ؤن جىجر و مً زم ًخم جدىلها إلى مؤظعت ؤو ؼشهت هبيرة ، و الؽيل اإلاىالي ًىضر الفشق  جفؽل و جخخفي ، ؤو

 الجىهشي بين اإلاؤظعخين  :

 : الفرق بين املؤصضة الىاشئة و املؤصضة الحللُدًة . 01شكل ركم 

 

Source : c’est quoi une startup? , publié Le 21/03/2018 , consulté le 24/04/2021.Disponible sur :  startup.fr/dis-c’est quoi 

une startup . 

ؤما الخي ألاخمش ًخق مشاخل همى اإلاؤظعت الخللُذًت ،  مؤظعت هاؼئتٌعبر الخي ألاظىد عً معاس همى 

 خُث جىمً ؤهم الفشوكاث بين اإلاؤظعت الىاؼئت و اإلاؤظعت الخللُذًت في :

  اإلاؤظعت الىالظُىُت جمش بمجمىعت مً اإلاشاخل مً مشخلت ؤلاهىالق إلى مشخلت الىمى ، إلى مشخلت الىضج و بعذها 
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الؽشهت الىاؼئت جمش بعلعلت مً التراحع و الخلذم غير اللابل للخيبؤ في اإلاشخلت ما بين جبذؤ في التراحع ، بِىما 

 ؤلاهىالق و الىمى ، و عىذما جفل إلى مشخلت الىضج ظدعخمش في ؤلاسجفاع و الىمى ؛

 بعذ اإلاشاخل العابلت ًبلى على اإلاؤظعت الىاؼئت ؤن جلذم مىخجها للعىق عىغ اإلاؤظعاث الخللُذًت ؛ 

  باإلاىاصهت بين العائذ بالشغم ً مً إسجفاع اإلاخاوش في اإلاؤظعاث الىاؼئت إال ؤنها جبلى مىلىبت مً كبل اإلاعدثمٍش

واإلاخاوش خاـت في خاٌ هجاح اإلاؽشوع ، بِىما الؽشهت الخللُذًت ًخىحه اإلاعدثمش لعىق جىخفن فُه دسحت عذم 

 الخإهذ و جدلُم ؤسباح عادًت ؛

ل الىىعين مً اإلاؤظعاث ، خُث حعخمذ اإلاؤظعت الىاؼئت على اإلاعدثمش اإلاالن ، اإلاعدثمش اإلاغامش  إخخالف مفادس جمٍى

ع العالُت اإلاخاوش بِىما جدفل  ل هزا الىىع مً اإلاؽاَس ، ؤو سؤط ماٌ اإلاخاوش ، هظشا إلحجام البىىن على جمٍى

ل مً خالٌ اللشوك اإلا ، 0242)بىالؽعىس، فشفُت ؤو اإلاىذ و اإلاعاعذاث الخيىمُت . اإلاؤظعاث الخللُذًت على الخمٍى

  (134-142الففداث 

 : chaine de valeur mondiale  (CVM ) ثاهُا : ألاهمُة إلاكحصادًة لضالصل اللُمة العاملُة

 العاملیة : اللیمة صالصل مفھىم .1

 1985 لبىرثر  value chainاللیمت ظلعلت مفھىم إلى   global value chainsاللیمت العاإلایت  ظالظل حزوس  حعىد

 ول ؤداء عً اإلاعؤولت الذاخلیت وألاوؽىت العملیاث ؤزش لخىلیذ هىشیلت اللیمة " " صلضلةجدلیل  فىشة ؤدخل و الزي

ٌ  بىرثر للعمالء ، ویعخبر اللیمت جدلیم في والدعىیم الخفيیع الخفمیم مً  . اللیمت ظلعلت جدلیل ؤظغ ولع مً ؤو

و هىا وؽير إلى ؤن مفهىم ظلعلت اللُمت هى ؤفمل و ؤدق مً مفهىم اللُمت اإلامافت عىذ دساظت اللذسة 

 على اإلاىافعت .

 ألاولى ؤوؽىت " ؤظاظُت " و ؤخشي " داعمت " ، حؽمل إلى اللیمت جخلم التي ألاوؽىت بخلعیم بىرثركام  و كذ

 البيیت و البؽشیت اإلاىاسد إداسة والخىىیش، البدث الخمىیً، الثاهیت وجمم اإلاشافلت، والخذماث الدعىیم ؤلاهخاج، الامذاداث،

و حعاعذ هزه ألاوؽىت اإلاؤظعت على جدعين الخيعُم و جدلُم الىفاءة داخل ألاوؽىت ألاولُت ،  للمؤظعت الخدخیت

 (Granger ،0242) .للمؤظعت إللافت اللُمت

هي الخىىاث اإلاخعاكبت في عملُت ؤلاهخاج ؤو ألاوؽىت التي جمُف اللُمت إلى مىخج معين ختى  صلضلة اللُمة

ًفل إلى اإلاعخعملين النهائُين ، و مفخاح مفهىم ظلعلت اللُمت هى ؤن إظافت اللُمت التي جدذر عىذ ول مشخلت مً 

 (00-04، الففداث Steven ،0222) اإلاشاخل.

ادة في جضاهم التي املىحهجة الضُاصات هي اللُمة صلضلة أن ًحضح الضابلة الحعاٍرف خالل مً  ثىافضُة ٍز

 ثخبع أي ، املىحج مراخل كل خالل الحكالُف مً الخد مع ممكىة، جىدة بأفضل ممكً عائد أعلى لحدلُم املىحجات

 .للمضتهلك وصىله و ختى الخام طبُعحه مً املىحج

 حاهب مً ابه اللُام ًخم التي دولُا اإلاؽدخت وألاوؽىت اإلاهام حمُع لللُمة العاملُة الضالصل بِىما حؽمل

 ؤداة لللُمت العاإلاُت النهائي ، والعالظل اإلاعخعمل إلى الخفىس  مشخلت مً خذمت ؤو مىخج لىلل العماٌ ؤو اإلاؤظعاث
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 بالعىق  ـلت راث اإلاعىكاث هزه ؤواهذ ظىاء الذولي، الاكخفاد في البلذان اهذماج ؤمام اللائمت اإلاعىكاث لخلُُم مفُذة

 (définition des chaînes de valeur mondiales ،0242)  العامت . بالعُاظاث ؤم

 هفىاعت الفىاعاث مً عذد في كُام اإلاؤظعاث مع هامت همادة لللُمت العاإلاُت العالظل جدلُل بشص  وكذ

ا والعُاساث ؤلالىتروهُاث ًُ ج  ظاهشة غير وؤوؽىت مهام إلى إهخاحها لعالظل " دكُم بعملُت " جلىُع وآلاالث جذٍس

ٌ  مىففلت ، هزه ألاوؽىت جدلل على ؤماهً في جإدًتها ًمىً فها لللُمت العاإلاُت العالظل وى  ولع حؽمل بـى

م ، وؤلاهخاج ، والخفمُم ، الخفىس، ش، والبدث بالخجضئت ، والبُع والخىصَع ، والدعٍى  إداسة رلً في بما والخىٍى

شها  وإعادة الىفاًاث  . جذٍو

 وألاوؽىت الفىاعاث ظلعلت حمُع في الفاعلت مخخلف الجهاث بين لللُمت الترابي العاإلاُت و جظهش ظالظل

 الخدخُت البيُت رلً في بما ؤلاهخاحُت ، اللذساث جىمُت و ؤلاهمائُت الفىائذ ؤكص ى و العمل على جدلُم ، ؤلاكخفادًت

 و الخغلب لللُمت العاإلاُت العالظل في اإلاؽاسهت بغُت ؤلاهخاحُت اللذساث جىمُت واإلاهاساث ... و مىه حعهُل والخىىىلىحُت ،

 اإلاىالي ًىضر بيُت ظلعلت اللُمت العاإلاُت :، و الؽيل  (Corinne ،0241) الخىمُت هزه جبىئ التي العىق  إخفاكاث على

 

 : بيُة صلضلة اللُمة العاملُة : 02شكل ركم 

 

ش الُىهىخاد ،  املصدر :  .40، ؿ  0243جلٍش

مً خالٌ الؽيل ًمىً جدذًذ دوس ليل بلذ في ظالظل اللُمت لخلذًم مىخجاث ؤو خذماث للعىق مً 

اإلاذخالث ألاولُت ) البذاًت ( إلى اإلاعتهلً النهائي، و في ول دوس ًخم جدذًذ اللُمت اإلامافت التي ًدللها البلذ ، و التي 

 بدعامت ، هما ًلي :  جخخلف خعب هىع الذوس اإلاىذمج به ، و مىه مىكعه على مىدنى ؤلا 
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 : مىدنى إبخضامة . 03شكل ركم 

 

Source: Sakshi Aggarwal , Smile Curve and its Linkages with Global Value Chains , Indian Institute of Foreign Trade , 

14 May 2017 , P5. 

 جىصَع ًخم هُف خالله مً ًىضر خُث ، الحاًىاهُة أٌضر شركة مؤظغ ،شُه صحان مىدنى ؤلابدعامت اكترخه

ٌ  على اإلامافت اللُمت  جيىن  ؤًً اإلاىخفمت اإلامافت اللُمت راث ألاوؽىت جىحذ اإلاىخفف في خُث اللُمت، ظلعلت وى

ٌ  ؤمام الخىاحض  اإلاؤظعاث لذي ًيىن  ؤن ًجب لزلً الععش على بؽيل ؤظاس ي اإلاىافعت وحعخمذ مىخفمت الذخى

 حعترك التي الخىاحض جيىن  خُث اإلافب، عىذ ؤو في اإلاىبع ظىاء معخىاها لشفع خافًضا اإلاىدنى مىخفف في الىاكعت

 ٌ  (Tobias, 2016, p. 3) خذة. ؤكل واإلاىافعت ؤعلى الذخى

ٌؽير اإلاىدنى العابم إلى العالكت بين مشاخل ؤلاهخاج و وعبت معاهمتها في إحمالي اللُمت اإلامافت ، و هي جإخز 

ش و الخفمُم و الخجذًذ (، و ؤوؽىت اإلافب upstream ، خُث ؤن ؤوؽىت اإلاىبع  Uؼيل  ) البدث و الخىٍى

downstream  م و خذماث ما بعذ البُع ت و الدعٍى ( حعاهم بالجضء ألاهبر مً اللُمت اإلامافت ملابل ) العالمت الخجاٍس

 خفت ؤلعف إلاشاخل الخفيُع و الخجمُع النهائي للمىخجاث .

في ؤظفل اإلاىدنى بإدوى كُمت ممافت ، و بالخالي ًخىكف حجم اللُمت   Manufacturingخُث ًلع الخفيُع

 ه .اإلامافت على وبُعت اإلاىخج النهائي و الخىىىلىحُا اإلاعخخذمت في جفيُع

 : ثطىر صالصل اللُمة العاملُة .2

و ًمىً إسحاع ،  ولىىه إهدعب ؤهمُت متزاًذة مع مشوس الىكذ ظاهشة حذًذة  ٌعخبر ججضئت ؤلاهخاج العالمي ال 

ظببه هدُجت لإلبخياساث الخىىىلىحُت في مجاٌ الاجفاالث والىلل، مما ؤدي إلى جخفُن جيالُف الخيعُم و هزا ألامش 

 البلذان للخخفق في بعن العملُاث ؤو ميىهاث معُىت بذال مً جفيُع النهائي للمىخج .ظمذ للعذًذ مً 

ا في وبُعت وحجم  CVMو هىا هجذ الذوس الزي جلعبه ظالظل اللُمت العاإلاُت  و التي ؤخذزذ حغُيرا حزٍس

ت التي جمىدها ، وهىاق العملُاث ؤلاهخاحُت على مذي العلذًً اإلاالُين  هذماج ذان الىامُت لإل للبل CVMو هزا الفـش

ال ًؤدي جللائُا و مباؼشة إلى  CVMفي ؤلاكخفاد العالمي بخيلفت ؤكل، ولىً في ملابل هزا هجذ ؤن ؤلاهذماج لمً الـ 
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جدلُم مياظب مادًت ، و إهما بعذ جدلُل مخخلف العُاظاث و اإلاخاوش اإلاشجبىت بئهذماج الذٌو في ظالظل اللُمت 

  (mondial, 2014, p. 82) العاإلاُت.

 ألاهمُة إلاكحصادًة لضالصل اللُمة العاملُة : .3

بئعادة الىظش الى ظالظل اللُمت العاإلاُت، هجذ ؤنها جلىم على الخجضئت الشؤظُت لإلهخاج ومؽاسهت مؤظعاث 

حعُىش ؼشواث مخعذدة الجيعُاث عذًذة في دٌو مخخلفت في اهخاج مىخج معين ظلعت ؤو خذمت بيافت مشاخله ، هما 

يىن كادسا على اإلاىافعت في العىق العالمي.  على جلً العالظل، وبدُث ًضداد حىدة هزا اإلاىخج، ٍو

وهىزا حعذ جلً العالظل ؼبياث لإلهخاج والخجاسة معا ، و في إواس ظالظل اللُمت العاإلاُت ًفبذ الخخفق 

ؤو ؤهثر بئهخاج ظلع وخذماث وظُىت ًخم جبادلها دولُا مع حمُع لِغ في اهخاج مىخج نهائي باليامل، ولىً مشخلت 

 اإلاشاخل ألاخشي للمىخج ، وجدلم ظالظل اللُمت العاإلاُت مىافع عذًذة للذٌو اإلاؽاسهت :

ع إلاؽاسهت ألاظاظُت العماث مً الخلىُت حعذ اإلاهاساث : املهارات ثىمُة  1.3  ، اللُمت العالظل في اإلادلُت الىاؼئت اإلاؽاَس

بُت البرامج جذعُم الخيىمت ملابل رلً و على ع إوؽاء مجاٌ في في الخعلُم حعدثمش وؤن الخذٍس لتزوٍذهزا  اإلاؽاَس

ع ض اإلاىاظبت باألدواث الىىع مً اإلاؽاَس لها همىها لخعٍض  . وجذٍو

 ًجعل خُث العاإلاُت، اللُمت لعالظل سئِعُا مدشوا باعخباسه ، الخىىىلىجي الخلذم ًمىً  :الحكىىلىجُا مضحىي  رفع  2.3

 مثالي، بؽيل مخىىسة نهائُت مىخجاث في العالم مً مخخلفت ؤحضاء في اإلافاوع في اإلاىخجت واإلايىهاث ألاحضاء اجداد مً

 إلى حذًذة جلىُاث الجيعُاث مخعذدة الؽشواث ججلب خُث لإلهخاج، الذولُت الخجضئت ؤمام الباب ًفخذ مما

اداث إلى ًؤدي مما البلذان، مً مدذدة مجمىعت  .الفادساث في الخلت ٍص

ادة واصحلرار معدل الىمى الاكحصادي :  3.3 م اإلاماسظت، واللذسة على الخدذًث،  ٍز مً خالٌ جىبُم الخعلم عً وٍش

 (Aggarwa, 2017) مما ٌعهم في جدلُم الخىمُت الاكخفادًت .

ر :  4.3 خُث ًخم اهخاج مىخجاث ؤخذر مً خُث الجىدة ؤو اإلاىاد  ثدضين الكفاءة الاكحصادًة وزٍادة الحطٍى

له وعشله على معتهلىين في  اإلافىىعت، هما جدبني الذٌو هظام اداسة الجىدة في جفمُم اإلاىخج واهخاحه وحعٍى

 .مىاوم حغشافُت مخخلفت

ل  5.3 ع ثمٍى ل بخىفير و رلً : الدجم واملحىصطة الصغيرة املشاَر عالخاؿ لفالر ؤصخاب  الخمٍى  الفغيرة اإلاؽاَس

، 0243، -ألاوهىخاد  -)مؤجمش ألامم اإلاخدذة للخجاسة والخىمُت لللُمت . العاإلاُت العالظل الدجم في واإلاخىظىت

 .(03-04الففداث 

ر ثجارة اللُمة املضافة :  6.3 مً خالٌ مؽاسهت مؤظعاث في دٌو مخخلفت في مشاخل مخخلفت، ًخدلم فيها  ثطٍى

ش الاظدثماس الذولي لعام  ؤهذ جلٍش % في 32ؤن ججاسة اللُمت اإلامافت بلغذ  0243كُمت ممافت في ول مشخلت. ٍو

مت % في الذٌو اإلاخلذمت، مما ًؤهذ على اظخفادة الذٌو الىامُت مً ظالظل الل42ُالذٌو الىامُت وخىالي 

 .(1، ـفدت 0242)ألامم اإلاخدذة،  العاإلاُت.

ر  2.3  مً خالٌ الاظخفادة مً الخىىساث الخىىىلىحُت في الاهخاج، وال ؼً ؤن جلً العالظل ؤجاخذ  املؤصضات: ثطٍى
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الزاجُت للمؤظعاث ، إلالابلت جىىىلىحُا مخلذمت واإلاعخخذمت في الفىاعاث الشكمُت، وؤظهمذ في جىمُت اللذساث 

 .(1، ـفدت International Trade Centre ،0241) ي.اإلاعاًير العاإلاُت وصٍادة هفُبها في الخبادٌ الذول

 ثالثا: مدددات و أثر ربط املؤصضات الىاشئة بضالصل اللُمة العاملُة :

اإلاؽاسهت في ظالظل اللُمت العاإلاُت و معاعذة  اإلاؤظعاث الىاؼئت على إظتراجُجُت جىمُت اإلاهاساث هي مفخاح 

جلبُت ولباث صبائنها بخفىؿ ؤلامخثاٌ إلاعاًير معُىت فُما ًخعلم باإلاعؤولُت ؤلاحخماعُت للمؤظعاث ، و بالخالي فالجضائش 

عت و الىاكاث اإلاخجذدة ؤمام جدذي هبير ؤال و هى جشكُت مؤظعاتها الىاؼئت خاـت جلً التي جيؽي في كىاع الفىا

  ختى حعخىُع ؤن جذجض لها مياهت في ظالظل اللُمت العاإلاُت.

 الاهذماج في و دسحت هىع على جؤزش التي العىامل مً العذًذ هىان  :العاملُة اللُمة صالصل في املشاركة مدددات .1

 (2ـفدت ، OECD ،0240) :  ؤهمها العاإلاُت اللُمت ظالظل

 اإلاؽاسهت في ظالظل اللُمت العاإلاُت عبر  اهخفمذ ولما ؤهبر اإلادلي العىق  حجم وان فيلما  :الضىق  حجم

 ؤن ًمىنها ألاهبر العىق  راث البلذان ؤن الى إلى ألامام الافت اإلاؽاسهت حجم وصاد ما، لبلذ الخلفُت الشوابي

اث مً خُث ظىاء اإلادلُين الىظىاء مً ؤوظع مجمىعت مً حعخفُذ  اإلابُعاث ؛ ؤو اإلاؽتًر

  جمُل خُث و الخلفُت، ألامامُت اإلاؽاسهت إحمالي إسجفع ولما الذخل مً الفشد هفِب اسجفع ولما :الحىمُة مضحىي 

ادة إلى البلذان اإلاخلذمت  وظُىت؛ همىخجاث ـادساتها إحمالي مً ؤعلى خفت وجبُع الخاسج مً واسداتها ٍص

 لُت الفىاعاث كىاع خفت اسجفعذ ولما :الصىاعي الهُكل  اإلاؽاسهت صادث ، ؤلاحمالي اإلادلي الىاجج في الخدٍى

 ألامامُت؛ اإلاؽاسهت معخىي  الخلفُت، واهخفن

  العاإلاُت اللُمت ظالظل وؽاه جىظُم ًخم :املىكع  ٌ  مشاهض إلى اإلاعافت واهذ فيلما الىبري، الخفيُع مشاهض خى

يا ؤوسوبا في الخفيُع الشئِعُت  ميزة وحىد إلى ٌؽير مما اإلاخخلفت، اإلاؽاسهت اهخفمذ ؤكل، وآظُا الؽمالُت وؤمٍش

 الاكخفاداث. كشب هزه الخمىكع

ت للعُاظاث ًمىً هما  :هزهش الخفىؿ وحه دوسا هاما ، وعلى جلعب ؤن الخشي  والعُاظاث الخجاٍس

 ًفاث حعهل ؤن ًمى الخفذًش،  ؤظىاق في جىاحهها التي ؤو الذاخل في ظىاء الىاسداث، على اإلاىخفمت الجمشهُت الخعٍش

 والخلفُت ؛ الامامُت الشوافذ عبر العاإلاُت اللُمت ظالظل في اإلاؽاسهت ؤلاكلُمُت الخجاسة اجفاكُاث في و اإلاؽاسهت

 وألامامي؛ الخلفي الخيامل مً ول مع هبيرة ـلت له ًيىن  ؤن إلى الذاخل إلى اإلاباؼش ألاحىبي الاظدثماس اهفخاح ًمُل 

 ت، اإلالىُت وخماًت الخجاسة، جِعير رلً في بما اللىحعتي ألاداء  حىدة وهزلً الخدخُت، البيُت وحىدة الفىٍش

ت جإزيراث لها العىامل هزه اإلاؤظعاث، ول  .العاإلاُت اللُمت ظالظل في الاهذماج على كٍى

 ٌؽمل :هما ان الىفار لعالظل اللُمت العاإلاُت و ؤلاظخفادة مً اإلاؽاسهت فيها ًخىلب إجباع مىهج مىظم 

 دمج ظالظل اللُمت العاإلاُت في اظتراجُجُاث الخىمُت الؽاملت ؛ 

  تهُئت بِئت مالئمت للخجاسة و ؤلاظدثماس و جىفير الهُاول ألاظاظُت الذاعمت لها ؛ 

 ش الىفاءاث في اإلاؤظعاث اإلادلُت ؛  بىاء اللذساث و جىٍى
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 . (0243ٍش ؤلاظدثماس العالمي، )جلش  وحىد إواس بُئي و إحخماعي مىُع 

ش ؤظىاكها و جلذًم حعهُالث لدشجُع ؤلاظدثماس  و مً هىا باث مً المشوسي على الجضائش ؤن جمض ي كذما هدى جدٍش

 .هممام إلى ظالظل اللُمت العاإلاُتو جخفُن الشظىم الجمشوهُت  و جدعين البِئت اللاهىهُت ختى جخمىً مً ؤلا 

 الىاشئة في صالصل اللُمة العاملُة :أثر مشاركة املؤصضات  .2

ض اللذساث ؤلاهخاحُت للمؤظعاث الىاؼئت هدُجت سبىها بعالظل اللُمت ٌعمذ لها بخدعين جىافعُتها  إن حعٍض

 ورلً مً خالٌ :

  ل ض الشوابي بين اإلاؤظعاث اإلادلُت و ألاحىبُت ًدُذ للمؤظعاث الىاؼئت الخإكلم مع جدذًاث جىلُذ و جذٍو حعٍض

 الالصمت للمؽاسهت بىجاح في ظالظل اللُمت العاإلاُت ؛اإلاعاف 

 ض ؤلاهخاحُت و ألاداء الؽاملين؛ ع إلى حعٍض  جؤدي جىخالث اإلاؽاَس

  ت ؛  ًخىلب بىاء اللذساث اإلادلُت دعم العلم والخىىىلىحُا و ولع إواس فعاٌ لخلىق واإلالىُت الفىٍش

  ش و دعم ألاعماٌ و بىاء كذساث اإلاؤظعاث الىاؼئت بما ٌعمذ لها باإلمخثاٌ للمعاًير جِعير خذماث جىٍى

 الخلىُت و فهم كىاعذ الخجاسة و ؤلاظدثماس فيهما ؤفمل ؛

   ب على ؤلاداسة ؛ ع بما فيها الخذٍس ش و جىظُم اإلاؽاَس  ولع ظُاظاث جىٍى

  ل على جىحُه حهىد الخىمُت في ؤولى مشاخل ظالظل اللُمت ٌى اإلاؤظعاث الىاؼئت إلى الخمٍى ٌعاعذ ـو

  (152)حذًذي ، ـفدت اإلادلُت إظخفادة مباؼشة.  اإلاؤظعاثخفُذ خُث حع

 إًجابُات و صلبُات إلاهدماج ضمً صالصل اللُمة العاملُة : .3

 إًجابُات إلاهدماج : 1.3

 ؤن ٌعاعذ ًمىً مما ألاحىبي، والاظدثماس الخجاسة في الاهفخاح للذولت ًدُذ العاإلاُت اللُمت ظالظل في الاهذماج إن

 مً العاملت الُذ وهلل جلىم بها التي ألاوؽىت في اللذساث وبىاء والخىىىلىحُا اإلاعشفت اهدعاب خالٌ مً الخىمُت في

لُت الفىاعت إلى الضساعت  ، و ًمىً جلخُق ؤهم اًجابُاث الاهذماج في :  والخذماث الخدٍى

 اإلاباؼش؛ ألاحىبي والاظدثماس الاظخيراد وٍشم عً واإلاعشفت الخىىىلىحُا هلل 

 ٌى إلى ألاظىاق العاإلاُت ، و مىه خلم فشؿ للشبذ؛ بىاء  اللذساث و الـى

 لُت الفىاعاث وؽاه إلى الضساعت مً العاإلاُت اللُمت ظالظل في ألاولي الاهذماج والخذماث ، و الزي  الخدٍى

ٌ  إلى غالبا ًؤدي ،  الخىمُت مً ألاولى اإلاشاخل في للبلذان مً ألاخُان هثير في ًدذر ما هزا مفُذ، هُىلي جدى

 إلى العمالت جدىلذ ألن والشفاه، ؤلاهخاحُت في هبيرة مياظب مع اللُمت ظالظل في الاهذماج ًشجبي ما عادةخُث 

 الاولى في اإلاشاخل ماهشة غير هبيرة عمالت ًىظفان اللىاعين هزًً ؤن مً الشغم على الخذماث ؤو الخفيُع كىاع

 (424-422، الففداث OMC ،0241) .الخىمُت مً

 منها: الجذًذة، العاإلاُت العىق  في الخدذًاث بعن اإلاؤظعاث جىاحهصلبُات إلاهدماج :  2.2

 الذولُت اإلاعاًير خىش اسجفاع  ٌ   وعبُا؛ مخىفشة غير حعخبر التي الدعلُم ومىاعُذ والجىدة الععش على للخفى
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 الاهخاج مً وعبُا واظع هىاق إلى جدخاج اإلاؤظعاث إن  ٌ  لذي ًيىن  ان ؤو العاإلاُت، اللُمت ظالظل في للذخى

ٌ  اإلاخخففت الخىىىلىحُا مً هامؾ الؽشهت  اللُمت؛ ظالظل في للذخى

 ت مً جىافغ ؤن لؽشهت ًمىً إر الخىافعُت ، المغىه خىش ؤًما اإلاؤظعاث جىاحه  ألاظعاس اهخفاك صاٍو

ت مًو ؤ  العلعلت؛ في ًىجر الزي هى وألافمل اإلاىخجاث، وحىدة هىعُت صاٍو

 العلعلت؛ في اإلاؽاسهت ألاوشاف بلُت إلى في خاٌ وحىدها بعهىلت  إهدؽاس الفذماث 

 اإلافب؛ كىاعاث على ًؤزش وهزلً بإهملها، العلعلت على ًؤزش ؤن ًمىً واخذ كىاع في الاهخاحُت في الاهخفاك 

ةكُىد لخاق املؤصضات الىاشئة  .4  بضالصل اللُمة العاملُة : الجسائٍر

ٌ  لمً مشمىكت مياهت لخبىء جؤهلها هائلت بئمياهُاث الجضائش جضخش  عملُت هجاح فشؿ سغم و اإلاىىلت، دو

ت،اإلاؤظعاث الىاؼئت  في الخفذًش  في الفؽل إلى جؤدي ما غالبا التي و اللُىد مً عذدا جىاحه العملُت هزه فئن الجضائٍش

 :في إحمالها ًمىً اللُىد هزه اإلايؽىد، الهذف جدلُم

  :اللاهىهُة و الضُاصُة اللُىد  1.4

عاث و ـذوس كىاهين خاٌ باإلاؤظعت في جلخم ؤن ًمىً التي الخعائش في اللُىد هزه جخمثل  جخعاهغ حذًذة حؽَش

 اللُىد : هزه بين مً هزهش و اإلاؤظعت ، ؤهذاف ول ؤو بعن مع

 الخإمُم ؛ 

 للمؽشوعاث؛ الخففُت و اإلافادسة 

  اإلايىن  على اظخخذام الؽشوه اإلاىلىعت و ألاحىبي الىلذ في الخعامل و ألاحىبُت اإلالىُت على اإلافشولت اللُىد 

فت و الىلاباث، اججاهاث و اإلادلي،  (Lernoux  ،0240)  . غيرها و الجمشهُت الخعٍش

  :الاصخثمار بِئة كُىد  2.3

مثل  لها وحه الزي الىبير الذعم الخيىمي سغم الذولُت ، باألظىاق الخمىكع في الىفىُت غير الفادساث فؽلذ للذ

الخاث بشهامج ت اللذساث سفع إلى الشامُت ؤلـا  الخىعُت ، خالٌ مً ألاعماٌ بِئت جدعين ،الىاؼئت  للمؤظعاث الخفذًٍش

ل اإلادخمل ؤو اإلافذسة اإلاؤظعاث جىحُه و الخذٍسب  .الخإهُل بشامج في جىىع على فمال ؤوؽىتها، جذٍو

 زماوي ملء عليها فُجب هبيرة ، بيروكشاوُت جىاحه جضاٌ ال فهي الخفذًش في الشاغبت للمؤظعاث باليعبت ؤما

 ؤن جبين Algexالخاسحُت  الخجاسة ووالت بُاهاث على رلً فئن عالوة ًىما ...، و عؽش ظبعت إلاذة وؤلاهخظاس وزائم،

 اإلاؤظعاث وفُاث معذٌ إسجفاع إلى اإلافذٍسً عذد في الخاد ؤلاهخفاك هزا جفعير ًمىً عذدا و ؤكل هم اإلافذٍسً

ت ، واإلاخىظىت الفغيرة ع لخىمُت الىوىُت العام للىوالت اإلاذًش بُان فدعب الجضائٍش  واإلاخىظىت فئن الفغيرة اإلاؽاَس

 اللُىد التي جدذ مً ؤلاظدثماس في :عام ، و ًمىً جلخُق ؤهم  ؤبىابها ول حغلم ؼشهت 30000خىالي 

  عُت و كاهىهُت و جىظُمُت التي جدىم ؤلُاث الخفذًش و اإلاىافعت و اإلاعامالث الخباوؤ في إدساج هفىؿ حؽَش

ت ...؛  الخجاٍس

  ًلُت و مىه إهخفاك هامؾ الشبذ اإلامى إسجفاع جيالُف الىلل الذولي و التي ًترجب عنها إسجفاع الخيالُف الدعٍى

 عملُت الخفذًش؛ جدلُله مً
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 ين ظىاءا على اإلاعخىي الىوني ؤو على اإلاعخىي الخاسجي ؛ ً الجضائٍش  غُاب الخىظُم و الخيعُم بين مخخلف اإلافذٍس

 . عُت و الخىظُمُت بغُت جشكُت و حشجُع الفادساث )إبً خمىد  ـعىبت الخىبُم العملي إلاخخلف ؤلاحشاءاث الدؽَش

 (042ـفدت  ،0222، 

ة اللُىد 3.4 ت اللُىد مفادس جخمثل  :الحجاٍر  :   في ؤظاظا الخجاٍس

  ين فُما ًخق ً الجضائٍش ٌ في ألاظىاق ألاحىبُت  جمىكعهاإوعذام الخبرة لذي اإلافذٍس ، و هزا ألامش  إلاذة ؤوى

ت للىظام ؤلاهخاجي الىوني ؛ ش الخبادالث الخجاٍس  ظُيىن له إسجذاد عىس ي و جازير ظلبي فُما ًخق جدٍش

 ين ؛  غُاب ؼبه هلي لثلافت الخفذًش لذي اإلاخعاملين ؤلاكخفادًين الجضائٍش

 فت بعن جخفُق عذم و للخفذًش اإلاىحهت الخىىه هلق الشخالث ، عذم إهخظام بشامج  للعملُاث اوئاإلاى  ؤـس

ت  فلي ؛ الخفذًٍش

 تاإلاؤظعاث الىاؼئت  إمخالن عذم  إجخار مً جمىنها التي الذولُت ألاظىاق عً اليافُت والبُاهاث اإلاعلىماث الجضائٍش

 حذوي  ؤو اإلاخاخت للفشؿ اإلاؤظعت ـاخب إدسان عذم عىه ًترجب مما سؼُذة، اكخفادًت ؤظغ على الاظدثماس كشاس

ع ؤو الخىظع  (210، ـفدت 0222) فشحي و ـالخي،  ؛اليؽاه  جىَى

  غُاب إظتراجُجُت مدذدة اإلاعالم للخفذًش هزه ألاخيرة حعخبر مهمت حذا لخىمُت و جىصَع الفادساث و جدلُم

 الىاحمت عً الخفذًش ؛جىافعُت ، و بالخالي مُل ؤلاكخفاد لإلظتراد بعبب إسجفاع وعبت الشبذ و الخللُل مً اإلاخاوش 

 ش ؛  غُاب ؤلابذاع و ؤلابخياس الخلني و الخىىىلىجي بعبب لعف ميزاهُت البدث و الخىٍى

  ظىء جىبُم ؤو إظخخذام الخىىىلىحُا ، و مىه عذم اللذسة على جلذًم مىخجاث مىابلت للمىاـفاث الذولُت

 ظىاءا مً خُث الخفمُم او مً خُث الخعلُم ؛

  عذم جىافم اإلاىخجاث الىوىُت اإلاىحهت للخفذًش مع اإلاعاًير الذولُت مً خُث الجىدة و الىظافت و بالخالي عذم

 (5-2، الففداث 0222)كذي ،  إسجلائها للخفذًش ال مً خُث الىمُت ، ؤو مً خُث الجىدة ، ؤو مً خُث الخيالُف ؛

  ًهلقظف إلى رل ً  و هزا لألت ؤظعاسها ، إسجفاع و اإلاعخىسدة هفف اإلافىعت اإلاىخجاث ألاولُت ، باإلاىاد الخمٍى

ل في عليها ؤلاعخماد ًمىً ال التي و الخفذًش مجاٌ في اإلادللت اليعب  الفعبت ؛ بالعملت اإلاؤظعت وؽاواث جمٍى

 الىابع الخفىص ي راث الخىصَع كىىاث إوعذام و اإلاؤظعت داخل الخفذًش بىظُفت جخىفل التي الهُاول غُاب 

 البُع. بعذ ما لخذماث مفلخت ولع دون  جدلُلها ًمىً ال فالفادساث البُع ، بعذ ما وخذماث

  :الثلافُة اللُىد 4.4

 اإلادلي العىق  بين و اإلاعشفت الثلافي الخباًً و اإلاعتهلىين ؤرواق في الاخخالف و الخباًً عً الىاحمت اللُىد هي و

 الذولُت.  اإلاعامالث في اللشاس ـىع و اإلاعلىماث جذفم على جؤزش التي و ألاحىبي،و

 و ًمىً جلخُفها في الىلاه الخالُت :  :باملىافضة املرثبطة اللُىد 5.4

  عذم جىابم اإلاىخىج الىوني مع اإلاعاًير الذولُت خاـت في مجاٌ الجىدة و الىىعُت و كُىد البِئت ، إر حعاوي

ت مً حىدة مىخفمت و  هىعُت سدًئت ، ظف إلى رلً عشك اإلاىخجاث الىوىُت دون إحشاء اإلاىخجاث الجضائٍش

لُت إلخخُاحاث و سغباث الضبىن ، إلى حاهب الغُاب الىلي للشكابت في مشخلت ؤلاهخاج؛  دساظاث و ؤبدار حعٍى
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 ت خُث:اإلاؤظعاث الىاؼئت  و بالعىق  اإلاخىاحذة اإلاؤظعاث اإلاخيافئت بين غير اإلاىافعت  الجضائٍش

 ت الخىىىلىحُت، الخىافعُت، اللذسة و اإلاشجفعت ؤلاهخاحُت العالُت، الىفاءة جمخلً ألاولى لُت ؤلاداٍس  الىبيرة. والدعٍى

 إلى مؽيل باإللافت ألاٌو ، الىشف بها ًخمخع التي اإلاضاًا وافت على ؤلامياهاث مدذودًت مً حعاوي الثاهُت 

م و ؤلاهخاج لىظم الهُىلي الخىُف ا ألاحىبي العىق  مع اللفير اإلاذي في الدعٍى غُاب  ظل في خفـى

لُت للمعلىماث هظام وحىد عذم و الخاسحُت ألاظىاق عً الالصمت الذساظاث ت ...و مىه  و الدعٍى الخفذًٍش

ت و عذم ؤخزها بعين اإلاؤظعاث الىظش لذي كفش للخفذًش  إظتراجُجُت بىاء جلعُماتها في الاعخباس الجضائٍش

)بشاق و عبُلت ،  فلي . الاكخفادًت الخظاهشاث إواس في دولُت ىاقؤظ عً بالبدث فهي جىخفي البذاًت، مىز

 (434، ـفدت 0222

 ين مخاوش ً الجضائٍش  و مخخلف ؤلاحشاءاث الاظدثماس على اإلافشولت اللُىد ) كاهىهُت و ظُاظُت ًىاحه اإلافذٍس

ٌ  الخيىماث جفشلها التي اللىاهينو   (20، ـفدت 0224) ؤبى كدف،  ( ؛ اإلامُفت الذو

  ت بالشغم مً ؤلاعاهاث اإلالذمت مً وشف الذولت و ًشحع ظبب هزا ؤلاسجفاع في ألاظعاس إسجفاع ؤظعاس العلع الجضائٍش

هى هدُجت عذم إلى عذم ؤلاظخخذام العلالوي للمىاسد اإلاخىفشة و هزا عذم ؤلاظخفادة مً إكخفادًاث الدجم ، و 

 الخيامل الفىاعي ما بين الىخذاث ؤلاهخاحُت ؛

 عذم الاخز بإظلىب هظام الجىدة في مجاٌ جدذًذ و جفمُم اإلاىخجاث ؛ 

  عذم جىافش هظام للمعلىماث ًخممً وافت البُاهاث و ؤلاخفائُاث التي جشبي بالعملُت الاهخاحُت و مىكع

 العلعت في العىق ؛

 ا داخل اإلاؤظعت و مىه اللماء على ؤلابذاع و ؤلابخياس فيها؛ الغُاب الىلي للخدفيز ظىاءا  وان مادًا ؤو معىٍى

ت وهزا لعف هفاءة الهُاول التي جخىلى عملُت الخفذًش. ) ظعُذي  عذم هفاءة اإلاؤظعاث اإلاماسظت للعملُت الخفذًٍش

 .(43، ـفدت 0220و.، 

 

  خاثمة :

 في ًخمثل و ، بالغت ؤهمُت رو ؤلاكخفاد الىاؼئت في اإلاؤظعاث جلعبه ؤن اإلامىً مً الزي الجىهشي  الذوس  إن

عُت الىبُعت معالجت و جشكُت على كذستها مذي إهخاجي ، و هزه خلُلت  لإلكخفاد إعادة ؤلاعخباس و الىوني لإلكخفاد الَش

 . ال غباس عليها 

ت إهخمام ؤن هما  خُث وان له دوس هبير حذا في ، إهياسه ًمىً ال اإلاؤظعاث مً الىىع بهزا العلىاث الجضائٍش

اتها و  جدعين  بِئت في ،و هزا جدلُم جىمُتها اإلاعخلبلُت  و جيؽُىهاسفع كذستها ؤلاهخاحُت و جدعين جىافعُتها معخٍى

 ظالظل إلى الىفار ومنها ؤلاهفخاح هزا فىائذ مً ؤلاظخفادة لها ًدُذ كذ ، مما العالمي ؤلاكخفاد على مىفخدت إكخفادًت

 . العاإلاُت اللُمت

  في ؤلاهذماج خالٌ مً ، العاإلاُت ألاظىاق في الىاؼئت اإلاؤظعاث مؽاسهت ؤهمُت بمذي الىعي و مً هىا ، لشوسة
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 معخىي  جدعين في ألاخير في حعاهم التي و عنها الىاؼئت الفشؿ إهتهاص خالٌ مً رلً و ، لللُمت العاإلاُت العالظل

ع ل جىفير ، الخذمت ؤو اإلاىخج حىدة جدعين ، الخىىىلىحُا معخىي  سفع ، مهاساتها جىمُت خالٌ مً الىاؼئت اإلاؽاَس  الخمٍى

عها و جىظُعها لخلبُت إخخُاحاث العىكين اإلادلُت  الالصم لها ...بما ٌعاعذها على جشكُت و جدعين حىدة مىخجاتها و جىَى

لىا إلى ؤن :  و الذولُت ، و مً خالٌ ما ظبم جـى

  ت التي ظخفخج لها اإلاجاٌ هدى إهذماج اإلاؤظعاث الىاؼئت لمً ظالظل اللُمت العاإلاُت هى بمثابت الفـش

الخىىس و الىمى ، و مىه سفع كذستها ؤلاهخاحُت و جدعين جىافعُتها و هزا جدلُم جىمُتها اإلاعخلبلُت و مىه 

ٌى إلى ألاظىاق العاإلاُت ؛  الـى

 ُمت العاإلاُت ًدلم لهامياظب عذًذة و كُمت ممافت عالُت؛إن سبي اإلاؤظعاث الىاؼئت بعالظل الل 

 لمً مشمىكت مياهت لخبىء جؤهلها هائلت بئمياهُاث الجضائش جضخش  ٌ  عملُت هجاح فشؿ سغم و اإلاىىلت، دو

ت، الىاؼئت اإلاؤظعاث في الخفذًش  إلى جؤدي ما غالبا التي و اللُىد مً عذدا جىاحه العملُت هزه فئن الجضائٍش

 اإلايؽىد ؛ الهذف جدلُم في الفؽل

 العاإلاُت ؛ اللُمت ظالظل إلى بالىفار لها حعمذ التي لللذساث الجضائش في الىاؼئت جفخلش اإلاؤظعاث 

 عبر للخفذي للخدذًاث خاظمت سافعت العاإلاُت اللُمت ظالظل اإلاؽاسهت حعخبر  ٌ  هُيلُا اكخفاداتها جدى

 على إهخاحها ًخم التي اإلامافت اللُمت مً ؤهبر خفت على العاإلاُت، لخدفل اللُمت ظالظل في مؽاسهتها وجىثُف

 ٌ  ظالظل اللُمت. وى

 

 املراجـــع:    كائمة 

     املراجع باللغة العربُة:

ت خاسج اإلادشوكاث ، مجلت حامعت مىخىسي ، العذد  ( 0222، )  إبً خمىد ظىُىت .1 :  41، الفادساث الجضائٍش

 .042كعىىُىت ، الجضائش ، ؿ 

ض الاجفاٌ (  0242دٌعمبر ،)  ألمم اإلاخدذةا .2 ، اللجىت الاكخفادًت والاحخماعُت لغشبي آظُا ، دوس الىلل في حعٍض

 .1، ؿ  بعالظل اللُمت العاإلاُت ، لجىت الىلل واللىحعدُاث ، الذوسة الثامىت عؽشة

ت الفادساث دفع( ،  0222حىان )،  عبُلت مدمذ ، مدمذ بشاق .3  ملاسبت باظخخذام اإلادشوكاث خاسج الجضائٍش

م لُا، ؼماٌ اكخفادًاث مجلت الذولي ، الدعٍى  .434ؿ الؽلف ، الجضائش،  العذد الشابع ، إفٍش

بؾ الععُذ،  .4 مذي معاهمت اإلاؤظعاث الفغيرة واإلاخىظىت الخاـت في الخىمُت ؤلاكخفادًت (،  0222)بٍش

  02، حامعت مدمذ خُمش : بعىشة ، الجضائش ،ؿ 40، العذد ، مجلت العلىم ؤلاوعاهُت -خالت الجضائش  –وؤلاحخماعُت 

فت ،  بىالؽعىس  .5 الجضائش ،  خالت دساظت :الىاؼئت اإلاؤظعاث وجىمُت دعم في ألاعماٌ خالىاث دوس ( ،  0242)  ؼٍش

 .134-142ؿ ،  –، ؿ  0، العذد  1البؽائش ؤلاكخفادًت ، اإلاجلذ  مجلت
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 اللىاعين بين الؽشاواثجلُُم ؤزش ( ،   0243فُفشي   44، )  -ألاوهىخاد  -والخىمُت للخجاسة اإلاخدذة ألامم مؤجمش .6

ض ؤحل مً والخاؿ العام ع الفغيرة مؽاسهت حعٍض ،  لللُمت، ، حىُف العاإلاُت العالظل في الدجم واإلاخىظىت اإلاؽاَس

 .TD/B/C.II/EM.3/2  le 15.04.2016 . à 14:40 .       03 – 04ؿ،  –ؿ

اإلاؤظعاث الفغيرة ؤلاهذماج لمً ظالظل اللُمت العاإلاُت هإلُت لذعم كىاع  ( ،  د.ث) سولت حذًذي ،  .7

، حامعت الؽهُذ خمت لخمش ، الىادي ،  24، العذد  20واإلاخىظىت في الجضائش ، مجلت اإلانهل ؤلاكخفادي ، اإلاجلذ 

 .152الجضائش ، ؿ 

ع الىاؼئت ، داس النهمت العشبُت :  سؤط ماٌ اإلاخاوش و دوسها في جذعُم(  ،  0224) عبذ الباظي وفاء ،  .8 اإلاؽاَس

 .05اللاهشة ، ؿ 

 .20مفش ، ؿ الجامعُت ، الذاس مُذاهُت ، بدىر و دساظاث  :الذولُت ألاعماٌ ، إداسة(  0224، )  كدف ؤبى العالم عبذ .9

ل  22-22ًىمي )كذي عبذ اإلاجُذ ،  .11 اإلاؤجمش ؤلاكخفاد الجضائشي و الىفي : فشؿ و تهذًذاث ، ( ،   0222ؤفٍش

العلمي الذولي :الخىمُت اإلاعخذامت و الىفاءة ؤلاظخخذامُت للمىاسد اإلاخاخت  ، حامعت فشخاث عباط ظىُف ، 

 .5-2ؿ ،  –الجضائش ، ؿ 

ل  18 و 17 ًىمي)ـالخي،  ظلمى فشحي، مدمذ .11  الفغيرة للمؤظعاث الشئِعُت الخدذًاث و اإلاؽاول( ،   0222ؤفٍش

ٌ  الذولي اإلالخلى العشبي، الىوً في اإلاخىظىت و ٌ  في اإلاخىظىت و الفغيرة اإلاؤظعاث جإهُل مخىلباث خى العشبُت  الذو

 .210ؿ  حامعت الؽلف ، الجضائش ، ،

ش ؤلاظدثماس العالمي ، حىُف ،.( ،  0243 )ألامم اإلاخدذة ، .12  مشهض الخجاسة العاإلاُت ، جلٍش
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 بعض النماذج الناجحة للمؤطظات الناشئة مع مجاالت عملية )نماذج عسبية(
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 ملخص الدزاطة: 

 للمإؾؿاث الىاقئت، خُث جىصلذ الضعاؾت ئلى أن اإلاإؾؿاث الىاقئت هي 
ً
هضف الضعاؾت هى ابغاػ أهم هماطج الىاجحت عغبُا

على البؼالت وجدلُم كُمت مظافت، وكض خللذ الكغواث الىاقئت  أخض عوائؼ الخىمُت الاكخصاصًت والاحخماعُت وطلً إلاؿاهمتها في اللظاء

ل ضخمت ومؿاهمتها في امخصاص البؼالت  .العغبُت ئهجاػاث اهلتها للحصٌى على مصاصع جمٍى

 

 الكلمات املفحاحية:

 ثنمية الاقحصادية والاححماعية. ؛العسبيةمؤطظات املؤطظات الناشئة؛ 

 

 

 

Abstract:14 

The objective of the study is to highlight the most important successful models in the Arab world for emerging 

institutions. The study found that emerging institutions are one of the pillars of economic and social development, as they 

help eliminate unemployment and achieve added value.  
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Startup; Arab institutions; Economic and Social Development. 
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  مقدمة:

اإلاإؾؿاث الصغحرة واإلاخىؾؼت هي العجلت الضافعت للخىمُت الاكخصاصًت والاحخماعُت فلض لجأث الضٌو العالم ئلى     

هىع أزغ مً  هغظوكض  ،لُمت مظافتالاوكاء العضًض مً اإلاإؾؿاث مً هظا الىىع مً أحل امخصاص البؼالت وجدلم 

إلاخىؾؼت، وحؿمي باإلاإؾؿاث الىاقئت التي حعض الُىم مإؾؿاث ًإصي هفـ الضوع الظي جإصه اإلاإؾؿاث الصغحرة وا

ع وجىفحر مىاصب الكغل واؾخغالٌ الخىىىلىحُا على امً أهم اإلاإؾؿاث في الع لم إلاا لها مً ممحزاث مً همى ؾَغ

 أخؿً وحه.

 مشكلة الدزاطة:

 فيااإلاإؾؿاث الىاقئت اهدكغث في الع
ً
اٌ اإلاعالم  لم والىاع في الهكُم وأصبدذ اإلاصؼلح ألاهثر جضاوال

عماٌ وهظا إلاا لها مً ممحزاث جخمحز بها عً غحرها مً مإؾؿاث لظلً حاءث الظغوعة ئلى ػغح ؤلاقيالُت الخالُت: والا 

؟؛ ولإلحابت عً هظا الؿإاٌ الغئِس 
ً
ال بض مً ؤلاحابت عً  يما هي أهم هماطج اإلاإؾؿاث الىاقئت الىاجحت عغبُا

 ألاؾئلت الفغعُت الخالُت:

 باإلاإؾؿاث الىاقئت؟ ما اإلالصىص -

 ؟ت(عغبُ)مإؾؿاث ما هي أهم هماطج اإلاإؾؿاث الىاقئت الىاجحت  -

 أهداف الدزاطة:

 .في الضٌو العغبُت تهضف الضعاؾت ئلى الىكف عً هماطج مإؾؿاث الىاقئت الىاجحت ومجاالث عملُت الخابعت لها

 أهمية الدزاطة:

جىمً أهمُت الضعاؾت في ابغاػ هماطج اإلاإؾؿاث الىاقئت الىاجحت ومجاالث الخابعت لها ومضي مؿاهمتها في الخىمُت 

 عِش ي للفغص.مالاكخصاصًت والاحخماعُت للضٌو والاعجلاء بمؿخىي 

  مصعلحات الدزاطـة:

 املؤطظات الناشئة:

ً لهظا اإلافهىم هي "هُان بغي صممذ لخلم مىخج حضًض  " أخضEric Riesاإلاإؾؿاث الىاقئت خؿب " اإلاىظٍغ

زضمت حضًضة في ظل خالت عضم جأهض قضًضة، أي جلضم مىخج أو زضمت حضًضة مع عضم الخأهض على بِئت ألاعماٌ 

 اإلادُؼت بها"

 الحنمية الاقحصادية:

اإلاكترهت التي حكاهم في هي ؤلاحغاءاث الاؾخضامت وعملُت ميؿلت التي ًخسظها صىاع الؿُاؾت والجماعاث 

اصة مخىؾؽ هصِب الفغص في احماٌ الىاجج اللىمي زالٌ فترة ػمىُت مدضصة وطلً مً زالٌ عفع مخىؾؽ ئهخاحُت  ٍػ

اصة ؤلاهخاج زالٌ فترة معُىت. الفغص واؾخسضام اإلاىاعص اإلاخاخت  لٍؼ



 

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

  برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 املؤثمس الدولي

 العلمي

2023 

 

190 

  :
ا

 املؤطظات الناشئةأوال

ع وجللباث اإلاإؾؿاث الىاقئت طغوعة ملحت في هظا العصغ الظي  ًخمحز بخؼىع الخىىىلىجي والخلني الؿَغ

 الؿىق الغحر اإلاخىكعت، لهظه اإلاإؾؿاث مفاهُم مخعضص هظهغ منها.

وهى « startجخيىن مً " "Start upبضأ للخى، وولمت " مكغوع صغحر اإلاإؾؿاث الىاقئت خؿب كاهىن الاهجلجزي هي "

 اللىي". " وهى ٌكحر لفىغة الىمى upٌكحر الى فىغة الاهؼالق و "

 ( وطلً مع ظهىع قغواث عأؽ ماٌ اإلاساػغ.1945وكض ظهغ هظا اإلاصؼلح أٌو مغة بعض الحغب العاإلاُت الثاهُت )بعض     

ضؾحن" "    غي "باجٍغً فٍغ " وهى "أن قغهت هاقئت ال ًخعلم اإلاىطىع بالعمغ وال بالحجم وال Patrick Fridensonٍو

جب ؤلاحابت على أعبع حؿا  ؤالث الخالُت:بلؼاع اليكاغ ٍو

 همى كىي مدخمل؛ -

 اؾخسضام جىىىلىحُا خضًثت؛ -

ل مخأهض مً الؿىق حضًضة ًصعب جلُُم اإلاساػغة؛ -  جدخاج جمٍى

 "وحعمل في ؾىق قضًضة اإلاساػغ أن جيىن مخأهض مً أن الؿىق حضًض خُث ًصحب جلُُم اإلاساػغة -

 (279-278، الصفداث 2021)عمظاوي و بىكغة، 

 خصائص املؤطظات الناشئة:

حرها مً اإلاإؾؿذ، وكض جم اؾخسالص بعع الخصائص مً غللمإؾؿاث الىاقئت زصائص جخمحز بها عً 

 حعاٍعف اإلاسخلفت للمإؾؿاث الىاقئت.

بُت ألنها جبضأ بأفياع مخفترطت مً كبل  -1 ً: اإلاإؾؿاث الىاقئت حعمل في ؾىق الخجٍغ مإؾؿت خضًثت الخيٍى

 اإلاكغوع وبالخالي هي مإؾؿت قابت حؿعي لىمى لخصبذ هبحرة؛صاخب 

غ  -2 الابخياع: اإلاإؾؿت الىاقئت جخمحز بابخياع والخؼىع الضائم بدُث جيىن لها كضعة على زلم مىخج حضًض أو جؼٍى

 مىخج كضًم بىصفاث حضًضة، بسضمت حضًضة...ئلخ؛

اقئت وهي كضعة العالُت على الىمى والخؼىع كضعة العالُت على الىمى والخؼىع: أهثر صفت جمحز اإلاإؾؿاث الى -3

 ملاعهت 
ً
عت وهبحرة حضا  بخيالُف الخأؾِـ والعمل؛وصزٌى الؿىق بلىة وجدلُم اعاصاث ؾَغ

الخؼغ: الخؼغ هى العمل فيي ظل عضم الخأهض الكضًض ألنها جغجىؼ على الابخياع في ؾىق غحر مىحىصة )زلم  -4

 ؾىق حضًضة(؛

ئت لِـ لها ؾىق معُىت فلض جألفذ في مجاٌ الخلىُت والخىىىلىحُا وهي الان الخىىع الؿىقي: اإلاإؾؿاث الىاق -5

 في أؾىاق الخللُضًت؛
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م بهضف جسصُص  اإلاجمىعت: حعمل اإلاإؾؿت الىاقئت في فغق  -6 عمل، خُث جلىم مإؾؿاث بخيىًٍ الفٍغ

ئمياهاث ول خؿب مهاعجه في مجاله الخاص وئن أغلب أصحاب اإلاإؾؿاث الىاقئت قباب حامعي 

ج حامعاث؛أوز  ٍغ

ؼىعها  -7  ال ًدكدذ طهتهم؛ ختىالترهحز على مىخج/زضمت واخضة: خُث ًلىم اإلالاٌ بترهحز على الفىغة اإلابخىغة ٍو

ل -8 ً: عاصة ًبضأ اإلالاٌو بالعخماص على الخمٍى الظاحي أو مً ػغف ألاصضكاء والاهل  عؤوؽ ألامىاٌ واإلاؿدثمٍغ

 (74-73، الصفداث 2020)خؿً و صضًلي،  أوأصحاب عأؽ اإلااٌ الخاػغ ومالئىت الاعماٌ.

ا:   سبيةعنماذج املؤطظات الناشئة الناجحة ثانيا

 :2017عام  قغهت عغبُت هاقئت 100كائمت "فىعبـ" ألكىي مإؾؿاث الاولي في  10

 وهي مؤطظة محخصص في مجال الشحن املـسكص ألاول: فخشـس للعسود الركيـة

جأؾِـ قغهت هاقئت حعمل في مجاٌ جِؿحر عملُاث شحً الؼغوص والؼلباث عبر اؾخسضام جم  2012في عام           

احخمع ثالثي عّواص ألاعماٌ: ئصَعـ الغفاعي وعمـغ ٌغمـىع وحىي مً كبل  جؼبُـم ًخم جدمُله على الهىاجف الظهُت

ض خٌى العالم،  مً احل معالجتهظه الفىـغة حاءث باألؾاؽ ، و عجلـىوي وكض ثغـغة واضحت في أهظمت جىصُل البًر

اصي هجاح هبحر.  خلم هظا اإلاكغوع الٍغ

فىـغة اإلاكغوع جغهؼ بكيل وامل على جىاصل بحن قغهت الشحً ومىضوبي الخىصُل مً هاخُت، وبحن العمُـل            

ول أصواث حؿلُم وئعؾاٌ الؼغوص وجدضًض  مً هاخُت أزغي عبر الهاجف. ال اجصاالث لخدضًض العىىان. الخؼبُـم ًيهئ

ً بضكت عبر الخغائؽ، وجىصُل الؼلباث ئلى العمـالء مباقغة بغع الىظـغ عً أماهً وحىصهم، وصون الحاحت  العىـاٍو

 .ئلى ئحغاء اجصاالث هاجفُت

ل لها بلُمت  2013عام في        دلٌى عام ملُىن صوالع، ثم اؾخؼاعذ الكغهت ب 1.5خصلذ الكغهت على أٌو جمٍى

ً أهمهم 11الحصٌى على اؾدثماع هبحر كُمخه  2015  "NEA" ملُىن صوالع مً "واصي الؿُلُيىن" ومً عضة مؿدثمـٍغ

التي جدُذ للمؿخسضمحن بُع مىخجاتهم ومكغىالتهم  "Sellr" أػللذ الكغهت زضمت 2016و"فُيكغػ مىباًلي". في عام 

 .الحغفُت بؿهىلت عبر ؤلاهترهذ

ً في الكغهت ئلى اعج 2017عام  وفي -ملُىن صوالع  52مؿدثمـغا، باحمالي اؾدثماعاث كضعث بىدى  13فع عضص اإلاؿدثمٍغ

قغهت عغبُت هاقئت لهظا العام.  100، ما ًجعلها جدخل اإلاغهؼ ألاٌو في كائمت "فىعبـ" ألفظل -بدؿب "فىعبـ"

م عمل الكغهت هدى ألالف مىظف، وجلىم بعمل جىّؾعاث هبري  في مىؼلت الخلُج ومصغ، وحعتزم  والُىم ججاوػ فٍغ

لُا ض مً الخىّؾعاث في أؾىاق الكغق ألاوؾؽ وأفٍغ  .(2017)أبى الفخىح،  .اإلاٍؼ
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 منصـة زقمية للموطيقىوهي جعمل في مجال  املـسكص الثـاني: شسكة أنغـامي

( Anghamiعغبُت هاقئت قـغهت "أوغامي" )قغهت  100جأحي في اإلاغهؼ الثـاوي للائمت "فىعبـ" ألكىي "

هأٌو مىصت ئلىتروهُت  2011اللبىـاهُت. جأؾؿذ الكغهت على ًض ول مً عائض ألاعماٌ ئًلي خبِب وئًضي ماعون في عام 

 ( اإلاخسصصت في اإلاىؾُلى الغكمُت.itunes( و"آًدُىهؼ" )Spotifyللمىؾُلى العغبُت على غغاع جؼبُلـاث "ؾبىجُفاي" )

لُت أولى في عام  اؾخؼاعذ  عا أهلها للحصٌى على حىلت جمٍى  بىاؾؼت مإؾؿت 2012"أوغامي" أن جدلم هجاخا ؾَغ

"MEVP"ًلُت هبُـغة بىاؾؼت ول م  "Du "و"ؾامُىا وابِخاٌ" ومإؾؿت "MBC "، جلتها في الؿىىاث الالخلت حىالث جمٍى

ل الظي خصلذ علُه ا با مً وقغهت "مىباًلي" الؿعـىصًت، لُصل ئحمالي الخمٍى لكغهت زالٌ ؾبع ؾىىاث جلٍغ

ال بهظا اإلالضاع في الؿىىاث  29جأؾِؿها ئلى  ملُىن صوالع، لخصبذ مً أهبر الكغواث العغبُت الىاقئت التي هالذ جمٍى

 ".الازحرة

 خدمات طفـس وطياحةوهي جعمل في مجال  ( Holiday Me)"  هوليداي مي"املسكص الثالث: 

بىابت ؾفـغ ئلىترووي مخياملت، جأؾؿذ على ًض عائض ألاعماٌ الهىضي غُذ ( Holiday Me"هىلُضاي مي" )

ؽ ــغق ألاوؾـــــها في مىؼلت الكــالـــــي، وبضأث أعمــــىصي مىصىع بً ماطــــــبهاال، وصٌغفُجاي بغاجاب، وعائض ألاعماٌ الؿع

ـــاخــــُـــائل الؿفـغ والؿـــــم وؾــ، خُث حؿتهضف صع2014ي عام ـــف ا ول مً ـــــى عأؾهـــــج، وعلــــــى صٌو الخلُــــت مً وئلــ

ــــؤلام  ـاعاث والؿعـىصًت.ــ

الكغهت حعخبر مً أهثر بىاباث الؿفغ ؤلالىتروهُت همىا في مىؼلت الكغق ألاوؾؽ في الؿىىاث ألازحرة، وجىفغ مجمىعت  

لي هبُـغ على مضاع الؿىىاث الثالثت عل، وكض جمىىذ الكغهت في الحصٌى خلٌى وخلائب مخىّىعت للؿفـغ ى صعم جمٍى

ل أولي مً مجمىعت  التي جلذ جأؾِؿها وبضء وكاػها في مىؼلت الكغق ألاوؾؽ، خُث اؾخؼاعذ الكغهت جأمحن جمٍى

لُت لُصـل ئحمالي  4"الصـاوع اللابظت" بلُمت  مالًحن صوالع في هفـ ؾىت جأؾِؿها، ومً ثم جىالذ الجىالث الخمٍى

ل الت ملُىن صوالع مً أهثر مً مؿثخمغ، على عأؾها مجمىعت "الصـاوع"  24ي خصلذ علُه الكغهت ختى آلان ئلى الخمٍى

ل. "F&C"ومإؾؿت "أهؿُل باعججرػ" ومجمىعت  ؛ أما عً ملغ الكغهت فهى ، وغُـغها مً مإؾؿاث الاؾدثماع والخمٍى

في  مىظفا مىػعحن على وافت مياجبها 85ؤلاماعاث، ولضيها مياجب في الؿعـىصًت والهىض وججاوػ عضص مىظفيها خالُا 

  مسخلف البلضان.

 خدمات مالية إلكترونيةجعمل في مجال  املـسكص السابع: شسكة باي ثابع 

ؼ فهض الجىف  2014عام  " في"باي جابـ قغهت هاقئت جأؾؿذ بىاؾؼت عائض ألاعماٌ الؿعىصي عبض العٍؼ

بهضف جلضًم زضماث للضفع ؤلالىترووي عبر ؤلاهترهذ بدؿهُالث وؾغعت هبحرة مالئمت لعملُاث الضفع الغكمي اإلاخىامُت 

 .( العاإلاُـت للخضماث اإلاالُت ؤلالىتروهُتPaypalفي الؿعىصًت والخلُج، على زؼـى قغهت "باي باٌ" )
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الكغهت أعمالها بخمىٍل طاحي مً مإؾؿها، ثم خصلذ على جمىٍل هبُـغ مً مإؾؿت "واعض" الظعاع  وكض بضأث

ملُىن  20الاؾدثماعي لكغهت "أعاميى" الؿعىصًت باالؾدثماع فيها، لُصل ئحمالي جمىٍل الكغهت ئلى 

الكغواث والبىىن واإلاإؾؿاث بعض اؾخؼاعذ "باي جابـ" الحصٌى على العضًض مً اإلاعامالث مع عضص مً . صوالع

ً وؤلاماعاث  ىذ مً افخخاح عضص مً اإلاياجب ؤلاكلُمُت والعاإلاُت زاعج الؿعىصًت في البدٍغ
ّ
اؾدثماع أعاميى، وجمى

 (2017)أبى الفخىح،  .والهىض

خاػث "باي جابـ" اإلاغهؼ ألاٌو في جصيُف "فىعبـ الكغق ألاوؾؽ" ألفظل الكغواث الىاقئت في اإلاملىت وكض 

الظي واهذ فُه الكغهت طمً العكغة ألاوائل  2015، مخلضمت عضة مغاهؼ عً عام 2016العغبُت الؿعىصًت لعام 

  قغهت عغبُت هاقئت. 100ألكىي لخدخل الكـغهت اإلاغهؼ الغابع في كائمت "فىعبـ"  2017أًظا. ثم حاء عام 

 خدمات ظبية إلكترونيةجعمل في مجال  املـسكص الخامع: شسكة فيزيحـا

خـا  ت على غغاع مىّصــت "هي قغهت فحًز اصًت مصـٍغ ألامحرهُـت، جم جصيُفها باعخباعها  "ZocDocقغهت هاقئت ٍع

ت لعام زامـ أفظل قغهت هاقئت في مصـغ في جغجِب "فىعبـ" للكغواث الىاقئت  ، وأًظا حاءث في 2016اإلاصٍغ

قغهت عغبُت حؿاهم في الثىعة الصىاعُت. واخخلذ هظا العام اإلاغهؼ الخامـ للائمت "فىعبـ"  100كائمت أفظل 

 قغهت عغبُت هاقئت. 100ألفظل 

خـا" في عام  جأؾؿذ  بىاؾؼت أمُـغ بغؾىم وأخمض بضع، ألاٌو وان ٌكغل مىصب مضًغ مىؼلت  2012"فحًز

ت، والثاوي ٌعمل مخسصصا في جلىُت اإلاعلىماث. وزالٌ  يُيا" لألصٍو لُا لكغهت "أؾتراٍػ الكغق ألاوؾؽ وقماٌ أفٍغ

 صحُت في مصـغ.ؾىىاث بؿُؼت اؾخؼاعذ الكغهت أن جدلم هللت هىعُت هبحرة في عالم الخضماث ال

على الهىاجف الظهُـت ٌعمل همىّصت إلاجمىعت مً أفظل ألاػباء في مصغ  عً جؼبُمعباعة  هى فوكاغ الكغهت أما عً 

في مسخلف اإلادافظاث حكمـل وافت الخسصصاث الؼبُت، ًمىً الحجؼ مً زالٌ الخؼبُم عً ُبعض، وئجاخت الفغصت 

معـغفت أحـغة للمغض ى لىخابت جلُُماتهم لألػباء، وأًظا جللُل فترة اهخظـاع اإلاغض ى في العُاصاث اإلاسخلفت، وألاهم: 

ت-الؼبِب كبل الظهاب ئلُه  خـا هي أحــغة الؼبِب هما هى قائع في اللهجت اإلاصـٍغ  -.الفحًز

خا"  وكض اؾخؼاعذ لُت على مغاخل مسخلفت بىاؾؼت عضص مً ؾىىاث  5زالٌ "فحًز أن ججمع خصصا جمٍى

ً ؤلاكلُمُحن والضولُحن، عفع مً ئحمالي اؾدثمـاعاتها ئلى هدى  لُىن صوالع، ألامغ الظي ؾاعض الكغهت في م 11اإلاؿدثمـٍغ

 .بضء جضقحن خملت جىّؾع زاعج مصـغ، واؾتهضاف أؾىاق أزغي مثل ألاعصن ولبىان والخلُج

 وجعمل في مجال الحجازة الالكترونية املسكص الظادض: ذا الكشسي كلوشيد )محجس املنحجات الفاخسة( 

همخجغ ئلىترووي مخسصص في بُع وقغاء ) "The Luxury Closet (جأؾؿذ قغهت "طا الهكغي ولىػٍذ

اإلاىخجاث والبظائع الشخصُت الفازغة ؾىاء الجضًض منها أو اإلاؿخعمل، بىاؾؼت عائض ألاعماٌ وىهاٌ وابـىع في صولت 

 .2012و 2011ؤلامـاعاث العغبُت اإلاخدضة بحن عامي 
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ل زاعجي. وبعض ئػالق اإلاكغوع بفترة  وكض جأؾؿذ الكغهت في مجٌز وىهاٌ وابىع  وبغأؽ ماله الخاص بضون أي جمٍى

لُت هبُـغة بلُمت  ا أّولُـا مً ألاصضكاء، ثم خصـل على حىالث جمٍى ال اؾدثماٍع ملُىن  2.2كصُـغة اؾخؼـاع أن ًإّمً جمٍى

لُت أزغي أهبر بلُمت 2015صوالع في عام  ل الظي ، ل2016ملُىن صوالع في عام  7.6، ثم حىلت جمٍى ُصـل ئحمالي الخمٍى

ً، على عأؾهم "ومظت وابِخاٌ" و 10.8خصلذ علُه الكغهت ئلى  و"مُىا "MEVP "ملُىن صوالع مً عضة مؿدثمـٍغ

 (2017)أبى الفخىح، . فُيكغػ" لالؾدثماعاث، وغحرها مً الكغواث اإلامىلت واؾدثمـاعاث مالئىُت

 80بكيل هبحر في ول مً الؿعـىصًت وؤلاماعاث والهىض، مع اعجفاع عضص مىظفيها ئلى ما ًلاعب الكغهت جىؾع  وكض

اصة الاهخمام  مىظفا مىػعحن على مياجب الكغهت في الضٌو الثالثت، فظـال عً زؼؽ ػمىخت للخىؾع في اإلاىؼلت مع ٍػ

اء. اؾخؼاع اإلاىكع مىظ اهؼالكه في اؾخلؼاب ؤلاكلُمي والعالمي باإلاىخجاث الفازـغة اإلاؿخعملت ؾىاء في البُع أو الكغ 

ا مً  300أهثر مً  صولت خٌى العالم.  60ألف عظـى في عملُاث البُع والكغاء، وما ًلاعب هصف ملُىن ػائغ قهٍغ

وحكمل البظائع مىخجاث مسخلفت مً ؾاعاث وخلائب وأحهؼة، وجلىم اإلاىصـت بخىفُـغ آلُـاث حؿّهل مً عملُت البُع 

 .كُتها، وختى جىصُلها ئلى العمـالءوالكغاء ومىثى 

 الظياحة والحجـوشات الفندقيةجعمل في مجال ( Yamsaferمظـافس )املسكص الظابع: يا 

بىاؾؼت عّواص ألاعماٌ فاعؽ ػاهـغ، ؾامذ الفاع،  2011الفلؿؼُيُت الىاقئت، اهؼللذ الكغهت في عام  هي قغهت

ع عبر ؤلاهترهذ في  ً والؿائدحن ئمياهُت الحجؼ الؿَغ وؾغي عبض الهـاصي همىكع ئلىترووي وجؼبُم طوي ًدُذ للمؿافٍغ

 .الكغق ألاوؾؽمجمىعت واؾعت مً الفىاصق والكلم خٌى العالم، وزصىصا في مىؼلت 

اصة ألاعماٌ.  2011ازخحر في عام كض و  هأفظل قغهت عغبُت هاقئت بدؿب مىكع "ومظت" اإلاخسصص في عصض خغهت ٍع

ً مً جدلُم هخائج حُضة حضا في الخعامل مع العمالء في الكغق 
ّ
ووىن الخؼبُم ٌعمل في ؾىق عالمي ضخم فلض جمى

 مسخلفت جخىاءم مع عللُت اإلاؿافغ والؿائذ العغبي.ألاوؾؽ عبر مىهجُت حؿهُل في الضفع ووؾائل 

لُت  70ٌعمل في "ًا مؿافغ" خىالي  مىظفا في ملغ الكغهت في عام هللا بالظفت الغغبُت، وأغللذ مإزغا حىلت جمٍى

لها في عام  3.5بلُمت  مالًحن صوالع بىاؾؼت عضص مً الكغواث  10ئلى هدى  2017ملُىن صوالع، لحرجفع ئحمالي جمٍى

ً، وحعمل الكغهت في الخىؾع بكيل أهبر في اؾتهضاف الؿىق العغبي والعالميواإلا  .ؿدثمٍغ

 منصة زقمية لبيع منحجات ألامهات وألاظفالفي مجال  ( جعملMumsworld) املسكص الثامن: مامـص ووزلد

عباعة عً مخجغ ئلىترووي لبُع مؿخلؼماث ألاػفاٌ وألامهاث بكيل زاص، وجظم وافت اإلاىخجاث وهي 

في ؤلاماعاث العغبُت اإلاخدضة بىاؾؼت ول مً  2011والخضماث طاث الصلت بعالم ألامىمت والؼفىلت، جأؾؿذ في عام 

عائضحي ألاعماٌ منى عؼاًا ولُىا زلُل. على مضاع ؾىىاث اؾخؼاعذ "مامؼ ووعلض" الخىّؾع في اإلاىؼلت العغبُت بكيل 

 .تهبحر، زصىصا في مىؼلت الخلُج في ؤلاماعاث والؿعـىصً
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اإلاىّصت جىفـغ عضصا هبحرا مً اإلاىخجاث الخاصت بعالم ألامىمت والؼفىلت وفلا لخصيُفاث مسخلفت ومالئمت للعمـالء، 

ض عً  ألف مىخج اؾخفاصث منها آالف ألامهاث في الخلُج  120ألامغ الظي حعل حجم خغهت اإلابُعاث عبرها ًٍؼ

ض عً زصىصا، فظال عً اخخىاء اإلاىّصت على آالف العغوض  ت، وكاعضة عمالء جٍؼ ألف عمُل في  650الحصـٍغ

ا  .اإلاىؼلت، ومعضالث قغاء مخىغعة بكيل هبحر ؾىٍى

علً عً كُمتها، منها حىلت  ٌُ لُت مىظ جأؾِؿها وئن لم  اؾخؼـاعذ الكغهت خصض عضص مً الجىالث الخمٍى

ت في عام   "54ت وابِخاٌ" ومباصعة "جىفىع بعضة مالًحن مً الضوالعاث بىاؾؼت صىضوق اؾدثماع "ومظ 2016اؾدثماٍع

54)  Twofour(وئهضًفىعواجالِؿذ  (Endeavor Catalyst) ًعلً بالظبؽ ع ٌُ ً، وئن لم  وعضص آزغ مً اإلاؿدثمـٍغ

ل الظي خصلذ علُه الكغهت  (2017)أبى الفخىح،  .ئحمالي الخمٍى

 خدمة زقمية ملقازنة املنحجات والخدمات املاليةوجعمل في مجال  (Yalla Compare)  املـسكص الحاطع: يلال كومبيـس

دكاعصػ وؾامغ قهاب في صولت ؤلاماعاث العغبُت  2011في عام الكغهت جأؾؿذ  بىاؾؼت ول مً حىن ٍع

التي اإلاخدضة، عىضما احخمع الاثىان معا على ئػالق مىكع ًلضم للعمـالء ملـاعهت حاهؼة ألفظل الخضماث واإلاىخجاث 

ت والخأمحن في  جلضمها اإلاإؾؿاث اإلاالُت وفلا ألفظل أؾعاع الفائضة لبؼاكاث الائخمان واللغوض والغهاهاث العلاٍع

 .مسخلف البىىن واإلاإؾؿاث اإلاالُت

، ثم جدّىلذ ئلى اؾمها الحالي. اؾخؼاعذ زالٌ ؾىىاث مً "Compare it 4 me"ألاصلي هى الكغهت وكض وان اؾم 

لُ ت مسخلفت مً عضة مإؾؿاث أبغػها "ومظت وابِخاٌ"، و"ئؽ حي س ي فُيكغػ"، و"صبي ؾُلُيىن جأمحن خصص جمٍى

ل الظي خصلذ علُه الكغهت ئلى  ملُىن صوالع. وجلضم الكغهت زضماتها  9.4أوؾِـ" وغحرها. وكض وصـل ئحمالي الخمٍى

 .ومصغ ولبىان صٌو عغبُت حكمل صٌو الخلُج وألاعصن 9خالُا لعمـالئها في 

 خدمة إلكترونية للحنبؤ بالعقع وألاحوال الجـويةوجعمل في مجال  املـسكص العاشس: ظقع العسب

الكاب مدمض قاهغ، بىاؾؼت عائض ألاعماٌ  "ألاعصن جدذ مؿمى "ػلـ 2006عام  وكض جأؾؿذ الكغهت في

ل طاحي بىاؾؼت ألاكاعب وألاصضكاء، وجغهحز الكغهت باألؾاؽ هى جلضًم زضمت  ل اإلابضئي كائما على جمٍى ووان الخمٍى

لُت  2010الخعغف على مىار ألاعصن. الخلا، وبلضوم عام  خللذ الكغهت قهـغة حُضة أّهلتها للحصـٌى على خصت جمٍى

ت للمىؼلت هيل صوالع، وجدّىٌ اؾمها ئلى 100بلُمت   ."ػلـ العغب" همىصت عغبُت جلضم الخيبإاث الجٍى

لُت أزغي بلُمت هصف ملُىن  2012واهذ في عام فلض الاهؼالكت الحلُلُت للكغهت أما  عىضما خصلذ على حىلت جمٍى

لُت ثالثت في عام   بلُمت ملُىن صوالع مً 2014صوالع مً صىضوقي "صاف فُيكغ" و"مُىا فُيكغ"، ثم حىلت جمٍى

لُت ؾاعضث في جىؾعت وكـاغ الكغهت لدكمل زمؿت آالف مىؼلت  "ؾُلُيىن باصًت"، جلتها مجمىعت حىالث جمٍى

 . (2)ملُىن مؿخسضم 54عغبُت، وزضمت أهثر مً 

قغهت عغبُت هاقئت باحمالي اؾدثماعاث  100اخخلذ قغهت "ػلـ العغب" اإلاغهؼ العاقغ في كائمت "فىعبـ" ألكىي 

الع، والُىم لضيها مىخبان أؾاؾُان أخضهما في عّمـان وآلازغ في صبي، وحعخبر الكغهت مؼّوصا بأزباع ملُىن صو  8.2جلضع بـ 

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/countries/2014/10/30/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/countries/2014/10/20/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/countries/2014/10/20/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/countries/2010/12/2/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
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ت  ت والجٍى الؼلـ لعضص مً اللىىاث الفظائُت، فظال عً صعمها إلاجاالث أزغي في كؼاعاث الؼحران واإلاالخت البدٍغ

 (2017)أبى الفخىح،  .وغحرها

 لثثا
ا
 أقوي الشسكات الناشئة الجصائسية: ا

 : Siamois QCMشسكة  (1

مىصت مسصصت لؼلبت الؼب حعمل الكغهت في مداٌ مىصاث الالىتروهُت وهي عباعة عً 

ً في اإلاُضان. اإلاىكع ًلضم زضماجه على الىمبُىجغ  للخدظحر لالمخداهاث باالعخماص على اإلاإػٍغ

 والهاجف.

 sekoir طكواز (2

العمالث لالفغاص في الجؼائغ ماصام لِـ لضًىا خل مً الجهاث الغؾمُت  وجباصٌاإلاىكع ًدل مكيلت قغاء 

في الخعامل فهى ٌؿاعضن على الكغاء مً زالٌ باعت معخمضًً  والاماناإلاىكع ًىفغ اصواث اإلاصضاكُت 

 .اولهم جلُُم حُض لظلً فال ميان للىصابحن على هظا اإلاىكع

3) Batolis: 

مىكع صاعض للدؿىق و الكغاء اوهالًً في الجؼائغ و اإلاىافـ حعمل الكغهت في مجاٌ الخجاعة الالىتروهُت وهى 

 ال ػاٌ اإلاىكع ًىفغ وامل الاخخُاحاث لىىه ًلضم زضماث البأؽ بها.  jumiaللمىكع الفغوس ي حىمُا  1عكم 

4) Yassir: 

في الجؼائغ غني عً الخعٍغف هما بضأث مإزغا الكغهت  1لخضماث الخىصُل الاحغة عكم عباعة عً جؼبُم  يه

ع زضماتها بضزٌى مجاٌ جىصُل الاول  زاعج الجؼائغ اإلاغغب جىوـ  والخىؾععبر الاهترهِذ  والكغاءبدىَى

 وهىضا.فغوؿا 

5) Zawwali : 

عض للدؿىق في الجؼائغ ممحزاجه مىكع واقغهت هاقئت حعمل في مجاٌ الخجاعة الالىتروهُت وهي عباعة عً 

 هظلً. ومدلُتالخىصُل عبر مسخلف الكغواث العاإلاُت  وهظلًاهه ًىفغ الضفع عبر ًؼاكاث الفحزا 

6) Ubexpay: 

اإلاغهؼ ألاٌو في الجؼائغ  الالىتروهُت صاخبت والبىىنفي مجاٌ الضفع الالىترووي هاقئت حعمل قغهت 

ل  الامىاٌ مً زالٌ خؿاباجً البىىُت هما ًىفغ  واؾخلباٌألفظل قغهت هاقئت جىفغ امياهُت جدٍى

 .الافتراطُت والبؼاكاثواعص  وماؾتر زضماث مثل بؼاكاث فحزا 

الكغهت الجؼاٌ في بضاًاتها الا انها حكيل زؼىة هبحرة في الجؼائغفي خاٌ اهدؿاخها مجاٌ البىىن وبضًل 

 ..اللُخىاهُتلكغهت باٌؿحرا 

7) dzdoc: 

 ػبِب ازصائي مع امياهُت الحجؼ اوهالًً.مىكع ًلضم معلىماث عً 
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8) Yalidine : 

الخىصُل الصاعضة بلىة في الجؼائغ بفظل فغوعها في ول والًاث الىػً هاقئت حعمل في مجاٌ قغهت 

 .الاخترافُت وزضماجه

9) lafirist : 

اصة الاعماٌ للؼمىخحن الكخىاص الفغص  ً قغهت واللُاممجلت مسخصت في ٍع  بالخجاعة او اللُام بخيٍى

اث مً مجزلً او اوكاء مدؼت  هاقئت او مصغغة هظا اإلاىكع ًمضن باالفياع الاػمت لظلً مثل بُع الحلٍى

 حعبئت الغاػ.

10)        academiatouna : 

 الاؾخاط بُنهم مً الاؾاجظة مً مجمىعت ػغف مً اوهالًً وحلؿاث صعوؽ ًىفغ  ىكعم عً عباعة هاقئت قغهت هي    

 (startupranking، 2022) .هىعالضًً

 

 

 :الخاثمة

ٌ اإلاإؾؿاث الىاقئت  التي حعمل  توعغم زؼىعة العالُى ،واهذ وال جؼاٌ كىة زفُت لنهىض باألكخصاص الضو

فيها اإلاإؾؿاث الىاقئت ئال أن الكباب هظا العصغ ملبلىن عليها بصىعة ملفخت للىظغ، وهىان عضث هماطج هاجحت 

، وكض جم جصيُف أكىي 
ً
مإؾؿاث التي جدخل  10مإؾؿت هاقئت عغبُت في كائمت "فىعبـ" واؾخعغطىا  100عغبُا

 اإلاغاهؼ ألاولى في اللائمت.

 نحائج:

 عغبُت على اإلاإؾؿاث الىاقئت مً احل جدلُم الخىمُت الاكخصاصًت اإلاؿخضامت؛اكباٌ الضٌو ال -

جدىىع مجاالث التي حعمل فيها اإلاإؾؿاث الىاقئت العغبُت مثل مجاٌ اإلاالُت والخجاعة الالىتروهُت وغحرها مً   -

ت؛  اإلاجاالث ولىً طلً غحر وافي لخدلُم ألاهضاف الخىمٍى

ل الظحي ثم ج معظم الكغواث الىاقئت العغبُت - ل زاعجي ضخم.ى بضأث بخمٍى  ؾعذ لخخمىً مً الحصٌى على جمٍى

 الحوصيات:

ع اإلاجاالث التي حعمل فيها اإلاإؾؿاث الىاقئت على خؿب مخؼلباث الؿىق؛جىعلى الضٌو العغبُت  -  َى

 باب لالوكاء مإؾؿاث هاقئت زاصت بهم والاعخماص على الابخياع؛كعلى الضٌو العغبُت جضعُم ال -

 ؾائل صعم ومغافلت للمإؾؿاث الىاقئت.اوكاء و  -
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  قائمة املساحع:

 

startupranking( .2022 ش الاؾترصاص ، مً قغواث الىاقئت: 2022صٌؿمبر,  18(. جاٍع

https://www.startupranking.com/top/algeria 

مت بىكغة. ) )هماطج لكغواث هاقئت هاجحت -(. جدضًاث اإلاإؾؿاث الىاقئت في الجؼائغ 2021مغوي عمظاوي، و هٍغ

 .279-278(، 03)07مجلت خىلُاث حامعت بكاع في العلىم الاكخصاصًت، . -عغبُا(

مجلت غ. (. صعاؾت مُضاهُت لىاكع اوكاء اإلاإؾؿاث الىاقئت في الجؼائ2020ًىؾف خؿً، و اؾماعُل صضًلي. )

 .74-73(، 01)08خىلُاث حامعت بكاع في العلىم الاكخصاصًت، 
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  لحىمية املسحدامةححقيق احاطىات ألاعمال كأداة فعالة ل

Business incubators as an effective tool for sustainable development 

  الجزائز/  ثبسةجامعة  /د. ساًحي الخامسة 

 الجزائز/ ثبسةجامعة /آمال حفىاوي د. 

 الجزائز / املزكز الجامعي آفلو / بوفاثح بلقاسمد. 

 

 ملخص الدراسة: 

ت لضكم اإلاكغوكاث  حهضف هظا البدث بلى كغض صوع ومهام خاطىاث ألاكماٌ وؤهمُتها هألُت فلالُت وكٍى

اإلاؿخضامت بمسخلف الىاقئت والصغيرة واإلاخىؾؼت، ومغافلت والؿهغ كلى هجاخها، بما ٌؿاهم في جدلُم الخىمُت 

ؤبلاصها )اكخصاصًا وبُئُا واحخماكُا وجىىىلىحُا( في اإلاجخملاث التي جيكؽ فيها، خُث جم جىؿُف اإلاىهج الىصفي 

لىصف هظه ألاصاة والخلٍغف بها، وللغض هماطج كاإلاُت عاثضة لحاطىاث ؤكماٌ هاجحت حؿاهم بفلالُت في جدلُم 

صل بلى ؤن خاطىاث ألاكماٌ جخىفل بمهام وزضماث مخىىكت مً قإجها طمان الخىمُت اإلاؿخضامت في بلضاجها، وجم الخى 

الاهؼالكت الؿلُمت والىاجحت للماؾؿاث الىاجكت وهظا اإلااؾؿاث الصغيرة واإلاخىؾؼت، هما جلضم لها مسخلف ؤهىاق 

 التي حلمل بها.الضكم إلاغافلتها والهجاخها، فهي بهظا حؿاهم بالظغوعة في جدلُم الخىمُت اإلاؿخضامت في البلضان 

 هماطج عاثضة.خاطىاث ألاكماٌ، الخىمُت اإلاؿخضامت،  الكلمات املفحاحية:

 

Abstract: 

This research aims to present the role and tasks of business incubators and their importance as an 

effective and powerful mechanism to support start-ups and small and medium enterprises, and to 

accompany and ensure their success, in a way that contributes to achieving sustainable development in its 

various dimensions (economically, environmentally, socially and technologically) in the societies in which 

it is active, where the descriptive approach was employed to describe This tool is introduced, and to 

present leading international models for successful business incubators that contribute effectively to 

achieving sustainable development in their countries. To accompany and succeed, as it necessarily 

contributes to achieving sustainable development in the countries in which it operates. 

Keywords: Business incubators, Sustainable development, Leading models. 
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 مقدمـة:

ابخياعها وؤزبدذ فاكلُت وهجاح في جىفُظ بغامج الخىمُت حلخبر خاطىاث ألاكماٌ مً ؤهثر اإلاىـىماث التي جم 

ت لضكم همى  اإلاؿخضامت، هـغا بلى هفاءتها وصوعها الىبير في في عفم وؿب هجاح اإلاكغوكاث،وحلخبر وؾُلت هامت وطغوٍع

هظه اإلاكغوكاث، وزصىصا اإلابضكت، فهي حؿاكضها كلى الخغلب كبى مكاول الخإؾِـ والاهؼالق لخدلُم الىمى 

ىجاح وطلً مً زالٌ جىفير اإلاىاعص اإلاالُت اإلاىاؾبت لؼبُلت هظه اإلاكغوكاث ومىاحهت اإلاساػغ اإلاترجبت كلى بكامتها وال

لخدلُم الخىمُت اإلاؿخضامت، خُث اؾخدىطث هظه اإلاكغوكاث كلى ؤلاهخمام ألاهبر مً كبل اإلاهخمين باللظاًا 

ت وجدخل مياهت باعػة ف ي اكخصاصًاث صٌو اللالم، وطلً بةكخباعها مىؼللا ؤؾاؾُا الاكخصاصًت والاحخماكُت والخىمٍى

اصة الؼاكت ؤلاهخاحُت مً هاخُت، واإلاؿاهمت في ملالجت مكيلتي البؼالت والفلغ مً هاخُت ؤزغي، هما ؤجها جمثل  لٍؼ

اللاكضة ألاؾاؾُت إلكضاص حُل حُض مً الكباب ًلخدم مُاصًً اللمل الحغ، وكض ؤضحذ خاطىاث ألاكماٌ مىطىق 

، وبالتزامً مم ؿهىع هظا الخىحه وجىؾم ؤلاهخمام بها هألُت لخدلُم ألاهضاف في بػاع جدلُم ا هخمام مسخلف الضٌو

 ؤبلاص الخىمُت اإلاؿخضامت جم كغض ججاعب صٌو عاثضة في  مجاٌ خاطىاث ألاكماٌ.

 مشكلة الدراسة:

 الخالُت:مداولت ؤلاحابت كً ألاؾئلت ًمىً جدضًض مكيلت الضعاؾت الحالُت في ولظا 

 فُما جىمً ؤهمُت خاطىاث ألاكماٌ وماهي هي ملىماث هجاخها؟ -

 هُف حؿاهم خاطىاث ألاكماٌ في ججؿُض ول بلض مً ؤبلاص الخىمُت اإلاؿخضامت؟ -

 ما هي ؤهم الىماطج الغاثضة لحاطىاث ؤكماٌ هاجحت كاإلاُا؟ -

 أهداف الدراسـة:

 تهضف هظه الضعاؾت بلى ما ًلي:

 اإلاخلللت بمخغيري الضعاؾت )خاطىاث ألاكماٌ والخىمُت اإلاؿخضامت (.جدضًض مدخلف اإلافاهُم  -

 جىطُذ الضوع الظي جللبه خاطىاث ألاكماٌ في جدلُم مسخلف ألاهضاف طاث اللالكت بالخىمُت اإلاؿخضامت. -

خصاصًت، ببغاػ آلالُت التي مً زاللها ًمىً لحاطىاث ألاكماٌ ؤن حؿاهم في جدلُم ؤهضاف الخىمُت اإلاؿخضامت )الاك -

 الاحخماكُت، البُئُت، الخىىىلىحُت(.

 كغض هماطج صٌو هاجحت في مجاٌ خاطىاث ألاكماٌ. -

 جلضًم جىصُاث وملترخاث لللاملين في خاطىاث ألاكماٌ والجهاث طاث الصلت لخدلُم الخىمُت اإلاؿخضامت. -

 أهمية الدراسـة:

 جيبم ؤهمُت الضعاؾت فُما ًلي:

 ث ألاكماٌ في صكم ؤبلاص الخىمُت اإلاؿخضامت.بللاء الظىء كلى صوع خاطىا -

غها في حكغُل اللىي اللاملت وحلل اليكاغ الاكخصاصي كامال  - كغض مللىماث خٌى خاطىاث ألاكماٌ وآلُت جؼٍى

غ ؤفغاص اإلاجخمم.  مهما في جىمُت وجؼٍى
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حي الاكخصاصًت صوع خاطىاث ألاكماٌ التي ػغخذ هبضًل وهمىطج لضكم اإلاكغوكاث ومغافلتها مً ول الىىا -

 والاحخماكُت والبُئُت والخىىىلىحُت.

 مىهج الدراسة: 

مً زالٌ اؾخلغاض مفاهُم ول  ،خغيراث الضعاؾتمً ؤحل جلضم وصف قامل إلاحلخمض الضعاؾت كلى اإلاىهج الىصفي 

 الغاثضة في هظا اإلاجاٌ. اللاإلاُت ، مم اؾخلغاض للخجاعب وؤبلاصها مً خاطىاث ألاكماٌ والخىمُت اإلاؿخضامت

 فزوض الدراسـة:

 في طىء مكيلت الضعاؾت وؤهضافها وؤهمُتها ًمىً صُاغت فغوض الضعاؾت الحالُت كلى الىدى الخالي:

 حؿاهم خاطىاث ألاكماٌ في جدلُم الخىمُت اإلاؿخضامتالفزطية ألاولى: 

 اإلاؿخضامتال حؿاهم خاطىاث ألاكماٌ في جدلُم الخىمُت الفزطية الثاهية: 

 :
ا

 حاطىات ألاعمالأوًل

 :وشأة وثطور حاطىات ألاعمال .1

ىُت والتي امخضث مىظ الؿبلُىاث ختى مىخصف  جمثل اإلاضة ألاولى للخؼىع ألاؾاس ي في الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

الحيىمُت، الدؿلُىاث وجميزث خاطىاث هظه اإلاغخلت بخلضص الغغض مً اوكائها، واعجباػها بالجاملاث ومغاهؼ البدىر 

فُما  .بِىما بضء البلع فيها كلى ؤجها مكغوكاث ججضًض بكلُمي إلكاصة بخُاء اإلاجخملاث التي حلاوي مً مإػق اكخصاصي

ت بلض جغؾُش هماطج الحاطىاث اإلاخسصصت في الىالًاث اإلاخدضة بط  حلىـ اإلاضة الثاهُت في كلض الدؿلُيُاث مغخلت كٍى

ض والصين وهىضا بضؤث خاطىاث حضًضة في الـهىع وهي ال حاطىاث الخىىىلىحُت وفي كضة بلضان منها الىمؿا والؿٍى

 وغيرها، وكض عهؼث هظه اإلاغخلت مً جؼىع الحاطىاث كلى اإلاكغوكاث طاث ألاؾاؽ الخىىىلىجي.

 (Dot.com)بلى غاًت آلان، بلض ؤن ؿهغث خاطىاث ألاهترهذ ؤو خاطىاث  9111وامخضث اإلاضة الثالثت مىظ ؤوازغ كام 

لصض بها "مىـمت حؿاكض قغواث ألاهترهذ والبرمجُاث الىاقئت كلى الىمىختى وجضع ى ؤًظا بالحاطىاث الافتراطُت، ٍو

لضم  اث كالُت مً اإلاساػغة واعجفاق ملضالث الفكل، ٍو الىصٌى إلاغخلت الىطج، الا ؤجها وبىفـ الىكذ امخاػث بمؿخٍى

ؾخثىاء وحىص اإلاىكم اإلااصي الظي ًخىافغ في ألاهىاق هظا الىىق مً الحاطىاث حمُم زضماث الاخخظان اإلالخاصة با

غ او اؾدكاعة للمل جلني ما ترهؼ وكاػها في جؼٍى ، بطافت الى ان خاطىاث الاكخصاصًاث ألازغي مً الحاطىاث، ٍو

م حضًضة اإلاخلللت بالخىمُت الاكخصاصًت وبًجاص فغص اللمل واإلاىار الابخياعي وبكيل  ؼ مكاَع الحضًثت حؿاهم في حلٍؼ

، الصفداث 0202)ًىؾف وافي،  ام جمثل الحاطىاث الخلىُت وخاطىاث الاهترهذ مً ؤهم الحاطىاث ألاؾاؾُت.ك

002-002) 
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 (: مزاحل ثطور حاطىات ألاعمال1الشكل رقم )

 

 (002، صفدت 0202)ًىؾف وافي، اإلاصضع: 

صولت كغبُت جلُم خاطىت  ٌ صغ ؤو مض لي حبغ لىي الخؿإلاى الوك 9122 ي ؤوعوبا كامف ٌماكخاطىت ؤ ٌ وكاء ؤو بم ج

وفي هفـ الؿىت ؤكام  ،للمكغوكاث الخىىىلىحُت حاطىة الحبين، هي م9112 ت لىػاعة الصىاكت كاملجاب ٌماكؤ

اللالمي فإٌو خاطىت مكغوكاث جمذ اكامتها في . ؤما كلى اإلاؿخىي فظاء املقاولةاإلاغغب ؤٌو خاطىت جدذ مؿمى 

 .9122، وللض بضؤ البرهامج الصُني للحاطىاث فللُا في كام 9120الُابان كام 

 جعزيف حاطىات ألاعمال:  .2

واؾخلالٌ ملىىي  ا شخصُت كاهىهُتهُئت ؤو مىـمت كامت ؤو زاصت، لهحلغف خاطىاث الاكماٌ بإجها كباعة كً 

بخىغة مً ؤحل البلاء والىمى اإلا خىؾؼت وؤصحاب ألافياعة واإلاير اؾؿاث الصغألصحاب اإلاكلى جلضًم الضكم  حلمل

للها مما ًج، هالخاعجي الظي حلمل فُ واهدؿاب ميزة جىافؿُت مؿخضامت، وكضعة كلى مىاحهت جدضًاتها في اإلادُؽ

 (022، صفدت 0202اء و هغوف، )ؤؾميكىصة. حؿهم في جدلُم الخىمُت الاكخصاصًت اإلا
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 ماؾؿت كاثمت لها هُان كاهىوي وطاث :خاطىاث ألاكماٌ بإجها(UNDP) ؤلاهماجي لألمم اإلاخدضة البرهامجوكض كغف 

اصًين الظًً ًغغبىن بةكامت ماؾؿاث حؿتهضف جلضًم خؼم مخياملت مً كالكت  الخضماث والدؿهُالث مباقغة بالٍغ

، 0202)ؾلُمان و كبض اللاصع، اإلاغافلت إلاغخلت الاهؼالق". اإلاؿاهضة بهضف ججاوػ ول الصلىباثلُاث والاؾدكاعاث وآلا

 (001صفدت 

ت وفىُت مخياملت، جىـغ بلم كماٌ هيألا خاطىاث  ًدخاج بلي  ول ميكإة صغيرة وهإجها ولُض ىىـىمت اكخصاصًت وبصاٍع

 ػمت لظمانال ال وبمضاصه بالؼاكت ساػغ التي جدُؽ به،إلاوالاهخمام الكامل، وطلً لحماًخه مً االغكاًت الفاثلت 

خه، هما جضفم با جُاإلااؾخمغاٍع ا كاصعا يكأث جضٍع مىىه  ألالىمى وماهال  ىكل لخصبذ ولُضا كٍى وكؼت وآلُاث الىجاح، ٍو

ً". وجمثل خاطىاثلحاطىت بلي بِئت حضًضة ًخمخم فيها باللضعة كلي الا بلض طلً مغاصعة كماٌ ألا  ىمى وؾؽ آالزٍغ

ىفغ لها وافت اخخُاحاتها مً زضماثاإلا هـام لخبني واؾدكاعاث وؤماهً مً ؤحل البضء في جىفُظ  كغوكاث الجضًضة، ٍو

 (90صفدت  ،0202)الغمُضي و ولحي،  .دُؽإلاجخمم اإلااكخصاصًت، وزضمت ا وحكغُله، وجدلُم جىمُت كغوقإلاا

مما ؾبم ًمىً اللٌى ؤن خاطىاث ألاكماٌ هي هُان كاهىوي اكخصاصي بصاعي وفني، حهضف بلى مغافلت وجلضًم مسخلف 

ؤقياٌ الضكم للماؾؿاث الىاقئت والصغيرة واإلاخىؾؼت، وؤصحاب ألافياع اإلابخىغة، إلاؿاكضتهم كلى بهجاح ؤفياعهم 

لهم بما ٌؿاهم في جدلُم الخىمُت ك  لى مسخلف ألاصلضة في البالص التي حلمل فيها.ومكاَع

 :ألاعمال أهداف حاطىات .3

 (999، صفدت 0209)صالحي،  فُما ًلي: جلخُصهاًمىً 

 ؛زلم مكغوكاث ببضاكُت حضًضة واإلاؿاكضة في جىؾلت اإلاكغوكاث اللاثمت -

ل ؤفياعهم بلى - م؛ مؿاكضة ؤصحاب الابخياعاث كلى جدٍى  مىخجاث ؤو هماطج ؤو كملُاث كابلت للدؿٍى

ل والخضماث ػالاعقاص والدؿهُالث إلاىدؿبيها؛ -  جىفير الضكم والخمٍى

م الجضًضة؛ - اصة فغص اللمل وهجاح اإلاكاَع  ٍػ

 وكغ زلافت اللمل الحغ بين ؤفغاص اإلاجخمم واؾخدضار مىخجاث وزضماث حضًضة جلبي اخخُاحاث الؿىق واإلاىخج اإلادلي؛ -

هدكافاث الللمُت الجضًضة ت مىاؾبت مً قإجها ؤن حؿخلؼب ؤهبر كضص ممىً مً ألافياع واؾخغالٌ الاجىفير بِئ -

لها الى ميكأث حؿهم في صفم عجلت الاكخصاص الىػني؛  واإلاستركاث ؤلابضاكُت وهلل الخىىىلىحُا وجدٍى

لها )جدلم عبؽ اإلااؾؿاث الصغيرة مم اإلااؾؿاث الىبري وحللها هصىاكاث وزضماث مغظًت ومىملت  -

 الخيامل الصىاعي(؛

ت للمجخمم كاصعة كلى الاؾخماعا والخؼىع مؿخلبال. - م كٍى  جلضًم مكاَع

 :طىات ألاعمالاوائد حف .4

 في جىفير اإلاؿاكضة لغواص ألاكماٌ،
ً
 عثِؿُا

ً
 زاصت في اإلاغاخل الابخضاثُت مً صوعة خُاة جللب خاطىاث ألاكماٌ صوعا

ت، وزضماث الىؾاػت التي جغبؽ الكغواث  قغواتهم، فهي جلضم زضماث صكم مثل الىصاثذ والاؾدكاعاث ؤلاصاٍع
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اصة ؾلتها الاؾدُلابُت، و  باإلاىاعص ، 0202)ؾلُمان و كبض اللاصع،  :في هافىاثض جخمثل ؤهمالخاعحُت، وحؿاكض كلى ٍػ

 (001صفدت 

 ُت.الاقتران في جيالُف الدكغُل ألاؾاؾ -

ت وؤلاصاٍع -  ت.اإلاؿاكضة الاؾدكاٍع

 .الاجصاٌ باإلامىلين واإلاؿدثمٍغً -

 .للمكغوكاث جللُل ملضٌ فكل اإلاكغوكاث، بط جىفغ اإلاىار اإلاىاؾب واإلاخؼلباث -

 .جىفير فغص اللمل -

غ مىخجاث الؿىق اإلادضصة. -  جؼٍى

مىً   ؤهمُت خاطىاث ألاكماٌ في الكيل اإلاىالي: جىطُذٍو

 ألاعمال (: أهمية حاطىات2الشكل رقم )

 

 (999، صفدت 0209)صالحي، املصدر: 

 خدمات حظاهات ألاعمال:  .5

، 0202)ؾلُمان و كبض اللاصع،  :في لغواص ألاكماٌكاصة خاطىاث ألاكماٌ جخمثل ؤهم الخضماث التي جىفغها 

  (032صفدت 

وغغف الاحخماكاث،  مثل ميان للمياجب، (مما ًللل مً جيالُف الكغهت اإلابخضثت)ؤبيُت جدخُت مكترهت  -

 ألامً. والاجصاالث، والىهغباء، وفي بلع البِئاث زضماث

ت مثل - ت لألكماٌ إلاؿاكضة عواص ألاكماٌ في ألامىع ؤلاصاٍع جسؼُؽ ألاكماٌ، والاصاعة اإلاالُت،  زضماث اؾدكاٍع

م،  عي باليؿبت الىوالدؿٍى ذ والغزص. واللاهىن الدكَغ  ألامىع الغؾمُت، مثل الدسجُل والحصٌى كلى الخصاٍع

 لحصٌى كلى خلىق ملىُت في الكغهت.االخضماث اإلاالُت التي جتراوح مً زضماث الؿمؿغة بلى جلضًم كغوض ؤو  -

ب والخللم مً كبل مماعس ي ألاكماٌ مً طوي الخبرة الىاؾلت. -  الخضٍع
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 :عماللا طىات شزوط هجاح حا .6

 :ؤهمهاكماٌ في جدلُم ؤهضافها. ألا  هىان الىثير مً اللىامل والكغوغ التي ًجب جىفيرها لظمان هجاح خاطىاث

 (09-91، الصفداث 0202)الغمُضي و ولحي، 

 هضاف التي مً ؤحلها ؤالا جدضًض  -
 

 .عبدُت ؤو غيرعبدُت وكئذ خاطىاث ؤالكماٌ ؾىاء واهذ ؤهضاف

ل اإلااٌ اإلاصكم وحصجُم عؤؽ ا -  .الحيىمُت والبىىن ٌ الجهاثالكغوكاث الىاقئت مً زإلاغامغ لخمٍى

 .جخممإلاكماٌ في األا  صعاؾت وجدلُل مىار ابخياع  -

ل ا -  .كغوكاث الجضًضةإلاوحىص جصىع مالي ؾلُم لىُفُت جمٍى

 .لضمتإلاالخىىق في الخضماث والاؾدكاعاث ا -

 .هخاحُت في الؿىق الا اؾؿاث إلاكاث مم االك وحىص -

م كمل ماهل ًمخلً مهاعاث مخىىكت وزاصت في هُفُت الخسؼُؽ -  .للمكغوكاث وجىفُظها وبصاعتها وحىص فٍغ

م اللملإلاازخُاع ميان حُض للحاطىت مً خُث ا -  .ؿاخت والخإزِث وفٍغ

 .صكم ومؿاكضة ىكغوكاث التي جدخاج بلإلاوحىص آلُاث واضحت في ازخُاع ا -

لاث وكىاهين وبحغاءاث جىـم وجيؿم الل -  .والخاص كاث بين اللؼاكين اللامالوحىص حكَغ

 .كُاؽ ستركين، والباخثين، ووحىص مسخبراث ومغاهؼإلاكماٌ، واالا عواص  جىافغ -

 .واضحت وصكُلت للضزٌى والخغوج مً الحاطىت وطم ملاًير -

 .اللؼاكين اللام والخاص واصًمُت والبدثُت وماؾؿاثالااؾؿاث إلاالخلاون والاجصاٌ الفلاٌ بين ا -

ت ؤو مالُت ؤو فىُت ؤو - كاهىهُت التي ؾخلضمها الحاطىت، ؤم ؤجها  جدضًض هىق الخضماث والاؾدكاعاث ؾىاء واهذ بصاٍع

 .ؾخلضم ول هظه الخضماث

 .الخىىىلىحُت ت وحلمُم فىغة الاؾدثماع مً كبل اللؼاق الخاص زاصت في الحاطىاثإلاكى  -

مأل ؿخمغة إلاخابلت اإلاالخلُُم وا - وكئذ مً ؤحله، وطلً الظي ؤ صاء كمل الحاطىت، للخإهض مً ؾيرها في الؼٍغ

 .لظمان الاؾخضامت

ت والدكغُلُت، والتي حكملإلاحمالي اإل الخلضًغ الضكُم  - مصغوفاث الخإؾِـ، ومصغوفاث  صغوفاث الاؾدثماٍع

ت الخاصت با ومصغوفاثصٌى الثابخت، الا الاؾدثماع في   .كغوكاث التي ؾِخم جىفُظهاإلاالدكغُل الؿىٍى
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 حىمية املسحدامةالحأصيل املفاهيمي للثاهيا: 

 جعزيف الحىمية املسحدامة: .1

 هىان كضة حلاٍعف خٌى الخىمُت اإلاؿخضامت منها ماًلي:

الحالي بضون ؤلاطغاع بلضعة ألاحُاٌ اللاصمت كغفذ لجىت بغوهخالهض الخىمُت اإلاؿخضامت بإجها التي جلبي اخخُاحاث الجُل 

 (20، صفدت 0222)مُالص الترهىوي،  .كلى جلبُت اخخُاحاتهم

ت الحالُت وكغفها البىً الضولي بإجها  اللملُت التي تهخم بخدلُم الخيافا اإلاخصل الظي ًظمً بجاخت الفغص الخىمٍى

اصجه اإلاؿخمغة كبر الؼمً.هفؿها لألحُاٌ اللاصمت ض،  ، وطلً بظمان زباث عؤؽ اإلااٌ الكامل ؤو ٍػ ، 0200)باًٍؼ

 (022صفدت 

ذ: هما كغفها هي الخىمُت التي جإزظ بلين ؤلاكخباع لِـ فلؽ عفاهُت ألاحُاٌ الحالُت ولىً  فُلُب ؤغُىن وبُتر هٍى

ؤًظا، خُث جدضص الغفاهُت بىطىح وجإزظ بلين ؤلاكخباع وافت بمياهُاث ؤلاخالٌ الخىىىلىجي عفاهُت ؤحُاٌ اإلاؿخلبل 

)هاصف،  .بين الؿلم الغؤؾمالُت ووافت اللىاثم التي جؼغخها مدضوصًت اإلاىاعص والخيالُف البُئُت لإلهخاج والاؾتهالن

 (22، صفدت 0299-0290

هي جلً اللملُت التي جلغ بظغوعة جدلُم همى اكخصاصي ًخالثم مم كضعاث البِئت وطلً مً  عولىؼهاوؽ: وكغفها ولُم

-0292)بىػالب،  .مىؼم ؤن الخىمُت الاكخصاصًت واإلادافـت كلى البِئت هما كملُخان مخياملخان ولِؿخا مخىاكظخين

 (930، صفدت 0292

ؾبم ًمىً حلٍغف الخىمُت اإلاؿخضامت كلى ؤجها جلً اللملُت التي حؿعى بلى جدلُم الخىاػن بين الىـام كلى طىء ما 

البُئي والاكخصاصي والاحخماعي الظي ًظمً البلاء لألحُاٌ الحاطغة صون ؤلازالٌ بدلىق ألاحُاٌ اللاصمت فهي جغهؼ 

 إلاؿخمغ له.باألؾاؽ كلى اللىصغ البكغي وحؿعى بلى جدلُم الغفاه الضاثم وا

 . أهداف الحىمية املسحدامة:2

 (22 -22، الصفداث 0292)وافي،  :للض خضصث ألاهضاف اللامت للخىمُت اإلاؿخضامت هما ًلي   

 جغقُض بصاعة واؾخسضام اإلاىاعص الىػىُت والؼبُلُت. -

 اإلاخلضمت صىاكُا.ؤلاؾخفاصة كضع ؤلاميان مً ججاعب البلضان  -

اث وكلى وافت مغاخل الخسؼُؽ. -  حلمُم اؾخسضام الخسؼُؽ ؤلاكلُمي كلى وافت اإلاؿخٍى

 الترهيز كلى بكالم الجماهير بؼبُلت الخدضًاث التي جىاحهها. -

 جلضًم اإلاؿاكضة بلى مً هم ؤقض الىاؽ فلغا . -

 اإلادلُت وفي اللُىص التي جفغطها اإلاىاعص الؼبُلُت. الخىمُت في بػاع ؤلاكخماص كلى الظاث صازل الحضوص الىػىُت ؤو  -

ل.  -  الخىمُت التي جدافف كلى البِئت والتي جدلم ملضالث بهخاحُت وعبدُت زابخت كضع ؤلاميان كلى اإلاضي الؼٍى

 الترهيز كلى اللىصغ البكغي وصوعه في جدلُم ول ما جلضم مً ؤهضاف.  -
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 . أبعاد الحىمية املسحدامة:3

ت اإلاؿخضامت باإلافهىم الجضًض جخظمً ؤبلاص مخلضصة جخضازل فُما بُنها للترهيز كلى ملالجتها وبخغاػ جلضم بن الخىمُ

مىً ؤلاقاعة هىا بلى ؤبلاص خاؾمت ومخفاكلت وهي:  ملمىؽ في جدلُم الخىمُت اإلاؿتهضفت، ٍو

خظمً اللىاصغ الخالُت: البعد لاقحصادي:. 1.3  (12-13، الصفداث 0293)مصؼفى ًىؾف،  ٍو

 اث الاكخصاصًت للحفاؾ كلى البِئت.اؾخلماٌ ألاصو  -

جفلُل صوع الخجاعة والصىاكت مً زالٌ جغكُت ؤلاهخاج الىـُف وحصجُم مباصعاث اإلااؾؿاث في مجاٌ البِئت  -

 الخلىر.....(.)جىؿُف هـام ؤلاصاعة البُئُت، بحغاءاث لخسفُع 

ض بصماج الجاهب  - وطم مىاعص ومُياهيزماث مالُت للحفاؾ كلى البِئت هخلضًم كغوض مِؿغة للماؾؿاث التي جٍغ

 البُئي في ؾُاؾتها.

 حغُير ؤهماغ إلهخاج وؤلاؾتهالن وحللها ؤهثر اؾضامت )الخىىىلىحُا الىـُفت، الاؾتهالن ألازظغ........( -

م اإلاؼمم الاؾدثماعاث اإلاؿاولت احخ -  حكُِضها.ماكُا التي جإزظ في كين الاكخباع الخإزيراث البُئُت والاحخماكُت للمكاَع

خمثل في حلل الفغص الحصٌى كلى اإلاىاعص واإلاىخجاث فُما بين حمُم ألافغاص صازل  - اإلاؿاواة في جىػَم اإلاىاعص ٍو

ين لخدؿين اإلاجخمم ؤكغب بلى اإلاؿاواة، فهظه اإلاؿاواة حؿاكض كلى جيكُؽ الخىمُت  والىمى الاكخصاصي الظغوٍع

اث اإلالِكت.  مؿخٍى

 الخجاعة اللاصلت صولُا: عفم خصت صٌو الجىىب في الخجاعة الضولُت. -

ت لىحىص وكاغ بكغي والحفاؾ كلى الىؾؽ البُئي  البعد البيئي:. 2.3 حلخبر البِئت مً الكغوغ ألاؾاؾُت والظغوٍع

 مىً ججمُم ؤهم اللىاصغ البُئُت للخىمُت اإلاؿخضامت في الىلاغ الخالُت:والحُىي وهلله ؾلُما لألحُاٌ اللاصمت، ٍو

وطلً بخسفُع الخلىر الىاجج كً الىلل والصىاكت والغفم مً كاكضة اؾخسضام الؼاكت بلى اإلادافـت كلى الؼلـ  -

اح......الخ.   حاهب الاكخماص كلى الؼاكاث اإلاخجضصة والؼاكت الكمؿُت، كىة الٍغ

 الؼبُلُت الالػمت إلهخاج اإلاىاص الغظاثُت مم الخىؾم في ؤلاهخاج لخلبُت اخخُاحاث الؿيان. خماًت اإلاىاعص -

جللُص مالجئ ألاهىاق البُىلىحُت، وهظا مً زالٌ صُاهت ألاعض زغاء ألاعض في الخىىق البُىلىجي لألحُاٌ اإلالبلت وطلً 

 ت هبيرة وبن ؤمىً وكفها.بةبؼاء كملُاث الاهلغاض وجضمير اإلاالجئ والىـم ؤلاًيىلىحُت بضعح

جُا مً اإلاىاعص الىُماثُت اإلاهضصة لألوػون الحامُت لحُلىلت صون جضهىع ػبلت ألاوػون ا - لألعض وهظا بالخسلص جضٍع

خم طلً بالخلاون بين الضٌو إلالالجت مساػغ البِئت اللاإلاُت.  ٍو

اصة مؿخىي خماًت اإلاىار مً الاخخباؽ الحغاعي وهظا للضم اإلاساػغة بةحغاء حغُيرا - ث هبيرة في البِئت اللاإلاُت بٍؼ

اصة ألاقلت فىق البىفسجُت ًيىن مً قإجها بخضار حغُير في الفغص اإلاخاخت لألحُاٌ اللاصمت.  ؾؼذ البدغ، ؤو ٍػ

 في:اإلاؿخضامت ًخدضص البلض الاحخماعي للخىمُت البعد إلاجحماعي: . 3.3

م الخلاؤلاهصاف بين ألافغاص وألامم وألاحُاٌ بلى حاهب  - ون الضٌو جللُص الفجىة بين الكماٌ والجىىب كً ػٍغ

 إلاداعبت الفلغ واإلاجاكت.

 جدلُم الخىاػن بين الىمى الاكخصاصي والىمى الضًمىغغافي. -
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ت،  - باالخخُاحاث  ؤوال  بكاصة جىحُه اإلاىاعص ؤو بكاصة جسصُصها لظمان الىفاءبملنى ؤلاؾخسضام اليامل للمىاعص البكٍغ

ت ألاؾاؾُت مثل الخللُم، الغكاًت الصحُت واإلاُاه ألن هظه الخىمُت تهضف بلى جدؿين الغفاه الاحخماعي  البكٍغ

 والاؾدثماع في عؤؽ اإلااٌ البكغي.

 ًغهؼ هظا البلض كلى اللىاصغ الخالُت: :البعد الحكىولوجي .4.3

الصىاكُت: كبر الخدٌى بلى جىىىلىحُاث ؤهـف وؤهفإ جللص مً اؾخلماٌ جىىىلىحُاث بهخاج ؤهـف في اإلاغافم  -

يبغي ؤن ًخمثل الهضف في كملُاث ؤو هـم جىىىلىحُت  اؾتهالن الؼاكت وغيرها مً اإلاىاعص الؼبُلُت بلى ؤصوى خض، ٍو

غ الىفاًاث صازلُا.  جدؿبب في ملىزاث ؤكل وحلُض جضٍو

ض مً ألازظ بالخىىىلىحُاث اإلادؿىت مم جبني الىصىص الل - اهىهُت اإلاىـمت لها، ومً قإن الخلاون الخىىىلىجي ؤن ًٍؼ

ض مً الخضهىع في الىىكُت البُئُت.  ؤلاهخاحُت الاكخصاصًت، وؤن ًدٌى ؤًظا صون مٍؼ

م اؾخسضام الخىىىلىحُا التي جدض مً زؼغها. -  اإلادغوكاث والاخخباؽ الحغاعي: كً ػٍغ

 الحض مً اهبلار الغاػاث. -

 جضهىع ػبلت ألاوػون.الحُلىلت صون  -

مً زالٌ ألابلاص اإلاسخلفت للخىمُت اإلاؿخضامت ًمىً اللٌى بإجها الخىمُت اإلاخىاػهت التي حكمل مسخلف ؤوكؼت اإلاجخمم، 

ت، واكخماص مباصت  ت في اللملُاث الخىمٍى باكخماص ؤفظل الىؾاثل لخدلُم الاؾدثماع ألافظل للمىاعص اإلااصًت والبكٍغ

ؾتهالن وكىض جىػَم اللىاثض لخدلُم الغفاهُت لجمُم ؤفغاص اإلاجخمم صون ؤن جدصل ؤطغاع اللضالت في ؤلاهخاج وؤلا 

 للؼبُلت ؤو لصالح ألاحُاٌ اللاصمت

ت  ت هما ؤصبدذ ؤبلاص الخىمُت اإلاؿخضامت جمثل ؤولٍى فخدلُم الخىمُت اإلاؿخضامت ؤصبذ ماقغا عثِؿُا الؾخمغاع البكٍغ

اث كلى حضٌو ألاكماٌ م  لـم صٌو اللالم التي حلمل مً ؤحل جدضًث اإلاجخملاث.مً ؤهم ألاولٍى

 :. مقومات هجاح الحىمية املسحدامة4

 بن بعؾاء مفهىم الخىمُت اإلاؿخضامت ًخؼلب جىفغ كضص مً اإلالىماث التي حكيل مغجىؼاث الخىمُت اإلاؿخضامت وؤهمها:

 (32-39، الصفداث 0222)زامغة، 

صة جىحُه اإلاىاعص بما ًظمً الىفاء اخخُاحاث اإلاجخمم مً زالٌ وؿُفت بكا للسكان:ثلبية الحاجة إلاوساهية  -

وجدؿين مؿخىي ملِكتهم، والترهيز كلى اللظاء كلى الفلغ اهؼالكا وىن ؤن كاإلاا ٌؿخىػىه الفلغ والالمؿاواة ًيىن 

خؼلب طلً جإمين مؿخىي ؾياوي مؿخضًم ومؿخلغا كلى مؿخىي  كغطت لألػماث البُئُت والاحخماكُت والاكخصاصًت، ٍو

 مالثم لحجم بهخاحُت الىـام البُئي.

ال ًمىً جلبُت اخخُاحاث الحاطغ صون ؤلازالٌ بلضعة ألاحُاٌ اإلالبلت كلى جلبُت خاحاتها، ما  إلادارة البيئية السليمة: -

ت الاؾخفاصة مً اإلاىاص ال  ؼبُلُت، صون بهضاع في اللُىص البُئُت.لم جىحض بصاعة كاصعة كلى طمان اؾخمغاٍع

ت هي  الحىمية البشزية: - ت مؿخضامت، والخىمُت البكٍغ ًاهض هظا ؤهه ال وحىص للخىمُت اإلاؿخضامت بضون جىمُت بكٍغ

ت هخدؿين مؿخىي  كملُت جىؾُم الخُاعاث اإلاخاخت ؤمام اإلاجخمم، جخظمً هظه الخىمُت حكىُل اللضعاث البكٍغ

 بت فظال كً حصجُم اإلالغفت والخللُم.خمم للضعاتهم اإلاىدؿالصحت، اؾدثماع اإلاج
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لت ؤهثر مالثمت للبِئت  الحكىولوجيا السليمة بيئيا )الحكىولوجيا الىظيفة(: - كبر بكاصة جىحُه الخىىىلىحُا بؼٍغ

غ اللضعاث  باؾخسضام ؤكل للمىاص والؼاكت والؼاكت وجىلُض ؤكل مً الخلىر والىفاًاث، مم اللمل باؾخمغاع كلى جؼٍى

غ وبهخاج جىىىلىحُا هـُفت.  التي جامً لها في جهاًت اإلاؼاف اللضعة كلى جؼٍى

الخىمُت اإلاؿخضامت هي جىمُت في بػاع  الاكخماص  اون الدولي للمشكالت البيئية العاملية:لاعحماد على الذات والحع -

كلى الظاث في خضوص اللُىص التي جفغطها اإلاىاعص الؼبُلُت، وؤلاصاعة الغقُضة للمىاعص الؼبُلُت، وبما ؤن الخىمُت 

ُت ومكاول البِئت ال حلترفان بالحضوص اإلاؿخضامت هضفا ليل قاون اللالم، اإلاخلضمت والىامُت، وؤن الىـم الؼبُل

ا لضفم الخىمُت اإلاؿخضامت هدى ألامام.  ؤلاكلُمُت، فةن الخلاون الضولي ؤمغا طغوٍع

ٌلخبر الاكخصاص الجهؼ اللصبي للخفاكالث بين البِئت والخىمُت، لظلً فةن الخىمُت اإلاؿخضامت حلخمض  لاقحصاد البيئي: -

 لىـام الاكخاصضي والىـام البُئي.كلى مضي الىجاح في اإلاىاػهت بين ا

 أبعاد الحىمية املسحدامة ثدعيمثالثا: مداخل مساهمة حاطىات ألاعمال في 

 الحىمية لاقحصادًة: ثدعيم. دور حاطىات ألاعمال في 1

حؿخؼُم الحاطىت جمىين اإلاضًىت ؤو ألاكالُم التي جلام فيها مً جدلُم ملضالث كالُت إلكامت ؤوكؼت 

م اإلاكترهت بالحاطىت، وطلً مً زالٌ اكخصاصًت  حضًضة، باإلطافت بلى جدلُم ملضالث همى كالُت للمكاَع

م ؤلاهخاحُت ؤو الخضمُت الجضًضة في هظا اإلاجخمم، هظه  اللمل كلى حؿهُل جىػين وبكامت كضص مً اإلاكاَع

جخمم، خُث ؤن هظه اإلاكغوكاث الجضًضة حلخبر في خض طاتها بخضي ؤهم عواثؼ الخىمُت الاكخصاصًت لهظا اإلا

والخصضًغ والخىعٍضاث، وولها كملُاث جضع  الكغواث جلىم بضفم الظغاثب والغؾىم، وجيكُؽ كملُاث ؤلاهخاج

مىاعص مالُت كلى ميزاهُاث الضٌو وجفُض مً زم اإلاجخمم، وهظهغ مثاال كلى هظه الخىمُت الاكخصاصًت 

ىُت، خُث ؤكامذ  الهض ألامٍغ الىالًت قبىت جخيىن مً ؾذ خاطىاث مسخلفت للمجخملاث، ججغبت والًت ميًر

وبلض ؤكل مً كام كلى بضء حكغُل هظه الكبىت، واهذ  0222الخسصصاث، بضؤ اللمل في ؤخضثها في صٌؿمبر 

م التي جمذ بكامتها مً زالٌ هظه الحاطىاث كض ؤصث بلى بطافت مبلغ  يي بلى زؼاهت  12اإلاكاَع ملُىن صوالع ؤمٍغ

 0222ع اللُمت اليلُت لفغص اللمل التي حؿخؼُم ؤن جسللها هظه الكبىت خىالي الظغاثب في الىالًت، وجلض

 فغصت كمل حضًضة وصاثمت للمىاػىين صازل الىالًت. 

 (023-021، الصفداث 0202)ًىؾف وافي،  ومً بين ألاصواع التي جللبها الحاطىت في هظا اإلاجاٌ ماًلي:

م الصغيرة الجضًضة وعفم فغص هجاخها، مً زالٌ جىفير حمُم ؤهىاق حصجُم  - زلم وجىمُت اإلاكاَع

لي والفني، والخىصل الى قبىت صكم مجخمعي.  الضكم اإلاالي وؤلاصاعي والدؿٍى

حلـم الحاطىاث صوع اإلاكغوكاث الصغيرة الخىىىلىحُت هإخض ؤهم آلُاث الخؼىع الخىىىلىجي مً  -

غ كملُاث ؤلاهخاج بكيل ؤؾغق وبخيلفت ؤكل هثيرا مً الكغواث خُث كضعتها الفاثلت كلى جؼ ٍى

الطخمت طاث الاؾدثماعاث اللالُت، وبكامت خاطىاث جىىىلىحُت مخسصصت في كؼاكاث ملُىت حلمل 

 كلى حؿهُل هلل الخىىىلىحُا الحضًثت واإلاخؼىعة.
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ت ؤو احخماكُت كامذ كضة صٌو بخىؿُف خاطىاث ألاكماٌ في مجابهت مكىالث اكخصاصًت ؤو صىاكُ -

ىُت للحاطىاث  Barbara Harleyمدضصة، وجظهغ  ؤن خاطىاث  NBIAاإلاضًغة الخىفُظًت للجملُت ألامٍغ

ألاكماٌ ًمىً ؤن حؿخسضم لدؿاهم في خل مكيلت مدضصة مثل مكيلت فلض كضص هبير مً الىؿاثف 

 في خالت اغالق ؤو حغير وكاغ قغواث ضخمت.

 الحىمية لاجحماعية: ثدعيم. دور حاطىات ألاعمال في 2

غ وجىمُت بِئت هاحلمل خاطىاث ألاكماٌ كلى جىمُت وجيكُؽ اإلاجخمم اإلادلي اإلادُؽ ب ، مً خُث جؼٍى

م في مجاالث جىمُت هظا اإلاجخمم، وحلل الحاطىت هىاة جىمُت بكلُمُت ومدلُت، ومغهؼا  ألاكماٌ، وبكامت مكاَع

خطح الضوع الخىمىي  في الالخداق بؿىق اللمل.ليكغ عوح اللمل الحغ لضي حمىق الكباب والغاغبين  ٍو

م مً زالٌ جإزيرها  الحُىي الظي جلىم به الحاطىاث مً خُث ؤلاؾغاق بضمج وبكاصة اصزاٌ ألافغاص في مكاَع

م اإلابيُت كلى الخىىىلىحُاث اللالُت.  م، وزاصت اإلاكاَع ىؾف وافي، )ًهلامل مؿاكض وخافؼ الكامت اإلاكاَع

 (022، صفدت 0202

جىمُت مهاعاث وعوح اللمل الحغ واللضعة كلى بصاعة اإلاكغوق جمثل ؤهم جإزيراث وحىص خاطىاث ألاكماٌ في ؤي مجخمم، 

باإلطافت بلى اللمل كلى زلم فغص كمل صاثمت ؤو غير صاثمت، مباقغة ؤو غير مباقغة مً زالٌ الكغواث التي حؿاكض 

مً فغص اللمل  %22، وجظهغ ؤلاخصاثُاث ؤن (22، صفدت 0292)فخحي كىض بغهىم،  ها وجىمُتهاالحاطىاث في بكامت

ىُت مىظ كام  ة، ومثاٌ آزغ ًىضح اهه كض جم ر مً اإلااؾؿاث الصغي %92هخجذ كً  9121في الىالًاث اإلاخدضة الامٍغ

م فلؽ في صٌو مثل حمهىعٍت الدكًُ، واؾخؼاق  22ؤلف فغصت كمل حضًضة مً زالٌ  02زلم  خاطىت مكاَع

م في زلم   قغهت وماؾؿت حضًضة وهاجحت. 222بغهامج خاطىاث اإلاكاَع

 الحىمية البيئية: ثدعيم. دور حاطىات ألاعمال في 3

ع بن بكامت ؤي مكغوق حضًض ًخؼلب الالتزام بمماعؾاث جسضم البِئت اإلادُؼت بهظا اإلاكغوق، ومً هىا ًإحي صو 

خاطىاث ألاكماٌ في بوكاء ومغافلت ؤكماٌ ملاوالجُت جغاعي البلض البُئي في وكاػها بما ًخماش ى مم الؿعي هدى الحض 

، باإلطافت بلى (921، صفدت 0200)بً كؼة،  كلى اؾخضامت البلض البُئي والخفاكل بًجابُا اججاههمً جإزيراث 

 حصجُلها في:

م التي جؼىع جىىىلىحُا اؾخصالح التربت اإلالىزت واإلاُاه الجىفُت. -  اإلاكاَع

غ اإلاسلفاث وبكاصة اؾخسضامها إلاىم الخلىر البُئي. - م الخاصت بةكاصة جضٍو  اإلاكاَع

م التي جؼىع جىىىلىحُا الؼاكت الىـُفت. -  اإلاكاَع

ت كباعة كً وعي بُئ -  ي.قغواث مخلضصة اللؼاكاث جيىن مفاهُمها الخجاٍع

م التي جؼىع الخىىىلىحُا اإلاخلللت بالبِئت واإلاُاه والؼاكت الىـُفت اإلاخجضصة. -  اإلاكاَع

م التي جغهؼ كلى الؼاكت البضًلت والىكىص، وألاوكؼت اإلادافـت، واإلاُاه، وبكاصة الاؾخسضام، والخللُل مً  - اإلاكاَع

 وؿبت الىغبىن.

م التي جؼىع الخىىىلىحُا والبضاثل إلكاصة - غ اإلاسلفاث مً ؤحل بهخاج ؾلم وزضماث حضًضة. اإلاكاَع  جضٍو
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 الحىمية الحكىولوجية: ثدعيم. دور حاطىات ألاعمال في 4

لها الخىىىلىحُت جغهؼ الحاطىاث  كلى عكاًت وجىمُت ألافياع ؤلابضاكُت وألابدار الخؼبُلُت، واللمل كلى جدٍى

غ بلى مغخلت الخىفُظ، مً زالٌ بكامت مكغوق صغير، وحلـم بظلً اإلاكغوكاث الصغيرة  مً مغخلت البدث والخؼٍى

غ وجدضًث  كملُاث ؤلاهخاج بكيل الخىىىلىحُت هإخض ؤهم آلُاث الخؼىع الخىىىلىجي مً خُث كضعتها الفاثلت كلى جؼٍى

الطخمت طاث الاؾدثماعاث اللالُت، وبكامت خاطىاث جىىىلىحُت مخسصصت في  ؤؾغق وجيلفت ؤكل هثيرا كً الكغواث 

كؼاكاث مدضصة حلمل كلى حؿهُل هلل وجىػين الخىىىلىحُا الحضًثت واإلاخؼىعة، والترهيز كلى جىمُت جىىىلىحُاث هظه 

م اإلاخسصصت في جىىىلىحُاث اإلاللىماث والاجصاالث لخيكُؽ اللؼاكاث، ومثاٌ كلى طلً بكامت خا طىاث للمكاَع

م الجضًضة  غ كضص مً اإلاكاَع كؼاق جىىىلىحُا اإلاللىماث والاجصاالث بإخض ألاكالُم، هظه الحاطىت حلمل كلى جفَغ

جضًضة اإلاخؼىعة في هظا اللؼاق، هظلً لجمُم اللؼاكاث الخىىىلىحُت اإلاخؼىعة مىثل جىىىلىحُا اإلاىاص ال

ت....الخ وحسجل ؤلاخصاثُاث ؤن  ىُت  %02والخىىىلىحُا الحٍُى مً مجمىق خاطىاث ألاكماٌ بالىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

فالحاطىت جللب مً % 12جغجبؽ بالجاملاث واإلالاهض الخللُمُت، بِىما جصل هظه اليؿبت في الصين بلى ؤهثر مً 

  (029-022، الصفداث 0202)ًىؾف وافي،  دث الللمي.زاللها الضوع اإلادىعي هلىاة عبؽ بين الصىاكت والب

 لححقيق الحىمية املسحدامة في مجال حاطىات ألاعمال رائدة  رابعا: ثجارب دول عاملية

ؤزبدذ فاكلُتها في بن خاطىاث ألاكماٌ ؤصبدذ مىدكغة كلى مؿخىي اللالم الضٌو الىامُت والضٌو اإلاخلضمت وكض 

 في ما ًلي:جدلُم الخىمُت اإلاؿخضامت، لظا ًمىً اؾخلغاض لبلع ججاعب هظه الضٌو 

 . الحجزبة الفزوسية:1

ي همثُالتها ـــــي وهـــــــــاص ألاوعوبـــــىي الاجدــــىاث كلى مؿخـــضم الحاطـــــي فغوؿا مً ؤكـــىاث فــــــاطــــــغ الحــــحلخب

ت ؤم كاهىهُت ؤم مالُت  ؤم فىُت، وهىا ؿهغ حلمل كلى جلضًم ؤهىاق مسخلفت مً الخضماث ؾىاء ؤواهذ اؾدكاٍع

 هىكين مً الحاطىاث:

م الصغيرة وافت مً  -ؤ خاطىاث ألاكماٌ اإلافخىخت: وهظا الىىق مً الحاطىاث ٌلمل كلى جىفير الخضماث للمكاَع

ت وح ل وؤصواث وزضماث بصاٍع لُت ما كضا جىفير ملغ لخإؾِـ اإلاكغوق بضازله.جمٍى  ؿٍى

ب. خاطىاث ألاكماٌ اإلاغللت: ًمخاػ هظا الىىق مً الحاطىاث كً الىىق الؿابم بإهه ٌلمل كلى جىفير ملغ لخإؾِـ 

اإلاكغوق بضازله، ومً ؤقهغ ألامثلت كلى خاطىاث ألاكماٌ الفغوؿُت الحضاثم الخىىىلىحُت اهخِبىلِـ ؾىفُا التي 

ل الحاطىاث مً كبل وػاعة  9121كام ؤؾؿذ  ؼلم كليها البلع في فغوؿا واصي الاجصاالث، وفي اللاصة ًخم جمٍى ٍو

 .91111البدث الللمي وزؼاهت ألاعصضة، وطلً خؿب اللاهىن اإلاىـم لهظه الصىاكت في فغوؿا والظي جم بصضاعه كام 

 (21، صفدت 0292)فخحي كىض بغهىم، 

ت لخىـُم وكاغ الحاطىاث جضعى الجملُت الفغوؿُت للحاطىاث ) ( جلىم AFPوللض جم خضًثا بكامت ماؾؿت مغهٍؼ

بىطم جصيُف حضًض للضة ؤهىاق مً الخسصصاث الخىىىلىحُت طلً هـغا لحضازت الاهخمام بهظا الىىق مً الحاطىاث 

خمثل الخصيُف الجضًض  خاطىت جىىىلىحُت حضًضة جابلت 32خُث ًىحض بفغوؿا ؤهثر مً  لىػاعة البدث الللمي، ٍو

 للخسصصاث الخىىىلىحُت في:

ت، الصحت، الصىاكاث الغظاثُت، كلىم الحُاة،.... -  الللىم البُىلىحُت: جؼبُلاث الخىىىلىحُا الحٍُى
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 جىىىلىحُا ؤلاكالم والاجصاٌ: ألاهترهذ، البرمجُاث، كلم الكبياث، الاجصاالث، الىؾاثؽ اإلاخلضصة. -

ب، زلافت اإلاىـماث،.... -  الللىم ؤلاوؿاهُت والاحخماكُت: الخللُم، الخضٍع

م جبلا لهظا الخصيُف وبكيل ٌؿمذ بىحىص البيُت ألاؾاؾُت ليل كؼاق جىىىلىجي  وبالخالي ًخم صكم واخخظان اإلاكاَع

ضة في الحاطىت قغغ ؤن جيىن الحاطىت طاث جسصص واخض فلؽ )خاطىاث جىىىلىحُت مخسصصت( ؤو ججمم ك

 (92، صفدت 0293)بً خغار،  جسصصاث جىىىلىحُت )الحاطىاث الخىىىلىحُت اللامت(.

 وكض امخاػث الحاطىاث الفغوؿُت بلضص مً الخصاثص مً طمنها ما ًلي:

مىً ؤن ًخم جلضًمها لغير  -  اإلاىدؿبين.ؤن زضماث الحاطىت غير ملخصغة كلى الكغواث اإلاىدؿبت ٍو

 جم بوكاء هثير مً الحاطىاث في ملغ غغفت الخجاعة والصىاكت في فغوؿا. -

م واكلُت. - اصًً بلى مكاَع ل ؤفياع الٍغ لُت الالػمت لخدٍى  ملـم الحاطىاث حلمل كلى جىفير الخضماث اإلاالُت والخمٍى

م مً مىاهبت الخؼ - ىع الهاثل في مجاٌ الخىىىلىحُا ولِـ تهضف ؤغلبُت الحاطىاث بلى جلضًم الخضماث وجمىين اإلاكاَع

 لخدلُم الغبذ.

 قهغا فلؽ. 03مضة اخخظان اإلاكغوق هدض ؤكص ى  -

لها بلى واكم كملي  - ل ألابدار وجدٍى م مً ؤحل جفلُل الجاملاث في جمٍى جداٌو الحاطىاث عبؽ الجاملاث باإلاكاَع

 (022-022الصفداث ، 0202)ًىؾف وافي،  ملمىؽ.

 . الحجزبة ألامزيكية:2

ىُت ؤٌو الضٌو اإلابخىغة لفىغة الحاطىاث وىؾُلت لضكم اللؼاق الخاص لظلً  حلض الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

ىعن،  ًىحض فُه اللضًض مً الحاطىاث في اللضًض مً اإلاىاػم الجغغافُت منها: حىعحُا، قُياغى، والُفىعهُا، هٍُى

 (21، صفدت 0292)فخحي كىض بغهىم،  فُالصًلفُا وغيرها مً اإلاىاػم.بيؿلفُاها، 

لها مً كبل الحيىمت و ال ًلخصغ  جضزل اللؼاق الخاص ؤو الكغواث  ل فلاصة ما ًخم جمٍى ؤما باليؿبت إلاصاصع الخمٍى

ل وطلً بهضف اؾدثماع ألامىاٌ وجدلُم  ، وهىان جىحه مً  %2ألاعباح ألصحابها ما ٌلاصٌ وؿبخه الصىاكُت في الخمٍى

ل الحاطىاث ولىً هظه الحاطىاث ال حكيل ؾىي  ت كلى جمٍى وطلً  %2كبل الىىاجـ والجملُاث والغغف الخجاٍع

 لهضف زضمت الصىاكاث ؤو جىفير فغص لفئاث احخماكُت ملُىت.

ىُت: خاطىت ملهض عؾلير اله ىضس ي والظي جم بوكائها في ؤواثل الثماهِىاث بمؿاهمت ومً ألامثلت كلى الحاطىاث ألامٍغ

ىعن، وهي ميىهت مً زالر بىاًاث بمؿاخت  922مً كبل  كضم مغبم، وجم بكامتها صازل الحغم  922قغهت في والًت هٍُى

م مً الخضماث الجاملُت ومً الاجصاٌ بالؼالب.  الجامعي ليي ٌؿخفُض ؤصحاب اإلاكاَع

مكغوكا، ؤؾهمذ الحاطىت  22خاطىت جلىُت، جسغج مً هظه الحاطىت  222ن بدضوص جخىافغ في الىالًاث اإلاخدضة آلا 

ملُىن صوالع زالٌ ككغ ؾىىاث، ومً ألامثلت كلى  022وؿُفت حضًضة وخللت بحمالي كىاثض ججاوػث  9122بخىلُض 

التي حلمل في مجاٌ ألابدار  CEDARالكغواث الىاجحت التي جيخمي بلى هظه الحاطىت وجسغحذ منها هى قغهت 

تراوح ملضٌ همىها الؿىىي بين  9110الصُضالهُت والتي صزلذ الحاطىت ؾىت  ، وبضؤث الكغهت  %22 –% 32ٍو

ضون آلان كلى  مىؿفا، وجخسصص الكغهت بخلضًم زضماث الضعاؾت وألابدار  902ؤكمالها بسمؿت مىؿفين ًٍؼ

 (022-022، الصفداث 0202)ًىؾف وافي،  بمجاالث الخلىُاث والصىاكاث الصُضالهُت.
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 الحجزبة الصيىية: . 3

حلض الخجغبت الصِىُت في بكامت الحاطىاث مً الخجاعب الضولُت الجضًغة بالضعاؾت والخدلُل بط بىِذ 

ل الاججاهاث الللمُت اؾتراجُجُتها كلى ؾُاؾت بكاصة هُيلُت الجاملاث وماؾؿاث البدث الللمي بهضف  جدٍى

ت بلى جؼبُلاث في الصىاكت والاكخصاص، وللض وان لبرهامج ألامم اإلاخدضة ؤلاهماجي ووػاعة الللىم  والبدثُت الىـٍغ

والخىىىلىحُا الصِىُت صوع هبير في طلً، ختى غضث جدخل اإلاياهتالثالثت كلى مؿخىي اللالم بلض الىالًاث اإلاخجضة 

 .9122ي كام وؤإلااهُا وللض وان طلً ف

ل بين ؤعبم حهاث وهي: ل فياهذ جلؿم مؿاولُت الخمٍى  ؤما بسصىص مصاصع الخمٍى

ت والاكخماص كلى الظاث. - لها في مغاخلها ألاولى ختى جصل بلى مغخلت الاؾخمغاٍع  حلمل الحيىمت كلى جمٍى

 صكم مً كبل الكغواث الصىاكُت الىبري مثل ماؾؿت قىغهاي. -

 الصِىُت.صكم مً الجاملاث  -

 (022، صفدت 0202)ًىؾف وافي،  صكم اللؼاق الخاص للحاطىاث بهضف جدلُم الغبذ. -

ة:4  . الحجزبة املاليًز

م صغيرة  22بالىـغ بلى البِئت الاكخصاصًت سجل ما وؿبخه  ا هي مكاَع م في ماليًز كلى ألاكل مً اإلاكاَع

 بض مً صكم وجىمُت هظا اللؼاق وطلً مً زالٌ وطم زؼخان:الحجم، ومً هىا وان ال 

: والتي الترهيز فيها كلى صكم وجىمُت الصىاكاث الصغيرة، وجم وطم كضة بغامج تهضف بلى مؿاكضة 0222 -9112زؼت  -

 الصىاكاث طاث ملضٌ الىمى  اللالي وطاث الخىحه للخصضًغ ألهمُتها في الاكخصاص اإلااليزي.

والتي جم فيها اكخماص ؾُاؾت الخجملاث الصىاكُت هداطىاث ألاكماٌ مً ؤحل جىمُت بلع  :0222 -9112زؼت  -

م مثل قغواث الخضماث اإلاخسصصت، قغواث جصيُم اإلالضاث، قغواث الخغلُف اإلاخلضمت، والكغواث  اإلاكاَع

 (19-12، الصفداث 0292 )فخحي كىض بغهىم، اإلاخسصصت في مجاٌ الخجاعة الالىتروهُت.

اصة اإلايىن اإلادلي مً اإلاىخجاث الخىىىلىحُت،  ا، خُث حلخبر وؾُلت هاجحت لٍؼ ًىحض اللضًض مً الحاطىاث في ماليًز

ت لحضاثم الخىىىلىحُا في  ا اإلااؾؿت اإلااليًز ، وكض جم بوكاء اللضًض مً خاطىاث  9112ومً ؤكىي الحاطىاث في ماليًز

حُت جدىي مؿاخاث مخىىكت لللمل وزضماث مكترهت، وجلضم الضكم الفني والاصاعي وولها خاطىاث جىىىلى 

غ. لي ومؿاهضة ألابدار والخؼٍى  والدؿٍى

ت مً زالٌ بكامت بلع اإلاغاهؼ لخؼىٍغ الخىىىلىحُا  وكض كمضث الحاطىاث كلى عبؽ زضماتها بالجاملاث اإلااليًز

ا، حاملت  ا، ومً ألامثلت كلى مثل: حاملت مالُا، حاملت بُترا ماليًز ا، وحاملت جىىىلىحُا ماليًز هُباًجؿان ماليًز

 هظه اإلاغاهؼ الخىىىلىحُت:

ل الحاطىت الخىىىلىحُت -ؤ ىحض فيها خىالي  9112: جم افخخاح الحاطىت الخىىىلىحُت في ؤفٍغ قغهت حلمل  39ٍو

ظ كضص مً اإلاكغوكاث الحىمىمُت ملـمها في مجاٌ جىىىلىحُا اإلاللىماث والىؾاثؽ اإلاخلضصة، وكض ؾاكضث كلى جىفُ

 .Multimedia Super Corridor, MSCمثل 

، وهى زاص في مجاٌ جىىىلىحُا الاجصاالث وكؼاكاث 9111مغهؼ ؤلابضاق الخىىىلىجي: جم بوكاء هظا اإلاغهؼ كام  -ب

 جصيُم ؤلالىتروهُاث اإلاخلضمت.
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مً ؤهم ؤهضافه اللمل كلى مؿاكضة اإلاكغوكاث ، و 9111مغهؼ الخىىىلىحُا الظهُت: جم افخخاح هظا اإلاغهؼ كام  -ج

ت وصىاكت الضواء وجؼبُلاحى الهىضؾت الىُمُاثُت. ، 0202)ًىؾف وافي،  اإلاخسصصت في مجاٌ الخىىىلىحُا الحٍُى

 (021-022الصفداث 

 لاسحيحاجات والحوصيات:

الضعاؾت بلى ؤن خاطىاث ألاكماٌ ؤصاة هامت للمؿاهمت في الخىمُت اإلاؿخضامت،  مً زالٌ هظه خىصلجم ال

خُث ؤصبدذ الُىم جاصي صوعا فلاال في الخىمُت الاكخصاصًت والاحخماكُت والبُئُت وهظا الخىىىلىحُت، هما ؾمدذ 

في جضكُم ؤبلاص الضعاؾت بةؿهاع مسخلف الخضماث التي جلضمها الحاطىاث وهظا مضي مؿاهمت هظه الخضماث هيل 

ؤلاقاعة بلى ججاعب جم في هظه الضعاؾت  اموبظلً جم جإهُض صحت الفغطُت ألاولى وهفي الثاهُت، ه الخىمُت اإلاؿخضامت

 عاثضة في مجاٌ خاطىاث ألاكماٌ، وفُما ًلي كغض ألهم الىخاثج اإلاخىصل بليها: ُتصول

لظي جللبه في بوكاء ومغافلت اإلاكغوكاث جغاعي البلض بن خاطىاث ألاكماٌ لها ؤهمُت هبيرة، جـهغ مً زالٌ الضوع ا -

 الاكخصاصي والاحخماعي والبُئي والخىىىلىجي مما ًدفؼ كلى الخىحه هدى الاكخصاص اإلاؿخضام.

بن جبني خاطىاث ألاكماٌ ًخماش ى مم الؿعي هدى ججؿُض الخىمُت اإلاؿخضامت هبضًل اكخصاصي هاحم، ألامغ الظي صفم  -

 ى الؿعي بلى اكخماصها.باللضًض مً الضٌو هد

ـــاث ألاكمــــــــاطىـــبن خ - ـــ ضي ـــغة لـــاٌ الحــــاصعة وألاكمــــم عوح اإلابـــي ًمىً ؤن جضكــــاث الخــــــــت مً بين آلالُــــاٌ حلخبر آلُـــــ

م.ـــخ  املي اإلاكاَع

 ًمىً لحاطىاث ألاكماٌ ؤن جللب صوع في اؾدُلاب الىفاءاث الباخثت. -

جظُف خاطىاث ألاكماٌ كُمت للخىمُت الاكخصاصًت مً خُث مؿاكضة الكغواث اإلادخظىت كلى جسفُع جيالُف  -

ؤلاهخاج وبالخالي جدلُم اللُمت الخىافؿُت، ومؿاكضة الكغواث اإلادخظىت كلى عفم ملضٌ اللاثض كلى اؾدثماعاتها مما 

ً كلى البلاء في اإلاىاػم الجغغافُت التي جلم  بها الحاطىتوبالخالي جدلم جىػين الصىاكت. ٌصجم اإلاؿدثمٍغ

ؤلاؾخفاصة مً اؾتراجُجُاث الضٌو الغاثضة في مجاٌ خاطىاث ألاكماٌ واكخماصها هىماطج هاجحت في ججؿُض ؤبلاص  -

 الخىمُت اإلاؿخضامت.

 وكلى طىء الىخاثج الؿابلت ًمىً اكتراح مجمىكت مً الخىصُاث فُما ًلي:

اصة وؤلاكض - ؼ زلافت الٍغ اصًت حلٍؼ ام كلى اللمل وعوح اإلاباصعة، ؤًً حلترف الحيىماث ؤن مً ًلىمىن باألكماٌ الٍغ

 ًللبىن صوعا واؾلا في الخىمُت الاكخصاصًت، والاحخماكُت، والبُئُت، والخىىىلىحُت.

 وكغ زلافت ؤلابضاق والابخياع كبر وؾاثل ؤلاكالم اإلاسخلفت. -

اصة ألاكماٌ اإلاؿخضامت.حؿلُؽ الظىء كلى خاطىاث ألاكماٌ وىجها فاك -  ل عثِس ي في الؿىق للخىحه هدى ٍع

طغوعة اإلاؿخفُضًً مً الحاطىت بلض فترة الاخخظان، ومداولت مؿاكضتهم للنهىض بإكمالهم ولى لفترة ػمىُت  -

 مدضوصة ختى ٌؿخؼُم اإلاكغوق الاكخماص كلى هفؿه بكيل جام.
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ـ حهىص الحيىماث لخىفير بِئت زصبت حؿاكض كلى هم - ى هظه الحاطىاث مً زالٌ ؾً كىاهين جظبؼها جىَغ

 وجدميها في الؿىق.

ل اإلاىاؾب للماؾؿاث الحاطىت زاصت في بضاًاتها. -  اللمل كلى جىفير الخمٍى

 بكؼاء ؤهمُت لللُمت اإلاظافت التي جلضمها خاطىاث ألاكماٌ مً زالٌ اإلايىهاث إلاىخجاجه وزضماتها هميزة جىافؿُت لها. -

غ كضعاث ؤلاصاعة الحاطىت، وػٍاصة الخىكُت بفىغة الحاطىت وعؾالتها الاؾخلاهت بالخجاع  - ب الضولُت مً ؤحل بىاء وجؼٍى

 مً زالٌ جدلُم ؤهضاف الخىمُت اإلاؿخضامت.

ت  - حلخبر خاطىت ألاكماٌ ؤصاة ًمىً الاكخماص كليها في جىحُه وجدلُم مؿاعي الضٌو في جدلُم ألاهضاف الخىمٍى

 بِئت والخىىىلىحُت.الاكخصاصًت، الاحخماكُت، ال

 املزاجـــع:    قائمة 

ت لىـام الدؿُير اإلاخيامل لخدلُم الخىمُت 0292-0292ابغاهُم بىػالب. ) - (. جدضًاث جؼبُم اإلااؾؿت الجؼاثٍغ

 ، الجؼاثغ.3اإلاؿخضامت . ؤػغوخت الضهخىعاه. حاملت الجؼاثغ

والاحخماكُت مضزل إلاؿاهمت اإلااؾؿت الاكخصاصًت في جدلُم (. اإلاؿاولُت البُئُت 0222الؼاهغة زامغة. ) -

 الخىمُت اإلاؿخضامت، خالت ؾىهاػغان. حاملت وعكلت، الجؼاثغ.

(. صوع خاطىاث ألاكماٌ في جدلُم 0202ؤمل كلي مدمض ؾلُمان، و فُصل كىض مدمض كبض اللاصع. ) -

اإلاكغوكاث الصغيرة واإلاخىؾؼت. )حاملت الخىمُت اإلاؿخضامت باإلاملىت اللغبُت الؿلىصًت بالخؼبُم كلى كؼاق 

ـ، اإلادغع(  ت و البُئُت، كىاة الؿَى  .022-003(، 9)99اإلاجلت الللمُت للضعاؾاث الخجاٍع

خاطىاث ألاكماٌ مضزل مفاهُمي، هخاب حماعي (. 0202بؿام ؾمير الغمُضي، و فاػمت الؼهغاء ولحي. ) -

غ اإلااؾؿاث  : خاطىاث ألاكماٌ الؿبُل لخؼٍى )حاملت ؾىُىضة، اإلادغع( ؾىُىضة: ميكىعاث  الىاقئت.خٌى

 .ECOFIMAمسبر اكخصاص، مالُت وبصاعة ألاكماٌ 

اصي ألاكماٌ كؼاق غؼة 0292بؿمت فخحي كىض بغهىم. ) - (. صوع خاطىاث ألاكماٌ في خل مكيلت البؼالت لٍغ

م خاطىت ؤكماٌ الجاملت ؤلاؾالمُت بغؼة )مباصعون . مظهغة ماحِؿخيرؾباعن(.  -، صعاؾت خالت مكاَع

 الجاملت ؤلاؾالمُت، غؼة.

 -(. خاطىاث الاكماٌ هضكامت إلاغافلت اإلااؾؿاث الىاقئت بالجؼاثغ0202بلللما ؤؾماء، و هىع الضًً هغوف. ) -

 .092-029(، 3)2خىلُاث حاملت بكاع في الللىم الاكخصاصًت، صعاؾت خالت خاطىت ؤكماٌ حاملت اإلاؿُلت. 

خاطىاث ؤكماٌ اإلااؾؿاث الصغيرة واإلاخىؾؼت في جدلُم الخىمُت اإلاؿخضامت (. صوع 0293خُاة بً خغار. ) -

 (.20)اللضص 20مجلت صفاجغ بىاصهـ، اإلاجلض )كغض بلع الخجاعب الضولُت(. 
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م الىاقئت 0209ؾلمى صالحي. ) - صعاؾت خالت خاطىت  -(. صوع خاطىاث ألاكماٌ الجاملُت في مغافلت اإلاكاَع

ت، مجلحاملتي اإلاؿُلت وبىمغصاؽ.   .902-921(، 9)92ت الللىم الاكخصاصًت والدؿُير والللىم الخجاٍع

ض. ) - (. الخىمُت اإلاؿخضامت: مفهىمها، ؤبلاصها، ماقغاتها ، خالت ماقغ ألاصاء البُئي 0200, 90 29كلي باًٍؼ

ؼي للضعاؾاث ؤلاكخصاصًت واإلاالُت، اإلاجلض اللالمي.   (.20)اللضص 22مجلت اإلالٍغ

م اإلاجخمعي في مؿاع الخىمُت اإلاؿخضامت. 0290-0299فخُدت هاصف. ) - . مظهغة ماحِؿخير(. ؤهمُت الدؿٍى

 حاملت كؿىؼُىت، الجؼاثغ.

 صمكم، ؾىعٍا: صاع ماؾؿت عؾالن. اكخصاصًاث البِئت .(. 0293وافي مصؼفى ًىؾف. ) -

 اللُبي.الؿُاخت البُئُت والخىمُت اإلاؿخضامت، صعاؾت همىطج اإلاجخمم (. 0222مدؿً مُالص الترهىوي. ) -

 اللاهغة، مصغ: صاع الحغم للترار.

صمكم، ؾىعٍا:  الؿُاخت البُئُت اإلاؿخضامت )جدضًاتها وآفاكها اإلاؿخلبلُت(.(. 0292مصؼفى ًىؾف وافي. ) -

 صاع ماؾؿت عؾالن .

اصًت وخاطىاث ألاكماٌ.(. 0202مصؼفى ًىؾف وافي. ) - م الٍغ  ألاعصن: الىعاق. بصاعة اإلاكاَع

(. خاطىاث ألاكماٌ الخظغاء هألُت لخجؿُض البلض البُئي للخىمُت اإلاؿخضامت. 0200, 90 32هىاء بً كؼة. ) -

 (.20)اللضص 92مجلت الباخث الاكخصاصي، اإلاجلض 
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 00-22الخجاري الجزائزي رقم القاهووي للمؤسساث الىاشئت في ظل القاهون  الخكييف

Legal adaptation of emerging enterprises  under Algerian Commercial Law No. 22-09 

 /الجزائزموريس أودان الوطىيت املخعددة الخقىياث /املدرستخىان هواريتمخخار د. 

Dr. MOKHTAR Houaria Hanane/National polytechnic school MAURICE Audin/Algeria  

 

 امللخص:

الؾُما الشٍل الهاهىوي و طلَ الىاشئت  للمإؾؿاثئلى جبُان ألاخٍام الهاهىهُت الجضًضة الىاظمت  هظه الىعنت البدثُتتهضف 

ًاث ًضع، 2022ماي  5املإعر في  09-22بمىحب الهاهىن عنم  "شغيت املؿاهمت  ىو الظي أصبذ مدضصا في ئػاع همؽ حضًض مً الشغ

 اغخمضها غلى املىهج الخدلُلي . للخىؾؼ أيثر في املىطىع البؿُؼت".

بلىع الشٍل الهاهىوي للمإؾؿاث الخاصلت غلى غالمت مإؾؿت هاشئت أبغػها جمً زالُ هظه الضعاؾت، جم الخىصل ئلى غضة هخائج 

ًىنها أصبدذ جٌُل غلى أنها شغيت مؿاهمت بؿُؼت، و أن جأؾِؿها و ئصاعاتها ًسظؼ لألخٍام املخػلهت بشغيت مؿاهمت ما لم جخػاعض 

 مؼ ألاخٍام الخاصت الىاظمت لها.   

 .اهمت البؿُؼت، الهاهىن املإؾؿاث الىاشئت، شغيت املؿالكلماث املفخاخيت: 

 

Abstrat: 

This research paper aims to clarify the new legal provisions governing start-up companies especially the legal form 

, according to Law n° 22-09 of May 5, 2022. which has become defined within the framework of a new type of companies 

called the simple joint stock company. To expand further on the subject we relied on the analytical approach . 

Through this study, several results were reached, the most prominent of wich is the crystallization of the legal 

form of the institutions that obtained the start-up mark, as they have become adapted to being a simple joint stock 

company, and that their establishment, management and management are subject to the provisions related to the joint 

stock company unless they conflict wich the special provisions governing it. 

Key works : Start-up, Simple joint stock company, Law. 
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 مقدمت

إلابضاع ؾمدذ الثىعة الغنمُت التي شهضها الػالم نهاًت الخمؿُيُاث و بضاًت ؾخِىُاث الهغن املاض ي هدُجت 

والابخٍاع صزُى الػالم غصغ حضًض ٌػغف بػصغ الخٌىىلىحُا الخضًثت، و التي أصبدذ أخض الػىامل الغئِؿُت في 

اصة الاهخمام بهظا املجاُ. ت، ألامغ الظي صقؼ بالضُو املخؼىعة و الىامُت بٍؼ  جىؾُؼ و هجاح الػضًض مً ألاغماُ الخجاٍع

املإؾؿاث الانخصاصًت جدبنى أقٍاعا نائمت غلى إلابضاع و الابخٍاع ؾمذ هظا الاهخمام ببروػ أشٍاُ حضًضة مً 

جضعى باملإؾؿاث الىاشئت، و التي أصبدذ مً املصؼلخاث ألايثر جضاوال ؾىاء غلى الصػُض الضولي أو الىػني 

  . ًاث همى انخصاصًاث الضُو  باغخباعها أضخذ مً أهم مدغ

ت في الؿىىاث الهلُلت املاطُت ئلى ئغاصة صقؼ عجلت الخىمُت  غلى ؾغاع صُو الػالم غؼمذ الؿلؼاث الجؼائٍغ

الانخصاصًت املؿخضامت، باللجىء ئلى هظام انخصاصي نائم غلى الاؾدثماع في مجاُ عأؽ املاُ املػغفي يسُاع اؾتراجُجي 

 وبضًل غً  مجاُ املدغوناث.

شغع و لآللُاث املؿخدضزت بؿُت ججلذ مالمذ هظا الخىحه الجضًض مً زالُ الترؾاهت الهاهىهُت التي أصضعها امل

غ  02-17تهُئت بِئت مىاؾبت ملثل هظا الىىع مً املإؾؿاث، بضءا مً الهاهىن عنم  املخػلو بالهاهىن الخىحُهي لخؼٍى

ؼ املبخٌغة  الهاهىن  - 21اصة )املاملإؾؿاث الصؿيرة و املخىؾؼت الظي أشاع ئلى جغنُت املإؾؿاث الىاشئت في ئػاع املشاَع

غ املإؾؿاث الصؿيرة و املخىؾؼت( 22-09 غ  املخػلو بالهاهىن الخىحُهي لخؼٍى ، زم ئوشاء صىضوم صغم و جؼٍى

، (2020)ناهىن املالُت  2020مً ناهىن املالُت لؿىت  131املىظىمت الانخصاصًت للمإؾؿاث الىاشئت بمىحب املاصة 

مىصب وػٍغ مىخضب لضي الىػٍغ ألاُو و املٍلل باملإؾؿاث الىاشئت و انخصاص املػغقت، جاله صضوع املغؾىم  اؾخدضار

املخظمً ئوشاء لجىت وػىُت ملىذ غالمت "مإؾؿت هاشئت" و "مشغوع مبخٌغ" و "خاطىت  254-20الخىكُظي عنم 

، املخظمً ئوشاء لجىت وػىُت ملىذ غالمت "مإؾؿت هاشئت" و "مشغوع مبخٌغ" و 254-20)املغؾىم الخىكُظي  أغماُ"

مً ئوشاء مإؾؿت جغنُت وحؿُير هُاًل صغم املإؾؿاث املخظ 356-20خىكُظي عنم الغؾىم ، و امل"خاطىت أغماُ" (

، ت جغنُت وحؿُير هُاًل صغم املإؾؿاث الىاشئت (املخظمً ئوشاء مإؾؿ 356-20) املغؾىم الخىكُظي  الىاشئت

املػضُ و املخمم للهاهىن الخجاعي خُث الظي ؾمذ بدؿم الجضُ خُى  09-22لِؿخٌملها املشغع بصضوع الهاهىن عنم 

الشٍل الهاهىوي الظي ًجب أن جخسظ املإؾؿاث الىاشئت، لم ًٌخكي بظلَ قهؽ بل وطؼ حملت مً ألاخٍام الهاهىهُت 

ًاث مً خُث جأؾِؿها و ئصاعتها  بؿغض  .  (09-22)الهاهىن جأػير هظا الىىع مً الشغ

، لإلحابت غً إلاشٍالُت 09-22مً هظا املىؼلو تهضف هظه الىعنت البدثُت ئلى صعاؾت و جدلُل أخٍام الهاهىن 

للمؤسساث الىاشئت؟ و هل خصها بأخكام جىظيميت  00-22القاهون ما هو الشكل القاهووي الذي أقزه الخالُت: 

    خاصت مغاًزة عن الشزكاث الخجاريت الخقليدًت؟.

لإلحابت غً إلاشٍالُت اغخمضها غلى املىهج الخدلُلي الاؾخهغائي ٌؿلؽ الظىء غلى الخلُى املػخمضة طمً 

 مبدثين:ملىاحهت الجضُ، مػخمضًً في طلَ غلى جهؿُم املىطىع ئلى 
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ؼ الجؼائغي املبدث ألاُو : إلاػاع املكاهُمي و الهاهىوي للمإؾؿت الىاشئت   في ظل الدشَغ

 .09-22املبدث الثاوي: جأؾِـ و ئصاعة شغيت مؿاهمت البؿُؼت " غلى طىء الهاهىن 

 ألاهميت الدراست: 

لػبه في صغم حؿخمض الضعاؾت أهمُتها مً أهمُت مىطىع املإؾؿاث الىاشئت و الضوع الظي أصبدذ ج

انخصاصًاث صُو الػالم في الهغن الخالي. يما أن أؾلب الضعاؾاث التي حػغطذ ملىطىع املإؾؿاث الىاشئت  لًٌ 

ض مً الضعاؾاث الهاهىهُت لهظا الىىع مً  غالجخه بشٍل يبير مً الىاخُت الانخصاصًت، مما ٌؿخضعي املٍؼ

عي للهاهىن الخجاعي ألازير املإؾؿاث في الجؼائغ التي حػاوي مً ههص في الخأػير ال هاهىوي، و لػل الخػضًل الدشَغ

 قغصت ؾاهدت  لظلَ. 

 ألاهداف الدراست:

 جخجؿض أهضاف الضعاؾت في حؿلُؽ الظىء غلى:

 ت؛  الخػغف غلى الشٍل الهاهىوي الظي أصبؿه املشغع غلى هظا الىىع مً املإؾؿاث الخجاٍع

 ئبغاػ أهم زصائصها وقو الخػضًل ألازير؛ 

  09-22جدلُل ػغم جأؾِؿها و ئصاعتها وقو الهاهىن . 

 املفاهيمي و القاهووي للمؤسست الىاشئت في ظل الدشزيع الجزائزي  املبدث ألاول : إلاطار 

 املطلب ألاول: حعزيف املؤسست الىاشئت

حػٍغل املإؾؿاث الىاشئت أمغ طغوعي لٍل صعاؾت جخػلو بها، لهظا ؾيبدث غً الخػٍغل الاصؼالحي و 

( زم الخػٍغل الهاهىوي لها )الكغع الثاوي(.  الكههي للمإؾؿاث الىاشئت )الكغع ألاُو

 الخعزيف الاصطالحي والفقهي: -الفزع ألاول 

 الكههاءلى ًىمىا هظا اهخماما متزاًضا، عؾم طلَ لم ًخكو ئلهغن املاض ي اشهض مىطىع املإؾؿاث الىاشئت مىظ 

  بازخالف ألاؾـ املػخمضة. خػاٍعلازخلكذ ال ئت خُثواملشغغين غلى حػٍغل مىخض للمإؾؿاث الىاش

ضج الاهجليزي غلى أنها مشغوع صؿير بضأ دؿب نامىؽ ب start-up املإؾؿت الىاشئتغغقذ اصؼالخا  ًامبًر

ؼ  للخى، أو وشاغ ججاعي أو مجمىغت ألاوشؼت التي ًخىلض غنها بضء وشاغ ججاعي و التي جدخاج ئلى جىلُض ؾَغ

 ءو التي حػني البض   start حؼئين. و هى مصؼلر مغيب مً ( dictionnaire Anglais de Cambridge) لإلًغاصاث

 و التي حػني الخىحه هدى ألاغلى، و بالخالي قان املإؾؿاث الىاشئت حػني الاهؼالم و الىمى الهىي.  upأوالاهؼالم و 

ـ الكغوس ي قهض غغف املإؾؿت الىاشئت بأنها املإؾؿاث جلَ الشابت املبخٌغة في نؼاع الخٌىىلىحُا  أما الهامَى

 . (Larousse français)الخضًثت 
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ًاث  ونض بضا اؾخسضام مصؼلر املإؾؿاث الىاشئت بػض الخغب الػاملُت الثاهُت مباشغة مؼ بضاًت ظهىع شغ

 اُ املساػغ لِشُؼ اؾخسضام املصؼلر بػض طلَ. عأؽ امل

ت مصممت إلوشاء مىخج أو زضمت في ظل ظغوف مً غضم  Eric REISغغقها قههُا،  غلى أنها مإؾؿت بشٍغ

 .  (Eric REIS ،2011)الُهين الشضًض 

املبخٌغة في نؼاع الخٌىىلىحُا الخضًثت و التي تهخم ًهصض بها أًظا غلى أنها جلَ املإؾؿاث الشابت و الكخُت 

و للخٌىىلىحُاث الجضًضة  .(20، صكدت 2020)غالء الضًً بىطُاف، مدمض ػبير،  بسلو حؿٍى

أما ألاؾخاط زبابت غبض هللا غغقها غلى أنها قئت مً ألاغماُ املىحهت هدى الابخٍاع في نؼاع الخهىُاث الخضًثت،   

ت و مجمىغت مً ألاقغاص ججمػهم غالناث عؾمُت  جمثل هظاما جكاغلُا مغيبا مً مجمىغت مً املىاعص املاصًت و املػىٍى

 .  )زبابت غبض هللا، صاع الجامػت الجضًضة(وؾير عؾمُت بؿغض جدهُو ؾاًت التي وحضث مً أحلها 

للمإؾؿت الىاشئت غً ؾيره خُث اغخبرها  GRAHAM Paaulؾغاهام بُى في صعاؾت أزغي، ازخلل حػٍغل 

مإؾؿت مصممت لٍي جىمى بؿغغت، و أن خضازت الخأؾِـ ال ٌػني بالظغوعة الهُى بىحىص "مإؾؿت هاشئت"، يما 

ل املؿامغ ال ًجػل منها مإؾؿت هاشئت، و ئهما ٌػض  اغخبر أن الاغخماص غلى الخٌىىلىحُا الخضًثت و الخصُى غلى الخمٍى

آزغ ًإصي ئلى الىمى هى املؿعى ألاؾاس ي ألي عائض أغماُ و اغخبره يمػٍُاع لخٌُُل أي املشغوع غلى الىمى أو أي ش يء 

َضَع وؿبت الىمى الجُض Startup equals growth (GRAHAM Paul  ،2012)أهه مإؾؿت هاشئت مؿخػمال غباعة 
َ
. خُث ن

 .    يقانها جهىم بػمل اؾخثىائ تباملائ 10ئطا اؾخؼاغذ املإؾؿت بلىؽ وؿبت الىمى ئلى باملائت في ألاؾبىع، و  7و  5بين 

 جهىمًل مإؾؿت حػخمض غلى الخٌىىلىحُا. و أنها  الص يء املالخظ أن هىاى ئحماع في ًىن املإؾؿت الىاشئت هي

هت يبيرة حضا باملهاعهت مؼ شغيت جهلُضًت صؿيرة ت نابلت للىمى بؼٍغ )بىالشػىع  أو مخىؾؼت الدجم غلى أغماُ ججاٍع

كت،   .(423، صكدت 2018شٍغ

مً وحهت هظغها الخاصت، ال ًمًٌ الجؼم بأن مػُاع اؾخسضام الخٌىىلىحُا وخضه يأؾاؽ لخٌُُل املإؾؿاث 

ًاث و املإؾؿاث خضًثت اليشأة مً زالُ أوشؼتها غلى  غلى "مإؾؿاث هاشت"، خُث أيض الىانؼ اغخماص أؾلب الشغ

غلى أؾاؽ مإؾؿت هاشئت بل جضعج طمً  الخٌىىلىحُاث الخضًثت و لى بضعحاث مخكاوجت و مؼ طلَ ال ًمًٌ جٌُُكها

ًاث الػاصًت. لهظا ًمٌىىا الهُى بأن املإؾؿاث الىاشئت هي جلَ "املإؾؿاث خضًثت الػهض و التي حؿخؼُؼ أن  الشغ

ًاث الػاصًت مً زالُ ما جؼغخه مً مىخجاث أو زضماث في  ػا، مميزا و مؿخمغا باملهاعهت مؼ الشغ جدهو همىا ؾَغ

 غلى الخؼىع الخٌىىلىجي". الؿىم مػخمضة في طلَ 

 الخعزيف القاهووي:  -الفزع الثاوي

غغقها الهاهىن الخىوس ي الخاص باملإؾؿاث الىاشئت غلى أنها "جلَ املإؾؿاث التي جهىم غلى الابخٍاع والخجضًض 

ين الىػني و الضولي"  و اغخماص الخٌىىلىحُاث الخضًثت و التي جدهو نُمت مظاقت غالُت و نضعة جىاقؿُت غلى املؿخٍى

 .(1237، صكدت 2018،  20غضص )الهاهىن الخىوس ي 
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حػغض املشغع الجؼائغي للمإؾؿاث الىاشئت مً زالُ الػضًض مً الىصىص الهاهىهُت ئال أهه لم ًهم بخدضًض 

املخظمً الهاهىن الخىحُهي خُى البدث الػلمي و الخؼىع  21-15مً الهاهىن  06حػٍغل لها، قمثال أشاعث املاصة 

ؼ البدث ألاؾاؽ أو الخؼبُهي أو جلَ الخٌىىلىجي للمإؾؿاث الىاشئت غلى أنها "املإؾؿت التي جخٌكل بخج ؿُض مشاَع

غ".   التي جهىم بأوشؼت البدث والخؼٍى

غ املإؾؿاث الصؿيرة و املخىؾؼت ئلى املإؾؿاث  02-17حػغض الهاهىن عنم  املخػلو بالهاهىن الخىحُهي لخؼٍى

غه و جغنُخه لًٌ مً صون أن ٌػغقها، و هى ما حاء في هص  و التي هصذ غلى  12املاصة الىاشئت يهؼاع واغض ًجب جؼٍى

ؼ املبخٌغة"  .(02-17مً الهاهىن  12)املاصة  "... جغنُت املإؾؿاث الىاشئت في ئػاع املشاَع

مىه غلى املػاًير التي ًمًٌ مً زاللها جٌُُل  11قهض حػغض مً زالُ املاصة  254-20أما املغؾىم الخىكُظي 

كها املإؾؿت )اغخمضث مػُاع الٌم مً خُث غضص الػماُ الظًً ًمًٌ  غلى أنها مإؾؿت هاشئت ئال أهه لم ًهم بخػٍغ

. و  مً املػاًير التي حشؿُلهم، مػُاع هىع عأؽ املاُ و أزيرا مػُاع أملضة الهاهىهُت و التي خضصها بثماهُت ؾىىاث(

 اغخمضها املشغع الجؼائغي طمً املغؾىم الؿالل الظيغ هظيغ: 

 ؾىىاث؛ 08أنها مإؾؿت مإنخت بدُث ًجب أال ًخجاوػ غمغها  .1

 مإؾؿت جهىم غلى الابخٍاع؛  .2

 مإؾؿت عنم أغمالها ؾىىي مدضص؛ .3

 غامال.  250مإؾؿت ال ًخجاوػ غضص غمالها  .4

كا زاصا بشغيت املؿاهمت البؿُؼت و ئهما ايخكى وغلُه ًمًٌ الهُى بأن املشغع الج ؼائغي لم ٌػؼي حػٍغ

ًاث  ًان ؾلُما ألن الكهه لم ًجخمؼ غلى حػٍغل مىخض لٍىن هظا الىىع مً الشغ بظيغ زصائصها، و لػل أن مىنكه 

هي جلَ  ًدؿم بالخضازت والخؼىع. اغخماصا غلى املػاًير التي هص غليها املشغع ًمًٌ الهُى بأن املإؾؿت الىاشئت

املإؾؿت خضًثت اليشأة، والتي ًغجٌؼ وشاػها غلى املػغقت الهائمت غلى ابخٍاع مىخجاث حضًضة أو زضماث مبخٌغة، لها 

ؼ في ألاؾىام.   الهضعة غلى الىمى و الخىؾؼ الؿَغ

 الدشزيع الجزائزي  في "املؤسست الىاشئت" حسميتمىذ و إجزاءاث  شزوطاملطلب الثاوي: 

بؿُت مىذ ما ٌػغف "املإؾؿت الىاشئت"، ؾير أن الص يء املالخظ أن   20/254الخىكیظي عنم  املغؾىم صضع 

لمإؾؿت الىاشئت. وػلم حُضا أن مكهىم الػالمت وقو املاصة الثاهُت مً ل "غالمت"املشغع الجؼائغي اؾخػمل غباعة مىذ 

طلَ الغمؼ الظي ًمًٌ مً زالله جمُيز "الؿلؼ  هي، املخػلو بالػالماث( 06-03)ألامغ  املخػلو بالػالماث الهاهىن 

ًان مً ألاحضع غلى املشغع اؾخػماُ مصؼلر  والخضماث" لٍل شخص ػبُعي أو مػىىي غً ؾيره . لهظا بدؿب عأًىا، 

 "حؿمُت" بضُ "غالمت".   

ؼ الجؼائغي  وقو "املإؾؿت الىاشئت" ؾىػالج مً زالُ هظا املؼلب شغوغ مىذ حؿمُت (،  الدشَغ )الكغع ألاُو

ؼ الجؼائغي  في "املإؾؿت الىاشئت" ئجباغها للخصُى غلى حؿمُت مزم إلاحغاءاث الالػ   )الكغع الثاوي(. الدشَغ
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 الدشزيع الجزائزي  وفق "املؤسست الىاشئت" حسميتمىذ  شزوط :ألاول  الفزع

ًمًٌ مً شغوغ مىه هصذ غلى ؾخت  11ة اصهجض أن امل 20/254أخٍام املغؾىم الخىكیظي عنم  بالغحىع ئلى 

 " و هي: مإؾؿت هاشئت" حؿمُتمىذ زاللها 

خُث  الهاهىن الخجاعي ًان نض أشاع ئلُه أن جٍىن املإؾؿت زاطػت للهاهىن الجؼائغي، وهى مػیاع ئنلیمي  .1

  ؛للهاهىن الجؼائغي  ؼسظأن ججيشؽ صازل التراب الىػني ب شغيتغلى ًل  أوحب

أن ال یخجاوػ غمغ املإؾؿت "، مإؾؿت هاشئت  الجؼائغي مً أحل الخصُى غلى حؿمُت "اشترغ املشغع  .2

 حؿغیؼ زغوجهى  ( جددؿب ما بين قترة ئوشائها ئلى ؾاًت جهضًم الؼلب، ولػل الؿاًت مً طل08َ) زماوي ؾىىاث

 .واملؿاهمت في بػث املشاعیؼ طاث الٌكاءة في الىمى والخؼىع  مً قترة الاخخظان املإؾؿت

ص همىطج أغماُ املإؾؿت غلى مىخجاث أو زضماث أو همىطج أغماُ أو أي قٌغة اخماغ أوحب املشغع طغوعة .3

 ، خُث مً شأن الابخٍاع أن ًدهو همىا انخصاصًا مدؿاعغا؛مبخٌغة

أغمالها أال یخجاوػ عنم مً أحل نُاؽ مؿخىي وشاغ املإؾؿت و نضعتها غلى املىاقؿت، اشترغ املشغع  .4

، مؼ الػلم أن هظا الغنم ؾير مدضص في املغؾىم الؿالل غلى زالف ظي جدضصه اللجىت الىػىیتالؿىىي املبلـ ال

غ املإؾؿاث الصؿيرة و املخىؾؼت، الظي خضص مً زالُ  02-17الهاهىن عنم  املخظمً الهاهىن الخىحُهي لخؼٍى

 مالًير صًىاع حؼائغي. 4ملُىن صًىاع حؼائغي ئلى  400املاصة الثامىت مىه غلى عنم أغمالها الؿىىي ما بين 

ًا بيؿبت اغخمض املشغع غلى مػُاع الاؾخهاللُت مً خُث اشتراػه  .5  ،% 50أن یٍىن عأؾماُ الشغيت مملى

الاؾدثماع مػخمضة أو مً ػغف مإؾؿاث أزغي خاصلت غلى  غلى ألانل مً نبل أشخاص ػبیػیين أو صىاصیو

ت للمالَ ، مما ٌؿمذ باالؾخهاللُت في ئصاعة ""مإؾؿت هاشئت حؿمُت املإؾؿت و جدمل املؿإولُت الهاهىهُت و إلاصاٍع

 ؛ أو املضًغ املؿير لها

غامال، بالخالي ًٍىن نض اغخمض غلى  250اشترغ املشغع غلى املإؾؿت الىاشئت أال ًخجاوػ غضص الػمالت قيها  .6

لتي أشاع ئليها املشغع طمً مػُاع الٌم وبالخالي ًمًٌ نُاؾها غلى أنها حػض مً بين املإؾؿاث الصؿيرة أو املخىؾؼت ا

غ املإؾؿاث الصؿيرة و املخىؾؼت.  الهاهىن الخىحهي لخؼٍى

ػُت و إلاحغائُت( الؿغض منها جدكيز  ًترجب غلى مىذ حؿمُت  "املإؾؿت الىاشئت" حملت مً الامخُاػاث )الدشَغ

ت في ظل هظام جدكيزي مً أحل ججاوػ الصػىباث التي  ػهم الابخٍاٍع نض حػترطها يخلَ املخػلهت الشباب لخدهُو مشاَع

ل املالي ألن أؾلبها جكخهغ ئلى عؤوؽ ألامىاُ وبالخالي غضم الهضعة غلى املىاقؿت، مً  بالدؿُير هظغا لهلت الخبرة أو الخمٍى

 بين هظه الامخُاػاث ًمًٌ أن هظيغ:

حؿخكُض املإؾؿاث الىاشئت مً مجمىغت مً الخضماث و الدؿهُالث و الاؾدشاعاث حؿمذ لها  .1

وػ املساػغ املدخملت في بضاًت املشغوع و جكاصي الكشل، مً زالُ املغاقهت التي جهضمها هُئاث مخسصصت بخجا

ًاهذ حؿمى "مشاجل املإؾؿاث" بمىحب املغؾىم الخىكُظي امللغى عنم جضعى "خاطىاث ألاغماُ"  (03-78 

 ؛ املخظمً الهاهىن ألاؾاس ي ملشاجل املإؾؿاث(
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ل بؿُت  .2 الاؾخكاصة مً الصىضوم الاؾدثماعي الخاص باملإؾؿاث الىاشئت الظي ًضغم غملُت الخمٍى

ؼ في غملُت إلاوشاء؛   الدؿهُل والدؿَغ

بُت غلى اليشاغ املنهي و الضزل إلاحمالي  .3 حؿخكُض املإؾؿاث الىاشئت مً إلاغكاءاث الظٍغ

ًاث، ملضة  بت غلى أعباح الشغ -20مً الهاهىن  33/01)املاصة ش بضاًت اليشاغ ؾىىاث جدؿب مً جاٍع 3أوالظٍغ

 ؛(2020املخظمً ناهىن املالُت الخٌمُلي لؿىت  07

بت الجؼاقُت الىخُضة، ومً الغؾم غلى الهُمت املظاقت  .4 )املاصة حػكى املإؾؿاث الىاشئت مً الظٍغ

 ؛(2020مً ناهىن املالُت الخٌمُلي  1-2/ 96

ت التي جضزل في ئػاع الاؾدثماع؛ 10إلاغكاء ملضة  .5  ؾىىاث مً الغؾم الػهاعي غلى امللٌُاث الػهاٍع

اصاث في عأؽ املاُ، و يظلَ  .6 إلاغكاء مً خهىم الدسجُل قُما ًسص الػهىص الخأؾِؿُت و الٍؼ

ؾدثماع، بدُث ألؼم الهاهىن غلى الجماغاث املدلُت باجساط الخضابير الدؿهُالث الخاصت بمىذ الػهاع املىحه لال 

  الالػمت مً أحل  جسصُص و حؿهُل الخصُى غلى الػهاع املالئم ليشاػاث املإؾؿت.

ؼ هظا الىىع مً املإؾؿاث مً الهُىص الىاعصة في املىاص  .7  7و  6بؿُت جغنُت املىاقؿت، اؾدثنى الدشَغ

، خُث أنغ لها بامٍاهُت ئبغام اجكاناث املخػلو باملىاقؿت ( 03-03)ألامغ  ىاقؿتاملخػلو بامل 03-03مً ألامغ 

ؼت  واملماعؾاث التي ًثبذ أصخابها أنها جإصي ئلى جؼىع انخصاصي أو جهني أو حؿاهم في جدؿين الشؿل، شٍغ

 الخصُى غلى جغزُص مؿبو مً نبل مجلـ املىاقؿت. 

 الدشزيع الجزائزي  وفق "املؤسست الىاشئت" حسميتمىذ الفزع الثاوي: إجزاءاث 

"، أن جخهُض باإلحغاءاث املىصىص املإؾؿت الىاشئت" ًخػين غلى املإؾؿت الغاؾبت في الخصُى غلى حؿمُت

 إؾؿت الىاشئت".، و أن جهىم باعؾاُ ػلبها ئلى اللجىت املسخصت ملىذ حؿمُت "امل254-20غليها طمً املغؾىم الخىكُظي 

 :اللجىت الوطىيت ملىذ عالمت "مؤسست هاشئت  - أ

الىػىُت ملىذ غالمت "مإؾؿت هاشئت" ، اللجىت 254-20مً املغؾىم الخىكُظي  ألاولىبمىحب املاصة اؾخدضزذ 

ؼ  و"مشغوع مبخٌغ" و "خاطىت أغماُ"، مهمتها مىذ ئخضي الػالماث الؿالكت الظيغ، املؿاهمت في حصخُص املشاَع

 املبخٌغة و جغنُتها يما حػمل في جغنُت الىظم البُئُت للمإؾؿاث الىاشئت.

وػاعة الىػاعة املٍلكت باملإؾؿاث الىاشئت، ، مً مً الىػاعاثممثلي الػضًض مً أغظاء اللجىت الىػىُت جدشٍل 

ض و املىاصالث الؿلٌُت و الالؾلٌوػاعة الخػلُم الػالي والبدث الػالي، وػاعة املالُت،  وػاعة الصىاغت، وػاعة ُت، البًر

ٌشترغ جمخػهم بخجغبت الؼاناث املخجضصة. وػاعة الغنمىت، وػاعة ُت، لالصُض البدغي و املىخجاث الصُضوػاعة الكالخت، 

 ؾىىاث نابلت للخجضًض.ت ٌػُىىن ملضة زالزمهىُت في نؼاغاث الابخٍاع أو الخٌىىلىحُاث الجضًضة، 

مها مغجين غلى ألانل في الشهغ، خُث ٌػض عئِـ اللجىت حضُو ألاغماُ ججخمؼ اللجىت الىػىُت لؿغض أصاء مها

ش اوػهاصها. ال ججخمؼ اللجىت في خاُ غضم ايخماُ الىصاب خُث ًخم اؾخضغائهم في أحل زماهُت أًام، يما ال حػض  و جاٍع
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هم للمغة الثاهُت مضاوالث اللجىت صخُدت ئال بدظىع هصل أغظائها غلى ألانل، أما في خاُ الؿُاب و بػض اؾخضغائ

ً. جسخم املضاوالث بمداطغ مغنمت و مإشغ غليها مً نبل عئِؿها.  ًان غضص ألاغظاء الخاطٍغ  قان اللجىت جخضاُو مهما 

 "املؤسست الىاشئت" حسميتمىذ إجزاءاث  - ب

 جقدًم الطلب: .1

هاشئت"  ، ًل مإؾؿت جغاؾب في الخصُى غلى حؿمُت "مإؾؿت254-20مً املغؾىم الخىكُظي  12جلؼم املاصة 

 (، مغقها بالىزائو الخالُت:  https://startup.dzأن جهضم ػلبها غبر البىابت إلالٌتروهُت الىػىُت للمإؾؿاث الىاشئت )

 وسخت مً السجل الخجاعي و بؼانت الخػٍغل الجبائي و إلاخصائي؛ .8

 وسخت مً الهاهىن ألاؾاس ي للمإؾؿت؛ .9

 ( مغقهت بالهائمت الاؾمُت لألحغاء؛cnasحخماغُت )شهاصة الاهسغاغ في الصىضوم الىػني للخأمُىاث الا  .10

 (؛ casnosشهاصة الاهسغاغ في الصىضوم الىػني للخأمُىاث الاحخماغُت لؿير ألاحغاء ) .11

ت؛ .12  وسخت مً الٌشىف املالُت للؿىت الجاٍع

 مسؼؽ أغماُ املإؾؿت؛ .13

 املإهالث الػلمُت و الخهىُت و الخبرة ملؿخسضمي املإؾؿت؛ .14

ت و أي حائؼة أو مٍاقأة مخدصل غليها.و غىض الانخظاء ًل  .15  وزُهت ملٌُت قٌٍغ

 

 فدص و الزد على الطلب: .2

بػض ئجمام غملُت الدسجُل الالٌترووي و جهضًم امللل ًخم قدص الؼلب زالُ قترة زالزىن ًىما مً نبل لجىت 

)أوشئذ اللجىت بمىحب مٍلكت بمىذ حؿمُت ''املإؾؿت الىاشئت"، املخىاحض مهغها بالىػاعة املٍلكت باملإؾؿاث الىاشئت 

، مؼ الػلم ًل جأزغ في جهضًم الىزائو املؼلىبت ًإصي ئلى ونل لآلحاُ و مىذ (254-20 مً املغؾىم الخىكُظي 03املاصة 

صاخب الؼلب جٌملت الىزائو الىانصت و ئعؾالها غبر البىابت الالٌتروهُت في أحل زمؿت غشغة ًىما، جددؿب مً 

ًائلت عقع ػلبه بصكت نهائُت، لُخم ا ش ئزؼاعه مً نبل اللجىت الىػىُت جدذ  ً: جاٍع  لكصل في الؼلب باخضي نغاٍع

نغاع نبُى الؼلب:  جمىذ اللجىت في هظه الخالت نغاع "مإؾؿت هاشئت" صالر ملضة أعبؼ ؾىىاث نابلت  .16

للخجضًض مغة واخضة أي أن املإؾؿت جخمخؼ باؾم املإؾؿت الىاشئت ملضة زماهُت ؾىىاث، خؿب ألاشٍاُ 

 ىػىُت للمإؾؿاث الىاشئت. هكؿها، مؼ وشغ الهغاع غبر البىابت الالٌتروهُت ال

غ ؾبب نغاع الغقع و ئزؼاع املػني بظلَ  .17 نغاع عقع الؼلب: قكي هظه الخالت غلى اللجىت جبًر

مً املغؾىم الخىكُظي أن ًهضم ػػىا  14ئلٌتروهُا، ًدو للمػني باألمغ بدؿب هص الكهغة الثاهُت مً املاصة 

ش ئًضاع الؼػً، لُخم الكصل قُه  بهغاع في نغاع اللجىت، لُخم الىظغ قُه في أحل زالزين ًىما  جددؿب مً جاٍع

 نهائي مبلـ ئلٌتروهُا ؾير نابل ألي ػػً.
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 00-22املبدث الثاوي: الخكييف القاهووي للمؤسساث الىاشئت "شزكاث املساهمت البسيطت" في ظل القاهون 

 09-22في ظل الهاهىن  للمإؾؿاث الىاشئتالظي أغؼي لهاهىوي ؾيخػغض مً زالُ هظا املبدث ئلى إلاػاع ا

(، زم ئلى شغوغ جأؾِـ شغيت املؿاهمت البؿُؼت )املؼلب الثاوي(.  )املؼلب ألاُو

  00-22ظل القاهون  إلاطار القاهووي للمؤسساث الىاشئت في املطلب ألاول:

اؾخؼاع املشغع الجؼائغي خؿم الجضُ الظي ػاُ خُى الشٍل الهاهىوي الظي ًجب أن جأزظه املإؾؿاث   

غالمت "املإؾؿت الىاشئت" أن جدضص شٍلها الهاهىوي  الخاصلت غلىللمإؾؿاث املشغع الجؼائغي اغترف الىاشئت، خُث 

 ". شغيت املؿاهمت البؿُؼت"جدذ حؿمُت 

 " كئطار قاهووي جدًد للمؤسساث الىاشئتالبسيطت شزكت املساهمتألاول: " الفزع

اؾخؼاع املشغع الجؼائغي خؿم الجضُ الظي ػاُ خُى الشٍل الهاهىوي الظي ًجب أن جأزظه املإؾؿاث 

شٌال حضًضا مً  59-75املػضُ للهاهىن الخجاعي جدذ ألامغ  09-22الىاشئت، و طلَ باؾخدضازه مً زالُ الهاهىن 

ت جدذ حؿ ًاث الخجاٍع ينأجخٍىن مً أشخاص ػبُػُين و التي  "شغيت املؿاهمت البؿُؼتمُت "الشغ أو مً  و مػىٍى

 . طاث الصخص الىخُض" شغيت املؿاهمت البؿُؼت"، أما ئطا جأؾؿذ مً نبل شخص واخض قانها حؿمى ًليهما مػا

ـ  ًاث، خُث ًغحؼ جٌَغ جأزغ املشغع الجؼائغي بىظيره الكغوس ي الظي ٌػض مً مإؾس ي هظا الىمىطج مً الشغ

غ الصاصع غً املغيؼ الىػني ألعباب الػمل، الظي أيض   ًاث ئلى جأزغ الؿلؼاث الكغوؿُت بالخهٍغ هظا الىىع مً الشغ

غ الخػاون بين املهاوالث، طل ئلى طلَ ألاوطاع خاحُاث املإؾؿاث الصىاغُت الٌبري ئلى ئػاع ناهىوي ٌؿمذ لها بخ ؼٍى

ًاث   01-94الانخصاصًت آهظاى صقػذ بالؿلؼاث الكغوؿُت ئلى ئصضاع الهاهىن عنم  الظي أوشأ هىع حضًض مً الشغ

، لُػترف قُما بػض (Loi n° 94-1 du code de commerce français, 1994)أػلو غلُه اؾم " شغيت ألاؾهم املبؿؼت" 

ًاث مً نبل شخص واخض جدذ حؿمُت وشاء مٍاهُت ئاملشغع الكغوس ي با " شغيت ألاؾهم املبؿؼت هظا الىىع مً الشغ

 بصخص وخُض".

ؼ الجؼائغي أهه  في الهؿم الثاوي غشغ مً الكصل الثالث  شغيت املؿاهمت البؿُؼتأصعج ما ًالخظ غً الدشَغ

ًاث املؿاهمت مً الباب ألاُو مً الٌخاب الخامـ مً الهاهىن الخجاعي. قهل ٌػني هظا الترجِب أن  شغيت املػىىن بشغ

ًاث املؿاهمت املؿاهمت البؿُؼت ًاث  ،هي هىع مً أهىاع شغ زاصت ما ئطا الخظىا أن املشغع اؾخػمل مصؼلر شغ

، و ألايثر مً طلَ أهه 135مٌغع  715كهغة الثاهُت مً املاصة الثاهُت و املاصة الثالثت مً زالُ املاصة املؿاهمت في هص ال

ًاث املؿاهمت غلى شغيت املؿاهمت البؿُؼتبأنغ   ؟ .. قهل ٌػني طلَ بىحىص الخبػُتخؼبُو ألاخٍام املخػلهت بشغ

في خاُ  شغيت املؿاهمت البؿُؼتاملؿاهمت غلى ئنغاع املشغع الجؼائغي باخالت جؼبُو ألاخٍام املخػلهت بشغيت 

ؾُاب هص زاص بها ال ٌػني بالظغوعة أن هىاى جبػُت، خُث ؾبو و أن أشاع املشغع  الجؼائغي مً زالُ هص املاصة 

مٌغع مً الهاهىن الخجاعي ئلى ئخالت جؼبُو ألاخٍام املخػلهت بشغيت الخظامً غلى شغيت الخىصُت البؿُؼت.  563

 . شغيت املؿاهمت البؿُؼتلت إلاخالت ال حػني بالظغوعة أن هىاى جبػُت و ال ًإزغ طلَ غلى اؾخهاللُت وبالخالي مؿأ
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ًان مً ألاحـــــلخكاصي أي لبـ أو ئشٌ  ت البؿُؼتـــــت املؿاهمـــــشغيؼائغي أن ًضعج ــــغع الجــــى املشــــضع غلــــاُ 

ًاث الخج ت طمً قصــــــيشٍل حضًض مً الشغ ل، مثلما قػله املشغع الكغوس ي و الظي زص شغيت ـــل مؿخهـــاٍع

ت و الخجمػاث ــاب الثاوي املخػلـــاملؿاهمت البؿُؼت بالكصل الؿابؼ مً الباب الثاوي مً الٌخ ًاث الخجاٍع و بالشغ

 . طاث املىكػت الانخصاصًت

 الفزع الثاوي: خصائص شزكت املساهمت البسيطت

ًاء يشغيت  ت بين مً حػخمض املػُاع الصخص ي للشغ ًاث الخجاٍع ؼ الخجاعي الجؼائغي بالخىىع في الشغ ًمخاػ الدشَغ

الخظامً و شغيت الخىصُت البؿُؼت،  و بين مً حػخمض غلى الاؾدثماع املالي يشغيت املؿاهمت و شغيت الخىصُت 

ين مػا ًاث حػخمض املؼج بين املػُاٍع   ًالشغيت طاث املؿإولُت املدضوصة.   باألؾهم و هىاى مً الشغ

قما هي الخصائص التي جمخاػ  شغيت املؿاهمتغً  شغيت املؿاهمت البؿُؼتئطا ؾلمىا بكٌغة جأيُض اؾخهاللُت 

ت زاصت شغيت املؿاهمت غلى اغخباع أن هىاى حشابه في ألاؾماء مؼ  ًاث الخجاٍع بها هظه الشغيت غً ؾيرها مً الشغ

 ؟. غباعة بؿُؼتقهؽ ئطاقت 

 أنها: شغيت املؿاهمت البؿُؼتمً أهم مميزاث 

ًاث الخاصلت غلى غالمت املإؾؿاث الىاشئت؛ -1 ا للشغ  شغيت مسصصت خصٍغ

ًاث ألامىاُ؛ -2  شغيت جىضعج طمً شغ

 شغيت مدظىعة مً اللجىء الػلني ئلى الاصزاع؛  -3

ؼ -4 ت الخػانض ػبها إلعاصة املإؾؿين، بدُث لم ًكغض غليها الدشَغ أي هظام ناهىوي  شغيت نائمت غلى خٍغ

ت مً زالُ:   ال في ئوشائها و ال في ئصاعتها، ًمًٌ أن هلخمـ هظه الخٍغ

ًاث و حؿيرها مً زالُ ناهىنها ألاؾاس ي -    ت املؿاهمين في جىظُم هظا الىىع مً الشغ مٌغع  715)املاصة  خٍغ

 .(09-22مً الهاهىن  134

للمؿاهمين أن ًهغعوا باإلحماع غضم ئلؼامُت اللجىء ئلى مىضوب الخصص متى ؾمدذ الظغوف ًمًٌ  -

ت أزغي  ؼ ألي شغيت ججاٍع  . (09-22مً الهاهىن  141مٌغع  715)املاصة  بظلَ، و هى ما لم ًهغ به الدشَغ

ت ازخُاع ػبُػت  - ًاث ألامىاُ ئال أن املشغع جغى للمؿاهمين خٍغ بالغؾم مً أنها شغيت جضعج مً بين شغ

ًاث.  -ههضًت، غُيُت، غمل–ألامىاُ   الىاحب جهضًمها لخأؾِـ هظا الىىع مً الشغ

ًان مىطىغها و هى ما أشاعث ئلُه الكهغة الثاهُت مً املاصة  -5 ت بدؿب شٍلها مهما  ً م 544شغيت ججاٍع

 ، 09-22الهاهىن 

 00-22املساهمت البسيطت في ظل القاهون  تإدارة شزكجأسيس و املطلب الثاوي: 

ت ألاز ت البؿُؼتـــاملؿاهم تشغيًسظؼ جأؾِـ  ًاث الخجاٍع  ت مً الشغوغ أو ما ــــغي ئلى حملــــغلى ؾغاع الشغ
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(، يما أن ئصاعتها جخميز غً ؾيرها مً  ٌػغف بشغوغ صخت الػهض التي ال ًصر غهض الشغيت بضونها )الكغع ألاُو

هت الدؿُير و إلاصاعة )الكغع الثاوي(.   ًاث ألازغي مً خُث ػٍغ  الشغ

 شزوط صحت عقد الشزكت :ألاول  الفزع

ًخػين جىقغ مجمىغت مً الشغوغ املىطىغُت الػامت املخؼلبت في ًل  املؿاهمت البؿُؼت تشغي لخأؾِـ

ًاث و شغوغ زاصت بها. باليؿبت للشغوغ املىطىغُت الػامت قهي لم جغص في أخٍام الهاهىن الخجاعي بل وعصث  الشغ

ػت الػامت و املػغوف بالهاهىن املضوي و املخمثلت في الغطا، املدل و الؿبب.  طمً أخٍام الشَغ

لغطا شغػا أؾاؾُا لصخت غهض الشغيت، و ًهصض به جؼابو ئعاصة ألاػغاف املخػانضة بأن جٍىن ؾلُمت ٌػخبر ا

ؾير مشىبت بػُب مً غُىب إلاعاصة مً ؾلؽ أو ئيغاه أو جضلِـ أو اؾخؿالُ. خُث أن الؿلؽ ًجػل الػهض نابال 

ا ًبلـ خضا مً الجؿامت خُث ًمىؼ مػه املخػانض غً ئ ًان حىهٍغ بغام الػهض لى لم ًهؼ في هظا الؿلؽ. أما لإلبؼاُ ئطا 

ًاث.    إلايغاه و الخضلِـ و الاؾخؿالُ قهض ًٍىن هاصع الىنىع في الشغ

ًان الغطا صخُدا و صاصعا ممً ًخمخؼ بأهلُت الخصغف أي أهلُت الالتزام،  وبالخالي ًيخج الػهض آزاعه متى 

ًاملتوبالغحىع ئلى أخٍام الهاهىن املضوي قان ؾً الغشض مدضص بدؿ و ًجب أن ًٍىن الصخص مخمخػا  ػت غشغ ؾىت 

بهىاه الػهلُت و لم ًذجغ غلُه، ما ًإزظ غً الشٍغَ في شغيت املؿاهمت البؿُؼت هى غضم ايدؿابه صكت الخاحغ 

باهظمامه ئلى هظه الشغيت و مؿإولُخه قيها مؿإولُت مدضوصة  و ال ًخدمل الشٍغَ الخؿاعة ئال في خضوص ما  نضمه 

 عأؽ املاُ.مً خصت في 

ًاء بدىكُظه،  أما باليؿبت للمدل و الؿبب، قان مدل غهض الشغيت ًخمثل في الالتزام الظي ًجب غلى الشغ

قُجب أن ًٍىن مػُىا و مدضصا في الػهض الخأؾِس ي للشغيت، و أن ًٍىن ممٌىا و لِـ مؿخدُال يما ًجب أن ًٍىن 

ًانتالػامو لآلصاب مشغوغا و ؾير مسالل للىظام  مً  93الػهض باػال بؼالها مؼلها وقو ما أشاعث ئلُه املاصة  ، و ئال 

 الهاهىن املضوي الجؼائغي.  

أما الؿبب قُهصض به الباغث غلى الخػانض أي الخاحت ئلى جدهُو ألاعباح و غائضاث مالُت مغجبؼت بدصت 

َ، غلى زالف املدل ال ً جدضًض ؾبب ي ًجب جدضًضه في الػهض الخأؾِس ي قان املخػانضًً ؾير مجبظالشٍغ ًر

 حػانضهم لهظا ٌشترغ أن ًٍىن مشغوغا و ؾير مسالل للىظام الػام و لآلصاب الػامت. 

جىاقغ شغوغ ًجب  املؿاهمت البؿُؼت تشغيئطاقت ئلى الشغوغ املىطىغُت الػامت ًخػين لخأؾِـ 

 مىطىغُت زاصت ًمًٌ خصغها قُما ًلي: 

  ًاء غلى الشزكاءعدد من خيث جددًد : لم ٌشترغ املشغع الجؼائغي خضا أصوى و ال أنص ى مً الشغ

ًاء يدض أصوى  مً  592)الكهغة الثاهُت مً املاصة زالف شغيت املؿاهمت التي اشترغ الهاهىن لخأؾِؿها بؿػت شغ

ًاهىا الهاهىن الخجاعي ( ت أو مً نبلهما ، بدُث ًجىػ جأؾِؿها مً شخصين قأيثر ؾىاء  أشخاصا ػبُػُت أو مػىٍى

شغيت "ب، أما ئطا جأؾؿذ مً نبل شخص واخض قانها حؿمى شغيت املؿاهمت البؿُؼتمػا، و حؿمى في  هظه الخالت ب
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طاث الصخص الىخُض"، و التي جيشأ في هظه الخالت بمىحب هظام ناهىوي و ال وحىص في هظه الخالت  املؿاهمت البؿُؼت

 ملا ٌؿمى بالػهض.

ت مً الخجغبت الكغوؿُت التي مغث  ًاث الخجاٍع ما ًالخظ غلى املشغع الجؼائغي أهه اؾخيبؽ هظا الىىع مً الشغ

ًاث ؾىت  ًاهذ  1994بالػضًض مً املدؼاث شٍلذ مغاخل جؼىع هظه الشغيت، خُث اغخمض هظا الىىع مً الشغ أًً 

ين قهؽ، ئلى ؾاًت ؾى خين صضع ناهىن الابخٍاع و البدث  1999ت ججمؼ شغيت املؿاهمت البؿُؼت أشخاصا اغخباٍع

ًاث ؾمدذ بخأؾِؿها مً نبل أشخاص ػبُػُين أو  الظي أصزل الػضًض مً الخػضًالث غلى هظا الىىع مً الشغ

ين   . (Art L227-1 de la loi n° 99- 587 relative au code de commerce français)مػىٍى

 ًخٍىن عأؽ ماُ الشغيت مً خصص و أؾهم، خُث ٌػخبر جهضًم الخصص حصصمن خيث جقدًم ال :

ًاء و الظي ال ٌشترغ قُه أن ًٍىن مً ػبُػت واخضة.  ًاء قهض بمثابت مدل التزام الشغ ؼ الجؼائغي للشغ أحاػ الدشَغ

ت اهخهاء ألامىاُ الىاحب جهضًمها لؿغض جأؾِـ شغيت املؿاهمت البؿُؼت، بين ألامىاُ الىهضًت  والػُيُت بل أحاػ خٍغ

ًاء خض أصوى لخأؾِؿها غلى زالف ملا هى  َ ئمٍاهُت جهضًم الػمل يدصت في الشغيت، ولم ٌشترغ غلى الشغ للشٍغ

ًاث املؿاهمت خُث أوحب املشغع مً زالُ هص املاصة  م.ث.ج غلى أن ًٍىن عأؾمالها مدضص بمهضاع  594مهغع في شغ

صزاع الػلني، و ملُىن في خالت املسالكت، ئطاقت ئلى طلَ خظغ غلى زمؿت مالًين غلى ألانل ئطا ما لجأث ئلى الا 

َ جهضًم الػمل يدصت في الشغيت.   الشٍغ

  :يؿيره مً املشغغين، خظغ املشغع الجؼائغي في من خيث الادخار العلني أو طزح ألاسهم في البورصت

لبىعصت، و هظا مً زالُ هص املاصة خاُ جأؾِـ شغيت املؿاهمت البؿُؼت ئلى الاصزاع الػلني أو ػغح ألاؾهم في ا

م.ث.ج والتي جىص غلى أهه" ًدظغ غلى شغيت املؿاهمت البؿُؼت اللجىء الػلني لالصزاع أو ػغح 139مٌغع  715

 اؾمها في البىعصت".

ؼ الجؼائغي،  و لػل الؿغض مً هظا  ؼ الكغوس ي ؾبانا لخٌَغـ مبضأ الخظغ لِؿاًغه في طلَ الدشَغ ًان الدشَغ

ًاء مً جبني ههج مً شأهه أن ًكهضهم الخدٌم في أمىاُ الشغيت ومماعؾت خو الغنابت غليها الخظغ هى  خماًت الشغ

 غىض قخذ الايخخاب أمام الجمهىع.

 ت هى الؿعي من خيث املساهمت في ألارباح و الخسائز : مً املؿلم به أن الؿغض مً أي شغيت ججاٍع

ًالجمػُاث التي ال تهضف وعاء جدهُو ألاعباح الص يء الظي ًميز هظا الصخص  ت  املػىىي غً ؾيره مً ألاشخاص املػىٍى

 ئلى الغبذ و الٌؿب املاصي.

ًاء في ألاعباح و الخؿائغ  ًاء في الػهض  مبضئُا ٌؿاهم ًل الشغ بدؿب ما جم الاجكام غلُه مً نبل الشغ

خط ي الػمل بما ٌؿمى بالخىػَؼ )ئطا لم ًخم جدضًض يُكُت اندؿام ألاعباح و جدمل الخؿائغ، قان الهاغضة جه ألاؾاس ي

اليؿبي، أي أن ًخدصل ًل مؿاهم غلى خصخه مً ألاعباح أو جدمله للخؿائغ بيؿبت خصخه في عأؽ ماُ الشغيت( ، 

َ مً ألاعباح أو ئغكاءه مً الخؿاعة ػبها ملا ٌؿمى بشغغ  خُث ٌػض باػال أي شغغ ًٍىن الؿغض مىه خغمان الشٍغ
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ؼ اؾدثنى ًل مً شغيت املؿاهمت والشمً الهاهىن املضوي ( 426)الكهغة ألاولى مً املاصة  ألاؾض غيت ــ، ؾير أن الدشَغ

اصة ــــى مً املـــــغة ألاولــــاعث ئلُه الكهــغغ و هى ما أشــــــىص هظا الشــــل وحـــضوصة مً البؼالن في خاــــت املدـــــطاث املؿإولُ

 م.ث.ج.  733

ُاؾا غلى الاؾخثىاء الؿابو قان وحىص شغغ ألاؾض طمً الهاهىن ألاؾاس ي لشغيت املؿاهمت البؿُؼت ال ن

ؾير  ،وخضه هى الظي ٌػض باػال -شغى ألاؾض–ًغجب أي بؼالن غلى غهض الشغيت الظي ًبهى صخُدا و ئهما الشغغ 

َ مً املؿاهمت في الخؿائغ شغغ أال  أهه غىض جهضًم الػمل يدصت في الشغيت، ًمًٌ في هظه الخالت ئغكاء الشٍغ

 م.م.ج.    426جٍىن نض نغعث له أحغة زمً غمله و هى ما أشاعث ئلُه الكهغة الثاهُت مً املاصة 

غ ئطاقت ئلى الشغوغ املىطىغُت الؿالل طيغها، هىاى شغوغ شٍلُت أزغي ًج ب اخترامها، جخمثل في جدٍغ

الػهض الخأؾِس ي للشغيت بشٍل عؾمي مً نبل املىزو لُصبذ حجت غلى أػغاقه، خُث ًجب أن ًخظمً البُاهاث 

ًاهذ مإؾؿت مً نبل شخص واخض أو غضة أشخاص، وسخت مً نغاع مىذ غالمت  الىاحب طيغها، يشٍل الشغيت ئن 

ؽ قيها الشغيت و التي ال ًجب أن جخجاوػ حؿػت و حؿػىن ؾىت، "مإؾؿت هاشئت"، جدضًض املضة التي ًجب أن جيش

الاؾم الخجاعي الىاحب أن جدمله الشغيت، جدضًض مىطىع الشغيت أي اليشاغ الظي ؾخماعؾه، املهغ الاحخماعي أي 

 مهغ ئصاعة الشغيت، جدضًض عأؾماُ الشغيت، عئِـ الشغيت أو الهائم بأغماُ إلاصاعة، مداقظ الخؿاباث.  

ع بػض ج غ الػهض الخأؾِس ي مً نبل املىزو و جىنُػه مً نبل املؿاهمين أو مً نبل ويُل مؼوص بخكٍى دٍغ

زاص، ًخم بػض طلَ نُضه لضي املغيؼ الىػني للسجل الخجاعي لُخم وشغه في اليشغة الغؾمُت لإلغالهاث الهاهىهُت 

شطلَ خُث ٌػخبر  ت، يما أن جاٍع الهُض في السجل الخجاعي مً شأهه أن  بمثابت إلاغالن غً جأؾِـ الشغيت الخجاٍع

ت، وغضم الخهُض باحغاءاث الهُض و اليشغ ًإصي ئلى بؼالن الشغيت.     ًمىذ للشغيت الصخصُت املػىٍى

 الفزع الثاوي: إدارة و حسيير شزكت املساهمت البسيطت

ًاء في جىظُم ئصاعتها و جىػَؼ الؿلؼاث قُما بُنهم، خُث جخم  شغيت جخميز ت الشغ املؿاهمت البؿُؼت بدٍغ

ًاء:نبل ئصاعتها مً   هُئاث زاصت، ؾيخػغض قهؽ ئلى ًل مً الغئِـ و حمػُت الشغ

 ًاء، ووقها لىص املاصة رئيس الشزكت مٌغع  715: ٌػين عئِـ الشغيت املؿاهمت البؿُؼت مً نبل الشغ

بصكخه مضًغا غاما أو مضًغا غاما مكىطا صالخُاث مجلـ إلاصاعة  شغيت، ٌػين عئِـ ال09-22هىن مً الها 136

أوعئِؿه. و بػض حػُِىه ًجب جدضًض طمً الهاهىن ألاؾاس ي للشغيت الشغوغ الىاحب جىاقغها في شخصه، مهامه 

ًاء وحىصها.    ويُكُت غؼله مً مىصبه و ؾيرها مً الشغوغ ألازغي التي ًهضع الشغ

ًخمخؼ عئِـ الشغيت بؿلؼاث واؾػت مً أحل الخصغف باؾمها في ئػاع خضوص مىطىع الشغيت وباغخباعه 

ًاهذ جابػت ملىطىع الشغيت  املمثل الغؾمي في غالناتها مؼ الؿير، خُث جٍىن الشغيت ملتزمت بخصغقاث الغئِـ ؾىاء 

ًان ٌػلم بهظه الخجاوػاث. مً أحل جكاصي أي ججاوػاث نض جظغ بالشغيت  و ؾير جابػت له ما لم ًخم ئزباث أن الؿير 

ًاء الاجكام غلى جهُُض ؾلؼاث الغئِـ مً خُث ئزظاع بػع الهغاعاث الػامت ئلى جغزُص مؿبو مً نبلهم  .   ًدو للشغ



 

 حبلت المؤسسبث النبشئت –لمببدراتيت لألعمبل المعبصرة بين المرافقت ومتطلببث االستدامت ا          ا

– 

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

 

 املؤجمز الدولي

 العلمي

2023 

 
 أما في خالت جأؾِـ الشغيت مً نبل شخص واخض قان ؾلؼاث الغئِـ ًماعؾها املؿاهم الىخُض.  

 الجمػُت الػامت الػاصًت و ؾير الػاصًت وقها ملا أشاعث ئلُه الكهغة الثاهُت مً : جخمثل في جمعياث الشزكاء

. جىػهض الجمػُت الػامت الػاصًت مغة ًل ؾىت زالُ ؾخت أشهغ التي حؿبو 09-22مً الهاهىن  137مٌغع  715املاصة 

لشغيت مً خُث ئصضاع نكل الؿىت املالُت. خُث جخمخؼ بػضة صالخُاث أهمها مماعؾت الغنابت غلى أغماُ مضًغ ا

الخىحيهاث، الانتراخاث و يظا الخىصُاث مً صون الخػضي غلى الصالخُاث املسىلت له، يما جماعؽ عنابتها أًظا غلى 

 مىضوب الخؿاباث.

جخسظ نغاعاث الجمػُت الػامت الػاصًت باإلحماع مً نبل املؿاهمين وقها للٌُكُاث املدضصة في الهاهىن 

، مً أهم الهغاعاث 09-22مً الهاهىن  137مٌغع  715أشاعث ئلُه الكهغة الثاهُت مً  املاصة ألاؾاس ي للشغيت و هى ما 

 التي ًدو للجمػُت اجساطها هظيغ:

 اصة و اؾتهالى و جسكُع عأؾماُ الشغيت؛  ٍػ

 إلاصماج و الاهكصاُ و خل الشغيت؛ 

 ل شٍل الشغيت؛  جدٍى

 .ت و ألاعباح  حػُين مداقظي الخؿاباث الؿىٍى

لو ألامغ بشغيت املؿاهمت البؿُؼت طاث الصخص الىخُض، قان املؿاهم الىخُض ًماعؽ ؾلؼاث أما ئطا حػ 

ًاء. أهم ما ًمًٌ مالخظخه غً الهاهىن  أهه لم ًكصل بين مهام الجمػُت الػامت الػاصًت غً  09-22حمػُت الشغ

  ؾير الػاصًت بل حمؼ ازخصاصاتهما غلى خض الؿىاء.الػامت الجمػُت 

 الخاجمت

املخظمً الهاهىن  09-22في ألازير، ئلى أن شغيت املؿاهمت البؿُؼت أصبدذ حشٍل وقو الهاهىن هسلص 

الخجاعي الجؼائغي إلاػاع الهاهىوي للمإؾؿاث الىاشئت مما ؾمذ باػالت الؿمىض الظي ػاُ خُى الشٍل الهاهىوي 

، و بالخالي أصبدذ اهىوي الكغوس يالظي ًجب أن جخسظه هظه املإؾؿاث مؿاًغا في طلَ املشغع الجؼائغي الىظام اله

 .جخمخؼ بأخٍام زاصت بها

ؼ مً ججؿُض أقٍاعهم و مً أحل  أهم ما ًمًٌ نىله خُى هظا الهاهىن أهه حاء لٍي ٌؿمذ ألصخاب املشاَع

ًاث  09-22طلَ قهض أطكى الهاهىن  ت في جأؾِـ و الدؿُير إلاصاعي لهظا الىىع مً الشغ هىغا مً املغوهت و الخٍغ

ت،  و بهظا، ؾٍُىن هظا الشٍل الجضًض ملجأ للمؿاهمين. الخجاٍع

 أهم  الىخائج املخوصل إليها:

   ت ًٍىن خٌغا غلى املإؾؿاث الخاصلت ًاث الخجاٍع اغخماص شغيت املؿاهمت البؿُؼت يشٍل ناهىوي للشغ

 غلى غالمت "مإؾؿت هاشئت"؛
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  ًاء مؼ جدضًض مؿإولُتهم ؛ ت الخػانضًت للشغ  جٌَغـ مبضأ الخٍغ

  ناغضة إلاخالت قُما ًسص ألاخٍام املخػلهت بشغيت املؿاهمت غلى شغيت املؿاهمت البؿُؼت ما لم ججؿُض

 جخػاعض مؼ ألاخٍام املىصىص غليها؛

 أهم الخىصُاث التي ًمًٌ أن ههترخها، جخمثل في:

   غضم خصغ ئوشاء شغيت املؿاهمت البؿُؼت في املإؾؿاث الخاصلت غلى غالمت "مإؾؿت هاشئت"؛ 

   جسصُص قصل مؿخهل لشغيت املؿاهمت البؿُؼت و الخىؾُؼ في جىطُذ أخٍام حؿُيرها بضُ الايخكاء

 باإلخالت ئلى أخٍام شغيت املؿاهمت.  
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ادة اإلااطظاث الىاػئت  في الجصائس وجددًاث جىاؿظُتها دولُا  ٍز

Entrepreneurial startups in Algeria and the challenges of their 

international competitiveness 
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 ملخص الدراست: 

ادة اإلااطظاث    هدؿذ هره الدزاطت الى مداولت جددًد مياهت الدٌو العسبُت والجصائس بـىزة زاؿت كمً ٍز

ع والبرامج  ؤؿياز الىاػئت دولُا، والبدث في اإلاعىكاث التي جدد مً ججظُد  ُت في ػيل ماطظاث هاػئت، وذن مً بدا ؤلا زواد اإلاؼاَز

كخداء ها، لإلإدتٍز ؤطبابالدٌو السائدة في هرا اإلاجاٌ، وجبُان اإلااطظاث الىاػئت السائدة  اإلاُا، مع مداولت كبى هجاخاث زالٌ  سق 

ادة العاإلاُت في اإلااطظاث الىاػئت. ت للخاق بسهب وىهبت الٍس  بها مً هسؾ الجصائس واإلااطظاث الىاػئت الجصائٍس

ادة العاإلاُت في اإلااطظاث الىاػئت، زسها ملازهت بيىهبت اإن الجصائس زػم جؤجم الخىؿل  نها حعسؾ زوىاث مدظاز ت في ؤال بلٍس

ت التي جسف ججظُد  حساءاث دد اإلااطظاث الىاػئت، بـعل ؤلا  ع واإلابد ين، وهرلً مً زالٌ  ؤؿياز الخىظُمُت والخدـيًز خاملي اإلاؼاَز

لُان جيىن كمً زىائي اإلالدمت ؤهم في ػيل ماطظاث هاػئت، ومً اإلاخىكع ؤؿياز د مها هلبت الجامعاث  لى ججظُد  و سبُا في  دد  بؿٍس

 .2023اإلااطظاث الىاػئت طىت 

ادة. الكلماث املفخاحيت:  ماطظت هاػئت، الجصائس، ٍز

 

Abstract: 

        The objective of this study is to try to determine the position of Arab countries and Algeria in particular within the 

advanced of startups on an international scale, and to seek the obstacles that limit the embodiment of the ideas of 

entrepreneurs. and creative programs in the form of startups. startups, presenting the leading countries in this field, and 

identifying the main global startups, while trying to master the reasons for its advanced, to be followed by Algeria, as well  as 

by Algerian startups, to catch up with the constellation of global advanced in startups. 

It was concluded that Algeria, despite lagging behind the constellation of global startup advanced, is experiencing rapid 

steps in the number of startups, due to organizational and motivational measures related to the embodiment of 

entrepreneurs' ideas. And creators, as well as through its support for university students to realize their ideas in the form of 

startups. It is expected to be among the top African and Arab countries in number of startups in 2023. 

Keywords: start-up, Algeria, advanced. 
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 ملدمت

وجىمُت اكخـادًت مظخدامت، خُث  بكالعحظعى مسخلف دٌو العالم للسؿع مً معدٌ همىها الاكخـادي وجدلُم        

ىُتاطخوا ذ الىالًاث اإلاخددة  مً هـف كسن مً الصمً، لىً  هرر ن جخلدم العالم ألؤوالُابان  ألاوزبُتوالدٌو  ألامٍس

الى اخخالٌ مياهت  آطُاهدُجت طعي الـين ودٌو حىىب ػسق  ،ةألازير العالم ٌؼخد جىاؿظا مدخدما في الظىىاث  ؤؿبذ

ادًت كمً وىهبت الدٌو اإلاخلدمت، وحظير في هـع دٌو الخلُج العسبي  لى الازجلاء باكخـادًاتها، في خين الدٌو بٍز

لُتو زسي العسبُت ألا  ومداولت اللخاق بسهب  كالعاإلاىاطبت لخدلُم هرا ؤلا لُاثال جصاٌ جبدث  ً آلا ؤلاؿٍس

رامج الاكخـادًت الهادؿت الى جسكُت الاطدشماز والخدمً البوالت بلعدًد مً الامً زالٌ وذلً  ت،اإلاخلدم اثالاكخـادً

م  س كوا ها بلى س مىر الاطخلالٌ اإلااطظاث الاكخـادًت ود مها، وفي هرا الـدد طعذ الجصائ بوؼاء ً هٍس جوٍى

ل ب ادة الهُيلت والخىؿـت ةؿ ،مُمإاإلااطظاحي مً زالٌ طُاطت الخ م طاٌظاث الخمٍى لى هظام الدصجُع  ً هٍس

ل للماطظاث الاكخـادًت ألُاثالبىزؿت ه بوؼاءالبىيي و  اإلااطظاث الـؼيرة  بوؼاءزيرا طُاطت د م و ؤو  ،جمٍى

 ألاؿسادزر بعين الا خباز زـائف إوىن معظمها لم ًىً مدزوطا ولم ً ،واإلاخىطوت، ولها بسامج لم جدلم اإلاولىب

ت، وهدُجت الخىحه العالمي هدى اإلااطظاث الىاػئت وما   ؿسادخدزخه مً حؼُير  لى اإلاظخىي الظلىوي لل ؤوالبِئت الجصائٍس

ي واإلابادزاحي، مما ولد كُمت هامت للماطظاث الىاػئت مً زالٌ بدا ؤلا زازة للـىس بوجىحُه واطخلواب للخىىىلىحُا و 

خلٌى مبخىسة وؿعالت للعدًد مً اإلاؼاول  بًجادها  لى جللُل الخيالُف وجىؿير الظلع وطس ت في الاطخجابت و ؤزس 

 داٍزتؤلا  حساءاثىع مً اإلااطظاث مً زالٌ اجساذ العدًد مً ؤلا لى الاهخمام بهرا الىبالاكخـادًت، جىحهذ الجصائس  

سها والعمل  لى هجاخها ودًمىمتها بوؼاءوالخىظُمُت واللاهىهُت لدظهُل  خُث جم  ،هرا الىىع مً اإلااطظاث وجوٍى

اطخددار وشازة اإلااطظاث الـؼيرة واإلااطظاث الىاػئت واكخـاد اإلاعسؿت إلاخابعت اوؼائها وجلدًم الخدـيزاث 

ين وخاملي  ألا ماٌلى الخىحيهاث والازػاداث لسواد ب كاؿتبال  لها، والدظهُالث اإلاسخلـت والبرامج  ألاؿياز الجصائٍس

جي اإلاعاهد والجامعاث بدا ؤلا   والولبت الباخشين.ُت زاؿت مً زٍس

 مشكلت الدراست

ت والخدـيزاث  حساءاثهره ؤلا         ت  ثشادالتي كامذ بها الخيىمت الجصائٍس ع الاطدشماٍز مً الاهخمام بالبرامج واإلاؼاَز

 ،ماطظت هاػئت بوؼاء ؤحلجُت مً إوالواإلال بداعؤلا جامعاث واإلاعاهد زوح لجي اٍوولد لدي الولبت وزس  ،الجدًدة

التي حعخبر مً زـائف اإلااطظاث  ألاهترهذزاؿت في ظل اهخمام الجُل الجدًد مً الؼباب بالؼبىت السكمُت و

ادة اإلااطظاث الىاػئت بين الدٌو االىاػئت، وا خمادا  لى هره اإلاعوُ ث وحب جددًد مياهت الجصائس كمً وىهبت ٍز

ت طلم و   هسح الظااٌ اإلاىالي: مً هىا ًمىً ،و سبُا بكلُمُاجـيُف اإلااطظاث الجصائٍس

ادة اإلااطظاث الىاػئت؟ -  ما هى واكع مياهت الجصائس كمً وىهبت ٍز

 فرضيت الدراست

ن ؤًمىً اللٌى  ،ألاهترهذالخىظُمُت وكعف البيُت الخدخُت الخىىىلىحُت وطىء ػبىت  حساءاثزس في ؤلا إهظسا للخ      

لُاالجصائس ال جصاٌ مخسلـت  ً مجمى ت الدٌو السائدة في اإلااطظاث الىاػئت دولُا،   و سبُا. بؿٍس
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 الدراست أهميت

ضخذ للماطظاث الىاػئت مً مياهت اكخـادًت  اإلاُت حظهم في جـعُل مسخلف ؤهره الدزاطت إلاا  ؤهمُتحى إجخ    

ذللذ العدًد التي وهدُجت جىؿيرها العدًد مً الخدماث في وكذ كُاس ي للمظتهلُىً اإلاخعاملين والؼسواث و  ،اإلاجاالث

الى جسـُم الخيالُف وشٍادة الاهخمام بالخىىىلىحُا السكمُت والخدىم ؿيها واطخلوابها، وهرلً  ؤدثمً الـعاب و 

ادة الابخياز لى هرا الىىع مً اإلااطظاث للخد مً البوالت وجبلخىحه الجصائس  دلُم كـصة اكخـادًت جمىً مً ٍش

 . ؤ لىكل وحىدة ؤلى الخدماث بخيالُف بوجىؿير الظلع والخدماث وحظهُل الىؿٌى  بداعؤلا و

 الدراست أهداف

 :ؤهمها هداؾلى جدلُم حملت مً ألا بحظعى هره الدزاطت 

ادة اإلااطظاث الىاػئت دولُا  - لُاجلدًم خىؿلت للباخشين خٌى ٍز  ؛و سبُا بؿٍس

ادة اإلااطظاث الىاػئت ببساش  -  ؛مياهت الدٌو العسبُت كمً ٍز

لُا سبُا و  ،جددًد مياهت الجصائس وواكع جىاؿظُتها دولُا -  ؛في جسجِب  دد اإلااطظاث الىاػئت بؿٍس

ع وخاملي  -  ؤزقمً ججظُد جىـُرها  لى  ألاؿياز مداولت جددًد اإلاعىكاث التي جىاحه اإلابد ين وزواد اإلاؼاَز

 .الهُئاث الىؿُتكبل جدازهها مً  ؤحلماطظت هاػئت مً ػيل الىاكع في 

 جلسيماث الدراست 

 لى اإلاداوز اإلاىالُت:ببمؼيلت الدزاطت، طِخم الاطدىاد  خاهتللبدث في هرا اإلاىكىع ومداولت ؤلا 

 ؛خٌى اإلااطظاث الىاػئت ُتؤطاطمـاهُم  -

ادة اإلااطظاث الىاػئت وجسجُبها  اإلاُا -  ؛هظسة  لى واكع ٍز

ادة  -  ؛الدٌو خظب  دد اإلااطظاث الىاػئتٍز

 ؛واكع اإلااطظاث الىاػئت في الجصائس -

 حول املؤسساث الىاشئت يتأساسمفاهيم  : أوال

ـها  ،ُت خٌى اإلااطظاث الىاػئتطاططِخم كمً هرا العىـس مداولت اطخسالؾ اإلاـاهُم ألا      مً جىكُذ لخعٍس

ها، زم مداولت الخـسكت بُنها وبين اإلااطظاث ؤهداؿلى زـائـها، ب، وهرلً الخوسق ألا ماٌمً كبل الباخشين وزواد 

  .الـؼيرة واإلاخىطوت

 حعريف املؤساث الىاشئت -1

ي اإلاؼسوع الخدًث الري ًخميز بالىمى ؤاإلاؼسوع الـؼير،  Start-upهجليزي  لى مـولر ًولم اللامىض ؤلا          

ع  (https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/start-up) الظَس

 الدؼؼُل ؤماطظت مــمت لخىمى بظس ت  ىد بد ٌعخبرها  Startup= Growthفي ملاله  paul graham  ما ؤ

(graham ،2012)في خين ٌعسؿها ،" Eric Ries " س وجىشَع مىخجاث حدًدة في ظل دزحت نها اإلااطظاث التي ؤ جخىلى جوٍى

 .(Ries, 2011, p. 1) مساهسة  الُت

 :ؤنها هرلً حعسؾو 
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ت والخلىُت اإلاددودة  ،ماطظت حدًدة مبخدئت وماكت - جدمج بين مجمى ت مً اإلاىازد اإلاادًت واإلاالُت والبؼٍس

 (Skawi´nska & Zalewski, 2020, p. 3)التي جتزاًد مع مساخل همىها 

، جخميز طىاقوفي هىز الىمى والبدث  ً ألا  اليؼإةن جيىن خدًشت ؤو  ،حلماطظت جخميز بالدؼؼُل كـير ألا  -

س   (377، ؿـدت 2020)بسودي، مىخجاتها باللابلُت للخوٍى

س مبخىسة لىماذج  - وزلم اللُمت لخدمت العمالء واإلاظخسدمين بمىخجاث وزدماث حدًدة  ألا ماٌ ملُت جوٍى

لت   (Rompho, 2018, p. 31) والؼسواث ألاؿساد مل وخُاة  وحؼُير هٍس

ادًت  اليؼإةت شماطظت خدً - اخخماالث هبيرة للىمى والاشدهاز ها ؤمامُت ببدا ا خمدث في ذلً  لى ؿىسة ٍز

 (343، ؿـدت 2020)بسودي،  بظس ت

مبخىسة وخدًشت  ؤ ماٌن اإلااطظت الىاػئت  بازة  ً هماذج ؤًمىً اللٌى  ،مً زالٌ الخعاٍزف الظابلت         

ادًت  ع واللابلُت و  ،طلىن اإلاظتهلىينُت جلدم مىخجاث وزدماث حدًدة حؼير ببدا جدمل ؿىسة ٍز جخميز بالىمى الظَس

س   لى اطخسدام الخىىىلىحُا والؼبياث السكمُت.بمظدىدة في ذلً  ،للخوٍى

 خصائص املؤسساث الىاشئت -2

هره الخـائف  ،ن جخميز بجملت مً الخـائفؤًجب  Start-upنها ماطظت هاػئتؤليي ًولم  لى ماطظت ما       

لُت  الُت ؤهدؿها الىمى اللىي و  ،هما ماطظت خدًشت مىخجاتها مبخىسةبوؼاهها و ػير مخعللت بوبُعت  زر مياهت حظٍى

زاؿت في  ،وهبُعت العىائد والخيالُف اإلاسجبوت بهاالتي ًمىً ؤن جخعسق لها هه ًـعب كُاض حجم اإلاساهسة ؤهما 

مىً جلخُف  ،ظل همىها وجىطع وؼاهها  هم هره الخـائف ؿُما ًلي: ؤٍو

ع:  اخخماٌ ه - ادة الولب  لى زدماتها ومىخجاتها وهمى كُمتها الظىكُت في  دد  خُث ًدخملمىها اللىي والظَس ٍش

 ؛مددود مً الظىىاث

مهامها: جخدازل ؿيها الىظم السكمُت والخىىىلىحُت في جلدًم زدماث ومىخجاث  ؤداءحعخمد  لى الخىىىلىحُا في  -

 ؛هره اإلااطظاث

توختى الخبرة الخىظُمُت وؤلا  ،جخميز بمىازد مالُت مددودة ،اخدًش ميؼإةنها ؤي ؤ: اليؼإةخدًشت  -  ؛كلُلت داٍز

(Cemal, Can, & Tugba, 2015, p. 366) 

ػير  ؤطالُبؤنها حظخسدم و ؤ ببداعجخميز باالبخياز : جخميز بخلدًم مىخجاث وزدماث مبخىسة وخدًشت جىم  ً  -

  (Pineda, 2015, p. 8) ؛ا خُادًت

ـعب جلدًس مسوى ،هره اإلااطظاث بعدم الاطخلساز  ؤطىاقطىق حدًد  اٌ اإلاساهسة: جخميز  - ها وزد ؤ مالٍو

 ؛ؿعل الجمهىز خىلها

ً والعمالء والؼسواء واإلاىاؿظين ًازس  لى  ملُت ؿىع اللساز في جإزير  - . اإلااطظتاث مخعددة: اللؼى مً اإلاظدشمٍس

ً ؿيها لد م اجساذ كساز  ؤؿياز  لى السػم مً ؤهمُتها الـسدًت، بال ؤنها كد ال جخلازب  اإلابد ين والسواد واإلاظدشمٍس

 .(Giardino, Xiaofeng, & Pekka, 2014, p. 2) ؛واضر

ل مع مسوز الصمً مً  - د خاحتها للخمٍى لها  ادة ما ًيىن ضخما متراؿلا مع همىها: جٍص مىاهبت الولب مً  ؤحلجمٍى

ا  حهت والخؼيراث الاكخـادًت وحؼيراث البِئت الخىىىلىحُت مً حهت زاهُت، وهىا ًخولب جدزل مً البىىن مسهصًٍ
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ما  مً ؤحل بكـاء مـداكُت لها مما ًصزع الشلت في مسخلف  مالئها واإلامىلين مً ؤحل حعبئت للبٌى لهازالٌ ا

   (Hanssens, Deloof, & Vanacker, 2019, p. 1) ؛جدخاحه مً حعبئت اإلادزساث وجسـُف زؤض اإلااٌ

ل ؿيها: جخميز بسوح - ل جىىع وجدازل مـادز الخمٍى م اطخلواب زئوض ألا  ،اإلاجمى ت في الخمٍى  مىاٌوهرلً  ً هٍس

ً زاؿت بعد الىجاح    ألا ماٌض اإلااٌ وخاكىاث ؤحصجُع الاطدشماز ود م ز  آلُاثوهرلً  ،يألاولمً اإلاظدشمٍس

عت للخؼيراث: خُث جخىُف بظس ت مع الخؼيراث الاكخـادًت والخىىىلىحُ -  تاإلاسوهت واللدزة  لى الاطخجابت الظَس

 ؛همان الخىظُمُت العاإلاُتوججاوبها مع مسخلف ألا  هظمتاإلاظتهلىين وطيروزة ألا  ؤذواقو 

م: ال ًىحد اجـاق خٌى العدد اإلاددد أل  - ي ليل خإزير ًميزها هى الدوز ال لىً ما ،اإلااطظت الىاػئت ؿسادزلاؿت الـٍس

 (1166، ؿـدت 2022)ػاؿُت،  ؛ؿسد مً اإلاجمى ت

) ائؼت، ػاال، و  ؛كل جيلـتؤالخـىير في مؼىالث الىاض والبدث  ً خلٌى مبخىسة إلاؼاولهم بسدماث زائدة و  -

 (94، ؿـدت 2021اخمد، 

بـعل دزاطت الجدوي وحمع البُاهاث التي  ،زجـاع حجم الخيالُف: جخميز اإلااطظاث الىاػئت بازجـاع الخيالُفب -

 bosma, van prrag, thurik, & de) ؛جخميز بالىدزة اليظبُت خٌى الىماذج الخدًشت والخـائف السكمُت والؼبىُت

wit, 2002, p. 3) 

ًو كل ؤض ماٌ ؤز  - ها الخىظُمي والخجازي و دم كبى بهاز و دم اهخماٌ  ، دد كلُل مً اإلاهىدطين واإلاظدشمٍس

ت  المتها  سها هُيلها الخىظُميبكلُلت الخدالـاث الاطتراجُجُت حظعى هما ؤنها  ،بدكتالخجاٍز  & Freeman) لى جوٍى

S. Engel, 2007, p. 95). 

 املؤسساث الىاشئت مبادراجيت  أهداف -3

ومً زم البدث  ،للىمى الاكخـادي إداةالعلم والخىىىلىحُا ه ؤهمُتهم ةدزاهًخميز زواد اإلااطظاث الىاػئت ب           

، ؿـدت 2021)الاهسغ و بلعُد مدمد العجسم، هرا الىىع مً اإلااطظاث  بوؼاءُت اإلاظا دة في بدا ؤلا  ألاؿيازفي 

مىً خـس  د،زواد اإلااطظاث الىاػئت وجخعد ؤهداؾجدىىع و (4  في العىاؿس اإلاىالُت: ؤهمهاٍو

ت التي ًملبدا ؤلا اللدزاث  ببساش  - ادًت الابخياٍز  ؛ها هاالء السوادىُت والـىُت والٍس

 ؛في اإلاجخمع والبدث  ً الؼهسة العاإلاُتومياهتهم همُتهم ؤالخعبير  ً ذاجُت زواد هره اإلااطظاث وؿسق  -

ب و الم السكمُاثاإلاعسؿت  -   ؛والاهدظاب الخىىىلىجي والخمىً مً ػبىت الٍى

 ؛العمىمُت والىظُـت في اإلااطظاث الاكخـادًت دازةخلٌى ؿسدًت واطخلاللُت في اإلادازُل بعُدا  ً ؤلا  بًجاد -

د مً  - ت واإلاٍص  .والخعبير الراحي بداعؤلا البدث  ً هظام ماطظاحي ًدُذ الخٍس

 اما هدؾ هره اإلااطظاث ؿُمىً جلخُـه في: 

و بدون زبرة ؤلت بسبرة كلُلت اوىنها حعمل  لى اطدُعاب  م ،جىؿير  ؿسؾ العمل الخلُلُت والخد مً البوالت -

جي الجامعاث واإلاعاهد ألاؿياز زاؿت مً ذوي الؼهاداث وخاملي  ، 2021)ًىطف و ؿدًلي،  مً زٍس

 ؛(72-71الــداث 

 ؛جشمين الرروة اإلادلُت ؤحلفي اإلاىاهم الىائُت مً  وؼوتؿعالت لخىهين ألا ؤداة -
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)العلمي و  الكاث جـا لُت بين اإلااطظاث والبِئت اإلادُوت بها؛  بوؼاءوسجت الاكخـادًت و خللت زبى بين ألا -

 ؛(101، ؿـدت 2022ٌعلىب، 

 ؛كل جيلـتإجىؿير الخاحاث في وكذ كُاس ي وب -

 ؛ اإلاُت اإلاىخىحاث وزبى اإلاىزدًً باإلاظتهلىين النهائُين -

 ؛زبى ججاز الخجصئت واإلاظتهلىين باإلااطظاث العاإلاُت للمىخجاث دون الخاحت الى هررة الىطواء -

  ؛الخللُدًت وؼوتجيؼُى اإلاهً والخسؾ وألا -

ف  - سُـــــباإلاىاهالخعٍس ل ـــــاث الىلــــبؼبى سادــــألاؿت وزبى ـــــم زخالث حما ُـــــوجىظُ ،تـــــت والظُاخُـــــم الخاٍز

 ؛وا مادق واإلاــــوالـى

 .ؿىا ت اإلادخىي  بوؼاءطهام في الخعٍسف بالظلع الاطتهالهُت والخدماجُت واإلاىخجاث الظُاخُت مً زالٌ د م ؤلا  -

 الىاشئت واملؤسساث الصغيرة واملخوسطت الفرق بين املؤسساث -4

 ؿُما ًلي: ؤهمهاًمىً ازخـاز  ،جسخلف اإلااطظاث الىاػئت  ً اإلااطظاث الـؼيرة واإلاخىطوت في  دد مً الىلان

لها  ىد ال - ل: حعخمد اإلااطظاث الـؼيرة واإلاخىطوت في جمٍى ما ؤ ،الد م والبىىن آلُاث لى  خإطِعالخمٍى

ل هبير ما ًدؿعها باإلااطظاث الىاػئت ؿهي جدخاج  ًبلى جمٍى )الظعُد، ػىبي،  لى جلظُم اإلاساهس  لى اإلاظدشمٍس

 ،ً  ؛(32، ؿـدت 2020مسىاغ، و بٍس

حدًدة  لى العىع مً ذلً ن جيىن ؤاإلااطظاث الـؼيرة واإلاخىطوت مىخجاتها وزدماتها ػير مبخىسة ولِع ػسن  -

 ؛اإلااطظاث الىاػئت

 ؛اإلااطظاث الىاػئت ماكخت في خين الـؼيرة واإلاخىطوت دائمت -

 ؛ الُتها مخدهُت والىاػئت مساهس  هاالـؼيرة واإلاخىطوت مساهس  -

ما الىاػئت ؿبُاهاتها معلدة وؿعب الىؿىٌ ؤ ،الـؼيرة واإلاخىطوت البُاهاث خىلها بظُوت ٌظهل دزاطتها -

 ؛وحمعهاليها ب

الـؼيرة واإلاخىطوت  ادة حعخمد جىىىلىحُا بظُوت في خين الىاػئت حعخمد  لى الؼبىت السكمُت وكىة ػبىت  -

 .واإلاىاؿالث ألاهترهذ

 دورة حياة املؤسساث الىاشئت -5

 هما ًلي: مىً ػسخها بازخـاز ً ،جمس اإلااطظت الىاػئت بظخت مساخل

خم الخعمم ؿُهببدا و همىذج ؤ: جخمشل في هسح ؿىسة ىألاولاإلاسخلت  - م مسسحاتها بودزاطت الـىسة و  ،ي ٍو مياهُت حظٍى

لها  ؛(163، ؿـدت 2022)ػٍسف و بىؿسح،  في خاٌ ججظُدها ومداولت جددًد مـادز جمٍى

لها مادًا  ؤزقاإلاسخلت الشاهُت:  ججظُد الـىسة  لى  - ، Rippa، و Spender ،Corvello ،Grimaldi)الىاكع وجمٍى

 ؛(5، ؿـدت 2017

بي وحؼؼُل اإلااطظت وججهيزها باإلاىاد  هخاجاإلاسخلت الشالشت:  ؤلا  - بي إلاسسحاتها  ُتألاولالخجٍس واللُام بالعسق الخجٍس

 ؛(130، ؿـدت 2022)هادًت،  وجدلُل زد ؿعل الصبائً

 ؛اإلاسخلت السابعت : مسخلت الىمى والرزوة، خُث ًخدلم الولب العاٌ وجخدلم العىائد اإلاسجـعت -
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جتراحع ويهددها مما ًجعلها و  ،اإلااطظت ًخجه  ىظُا ؤداءلىً  ،ض اإلااٌؤاإلاسخلت الخامظت: ٌظخمس جدؿم ز  -

  ؛الخسوج مً الظىق في خاٌ  دم الخدازن

ع و  - لخخدلم  ؤزسي مما ًادي الى الىمى اإلاسجـع مسة  ،هالق الجُل اإلاوىز باإلاسخلت الظادطت: مسخلت الخدازن الظَس

 .(164، ؿـدت 2022)ػٍسف و بىؿسح،  زباح الطخمت للماطظتاكخـادًاث الدجم وألا 

 وجرجيبها عاملياثاهيا: هظرة على واكع ريادة املؤسساث الىاشئت 

والجداٌو  سق جسجِب اإلااطظاث الىاػئت السائدة مً خُث اللُمت ومً  ػياٌطِخم مً زالٌ مجمى ت مً ألا      

ل ىُتهمىا في الىالًاث اإلاخددة  هرر هم اإلااطظاث الىاػئت ألاؤمع جبُان  دولُا، خُث حجم الخمٍى زالٌ الظىت  ألامٍس

 اػئت  سبُا.اإلاىـسمت، زم  سق وجسجِب اإلااطظاث الى

 ريادة املؤسساث الىاشئت دوليا -1

 .  2022و 2021 ؼسة ماطظاث هاػئت في العالم زالٌ طىتي  ؤهبر ًخم مً زالٌ الجدٌو اإلاىالي  سق 

 

 $109الىخدة  عشرة مؤسساث هاشئت كيمت في العالم أكبر (: 01جدول ركم)

  ،(https://uabonline.org/ar ،/2022)اإلاـدز: 

ن ؤزػم  2021، ؿـي طىت 2022و 2021( هاػئت في العالم لظىتي 10 ؼسة ) ؤهبر جسجِب  ؤ الهًبين الجدٌو      

ىُتالىالًاث اإلاخددة  ادة واإلالدزة بظخت) ؤهبر جدىش  ألامٍس ي ؤ ،( ماطظاث6 دد مً اإلااطظاث كمً مجمى ت الٍس

% مً 39دـت بملُاز دوالز  151وبلُمت مجملت لهره اإلااطظاث  ىألاول% مً مجمل  دد اإلااطظاث العؼس 60خـت 

ادًت بحمالي فخـ % 30والـين وزػم امخالهها لشالر ماطظاث بدـت  ،ىألاول اللُم اإلاالُت للماطظاث العؼس الٍس

ادًت ؤال ب ،ؿلى ملُاز دوالز بدـت  220نها ماطظاث جخميز بلىة مالُت حد  الُت بلُمت مجملت لهره اإلااطظاث الٍس

2021اإلااطظت/طىت  الترجِب 2022اإلااطظت/طىت  البلد اللُمت   اللُمت البلد 

1 ByteDance 140 الـين ByteDance 140 الـين 

2 Didi chuxing 62 الـين SpaceX 127 و.م.ا 

3 SpaceX 46 و.م.ا SHEIN 100 الـين 

4 Stripe 36 و.م.ا Stripe 95 و.م.ا 

5 Air bnb 18 و.م.ا Canva 40 اطترالُا 

6 kuaishou 18 الـين Checkout.com واهُا  40 بٍس

7 instacart 18 و.م.ا Instacart 39 و.م.ا 

8 Epic games 17 و.م.ا Databricks 38 و.م.ا 

9 One97 communication 16 الهىد Revolut واهُا  33 بٍس

10 Doordash 16 و.م.ا Epic Games 31.5 و.م.ا 

https://www.cbinsights.com/company/bytedance
https://www.cbinsights.com/company/bytedance
https://www.cbinsights.com/company/space-exploration-technologies
https://www.cbinsights.com/company/space-exploration-technologies
https://www.cbinsights.com/company/shein
https://www.cbinsights.com/company/stripe
https://www.cbinsights.com/company/stripe
https://www.cbinsights.com/company/canva
https://www.cbinsights.com/company/checkoutcom
https://www.cbinsights.com/company/instacart
https://www.cbinsights.com/company/databricks
https://www.cbinsights.com/company/revolut
https://www.cbinsights.com/company/epic-games
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ادة مً ػير الـين والىالًاث اإلاخددة  ،56.84% ىُتواإلااطظت الىخُدة كمً وىهبت الٍس جخمشل في اإلااطظت  ألامٍس

ما  لى اإلاظخىي الـسدي للماطظاث ؿخدبىؤ اإلااطظت  ؤدوالز،  ملُاز  16بلُمت  One97 communicationالهىدًت 

ادة اإلااطظاث الىاػئت في العالم هيل بلُمت  ByteDanceالـِىُت  % مً حملت 36.17دوالز وبدـت  ملُاز  140ٍز

في اإلاسجبت  التي خلذ Didi chuxing زسي جليها اإلااطظت الـِىُت ألا  ،خـف وىهبت العؼس ماطظاث زائدة في العالم

ىُتللماطظت  عادثما اإلاسجبت الشالشت ؿؤ ،%16دوالز وذلً بدـت  ملُاز  62الشاهُت بلُمت   46بلُمت  SpaceX ألامٍس

ادة  One97 communicationاإلااطظت الهىدًت ، و % 11.8دوالز ؤي خـت  ملُاز  السجبت الخاطعت كمً وىهبت الٍس

ادةؿخؼيرث دٌو اإلااطظاث الىاػئت في وىه 2022ما في طىت ؤ%، 4.13وبدـت  خُث  سؿذ كائمت اإلااطظاث  ،بت الٍس

واهِخين اللائمت وماطظت  ىألاولالعؼس   ؤزسي طترالُت، هما  سؿذ اللائمت زسوج ماطظت ؿِىُت و ؤدزٌى ػسهخين بٍس

ىُت كمً  دد اإلااطظاث ادة، وخاؿظذ اإلااطظت الـِىُت ب كاؿتبال  ،امٍس لى مؼادزة اإلااطظت الهىدًت ليىهبت الٍس

ByteDance  ادة اإلااطظاث الىاػئت  اإلاُا مظخلسة بلُمتها لى ب SpaceXملُاز دوالز، وجلدمذ  140 لى حظُدها ٍز

ادة ملدزة اإلاسهص الشاوي  مما ًدٌ  لى كىة همىها السهُبت ،ملُاز دوالز  81بعدما خللذ كـصة هائلت وازجـعذ كُمتها بٍص

ادة العاإلاُت ByteDanceضخذ جىاؿع ؤو  2022طىت   في خاٌ 2023ن جخجاوشها طىتؤومً اإلامىً  ،بلىة  لى طلم الٍس

ادة دزلذ  Didi chuxingزس وبعد زسوج اطخمساز همىها بهره الىجيرة اإلادظاز ت، لىً في الاججاه آلا   SHEINوىهبت الٍس

سشخها الخبراء  ،ازجـا ا في كُمتها  اإلاُا  لىملُاز دوالز وهي ألا  100بلىة مً زالٌ جدلُلها  ن جدظُد العالم طىت ؤٍو

ادة ملدزة  Stripe، وخاؿظذ 2023 ملُاز دوالز في كُمتها، وهـع  59 لى زجبتها السابعت بـعل اطخمساز همى كُمتها بعد ٍش

طترالُت بلُمت ألا  Canvaُمتها، وخلذ ن جلا ـذ كؤالتي خاؿظذ  لى زجبتها الظابعت بعد  instacartالش يء باليظبت 

ىُت Air bnbملُاز دوالز ميان  40همى معخبر  ادة العاإلاُت هدُجت جساحع الولب  لى  ألامٍس والتي زسحذ مً وىهبت الٍس

واهُت  هساهُت، وطادطازدماث الويران بظبب وىؿُد والخسب السوطُت ألا هي  Checkout.comاإلااطظت الىاػئت البًر

ادة العاإلاُت  زسي ملُاز دوالز ميان اإلااطظت الـِىُت التي هي ألا  40بلُمت  زسي ألا  زسحذ مً مجمى ت وىهبت الٍس

ىُتللماطظاث الىاػئت، وخلذ اإلااطظت  ىُتزامىا ميان اإلااطظت  Databricks ألامٍس لى بالتي جساحعذ  زسي ألا  ألامٍس

ملُاز دوالز، ودزلذ كمً وىهبت  17ن واهذ ؤملُاز دوالز بعد  31.5لى باإلاسجبت العاػسة زػم جدلُلها ازجـاع كُمتها 

واهُت اإلالدمت هرلً اإلااطظت الىاػ ادًت ال  33بلُمت  Revolutئت البًر ملُاز دوالز، وكمً اإلااطظاث الىاػئت الٍس

لُتجىحد ؤي ماطظت  سبُت وال  ٌو ماطظت  سبُت كمً جسجِب اإلااطظاث الىاػئت في ؤكمً هرا الخـيُف، و  بؿٍس

ادة اإلااطظاث العسبُت والتي  2.5بلُمت  Vista Globalُت زاجؤلاماالعالم هي اإلااطظت  ذ طىت إطظجملُاز دوالز في ٍز

ادًت في العالم،  2017 لُتما  لى مظخىي الدٌو ؤلىنها جـىف في مساجب بعُدة حدا  ً اإلااطظاث الىاػئت الٍس  ؤلاؿٍس

ادة اإلااطظاث  KuCoinؿخدخل ماطظت  لُتمً دولت الظِؼل ٍز ملُاز دوالز ، في خين اإلااطظاث  10بلُمت  ؤلاؿٍس

ت بعُدة ول البعد  ً وىهبت اإلااطظاث الىاػئت السائدة  اإلاُا.  الجصائٍس

 معدل الىمو  ريادة املؤسساث الىاشئت دوليا حسب -2

 .2022جسجِب للماطظاث الىاػئت خظب معدٌ الىمى  لظىت  ؤؿللًبين الجدٌو اإلاىالي 

 

https://www.cbinsights.com/company/bytedance
https://www.cbinsights.com/company/space-exploration-technologies
https://www.cbinsights.com/company/bytedance
https://www.cbinsights.com/company/bytedance
https://www.cbinsights.com/company/space-exploration-technologies
https://www.cbinsights.com/company/bytedance
https://www.cbinsights.com/company/shein
https://www.cbinsights.com/company/stripe
https://www.cbinsights.com/company/canva
https://www.cbinsights.com/company/checkoutcom
https://www.cbinsights.com/company/databricks
https://www.cbinsights.com/company/revolut
https://www.cbinsights.com/company/vista-global
https://www.cbinsights.com/company/kucoin


 

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

  برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 املؤجمر الدولي

 العلمي

2023 

 

241 

تالوحدة:  2022عشرة مؤسساث هاشئت هموا في العالم لسىت  أفضل(: 02جدول ركم)  وظبت مئٍى

 البلد معدٌ الىمى اطم اإلااطظت الترجِب

1 Gitlab 89.488 هىلىدا 

2 Telegram 88.968 زوطُا 

3 Gleam 87.890 اطترالُا 

4 Smallpdf 86.370 ظسا  طَى

5 Revolut 85.946 واهُا  بٍس

6 pCloud 85.758 ا  بلؼاٍز

7 HotJar 85.657 و.م.ا 

8 Tilda Publishing 85.487 ؿسوظا 

9 Bark.com 85.175 واهُا  بٍس

10 W3Schools 84.842 الهىد 

 (https://www.startupranking.com/top, 2022)اإلاـدز:       

ادة دٌو العالم  Gitlabخللذ اإلااطظت الىاػئت        وذلً بملداز  2022الىمى  طىت  معدٌ خظبالهىلىدًت ٍز

كىا د بُاهاث وحعلُماث بسمجُت  بوؼاءوهي مىـت حعاون بسمجُت جدُذ للموىزًٍ  ،2014ذ طىت إطظجوالتي  89.488

ذ طىت إطظجالتي  Telegramمً هـِب اإلااطظت الىاػئت السوطُت  ذما اإلاسجبت الشاهُت ؿياهؤومخابعتها ووؼسها، 

نها جدىاطب وحمُع ؤوما ًميزها  ً باقي مىـاث اإلاساطلت  ا،ماهؤ هررطسع وألاسخـت في اإلاساطالث ألا موهي  ،2013

ت الىمى مدللت معدٌ  حهصةألا  طترالُت ألا  Gleam، وخللذ 88.968اإلاىحىدة في العالم مما حعلها جخميز باطخمساٍز

ادة العالم في معدٌ الىمى بما ٌعادٌ  م ود اًت  ،87.890السجبت الشالشت كمً ٍز ذ إطظج بلىتروهُتوهي ماطظت حظٍى

ت التي  Smallpdfما زابعا ؿدلذ اإلااطظت الىاػئت ؤ، 2013طىت  ظٍس سخـت في جوبُم اإلاو  2013ذ طىت إطظجالظَى

PDF كل حجما وهي جدلم همىا متزاًدا واهدظبذ ػهسة  اإلاُت واطعت، وحاءث زامظا اإلاسخـس وألاRevolut 

واهُت بمعدٌ  وهي جمشل خظاب حازي آمً مً  ،، ًولم  لى هره اإلااطظت ما وزاء الخدماث اإلاـسؿُت85.945البًر

(ً  pCloud، و2015ذ طىت إطظج ،طا ت 24 لى مداز هره اإلااطظت  مالئها جد م  ،(  ملت  اإلاُت 25زمظت و ؼٍس

ت طادطا اإلاسخـت في  ً السخابي للـىز والـُدًىهاث واإلاظدىداث و بالبلؼاٍز ها في ؤي حصخابجاختها ألبجاخت الخسٍص

ىُت HotJar، وحاءث طابعا 2013ذ طىت إطظجميان في العالم  ىد هلبها،  الىاػوت هبرمجُت مظا دة في حمع  ألامٍس

ب الخاؾ بيل  مُل مً  مالء هره اإلااطظت التي ح ما ؤ، 2014ذ طىت إطظجعلُلاث الصواز اإلاولعين  لى مىكع الٍى

ب الخاؿت  بوؼاءاإلاسخـت في  Publishing Tildaزامىا ؿدلذ اإلااطظت الـسوظُت  ت ومىاكع الٍى ب الخجاٍز مىاكع الٍى

لى بن جخلدم ؤومً اإلاخىكع  ،ةألازير بؼيل  اٌ حدا زالٌ الظىىاث و حعسؾ هلبا زهُبا ومتزاًدا  ،لعابباإلادخىي وألا

سحع هرا الخىكع ، 2023زالٌ طىت ىألاولاإلاساجب  جين  لى ؿىا ت اإلادخىي في ألازير لى الولب الىبير زالٌ الظيخين بٍو

، وحاءث 2020ولم جخلدم هشيرا في الترجِب لالهدؼاز البويء في ؿىا ت اإلادخىي كبل  2016ذ طىت إطظجعالم، ال

واهُت  ً مً زالٌ اإلاىـت  Bark.comجاطعت اإلااطظت الىاػئت البًر التي جسخف في الجمع بين البائعين واإلاؼتًر

http://gleam.io/
http://smallpdf.com/
http://www.revolut.com/
http://www.pcloud.com/
http://www.hotjar.com/
http://tilda.cc/
http://www.bark.com/
http://www.w3schools.com/
http://gleam.io/
http://smallpdf.com/
http://www.revolut.com/
http://www.pcloud.com/
http://www.hotjar.com/
http://tilda.cc/
http://www.bark.com/
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 2022بعدما خللذ همىا متزاًدا طىت  2023لىنها حؼهد جربرا في اإلاخابعت زالٌ ػهس حاهـي  ،السكمُت الخاؿت بها

ادة في  دد اإلااطظاث ألا في حعلُم  والعاػسة في الترجِب حاءث اإلااطظت الهىدًت اإلاسخـتا همى  هرر وكمً وىهبت الٍس

ب اإلاسخلـت جدظى بمخابعت متزاًدة   .2016ذ طىت إطظجاطخسدام مىاكع الٍى

 ألامريكيتكوى عشرة مؤسساث هاشئت حصوال على الخمويل في الوالياث املخحدة أ -3

ل في طىت ؤًبين الجدٌو اإلاىالي جسجِب        ىُتبالىالًاث اإلاخددة  2021كىي  ؼسة ماطظاث خـىال  لى الخمٍى  ألامٍس

لُمها الخبر  ة،اث معخبر بًسادوالتي حعسؾ هرلً حجم  ن جخجاوش ؤء اإلاالُين اوجخميز في هـع الىكذ بمعدٌ همى معخبر ٍو

 ، والجدٌو اإلاىالي ًىضر هرا الترجِب:2025كُمتها اإلالُاز دوالز  كبل طىت 

 ) باإلالُىن $ ( 2021 ألامريكيتأكوى عشرة مؤسساث هاشئت جمويال في الوالياث املخحدة  (:03جدول ركم)

ل اإلااطظت  تًسادؤلا  حجم الخمٍى  اث الظىٍى

1 0x Labs 85 5 

2 AtoB 100 01 

3 Astera Labs 85 35 

4 Atmosphere 140 25 

5 Boulevard 130 16 

6 Celona 100 03 

7 Cloud Trucks 142 04 

8 Cyber Cowbell       123 20 

9 Domino Data Lab 288 50 

10 Equity Bee 87 05 

-https://www.forbes.com/sites/amyfeldman/2022/08/16/next-billion-dollar-startups)اإلاـدز:

2022/?sh=7ef3d3ce5308, 2022)     

ل في الىالًاث اإلاخددة ؤهم ؤًظهس الجدٌو الظابم    ىُتكىي  ؼسة ماطظاث خـىال  لى الخمٍى  2021في طىت  ألامٍس

بت اللادمت ؤخُث جخميز هره اإلااطظاث بمعدٌ همى  اٌ حدا ًسشخها  ن جخعدي كُمتها ملُاز دوالز في الظىىاث اللٍس

زن في طان ؿساوظِظيى آول مً باهدًالي ووٍل  جإطِعمً ox Labs خُث ًخـدز جسجِب هره اإلااطظاث ماطظت 

ىُت ىم  ؤطىاق بوؼاء، هره اإلااطظت حعمل  لى جمىين اإلاوىزًٍ واإلااطظاث مً ألامٍس حدًدة  لى البلىهؼين واًرًر

ػهس البىزؿاث ؤالخيالُف في  ؤدوىو  طعاز ألا  ؤؿللالتي حعوي اإلاخداٌو  Matchaؿاالوؽ، هما حؼؼل بىزؿت ؤو 

ىُت ً في ألا  ،والعاإلاُت ألامٍس عخمد  ليها  ،اإلاالُت وهرلً مً هسؾ الىطواء وزاقمما حعلها مولبا هدى اإلاظدشمٍس َو

حظهُل مهامهم، وهى ما حعل حعاملها مً زالٌ  ؤحلاإلاالُت واإلااطظاث اإلادزحت مً  وزاقاإلادللين والخبراء اإلاالُين لل 

matcha  هما  لدث ػساهت مع ماطظت ، ملُاز دوالز 5.2ًدلم  2022في طىتCoinbase  السائدة في العمالث اإلاؼـسة

ها ول مً هازػِخا ؤزوزا، جىػاز مِظسا وؿُيُان ؿُلُـُال بذجم ؤطظالتي  AtoBما اإلاسهص الشاوي ؿخبىؤجه ماطظت ؤ
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ل ت بملُىن دوالز، جيؼى في ول مً طان ؿساوظِظيى ووالُـىزهُا، حعمل بًسادوجلدز  ،ملُىن دوالز 100جمٍى اتها الظىٍى

ا خُث  مازسا، همُتها وهلباتهاؤ ثشادو  ،رهذألاهتاإلااطظت  لى جلدًم زدماث اإلادؿى اث  بر ػبىت   سؿذ همى كٍى

ؿدزث بواكاث الىكىد ؤخُث  ،وال ًصاٌ الولب متزاًدا ومخجها  لى زدماتها ،ؿابذ العالمؤبعد حائدت وىزوها التي 

ها ول مً طاهجاي ؤطظاإلاسجبت الشالشت التي  Astera Labs، ًليها ماطظت Fleetcorو  Wexالتي جلدمها ول مً

ل  2017ػاحُىدزا، حُدىدزا مىهان، هِس ي مىزَظىن طىت  اتها بًسادملُىن دوالز، كدزث  85في طاهخا هالزا بذجم جمٍى

لى كعف جدؿم بشالت الازخىاكاث واإلاعىكاث التي جادي بملُىن دوالز، حعمل هره اإلااطظت  35ما كُمخه  2021طىت 

، زم ألا ماٌاإلاهام و ؤداءخلٌى حظهم في جدؿم البُاهاث اإلاولىبت في وكذ كُاس ي ًدىاطب و  بًجادالبُاهاث مً زالٌ 

ؽ لتي ؤطظذ ا Atmosphereًليها في اإلاسجبت السابعت ماطظت  َص ؽ، لُى ٍز َص ظيى، حىن ٍز مً هسؾ ول مً ماًيل ػَس

ل كدزه  ال ن  ملها لِع ؿعبا و ؤزػم  .الزملُىن دو  25كُمت  2021اتها طىت بًسادملُىن دوالز، بلؼذ  140بذجم جمٍى

ت مًهلاممعلدا وال ًدخاج الى جىىىلىحُا حد  الُت هدُجت اطخسدامها   YouTube مىاكع ع ؿُدًى ؿىجُت ازخُاٍز

مياجب ألاهباء هرلً ، ومىاكع الخىاؿل الاحخما ي لـائدة  الخاهاث وؿالىهاث الخجمُل و TikTok، وSnapchatو

ن الولب  ليها حد ؤال ب، وزػم بظاهت دوزها  النوؤلا  ػهاز والىواالث الخيىمُت ووواالث ؤلا واإلااطظاث، والُىاؿِب 

ا في  35ؤلف مىكع في العالم، اطخلوبذ  30مً  ؤهرر مسجـع خُث جبث مدخىاها  بر   43و 2021ملُىن شائس ػهٍس

ا في  اإلاسجبت  اخخلذؿ Boulevard ما ماطظت الدجىشاث لـالىهاث الخجمُل والخالكتؤ، 2022ملُىن شائس ػهٍس

ل  ذإطظجالخامظت،  هره اإلااطظت في لىض ؤهجلىض مً هسؾ ول مً ماث داها ، ػىن طخاؿسوبىلىض، بذجم جمٍى

ملُىن دوالز، جلىم بمهامها في حمُع الىالًاث اإلاخددة  16ما كُمخه  2021ها طىت تبًسادملُىن دوالز، وكدزث  130

ىُت مً ؿالىهاث الخجمُل والخالكت واإلاخاحس  الؾجخعامل مع مسخلف آلا ،ها ؿدظبجإطِظولِع في مىولت  ألامٍس

ىا، وزافي مىالم، وزاحُف ػاه،  ها ول مًؤطظ،  Celonaفي خين اإلاسجبت الظادطت واهذ إلااطظت ،الـازسة ؿُىاي ؤهِبٍى

ل كدزه  2019ومدمد ًاؿىش طىت   2021اتها طىت بًسادملُىن دوالز، كدز حجم  100في وامبل بيالُـىزهُا بذجم جمٍى

س البرمجُاث والخدٌى السكمي للماطظاث وجلدًم زدماث الاجـاٌ  3ما كُمخه  مالًين دوالز، مسخـت في جوٍى

العملُاث للؼاخىاث وؿؼاز اإلاالن واإلاؼؼلين في كواع الىلل  بدازة، واإلاسجبت الظابعت للماطظت اإلاسخـت في الالطليي

م الؼاخىاث والتي حظمى  ىا، حين ػُه، في طان ؤطظ، CloudTrucks  ً هٍس ها الشالسي جىبِىا ؤزودًىػبى، حىزج بًٍص

ىُتؿساوظِظيى  ل كدزه  ألامٍس مالًين دوالز، ًليها  4ما كُمخه  2021اتها طىت بًسادملُىن دوالز، كدزث  142بذجم جمٍى

ها ول مً ؤطظلتي وا ،اإلاسخـت في الرواء الاؿوىا ي لخدلُل اإلاساهسCowbell Cyber في اإلاسجبت الشامىت ماطظت 

لي ملدازا بلُمت  دي في في بليزاهخىن، والُـىزهُا بذجم جمٍى يذ وىهظلي، زاحُف ػىبخا، حان وىداٌ، بساب ٍز  123جٍس

ت طىت بًسادملُىن دوالز، وخللذ   عادثما اإلاسجبت الخاطعت ؿؤملُىن دوالز،  20كُمخه  ما 2021اث طىٍى

ً، هَسع ًاوؽ ومازُى ػساهاد في طان ؿساوظِظيى هره ؤطظالتي   Domino Data Labإلااطظت ها ول مً هًُ بلبًر

لها  ملُىن  50اث بلُمت بًسادملُىن دوالز، وخللذ  228اإلااطظت مسخـت في جلدًم الخلٌى السكمُت، كدز حجم جمٍى

ً ؤوزًٍ ها ول مؤطظالتي  EquityBeeما اإلاسجبت العاػسة في هرا الخـيُف ؿياهذ إلااطظت ؤ. 2021دوالز طىت 

ع حعمل هره اإلااطظت  لى زبى اإلاىظـين بسُازاث  ،بازشٍالي، ؤودًد ػىالن، مىدي زاداػيىؿُدؽ في بىزث لَى
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لها  وزاقالاطدشماز في ألا  مالًين  5اث بلُمت بًسادملُىن دوالز و  87اإلاالُت وزبوهم بماطظاث الىطاهت، كدز حجم جمٍى

 .2021دوالز طىت 

 يتجرجيب املؤسساث الىاشئت العرب -4

ل ومياهتها لظىت  ،طِخم  سق اإلااطظاث الىاػئت السائدة  سبُا  2022وهرا خظب حجم الخمٍى

 106الىخدة: $                     2022عشرة مؤسساث هاشئت عربيت جمويال في سىت  أكثر (:04جدول ركم)

ل اإلااطظت الترجِب  البلد حجم الخمٍى

1 Pure Harvest Smart Farms 387 ؤلامازاث 

2 Tabby 275  /ؤلامازاثالظعىدًت 

3 Tamara 216 الظعىدًت 

4 TruKKer 203 الظعىدًت 

5 Yassir 193.25 الجصائس 

6 Rain 118 ً  البدٍس

7 Sary 112.5 الظعىدًت 

8 MaxAB 102 مـس 

9 Nana 79 الظعىدًت 

10  Paymob 68.5 مـس 

  (https://www.forbesmiddleeast.com/lists/50-most-funded-startups-2022/, 2022)اإلاـدز:  

ادة اإلااطظاث الىاػئت العسبُت العؼس        خـت ملدزة بسمظت  ؤهبر خـلذ الظعىدًت  لى  ،ىألاول لى مظخىي ٍز

وماطظت واخدة ليل الجصائس  ،ومـس بماطظخين ؤلامازاث( ماطظاث زػم جمسهصها في الترجِب السابع  سبُا، جليها 5)

ادة هرا الترجِب اإلااطظت و  ً، خُث ا خلذ ٍز  2017ذ طىت إطظجالتي  Pure Harvest Smart Farmsُت ؤلامازاجالبدٍس

س   ت باطخسدام الخىىىلىحُا ملسها  ألا ماٌوهي ماطظت مسخـت في جوٍى العسبُت، لديها  ؤلامازاثالصزا ُت الخجاٍز

ذ، وجخىحه هدى الاطدشماز في  ؤلامازاثمصازع في ول مً  ما اإلاسجبت ؤ، آطُادٌو الاطخىائُت الىاكعت في الالظعىدًت واليٍى

وهي مىـت مسخـت في  ،2019ذ طىت إطظج ،والظعىدًت ؤلامازاثالتي ملسها ول مً  Tabbyالشاهُت ؿياهذ إلااطظت 

ذ  ؤلامازاثجىؿس هره الخدماث في ول مً  ،والدؿع في وكذ الخم الؼساء الخالي مً ماطظاث  اإلاُت الظعىدًت اليٍى

ذ إطظج% 100وهي ماطظت ًملىها طعىدًىن  tamaraومـس، وخل في اإلاسهص الشالث اإلااطظت الىاػئت الظعىدًت 

ذ، ؿهي حظهل  ؤلامازاثفي الؼساء الخالي والدؿع الخلا في ول مً الظعىدًت،  زسي مسخـت هي ألا  2020طىت  واليٍى

دائها ؤجدظم باإلاىزىكُت العالُت هدُجت خـىلها  لى الترزُف بممازطت  ،ألاهترهذؿسؾ الؼساء للمدظىكين  بر ػبىت 

وماطظها  TruKKerوهرلً خلذ في اإلاسهص السابع اإلااطظت التي ملسها الظعىدًت مً هسؾ البىً اإلاسهصي الظعىدي، 

ذ طىت إطظج ،وهي ػبىت زكمُت مسخـت في اللىحظدًُ مً زالٌ دمج العسق والولب  لى الصخً البري  ،هىدًان

العسبُت، مـس   ؤلامازاثذ جيؼى في ول هرلً مً ؤؿبدها و ؤ مالهمىا معخبرا، خُث هىزث  زسي وحعسؾ هي ألا  2016
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ً،  مان، الازدن، باهظخان وجسهُا،  ت للماطظت الالخامظت ما اإلاسجبت ؤالبدٍس  2017ذ طىت إطظجالتي  ،Yassirجصائٍس

والوسود مً زالٌ الولب  بر  ألاؿسادجلدم زدماث هلل  ،لى اإلاؼسب وجىوع زم ؿسوظا وهىدابوبعدها وطعذ وؼاهها 

التي  Rain، وحاء في اإلاسهص الظادض ماطظت داءوجخميز بالظس ت في الاطخجابت واإلاىزىكُت العالُت في ألا  ،Yassirجوبُم 

ً أل  2017 ذ طىتإطظج ت و بالبدٍس ىُتؤزبعت مالن مً حيظُت طعىدًت ومـٍس ً  ،مٍس جسخف في جداٌو ػساء وجسٍص

ني طىت  ،العمالث السكمُت همصود ومىظم للعمالث اإلاؼـسة في  2019خـلذ  لى جسزُف مً البىً اإلاسهصي البدٍس

ً  وائلن واهذ زازج كائمت الخمظين ألا ؤلى هرا اإلاسهص بعد بهه بعد هرا اللساز كـصث ؤليها بػازة وما ًجدز ؤلا  ،البدٍس

في اإلاسهص الظابع متراحعت مسهصا واخدا  ً طىت  Saryوهرا ًسحع للمـداكُت التي اهدظبتها بعد هرا اللساز ، وخلذ 

سبى جللملخيُاث و  لىتروهُتوهي  بازة  ً مىـت مسخـت في الخجازة ؤلا ،%100، وهي ماطظت طعىدًت 2021

ىىهاث، جيؼى خالُا في الؼسق ألا الؼسوا وطى ث باإلااطظاث اإلاىخجت للظلع الاطتهالهُت والـىادق واإلاوا م والياٍش

لُاوػماٌ  ذ حعاوي ؤؿبدنها ؤال بنها حعسؾ همى ا متزاًدا ؤوزػم  ،2018ذ طىت إطظجؿؼاوظخان وباهظخان، ؤ، بؿٍس

ما اإلاسهص الشامً ؿعاد للماطظت ؤالعدًد مً اإلاىـاث اإلاسخـت في هرا اإلاجاٌ،  بوؼاءاإلاىاؿظت الؼدًدة هدُجت 

ت   وهي  بازة  ً مىـت مسخـت في زبى ججاز  الخجصئت  ،زدويؤمً هسؾ مـسي و  2018ذ طىت إطظج MaxABاإلاـٍس

، وخلذ 2021ت وهي اإلااطظت الىخُدة التي خاؿظذ  لى هـع جسجُبها باإلالازهت مع طى ،باإلاىزدًً في مـس واإلاؼسب

ذ طىت إطظجوالتي  ،الظعىدًت Nana 2022( طىت 9لى الخاطع)ب 2021طىت  27جاطعا اإلااطظت التي كـصث مً اإلاسهص 

مً هسؾ زالسي طعىدي وزابع مـسي ملسها الظعىدًت، هره اإلااطظت مسخـت في ػساء وجىؿُل البلالت  بر  2016

ن واهذ جلدم زدماتها في ؤبعد  ؤزسي ى الخىطع في دٌو  سبُت في ول مً الظعىدًت ومـس  وحعمل  ل بلىتروهُتمىـت 

ادة اإلااطظاث الىاػئت  سبُا 2021طىت ؿلى الظعىدًت  ها ؤطظالتي  Paymob، وخلذ  اػسا كمً وىهبت ٍز

ىن طىت  وهي ماطظت  ،2021 سبُا طىت  43ن واهذ في اإلاسهص ؤلى اإلاسهص العاػس بعد بوخللذ كـصة هى ُت  2015مـٍس

زدن، باهظخان، هُيُا ألا ، جلدم زدماتها في ول مً مـس ،لىتروويمسخـت في جمىين الخجاز مً كبٌى الدؿع ؤلا

خىكع ؤهما  ،العسبُت ؤلامازاثو  .2023لى مساهص مخلدمت طىت بن جخلدم ؤنها جخميز بذجم همى معخبر ٍو

 ثالثا: ريادة الدول حسب عدد املؤسساث الىاشئت

، زم طبابالخوسق الى جسجِب الدٌو خظب  دد اإلااطظاث الىاػئت وجدلُل اإلالىماث وألا كمً هرا اإلادىز طِخم      

لُتالاهخلاٌ الى جسجِب الدٌو  ادة  دد  ببساش مع  ،لى جسجِب الدٌو العسبُتبوبعدها  ؤلاؿٍس مياهت الجصائس كمً ٍز
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 (: جصييف العشرة دول الرائدة في عدد املؤسساث الىاشئت01شكل ركم)

 

 (https://www.startupranking.com/countries, 2022) اإلاـدز:  

ىُتخُث جدظُد الىالًاث اإلاخددة  ،العؼسة دٌو زائدة في  دد اإلااطظاث الىاػئت ؤ الهًظهس الؼيل      ادة  ألامٍس ٍز

مس  ادي وملبٌى حدا وىنها جدظُد العالم اكخـادًا ومالُا وجخميز بالدظهُالث ؤوهى  ،ماطظت 75601العالم مً زالٌ

عُت مً  ت والدؼَس س و  ؤحلالاطدشماٍز ت  كاؿتبال  ،هاؤػيالاإلااطظاث بمسخلف  بوؼاءالبدث والخوٍى ت الخجاٍز الى الخٍس

ع و لما حعلها مسهص ا مظخلوبا  ،وطُاطت الاطخيراد والخـدًس اإلااطظاث مً مسخلف الجيظُاث  بوؼاءسواد اإلاؼاَز

عهم في الىالًاث اإلاخددة  ىُتلخجظُد مؼاَز  دد اإلااطظاث خظب ، هره العىامل حعلتها بعُدة في الخـيُف ألامٍس

، خُث كدز  دد ؿازق ػاطع وزكم حد معخبروهى  ، ً الهىد الشاهُت 59713بـازق ججاوزش و  ً باقي الدٌو لىاػئت ا

سحع هرا الخـيُف وىن الهىد جخميز  بلىتها في  ،ماطظت 15888اإلااطظاث الىاػئت في الهىد ؿاخبت اإلاسهص الشاوي  ٍو

الهىىد لديهم  ألاؿسادن العدًد مً ؤخُث جلىم بدوزها بخـدًس هرا الىىع مً الخىىىلىحُا، هما  ،الخىىىلىحُا السكمُت

ىُتبسشها الىالًاث اإلاخددة ؤماطظاث هاػئت في العدًد مً دٌو العالم  ، وخلذ هىدا زالشت في الترجِب ؤلامازاثو ألامٍس

ع مً مسخلف الجيظُاث وحصجُعهم وخام ألاؿياز  حصخابماطظت هدُجت الدظهُالث اإلالدمت أل 3750بعدد  لي اإلاؼاَز

  مما حعلها كوبا  اإلاُا كمً الشالسي السائد  اإلاُا في  دد اإلااطظاث الىاػئت ،مً زالٌ حظهُالث الهجسة والخجىِع

خُث جخجه معظم اإلااطظاث الىاػئت ؿيها الى كواع اطترالُا، ماطظت هاػئت  2698وخلذ في اإلاسهص السابع مً زالٌ 

الى اإلاسجبوت بالىلل والؼساء الخالي والدؿع في  كاؿتلخىىىلىحُا في الصزا ت اإلاخىاؿلت ومخولباث البِئت، بال اطخسدام ا

وهرلً اإلاىـاث التي جسبى اإلااطظاث الاكخـادًت الىبري بسدماث الاهعام  ،و زدماث الخىؿُلؤوكذ الخم 

الري ألامس وهى  ،ماطظت 2456زامظت مً زالٌ هدوهِظُا ؤوالـىادق ومدواث الويران والظىت الخدًدًت، وحاءث 

والـين والُابان، وجسحع هره  ألاوزبُتن جيىن كمً هره اإلاسجبت مخجاوشة العدًد مً الدٌو زاؿت ؤلم مخىكعا منها 

اطخسدام كدزاتها زاؿت جلً اإلاىحت للعالم للخعٍسف بملىماتها الظُاخُت والتي بلى هدوهِظُا ؤتها ؤاإلاياهت التي جبى 

هىرا ماطظاث  بوؼاء ؤحلوهرلً الدظيهالث اإلالدمت مً هسؿها مً  ،ها بالـىادق واإلاوا م وهظام الدجىشاثجسبو

طباهُا بإلااهُا، ؿسوظا و ؤالخللُدًت  ألاوزبُتما الدٌو ؤخُاها هي اؿتراكُت ؿلى، ؤوؼائها مظاخت هبيرة و بوىنها ال ًخولب 

سحع ج 1437و 1595، 2378بعدد ؿدلذ في اإلاسهص الظادض، الظابع والشامً  جىالُا  لى بزسها كلُال إماطظت هاػئت، ٍو

ل جاطعا هةألازير جساحع اللىة الاكخـادًت لهره الدٌو في الظىىاث  كىي دولت الجُيُت في اإلااطظاث إ، وحاءث البراٍش
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ما ؤالالخلت، ن جخجاوش هرا الترجِب في الظىىاث ؤوهي حعسؾ همىا متزاًدا ومً اإلاخىكع  ،ماطظت 1175الىاػئت بعدد 

طهمذ البِئت الاكخـادًت اإلاظخلسة وحىدة الخعلُم في هرا ؤماطظت هاػئت، خُث  1062اإلاسهص العاػس ؿيان لهىلىدا 

ادة، لىً ما ادة زػم ًشير ؤلا  البلد مً جمىُىه مً الىلىج الى وىهبت الٍس  ؤهبر ن ؤهدباه ػُاب الـين  ً وىهبت الٍس

مىً  ،ؿِىُتاإلااطظاث الىاػئت  اإلاُا هي ماطظاث  لى اللسوؾ الصخُت التي مسث بها الـين بزحاع ذلً بٍو

مىً  بوؼاءمً الخـىير في البدث و  ؤهرر ها بالعىامل الصخُت يؿ ألاؿساداوؼؼاٌ و  ن حؼهد اهـجازا في ؤاإلااطظاث، ٍو

بت،  بوؼاء ادة ًت دولت كمً ؤما  سبُا وزػم ػُاب ؤهرا الىىع مً اإلااطظاث في الظىىاث اللادمت اللٍس وىهبت الٍس

لى طىء ب كاؿتبال  ،وىن الدٌو العسبُت مظخىزدة للخىىىلىحُا والظسوؾ ػير اإلاظخلسة في  دًد مً الدٌو منها

ت وال بائُت في هرا جالظسوؾ الاكخـادًت وػُاب الخدـيزاث وطىء اللسازاث الخىظُمت و دم وكىح اللىاهين الدظُيًر

ادة العالم ومً العسبُت جسوى بسو ؤلامازاثال ان بالجاهب،  ىاث حد مدظاز ت وجدلم همىا معخبرا للخاق بيىهبت ٍز

كص ى جلدًس، وهرا هظسا للخدـيزاث والامخُاشاث إه 2024في طىت  وائللى مجمى ت العؼسة ألا باإلاخىكع دزىلها 

د م ذلً الىظام اإلاالي  بوؼاء ؤحلحاهب مً اإلادلُين وزاؿت لل  ؿسادوالدظيهُالث اإلالدمت لل  هىرا ماطظاث ٍو

 والاكخـادي والخىظُمي اللىي ؿيها.

 في عدد املؤسساث الىاشئت إفريليتعشرة دول  أفضلجرجيب  -2

لُتدٌو  10 ؤؿللالؼيل اإلاىالي  ًىضر  في  دد اإلااطظاث الىاػئت بؿٍس

 حسب عدد املؤسساث الىاشئت إلافريليت: جرجيب الدول (02شكل ركم )

 

 (https://www.startupranking.com/countries ،2022) اإلاـدز:    

لُتٌو  ؼسة دٌو ؤجسجِب  ؤ الهًىضر الؼيل   ا  ،مً خُث  دد اإلااطظاث الىاػئت بها بؿٍس خُث حظُدث هُجيًر

لُتذا جم كُاض  دد اإلااطظاث الىاػئت في اللازة اللازة بماطظت وهى  دد معخبر  808جسجِب اللازة بمجمىع   ؤلاؿٍس

لُتجليها الدولت   شادخُث ٌعسؾ  دد اإلااطظاث الىاػئت همىا معخبرا خُث  ،ماطظت 621والعسبُت مـس بعدد  ؤلاؿٍس

لُاماطظت، زم حىىب  345التي وان العدد ؿيها  2021ماطظت ملازهت بظىت  250مً  إهرر العدد ب طظت ما  490 بؿٍس

لُتخُث ٌعخبر هرا العدد حد مددود هظسا للمياهت الاكخـادًت العاإلاُت و  328هُيُا بعدد زم جليها لهرا البلد،  ؤلاؿٍس

 ةألازير اإلااطظاث الىاػئت في هرا البلد همىا موسدا مىاهبا للخوىزاث الاكخـادًت زالٌ الظىىاث  بوؼاءخُث ٌعسؾ 

ما ػاها ؤن ٌعسؾ هرا العدد جلا ـا زالٌ الظيخين اللادمخين خظب ماػس الىمى في هرا البلد، ؤومً اإلاخىكع  ،ؿُه
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 124ماطظت، في خين حاءث الجصائس في اإلاسجبت الظادطت بعدد  132ؿيان  دد اإلااطظاث الىاػئت ؿيها معادال 

ا مـس وحىىب  لُاماطظت وهى  دد مددود باإلالازهت مع هُجيًر ياهُاث واإلالىماث التي جخمخع بها بالىظس الى الام بؿٍس

ي ؤماطظت  90 بوؼاءوخدها  2022خُث سجلذ طىت  ،معدٌ الىمى ٌعخبر حُدا كُاطا بالظىىاث الظابلت ،زػم ذلً

ما اإلاؼسب ؤ ،ماطظت 96مً مجمىع  دد اإلااطظاث في ول الظىىاث الظابلت، وخلذ في اإلاسهص الظابع اليامسون  ؤهرر 

وهى  ،ماطظت ؿلى 93في طىىاث طابلت جساحعذ هشيرا وخلذ في اإلاسجبت الشامىت بعدد  وائلن واهذ كمً ألا ؤؿبعد 

مما حعلها كمً  ةألازير وػىدا التي جميزث بىمى حُد زالٌ الظىىاث الشالر ؤهـع  دد اإلااطظاث الىاػئت هرلً في 

لُا ىألاولوىهبت العؼسة دٌو   .ليل منهما ماطظت هاػئت 63زالٌ زُىبُا ؿدلخا في اإلاسهص العاػس مً بما اوؼىال و ؤ، بؿٍس

 جرجيب الدول العربيت حسب عدد املؤسساث الىاشئت -3

 2022و 2021ًىضر الؼيلين اإلاىالُين جسجِب الدٌو العسبُت خظب  دد اإلااطظاث الىاػئت زالٌ طىتي 

 2022-2021(: جرجيب عدد الدول العربيت حسب عدد املؤسساث الىاشئت 03شكل ركم)

  

 (https://www.startupranking.com/countries ،2022)اإلاـدز: 

ٌ مً زالٌ الؼيل        ادة الدٌو العسبُت لعدد اإلااطظاث الىاػئت  ؤلامازاثن ؤًدبين  ،ألاو زػم  1037خلذ في ٍز

ومً  ،خُث خللذ اإلاسهص الخدي  ؼس  اإلاُا ،ؿؼس مظاختها وكلت  دد طيانها مىاؿظت ختى هباز الدٌو العاإلاُت

ادة العاإلاُت في طىت  ، خُث ٌؼهد  دد اإلااطظاث الىاػئت ؿيها معدٌ همى معخبر  2023اإلاخىكع دزىلها وىهبت الٍس

 127، بعدما وان  دد اإلااطظاث الىاػئت ؿيها 2022ًت دولت في العالم طىت ؤ% وهى زكم زهُب لم جدلله 716.53

ماطظت، وزػم  345بعد مـس  التي وان  دد اإلااطظاث الىاػئت ؿيها  2021اإلاسجبت الشاهُت طىت ماطت ؿلى ومدخلت 

ماطظت  621والري حعل  دد اإلااطظاث بها ًـل الى  ،%80معدٌ الىمى الجُد  لعدد اإلااطظاث ؿيها واإلالدز 

اطظاث الىاػئت، وكـصث الجصائس مً اإلاسجبت اإلا بوؼاءُت العالُت في ؤلامازاجلى اإلاسهص الشاوي هدُجت اللـصة بجساحع جسجُبها 

ما الظعىدًت ؤ%، 375 زسي ماطظت بمعدٌ همى  معخبر هي ألا  124ماطظت الى  34مً  ،الخامظت الى اإلاسجبت الشالشت

وزػم  ،2021ماطظت طىت  21بعدما واهذ في اإلاسجبت الظابعت بعدد  2022طىت  107في اإلاسجبت السابعت بعدد  ؿجاءث
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ن  دد اإلااطظاث الىاػئت في الظعىدًت حد مددود هظسا للملىماث ؤهه ًمىً اللٌى ؤال بالترجِب  هره اللـصة في

وكمً  ،العسبُت السائدة  سبُا ؤلامازاثالاكخـادًت اإلاعخبرة التي جدىشها الظعىدًت وملازهت  دد طيانها بعدد طيان 

حد  اٌ وكـصة في الترجِب جساحعذ اإلاؼسب مً ا وىهبت اإلالدمت  اإلاُا، و لى  ىع هره الدٌو التي  سؿذ معدٌ همى 

   زسي وذلً بظبب كىة همى  دد اإلااطظاث في الدٌو ألا  ،%106السجبت السابعت الى الخامظت زػم معدٌ همىها اإلالدز 

لى السجبت الظادطت زػم معدٌ اإلااطظاث الىاػئت ؿيها بزدن مً السجبت الشالشت وفي هـع اإلاظاز جدهىز جسجِب ألا 

ما ؤومـس بـىزة زاؿت،  المازاثماطظت ال ًمىً ملازهخه ب 90ىً ما ًلابله مً  دد لم ًخجاوش ل ،91.48%

ذ ؿعسؿ ( 5لى الخمظت )ب بكاؿت 2022ماطظت طىت  79 بوؼاءجدظىا في جسجُبها مً العاػس الى الظابع هدُجت  ذاليٍى

ما جىوع ؿبعدما واهذ في اإلاسجبت ؤماطظت هاػئت،  84ماطظاث التي واهذ كبل هره الظىت لُـل ؿيها العدد الى 

لى ٌعىد بجسجِب جىوع  ساحعج طببو  ،ماطظت 50لى اإلاسجبت الشامىت بعدد جساحعذ بماطظت  28الظادطت مً زالٌ 

لى الخاطعت هدُجت كلت بما لبىان جساحعذ بسجبت واخدة مً الشامىت ؤ، 2022زالٌ طىت لها الخدهىز الاكخـادي الىبير 

ادة  دد اإلااطظاث  زالٌ الظىىاث اللادمت وزسوحها مً  ؤهرر ومً اإلاخىكع جدهىز جسجُبها  ،الجدًدة الىاػئت ؿيهاٍش

عُت والخىظُمُت ؿيها مىُتوكاع ألا وهرا لـالر العساق في خاٌ جدظً ألا  وائلوىهبت العؼس ة ألا    والظُاطُت والدؼَس

 دد حد مددود مً اإلااطظاث لم  في خين السجبت العاػسة كمً مجمى ت الدٌو العسبُت ؿياهذ للوس مً زالٌ

كل ها لخيىن  لى ألاؤمامن الظسوؾ واهذ مىاجُت ؤذلً زػم  ؤطبابوهى ما ًشير البدث في  ،ماطظت هاػئت 32ًخجاوش 

يان مً اإلاخىاؿم معه ؿلى اطخلاؿتها لياض العالم ب كاؿتهدُجت كىتها الاكخـادًت بال  ،ؤلامازاثفي اإلاسجبت الشاهُت بعد 

مىً  ،مىـاث وماطظاث جد م الخدر وهرا لم ًددر بوؼاء في كوس  ألاؿساد ىس ي باوؼؼاٌ  ؤزس زحاع ذلً الى بٍو

وهرلً للعدد اإلاددود حدا للظيان في هرا البلد  ،هخمام باإلااطظاث الىاػئت هدُجت  دم جـسػهمبالخدر و دم الا 

ن جيىن ؤًمىً  طبابالـؼير وهرلً السؿاهُت العالُت التي ًخمخعىن بها واهدؼاز الؼسواث البترولُت، ول هره ألا 

 مـظسا لهرا اللعف في  دد اإلااطظاث الىاػئت بلوس.

 رابعا: واكع املؤسساث الىاشئت في الجسائر

زم  في الجصائس، الخىظُمي للماطظاث الىاػئت هاز  لى جىكُذ ؤلا  اإلادىز كمً هرا  طِخم حظلُى اللىء      

وازيرا مداولت جددًد  ،في الترجِب وجبُان مجاٌ ازخـاؿها ىألاولالاهخلاٌ الى  سق اإلااطظاث الىاػئت العؼسة 

ت الىاػئت و  ادة اإلااطظاث الجصائٍس  ببساشكلت  ددها وكعف جىاؿظُتها، زم  ؤطباباإلاعىكاث التي جدٌى دون ٍز

ب.آ  ؿاكها في اإلاظخلبل اللٍس

 الخىظيمي للمؤسساث الىاشئت في الجسائر اطار إلا  -1

 2020-09-15اإلاازر في  254-20ؿدز اإلاؼسع الجصائسي اإلاسطىم زكم ؤلخىظُم اإلااطظاث الىاػئت وكبوها        

هم هره اإلاعاًير ًدددها اإلاسطىم ؤ ،إلاىذ  المت ماطظت هاػئتاإلاخعلم باإلااطظاث الىاػئت مىضخا الؼسون اإلاولىبت 

 :(11، ؿـدت 2020،  254-20)اإلاسطىم الخىـُري  هما ًلي

 ؛ن جيىن اإلااطظت زاكعت لللاهىن الجصائسي ؤ -
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 ؛( طىىاث08ن ال ًخجاوش  مسها زماوي )ؤ -

  ؛ؤو ؤي ؿىسة مبخىسة ؤ ماٌاإلااطظت  لى مىخجاث ؤو زدماث ؤو همىذج  ؤ ماًٌجب ؤن ٌعخمد همىذج  -

و مً ؿىادًم اطدشماز ؤ%  لى الاكل مً كبل ؤشخاؾ هبُعُين  50ؤن ًيىن زؤطماٌ الؼسهت مملىوا بيظبت  -

  ؛"خاؿلت  لى  المت "ماطظت هاػئت ؤزسي معخمدة ؤو مً هسؾ ماطظاث 

  ؛الىـاًتبما ؿُه ؤن جدظم بلابلُت الىمى ًجب   -

 ؛ امال 250ن ال ًخجاوش  دد العماٌ ؿيها ؤًجب   -

 .ها الظىىي اإلابلؽ الري جددده اللجىت الىهىُتؤ مالججاوش زكم   دم -

 وجطوير املؤسساث الىاشئت في الجسائر وشااالخىظيميت إل جراااثإلا  -2

س،  ؤحلا خمدث الجصائس وخيىمتها مسوى  مل مً          واء بوجىظُم اإلااطظاث الىاػئت مً زالٌ  بوؼاءجوٍى

ٌ لرلً مً هسؾ زئِع الجمهىزٍت، الىشٍس  ؤهمُت ، وشٍس اإلااطظاث الـؼيرة واإلااطظاث الىاػئت واكخـاد ألاو

س الخعلُم العالي والبدث العلمي، مً  الظهس وجىـُر اللسازاث الخوبُلُت بما ال ٌعسكل مً ججظُد  ؤحلاإلاعسؿت، ووٍش

ع مً  ؤؿياز ُت والابخيازاث الؼبابُت و بدا ؤلا  ألاؿياز ت  ؤحلاإلاؼاَز ماطظاث هاػئت هاجخت، مظدىدة الخيىمت  الجصائٍس

س اللواع السكمي والخىىىلىحُاث الجدًدة  ؤحلالاهخلاٌ السكمي هسهان للخد مً الـجىة الدولُت مً في ذلً الى  جوٍى

الخلٌى للسهاهاث ؤلاطتراجُجُت التي جىاحه البالد  لى مظخىي الىمى الاكخـادي، ألامً الـمائي،  بًجاد ؤحلومً 

والاهخلاٌ الواكىي، وألامً الؼرائي، الخىمُت اإلاظخدامت، اإلاساؿلت البُئُت، اإلادُى الازظس، ولخدلُم هره اإلاخولباث 

 : (2020)الىشٍس الاٌو اًمً بً  بد السخمان،  مً زالٌ ما ًلي هااجسرث الخيىمت اللسازاث اإلاىالُت وحظدت

 ؤحلوبؿداز الىـىؾ الخوبُلُت مً  ،جىظُمي لالبخياز الـمـخىح ووطائى الدؿع ؤلالىترووي بهاز  بوؼاء -

 ؛الخمىٍل الدؼازوي

عي للخجازة ؤلا هاز مساحعت ؤلا  -  ؛مسوهت مع الـماطظاث الىاػئت ؤهرر لجعلها  لىتروهُتالدؼَس

ً الـمبخدئين بوؼاء بحساءاثجبظُى  -  ؛الـماطظاث لـالر الـماطظاث الىاػئت وػيرها مً الـمظدشمٍس

 ؛الخسة والـملاولين الراجُين ألا ماٌ حصخابالـماطظاث الىاػئت أل بوؼاء -

ص دوز اإلااطظاث الىاػئت ه -   ؛لىتروهُتلإلػسان اإلاالي مً زالٌ الدؿع ؤلالىترووي والخجازة ؤلا إداةحعٍص

تممشلُاث  بوؼاء - ت حهٍى  ؛لـىدوق الـماطظاث الىاػئت الجصائٍس

 ؛"Algeria Venture" الـماطظاث الىاػئت مً زالٌ مظسع  مىمي بوؼاءبهالق بسهامج لإلطساع في  -

 ؛خاكىاث ومظس اث في ول والًاث البالد بوؼاء -

 ؛وكع هظام لخلُُم الخاكىاث وجإهُل مظخىاها -

 ؛اطخددار "مسبر مالي" لـالر الـماطظاث الىاػئت التي جيؼى مجاٌ الخىىىلىحُاث الـمالُت -

 ؛مسجبت الجصائسبخـاء الخـيُـاث الدولُت الـمخعللت بالـماطظاث الىاػئت والازتراع واكخـاد الـمعسؿت وجدظين  -

  ؛جللُف ؤ باء ؤزباب العمل لـالر الـماطظاث الىاػئت -

https://aventure.dz/home
https://aventure.dz/home
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ل الابخيازطاس حصجُع زؤطماٌ الـمساهس بالىظس بلى دوزه ألا  - تؤلا  حساءاثوجسـُف ؤلا  ،ي في جمٍى  وؼاءل داٍز

  ؛ؿىدوق لالطدشماز وؿىدوق بًداع مؼترن لالبخيازاث

ص الخعاون مع ؿىادًم الاطدشماز الىـُلت  -  .باالطدشماز في الـماطظاث الىاػئت في الجصائسحعٍص

 "ؤ ماٌمىذ  الماث "ماطظت هاػئت"، "مؼسوع مبخىس" و"خاكىت  هاز لى ذلً جلمً هرا ؤلا ب كاؿتبال           

ع اإلابخىسة  ؤحلمً  هاز للخـٌى  لى اإلاصاًا التي جمىدها الخيىمت في هرا ؤلا  د م اإلااطظاث الىاػئت وخاملي اإلاؼاَز

ل ً والاطدؼازة والخمٍى يا باي و  .ؿُما ًسف الاًىاء والخيٍى  "Africa By IncubMe" "هىُىب ميببهالق بسهامج " ؤؿٍس

ع اإلابد ت في اللازة  األؿياز البرهامج الجدًد الري ٌعنى ب لاإلابخىسة واإلااطظاث الىاػئت الخاملت للمؼاَز  .ُتؤلاؿٍس

لُاوالهدؾ مىه الظماح للماطظاث الىاػئت في  مً الخـٌى  لى د م الظلواث العمىمُت و الؼسواث اإلاخعددة  بؿٍس

ت وألاحىبُت الىاػوت في مجاٌ "الابخياز اإلاـخىح"  ع مً هسؾ اإلااطظاث الجصائٍس الجيظُاث في مساؿلت خاملي اإلاؼاَز

 .خلٌى ذهُت لللازة بًجادومظا دتهم  لى 

 عشرة مؤسساث هاشئت في الجسائر أهم -3

تؤًىضر الجدٌو اإلاىالي   مع جبُان جسجُبها العالمي ومعدٌ همىها : ،هم  ؼسة ماطظاث هاػئت حصائٍس

 2021(: جرجيب املؤسساث الجسائريت الىاشئت لسىت 05جدول ركم)

 معدٌ الىمى الترجِب العالمي اطم اإلااطظت  الترجِب في الجصائس

1 Siamois QCM 1440 56.929 

2 Yassir 2291 43.818 

3 Batolis 2232 39.727 

4 maykiHA 5921 26.047 

5 Zawwali 6940 24.092 

6 Dzostad.com 8861 20.872 

7 Nbatou 11155 19.351 

8 Couponyz.com 11892 18.921 

9 RedArt 11899 18.915 

10 Studio LAK 14912 16.978 

 (https://www.startupranking.com/top/algeria, 2022)اإلاـدز:   

لولبت الوب  بلىتروهُتمىـت جدٍزب وهي  ،QCM Siamoisجـدزث جسجِب اإلااطظاث الىاػئت في الجصائس ماطظت      

في معدٌ اطخلوابها  2022طىت  او سؿذ جساحع ،2017 جإطظذ طىت واإلالبلين  لى الامخداهاث في مجاٌ الوب

ن حظترحع جىاشنها في ظل الىظام الخعلُمي الجدًد الخاؾ ؤ، ومً اإلاخىكع Yassirوؿلدث مياهتها لـالر ماطظت 

ـها  2021في اإلاسهص الشاوي طىت   Yassirخلذ ، و 2023بولبت الوب وهظام جىحُه هلبت الباولىزٍا لظىت  خُث جم حعٍس

http://siamois.co/
http://www.batolis.com/
http://www.maykiha.com/
http://www.zawwali.com/
http://www.dzostad.com/
http://nbatou.com/
http://www.couponyz.com/
http://www.redart-dz.com/
http://studiolak.com/
http://siamois.co/
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ادة الترجِب لظىت  ضخذ مً ؤو  2022طابلا، هره اإلااطظت ججاوشث هرا اإلاعدٌ و سؿذ همىا حد  اٌ واخخلذ ٍز

ادة كمً اإلااطظاث الىاػئت العسبُت  ت ؿدظب، وحاءث زالشوىهبت الٍس التي  Batolisماطظت  تولِع الجصائٍس

م الالىترووي وجىؿُل اإلاىخجاث لجمُع ػسائذ اإلاجخمع وحعمل لُال ونهاز  2015ذ طىت إطظج  اواإلاسخـت في الدظٍى

سحع هرا الىمى الى الشلت التي اهدظبها مً الصبائً بـعل  ،جينألازير  سؿذ هره اإلااطظت همىا معخبرا في الظيخين  ٍو

وهي مىـت  2021 اليؼإةالخدًشت  maykiHAمع اإلاىخج اإلاىؿل للصبىن، وخلذ زابعا  لىتروهُتموابلت اإلاعسوكاث ؤلا

ً ؤحصخابجسبى  نها اخخلذ مياهت هامت كمً هرا الترجِب ؤال بيها الخدًث إطظجوزػم  ،الــلاث مع اإلاظدشمٍس

مىً  التي حعمل  لى جىؿُل اإلاىخجاث  Zawwaliفي الظىىاث الالخلت، وزامظا ماطظت  ؤهرر  ان حعسؾ همى ؤٍو

اث الى اإلاىاٌش وزبى العمالء بخجاز الخجصئت مع جلدً ما ؤ، 2013ها طىت جإطِظجم  ،م زدماث ما بعد البُعواإلاؼتًر

لى بحعلُمُت مً اإلاظخىي الخدليري  بلىتروهُتوهي مىـت  ،2016ها طىت جإطِظالتي جم  Dzostad.comطادطا 

كاماث تهخم بخىحُه ؤلا بلىتروهُتوهي ماطظت  Nbatouالشاهىي الخاؾ بالخعلُم في الجصائس، وحاء طابعا في الترجِب 

 Couponyz.comما زامىا ؤ، زسي هي ألا  2016ذ طىت إطظجوالعائالث وجىظُم السخالث وجىؿير اإلاىخجاث لها  ؿسادلل 

 RedArtما ماطظت ؤ، 2018ذ طىت إطظج ،اإلاسخـت في الخعامل باليىبىهاث دون الخاحت الى خمل الىلىد لعمالئها

لها،  2020ذ طىت إطظجالتي  ظت ما اإلااطؤوالتي ججمع الخسؿُين واإلابد ين و سق مىخجاتهم دولُا والتروٍج لها وحظٍى

ت الىاػئت ؿيان إلااطظت  س وجـمُم  LAK Studioالعاػسة كمً وىهبت ملدمت اإلااطظاث الجصائٍس اإلاسخـت في جوٍى

ب وهظام ؿىا ت اإلادخىي، هره اإلااطظت حعسؾ جساحعا في الولب  لى زدماتها ومً اإلاخىكع  ن جسسج مً ؤػبياث الٍى

 .2023الخـيُف في طىت 

 معوكاث املؤسساث الىاشئت في الجسائر -4

بن اإلاياهت اإلاخدهُت للجصائس  اإلاُا في جسجِب اإلااطظاث الىاػئت ٌعىد لجملت مً ألاطباب واإلاددداث، ًمىً       

 ازخـاز ؤهمها ؿُما ًلي:

ل ألا  - ل هٍى هدُجت مددودًت الىواالث البىىُت في مىذ اللسوق للماطظاث الىاػئت  حلػُاب وهلف في الخمٍى

م و بً حُمت،  ،وهؼاػت العالكت بين البىىن واإلااطظاث الىاػئت جدخاج  ةألازير وىن هره (529، ؿـدت 2020)مٍس

ل  ىد اللبىاث ألا  الخىظُمي الادازي واللاهىوي  هاز وفي هره اإلاسخلت ؤلا  ،لها وهي اإلاسخلت الاؿعب ىألاولُت طاطالخمٍى

ل بوؼاء حلمما ًـعب الخعامل معها مً هسؾ البىىن أل  ،لها ًيىن ػير ملبىن وػير واضر  ؛ لىد جمٍى

با ول كعف اإلاظخىي واإلاىاهج الخعلُمُت: جخميز الجصائس بالخؼُيراث الىشيرة في اإلالسزاث الخعلُمُت  - واطدبدالها جلٍس

ني ألا بدي ؤمما  ،زالر طىىاث  لى اإلاظخىي اللا دي لى  دم ب كاؿتي للولبت، بال طاس لى ازخالٌ في الىظام الخيٍى

زىاء ؤالبدث في خلٌى للىاكع  ؤحلزبى اإلالسزاث الجامعُت بالجاهب الخوبُلي مً زالٌ الخسحاث اإلاُداهُت مً 

ل الري جخدخاحه  الخعلُم الجامعي للوالب، وهرلً كعف اإلاسابس هدُجت كلت اإلاىازد اإلاالُت وكعف حجم الخمٍى

اكخىاء الخىىىلىحُا ومخولباث جدلُم وججظُد  ؤحلُت  لى اإلاظخىي الجامعي مً بدا ؤلا جُت ووالااإلال ألاؿياز 

س هماذج البدث في ا ألاؿياز  ع الولبت وجوٍى  مً احل ججظُد ماطظاث هاػئت  ىد الخسسج؛ إلاسابس اإلابد ت ومؼاَز

 ا ًسف الظىً، د م ـــسؾ الدولت ؿُمـــت مً هــــت الد م الاحخما ي اإلالدمـــن طُاطبطُاطت الد م الاحخما ي:    -

http://www.batolis.com/
http://www.maykiha.com/
http://www.zawwali.com/
http://www.dzostad.com/
http://nbatou.com/
http://www.couponyz.com/
http://www.redart-dz.com/
http://studiolak.com/
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جي الجامعت ، مىذ البوالت enjamو ensaj بهازاإلااطظاث في  بوؼاء  بداعؤلا وكخل زوح  ألاؿياز ، جىلد هبذ لخٍس

الخُاة  ؤحلمً  مىاٌاإلاجخمع و دم البدث  ً مـادز ألا  ؤؿسادلى اجياٌ العدًد مً بوسخى السواد خُث جادي 

ػير اإلاىظـين في اإلااطظاث الخاؿت والخيىمُت،  لى  ىع ذلً في  ؿسادن الدولت جىؿس الظىً والدزٌى لل ؤبما 

جين مً ػير اإلاؼؼلين هم زواد اإلااطظاث الى  ؛اػئتالعالم الولبت الخٍس

مهامها واللُام بىظائـها  ؤداء: جدخاج اإلااطظاث الىاػئت في ألاهترهذكعف البيُت الخدخُت الخىىىلىحُت وػبىت  -

ؿمعظم زدماث اإلااطظاث الىاػئت في العالم  ،الى اطخسدام الخىىىلىحُا وا خماد اإلاىـاث الؼبىُت والسكمُت

  ؛مما ًدُذ لها الظس ت في الاطخجابت لىتروهُتاطخسدام السخابت ؤلابوالسائدة جخميز 

هدُجت العدد اإلاددود مً اإلااطظاث الاكخـادًت  ألا ماٌ: جخميز الجصائس بللت خاكىاث ألا ماٌكلت خاكىاث  -

لها  ؛كعُـت هي الازسي في خد ذاتها الىبري وختى الهُئاث اإلاالُت التي حظخلوب خلاهت اإلااطظاث الىاػئت وجمٍى

ً في البىزؿاث الدولُت وؿىادًم الاطدشماز كعف بىزؿت الجصائس: ٌظع - هم هدى ؤمىاللى جىحُه بى اإلاظدشمٍس

ع وهرا ما جلبُه لهم اإلااطظاث الىاػئت، لىً كعف  ع التي جخميز بالولب والىمى اإلاسجـع والظَس  ؤداءاإلاؼاَز

ل اإلااطظاث أاإلاعسوكت للخداٌو ًدد منها ه وزاقبىزؿت الجصائس ومددودًت ألا   ؛الىاػئت في الجصائسلُت لخمٍى

 فاق املؤسساث الىاشئت في الجسائرآ -5

وجصاًدا موسدا زالٌ ا نها حعسؾ همى ؤال ، بزػم الخددًاث واإلاعىكاث التي جىاحه اإلااطظاث الىاػئت في الجصائس      

ل حدًدة وجلدًم جدـيزاث  دًدة لسواد  آلُاثالدظيهُلُت واطخددار  حساءاثهدُجت ؤلا  ، وذلًزسجينالظيخين ألا  جمٍى

ع واإلابد ين وخاملي  ن ؤخُث ًخىكع  ،اإلااطظاث الىاػئت للسؿع مً معدٌ الىمى الاكخـاديججظُد مً  ألاؿياز اإلاؼاَز

ادة الدٌو العسبُت  2023جدلم الجصائس كـصة معخبرة طىت  لى اإلاسهص الشاوي بفي  دد اإلااطظاث الىاػئت وجسجلي في ٍز

ٌ لشالسي وكمً ا لُتفي وىهبت الدٌو  ألاو هدُجت الاهخمام باإلابادزاجُت الؼابِبت والولبت الجامعُين  ،كل لى ألا ؤلاؿٍس

ماطاث هاػئت مً هسؾ وشازة الخعلُم العالي والبدث العلمي ووشازة اإلااطظاث الـؼيرة واإلااطظاث  بوؼاء ؤحلمً 

اطخمساز اإلااطظاث الىاػئت الخالُت في جدلُم معدالث همى ممخاشة هماطظت هرلً و  ،الىاػئت واكخـاد اإلاعسؿت

ادي العسبي، هما حؼهد اإلااطظاث ألا أل  اإلاسشخت، Yassirماطظت  همىا ًمىنها مً الخلدم في  زسي ن جلخم بالشالسي الٍس

 .Nbatouوماطظت   atolisB  ،maykiHA  ،Zawwali ،Dzostad.comالترجِب العسبي  لى ػساز ماطظت 

 

 خاجمت 

ت إلاىكىع اإلااطظاث الىاػئت        ادة اإلااطظاث الىاػئت دولُا ،بعد اإلاعالجت الىظٍس   ودزاطت مياهت الجصائس كمً ٍز

لُا و سبُا، جبين ب ىُت ؤن العالم ٌؼهد جىاؿظا مدخدما في ججظُد اإلااطظاث الىاػئت و ؤؿٍس ن الىالًاث اإلاخددة الامٍس

ادة وجصداد  ت والخىظُمُت والجبائهدُجت الدظهُالث ؤلا  ،زسي هُمىتها مً طىت أل جدظُد هره الٍس ت الىبيرة اإلالدمت ُداٍز

ع مً مسخلف الجيظُاث، و إلاسخلف اإلابد ين وخملت ألا   لى ؤلى الظُوسة هرلً  لى جسجِب بخجه جؿياز وزواد اإلاؼاَز

ىُت كمً وىهبت العؼسة ألا  وائل زػم الـساع اللىي مع اإلااطظاث الىاػئت كُمت هظسا لعدد اإلااطظاث الامٍس

ا جسجِب اللازة اما  لى اإلاظخىي ؤلا  االعلى قيمة عالميا، ByteDance ػساز اإلااطظاث الـِىُت  لى لي ؿخدظُد هُجيًر ؿٍس

ن جيىن ؤٌو في طلم الترجِب ومً اإلاخىكع سي ألا في خين الجصائس حظعى لخيىن كمً الشال ،مازاث العسبُتو سبُا ؤلا 

http://www.batolis.com/
http://www.maykiha.com/
http://www.zawwali.com/
http://www.dzostad.com/
http://nbatou.com/
https://www.cbinsights.com/company/bytedance
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لُا والشاهُت  سبُا في خدود طىت بالسائدة  حساءاث التي اجسرتها الجصائس في طبُل جرلُل العلباث ، هدُجت ؤلا 2025ؿٍس

جي اإلاعاهد وخاملي ألا ؤ  .بدا ُت لخجظُد ماطظت هاػئتؿياز ؤلا مام الولبت الجامعُين وزٍس

الجصائس ال جصاٌ مخسلـت  ً "لد الـسكُت اللائلت هحابت  لى مؼيلت الدزاطت و ًمىً ؤلا  مً هره اإلاعالجت       

لُا و سبُا ، جبين ؤن هره الـسكُت زاهئت، خُث حظعى "مجمى ت الدٌو السائدة في اإلااطظاث الىاػئت دولُا، بؿٍس

لُت والعسبُت في ججظُد اإلااطظاث ال ىاػئت وبهجاخها  لى ؤزق الجصائس لخيىن كمً وىهبت ملدمت الدٌو الاؿٍس

الىاكع للسؿع مً معدٌ همىها الاكخـادي، وجدلُم جىمُت مظخدامت مبيُت  لى ماطظاث حظخسدم جىىىلىحُا 

ت وحظخلوب الخىىىلجُا السكمُت والسخابُت ، خُث جدخل ماطظت مخىاؿلت وألاهظمت البِئت والاكخـادًت الجصائٍس

Yassir ث الىاػئت  سبُا.مياهت هامت كمً وىهبت ملدمت اإلااطظا 

 جوصياث الدراست  

ادًت كمً وىهبت الدٌو العسبُت والعاإلاُت، ًمىً جلدًم مجمى ت مً الاكتراخاث التي ًمىً  مً احل جدلُم مياهت ٍز

سها واهجاخها: س وججظُد ماطظاث هاػئت في الجصائس وجوٍى  ان جسدم  جوٍى

ت الجبائُت - ت الادازة اوؼاء ػبىت زكمُت جسف مسخلف الاحساءاث الاداٍز  ؛والخىظُمُت بعُد  ً بيروكساهُت ومسهٍص

س  البيُت اللا دًت الخىىىلىحُت وجدظين حىدة ػبىت الاهترهذ -  ؛جوٍى

اوؼاء مىـت زكمُت جىحيهُت مً زالٌ جـعُل  الكت حعاوهُت مع الباخشين وزواد الا ماٌ مً مسخلف الجيظُاث  -

  ؛ودٌو العالم

مً احل جسـُم جيلـت حمع البُاهاث مخاخت امام السواد واإلابد ين اوؼاء ػبىت ججمُعُت للبُاهاث سخابُا  -

 واإلاعلىماث ودزاطت الجدوي؛

س السبىجاث والبرمجُاث؛ - س الخىىىلىجي وجوٍى ع الخوٍى  اجاخت اإلاساؿلت البىىُت إلاؼاَز

ل الاطالمي. - م ادواث الخمٍى  حصجُع دزٌى البىىن في اطدشمازاث اإلااطظاث الىاػئت  ً هٍس

-  
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   واملخىضؼتهيئاث الدعم الىػىيت ودورها في ججطيد إوشاء املؤضطاث الصغيرة 

National support organisation and thier role in the embodiment of the etablishment 

of small and medium entreprises 

 جامعت ضعيدة )الجشائز( عخيم خدًجت د.

 (الجشائز) ، STRATEVمخبر بحث ، جامعت مطخغاهم  عثماوي مخخاريت ػالبت دكخىراه،

 جامعت إليزي )الجشائز(ضتي ضيد أحمد   د.

 

 

 

  :مللخصا

الى صوع هُئاث الضعم تهضف وعكخىا البدشُت إلى الخعغف على اإلاؤؾؿاث الهغيرة واإلاخىؾُت والخهائو اإلاميزة لها مع الخُغق 

ىُت في ججؿُضها.ومً ؤهم الىخائج اإلاخىنل إليها:  الَى

اإلاؤؾؿاث الهغيرة واإلاخىؾُت طاث اهمُت هبيرة إلاؿاهمتها في الىاجج اللىمي وزلم اللُمت اإلاًافت وجىفير فغم العمل لألفغاص اإلاجخمع و 

 الخللُل مً خضة البُالت .

  ؾؿاث اإلاخىؾُت ،هُئاث الضعم ،الىاجج اللىمي،اللُمت اإلاًافت.اإلاؤؾؿاث الهغيرة ،اإلاؤ :كلماث مفخاحيت

 

 

Abstract: 

  Our research paper aims to identify small and medium enterprises and their distinctive characteristics, while 

addressing the role of national support agencies in embodying them. Among the most important results reached: Small and 

medium enterprises are of great importance for their contribution to the national product, the creation of added value, the 

provision of job opportunities for members of society, and the reduction of unemployment. 

 Keywords: small enterprises, medium enterprises, national product support agencies, value 
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 :امللدمت -1

حكيل اإلاؤؾؿاث الهغيرة واإلاخىؾُت مضزال مهما مً مضازل الىمى الاكخهاصي، وىنها جؤصي صوعا هاما في 

يمان ججؿُض الخىمُت اإلادلُت، لظا ؤنبذ الاججاه الؿائض الُىم بين صٌو العالم ؾىاء اإلاخلضمت منها ؤو الىامُت هى 

عاث اللاهىهُت جدؿين اإلاىار  الخىمىي في هظا الؿُاق، وكض باصعث الجؼائغ إلى جبني حملت مً ؤلانالخاث والدكَغ

ل بهضف جىفير اإلاىار اإلاالئم ليكاٍ اإلاؤؾؿاث الهغيرة و اإلاخىؾُت وختى اإلاهغغة  ومجمىعت مً بغامج الضعم والخمٍى

على خههها الؿىكُت مً حهت و الىفاط إلى منها همؤؾؿاث هاقئت ؤو فخُت إلاا ًمىنها مً الاؾخمغاع و اإلادافٓت 

ىُت وختى العاإلاُت مً حهت ؤزغي وزانت بعض الخُىع اإلالخّى الظي عغفخه هظه اإلاؤؾؿاث بعض ؤػمت  ألاؾىاق الَى

. فالخىمُت الاكخهاصًت في الجؼائغ قهضث جدىالث و مغاخل مسخلفت  هغيرها الشماهِىاث التي عغفها الاكخهاص الجؼائغي 

ت هبضًل عً البتروٌ فاهخضث إلى إعاصة هُيلت اإلاؤؾؿاث مً اكخهاصًا ث العالم حعل البالص جفىغ في إنالخاث حظٍع

لت مً ؾىت إلى ؤزغي و جلؿُمها إلى مؤؾؿاث نغيرة و مخىؾُت و إوكاء  الهىاعُت الىبيرة التي جىالذ هخائجها الهٍؼ

هظه اإلاؤؾؿاث مً ؤهمُت إلاا جدلله مً مؤؾؿاث نغيرة و مخىؾُت حضًضة و فخدذ اإلاجاٌ للخىام ،إلاا حعغجُه 

ؤهضاف اكخهاصًت طاث ؤبعاص احخماعُت و طلً للميزة ألاؾاؾُت لها و اإلاخمشلت في جدلُم معضالث حكغُلُت عالُت على 

ل مً خُث مهاصع الخهٌى مؿخىي ؤفغاص اإلاجخمع زانت الكباب منهم ، غير ؤن ؤهم مكيل ًىاحها هى مكيل الخمٍى

 الخهٌى علُه مً حهت وما ًيخج عىه  مً حعثر اإلاكغوع و افالؾه . علُه مً حهت و جيلفت

 :اكشلاليتلا 

 على يىء ما ؾبم جدباصع علُىا الاقيالُت الخالُت:

 ما هى الدور الذي جلعبه هيئاث الدعم الىػىيت في ججطيد إوشاء املؤضطاث الصغيرة واملخىضؼت؟

 الهدف مً البحث:

 يهضف هظا البدث إلى:

 وكإة اإلاؤؾؿاث الهغيرة واإلاهغغة واإلاخىؾُت._ الخعغف على 

ىُت اإلاغافلت إلوكاء للمؤؾؿاث الهغيرة واإلاخىؾُت.  _ الخعغف على ؤهم هُئاث الضعم الَى

ني.  الخعغف على ؤهمُت هظه اإلاؤؾؿاث باليؿبت لالكخهاص الَى

 مىهج البحث:

اإلاؤؾؿاث الهغيرة و اإلاخىؾُت و قغح صوع اعخمضها في هظا البدث على اإلاىهج الىنفي والخدلُلي للخعغف على 

ىُت الضاعمت لها .  اهم الهُئاث الَى

 : الفزطياث

اصة الىاجج اللىمي والخض مً البُالت. -  حؿاهم هظه اإلاؤؾؿاث في ٍػ

ل اإلاكغوعاث الهغيرة واإلاخىؾُت مً ؤبغػ اإلاكاول التي جىاحهها. -  نعىبت جمٍى
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ىُ ل ــت مً ؤحـــــغة واإلاخىؾُــــاث الهغُــــاصي للمؤؾؿــــــم اإلاــــالياملت والضعت ـــــت جىفغ اإلاغافلـــهُئاث الضعم الَى

عها. ججؿُض   مكاَع

 الهدف مً البحث : 

 يهضف هظا البدث إلى:

 _ الخعغف على وكإة اإلاؤؾؿاث الهغيرة و اإلاهغغة و اإلاخىؾُت؛

ً._ الخعغف على هُئاث الضاعمت للمؤؾؿاث الهغيرة و اإلاخىؾُت و صوعها   في جىمُت اكخهاص الَى

 أهميت البحث:

ٌؿخمض البدث ؤهمُخه مً حؿلُِ الًىء على ؾُاؾت الضعم الخيىمي اإلاخبعت في الجؼائغ وجإزيرها على اإلاؤ 

 ؾؿاث الىاقئت .

 : حعزيف املؤضطاث املخىضؼت و الصغيرة واملصغزة-2

شخها، و عكم ؤمالها مدهىع بين  250إلى  50حعغف بإنها مؤؾؿت حكغل مً  : املؤضطت املخىضؼت:2-1           

ت مدهىعة بين  2ملُىن صج  200  .ملُىن صج 500و  100ملُاع صج، و مجمىع ميزاهُتها الؿىٍى

 200شخها، و عكم ؤمالها ال ًخعضي  49إلى  10حعغف بإنها مؤؾؿت حكغل مً  : املؤضطت الصغيرة:2-2  

ت ال جخعضي   .ملُىن صج 100ملُىن صج ، و مجمىع ميزاهُتها الؿىٍى

ملُىن  20شخها، و عكم ؤعمالها ال ًخعضي  9إلى  1حعغف بإنها مؤؾؿت حكغل مً  املؤضطت املصغزة: 3-3         

  .ملُىن صج 10ٍت ال جخعضي صج، و مجمىع ميزاهُتها الؿىى 

 (2020)عػقي،  لاحخياجاث الخمىيليت للمؤضطاث الصغيرة و املخىضؼت:3-2

الث للمؤؾؿاث الهغيرة و اإلاخىؾُت بازخالف اخخُاحاتها اإلاالُت  وجىاؾبا مع مغاخل  جسخلف ؤهىاع الخمٍى

 لجضٌو الخالي:اجُىع اإلاؤؾؿت وبالخالي ًجب على اإلاؤؾؿاث جلضًغ اخخُاحاتها اإلاالُت خؿب ول مغخلت ًىصخا لىا 
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 11جدول ركم 

 مزحلت لاهحدار مزحلت الىضج مزحلت الخىضع مزحلت الىمى الخأضيظ أو لاوشاء

 :هي لاحخياجاث املاليت

رأص املال ألاولي: هي مزحلت 

ضابلت الهؼلم املشزوع 

وعادة ما جكىن صعىباث في 

الحصىل على ألامىال مً 

 املصادر الخارجيت املؤضطت

رأص مال لاهؼالق: هى 

الخمىيل املخعلم بالطىىاث 

ألاولى مً حياة املؤضطت 

ألامىال لالهؼالق بحاجت إلى 

 في جصييعه و بيعه

جدخاج اإلاؤؾؿت عؤؽ 

ماٌ  الىمى لخضعُم 

ت  ؼ ؾُاؾتها الخجاٍع وحعٍؼ

،الغفع مً مؿخىي 

اهخاحها ،بعث مىخجاث 

حضًضة و البدث عً 

 ؤؾىاق حضًضة. 

إن اإلاؤؾؿاث التي جهل 

إلى هظه اإلاغخلت جيىن 

بداحت إلى جىؾعاث 

حضًضة في اللضعاث 

تها الاهخاحُت ؤو في قبى

لُت وهي بظلً  الدؿٍى

جدخاج إلى مىاعص مالُت 

لت ألاحل.  ٍَى

 

مً ؤحل الخفاّ على 

خهتها مً اإلابُعاث فهي 

ل  في اخخُاج مؿخمغ لخمٍى

كهير ألاحل وكلُل مً 

ل ألاحل  ل الٍُى الخمٍى

ل مىخجاث بضًلت  لخمٍى

غ اإلاىخجاث الخالُت  ؤوجٍُى

هي اإلاغخلت ألازيرة مً 

خُاة اإلاؤؾؿت  خُث 

عباح و عكم جىسفٌ ألا 

ألاعماٌ هدُجت صزٌى 

مىافؿين حضص و في 

هظه اإلاغخلت جداٌو 

اإلاؤؾؿت حؿضًض 

صًىنها ؤو إعاصة قغا 

 ألاؾهم الخانت بها.

 

 اإلاهضع:مً إعضاص الباخشخين باالعخماص على اإلاهضع الؿابم

 املؤضطاث الصغيرة و املخىضؼت في الجشائز : -3

اإلاخًمً اللاهىن الخىحُهي لتركُت  2001صٌؿمبر  12 الهاصع في 18– 01ًخلخو في اللاهىن عكم  -

اإلاؤؾؿاث الهغيرة و اإلاخىؾُت و الظي اعخمضث فُه الجؼائغ على معُاعي عضص العماٌ وعكم ألاعماٌ 

خُث حعغف اإلاؤؾؿاث الهغيرة و اإلاخىؾُت مهما واهذ َبُعتها اللاهىهُت بإنها مؤؾؿت إهخاج الؿلع و/ؤو 

 :الخضماث

 .شخها 250إلى  1حكغل مً  –

ت  2ال ًخجاوػ عكم ؤعمالها الؿىىي  – ملُىن  500ملُاع صًىاع حؼائغي ؤو ال ًخجاوػ مجمىع خهُلتها الؿىٍى

 .صًىاع

 .حؿخىفي معاًير الاؾخلاللُت -
 

لهض ب فما ؤهثر مً كبل مؤؾؿت  25هي ول مؤؾؿت ال ًمخلً عؤؽ مالها بملضاع % املؤضطت املطخللتٍو

-01)اللاهىن عكم ) .ال ًىُبم عليها حعٍغف اإلاؤؾؿاث الهغيرة و اإلاخىؾُتؤو مجمىعاث مؤؾؿاث ؤزغي 

 (2001( اإلاخًمً الخىحُهي لتركُت اإلاؤؾؿاث الهغيرة و اإلاخىؾُت، 18

 

 



 

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

  برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 املؤجمز الدولي

 العلمي

2023 

 

261 

 : جصييف املؤضطاث الصغيرة و املخىضؼت حطب املشزع الجشائزي 2جدول ركم   -

 مجمىع امليزاهيت الطىىي  ألاعمالركم  عدد ألاجزاء الصىف

 ملُىن صج 10ؤكل مً  ملُىن صج20ؤكل مً  9-1 مؤضطاث مصغزة

 ملُىن صج 100ؤكل مً  صج ملُىن 200اكل مً  49-10 مؤضطاث صغيرة

 ملُىن صج 100مً  ملُاع صج2ملُىن صج إلى200مً 250-50 مؤضطاث مخىضؼت

 (2001( اإلاخًمً الخىحُهي لتركُت اإلاؤؾؿاث الهغيرة و اإلاخىؾُت، 18-01) )اللاهىن عكم  املصدر:

 دوافع وأهداف إوشاء املؤضطاث الصغيرة و الخىضؼت: - 4

ؤصث الٓغوف و الخدىالث الاكخهاصًت في آلاوهت ألازيرة التي قهضها الاكخهاص إلى يغوعة الاهخمام باوكاء هظا 

ًلضمه مً صعم للخىمُت الاكخهاصًت و صفع عجلت الىمى في البالص و جدلُم مجىعت الىىع مً اإلاؤؾؿاث إلاا ًمىً ؤن 

 مً ألاهضاف التي عجؼث عً جدلُلها اإلاؤؾؿاث الىبري:

 :دوافع إوشائها 

جخعضص الضوافع اإلادفؼة على إوكاء اإلاؤؾؿاث اإلاهغغة في الضٌو اإلاخلضمت والىامُت على خض ؾىاء خُث جيبع هظه 

ت مً زالٌ جىلُض الاهخاج،  الضوافع مً ألاصواع  التي ًمىً ؤن جلعبها هظه اإلاؤؾؿاث في العضًض مً اإلاجاالث الخىمٍى

اصة التراهم الغؤؾمالي حعبئت اإلاضزغاث اللىمُت، جدلُم الخىاػن ؤلاكلُمي للخىمُت، جىفير عافض  الضزل فغم العمل ٍػ

عٌ الاكخهاصًين اعجفاع عضص هظه اإلاؤؾؿاث في هام مً عوافض الابخياع وؤلابضاع والخميز الخىىىلىجي. خُث ًغحع ب

 العالم إلى مجمىعت مً ألاؾباب هظهغ منها:

 ٌاعجفاع حجم الخضماث بؿبب زىعة اإلاعلىماث والاجها 

 اعجفاع الابخياع في مجاٌ الخضماث الخضًشت في ألاؾىاق اإلادلُت والضولُت 

 اصة الىمى الؿياوي وهظا ما ؤصي إلى عضم كضعة الضولت على جل بُت مخُلباث ؾىق العمل زانت ٍػ

 بعض الخىحه هدى اكخهاص الؿىق.

 صوع العىإلات في زلم فغم الخجاعة العاإلاُت 

  ؾهلذ الخجاعة ؤلالىتروهُت عملُت إوكاء هظه اإلاؤؾؿاث واهسفاى جيالُف الخهضًغ ملاعهت

 بالخجاعة الخللُضًت

 :إيافت إلى بعٌ العىامل ؤلاحخماعُت والتي منها 

  ؾغة ؤو وعازت اإلاؤؾؿت لخدؿين الىيع ؤلاحخمايي ؤو الغغبت في الاهخماء لفئت إؾخمغاع مؤؾؿت ألا

 عحاٌ ألاعماٌ وؤصخاب اإلاؤؾؿاث.
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  في خين ًبلى الضافع ألاؾاس ي وألاهم باليؿبت للضٌو اإلاخلضمت مً وعاء إوكاء هظا الىىع اإلاؤؾؿاث

 هى حعُٓم ألاعباح باليؿبت ألصخابها.

 ألهدافا: 

  الفغصًت والجماعُت باؾخسضام ؤوكُت ؾلعُت ؤو زضمُت لم جىً مىحىصة مً كبل جغكُت عوح اإلاباصعة

 بااليافت إلى إخُاء ؤوكُت جم الخسلي عنها

  م اؾخسضام فغم عمل حضًضة بهىعة مباقغة وهظا إلاؿخدضسي اإلاؤؾؿاث ؤو بهىعة غير مباقغة عً ٍع

ً  اؾخسضام ؤشخام آزٍغ

 حغاء إفالؽ بعٌ اإلاؤؾؿاث ؤو بغغى جللُو  إعاصة إصماج العماٌ اإلاؿغخين مً مىانب عملهم

 حجم العمالت

  اؾخعاصةول خللاث الاهخاج غير اإلابرمجتو غير الهامت التي جسلذ عنها اإلاؤؾؿاث الىبري مً ؤحلعاصة جغهيز

 وكاَها ألانلي

  ين ألاوكُت في اإلاىاَم الىائُت و جغكُتو جشمين الثروة اإلادلُت و إخضار الخيامل ًىمً لها ؤن حكيل ؤصاة لخَى

 و الاهضماج بين اإلاىاَم

  غ وكاَاللُاع غير اإلاىٓم و العائلي و صعم ؤفياع الاؾدشماع و حصجُع ؤلابضاع اإلاؿاهمت في جٍُى

 (2008)معغاج و َبُعت، والابخياع .

الشاملت للخىميت مطاهمت املؤضطاث الصغيرة و املخىضؼت في خلم الليمت املظافت طمً الطياضت  -5

 :لاكخصادًت في الجشائز

ًلهض باللُمت اإلاًافت إحمالي اللُم الىلضًت للؿلع والخضماث النهائُت اإلاىخجت صازل الاكخهاص اإلادلي 

بىاؾُت عىانغ الاهخاج اإلاىحىصة صازل إكلُم الضولت زالٌ فترة ػمىُت معُىت جيىن عاصة ؾىت واخضة هما ًُلم عليها 

لىاجج الضازلي الخامإ الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي... و لهظه اإلاؤؾؿاث بهفت زانت و اللُاع الخام حؿمُاث ؤزغي مشل ا

م اللُمت اإلاًافت و التي حعخبر بمشابت كُاؽ فعلي لدجم اإلاؤؾؿت و مضي  بهفت عامتصوع هبير في زلم و حؿٍى

 ؤؾؿت. مؿاهمتها في الىاجج الضازلي الخام و حؿمذ بخلُُم ألاهمُت الاكخهاصًت ليل م

ُف لعىهغ العمل و هى ؤبغػ  ٓغ صوع هظه اإلاؤؾؿاث  في الىاجج الضازلي الخام مً زالٌ عفع مؿخىي الخْى ٍو

ت و ولما ػاص  عىانغ الاهخاج و بالخالي الغفع مً مؿخىي الُلب الىلي الفعاٌ على الؿلع الاؾتهالهُت و الاؾدشماٍع

اصة الضزل ؤفغاص اإلاجخمع، خُ ُف ؤصي طلً إلى ٍػ ث ًىحه حؼء مً هظا الضزل  لإلؾتهالن مباقغة مً ألاؾىاق الخْى

ع نغيرة ؤو ًضزغ في اإلاؤؾؿاث اإلاالُت لُىحه بضوعه لإلؾدشماع.  ؤما الجؼء اإلاخبلي فُىحه لالؾدشماعفي مكاَع

ـــىل ـــهما حعمل الاهخاج التي حؿخسضمها، ــــىامــــــضالث الاهخاحُت إلاسخلف عـــاث على عفع معـــاعض هظه اإلاؤؾؿـهما حؿ  علــ

ؿاعض على ونٌى اإلاىخجاث للمؿتهلً  م َو ً والدؿٍى اصة صوعة اإلابُعاث مما ًللل مً جيالُف الخسٍؼ  على ٍػ
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 ؤفل جيلفت ممىىت.

ومياهت  اللُاع الخام في الىاجج الضازلي الخام زاعج كُاع اإلادغوكاث جدض ى بيؿبت ؤعلى مً  2001ومىظ ؾىت 

مجاالث اليكاٍ الاكخهاصي ألامغ الظي حعل الضولت حعمل على حصجُع اإلالاولين على اللُاع العام و هظا في ول 

ى  ت لللُاع الخام و جضعُم مىازه الاؾدشماٍع الاؾدشماع في هظا الىىع مً اإلاؤؾؿاث مً زالٌ اجساط إحغاءاث جدفيًز

 (2018)مغمى،  كخهاصي.صعم جهيُع الىؾائل الاهخاحُت و الاؾتهالهُت على خض ؾىاء مً ؤحل صفع عجلت الىمى الا

 الىػىيت ألاكثر مزافلت للمؤضطاث الصغيرة واملخىضؼت: : هيئاث الدعم7

عملذ البالص على صعم وجغكُت كُاع اإلاؤؾؿاث الهغيرة واإلاخىؾُت مً زالٌ إوكاء مجمىعت مً الهُاول والهُئاث 

 (2021)إًمان،  ومً ؤهمها:

 : وسارة الصىاعت واملؤضطاث الصغيرة واملخىضؼت وجزكيت لاضدثمار:7-1   

وػاعة مىخضبت ميلفت بهظا الىىع مً اإلاؤؾؿاث، لخخدٌى إلى وػاعة بمىحب اإلاغؾىم  1991ؤوكإث الجؼائغ ؾىت

لُت  18اإلاؤعر في  94/211الخىفُظي عكم  الهىاعت واإلاؤؾؿاث الهغيرة ، لخهبذ فُما بعض حؿمى بىػاعة 1994حٍى

 جخمشل ؤهم مهامها فُما ًلي: 2010ماي  28واإلاخىؾُت وجغكُت الاؾدشماع بمىحب الخعضًل الخيىمي في 

 جىمُت اإلاكغوعاث الهغيرة واإلاخىؾُت وجغكُتها 

 جلضًم الخىافؼ والضعم الالػم لهظه اإلاؤؾؿاث 

 اإلاؿاهمت في إًجاص الخلٌى لللاع 

 كخهاصي للمؤؾؿاث الهغيرة واإلاخىؾُتججؿُض بغهامج الخإهُل الا 

 ًإعضاص اليكغاث ؤلاخهائُت الالػمت وجلضًم اإلاعلىماث ألاؾاؾُت للمؿدشمٍغ 

 ": CNACالصىدوق الىػني للخأمين على البؼالت"7-2

عي عكم ) ، ًخمخع بالصخهُت 1994ماي  26( اإلاؤعر في 09-94ٌعض هُئت خيىمُت ؤوكئذ وفم اإلاغؾىم الدكَغ

ت والا  خًمً الخفاّ على الكغل اإلاعىٍى ىيع جدذ وناًت الىػٍغ اإلايلف بالًمان الاحخمايي، ٍو ؾخلاللُت اإلاالُت ٍو

وخماًت ألاحغاء الظًً كض ًفلضون عمله بهفت الإعاصًت، هما ٌعمل على إعاصة صمج البُالين في مُضان الدكغُل مً 

لىم زالٌ صعم إوكاء اإلاؤؾؿاث الهغيرة واإلاخىؾُت، باإليافت إلى جلضًم الا  ؾدكاعاث وضعٌ الامخُاػاث الجبا،ي، ٍو

ل الشالسي هماًلي: ع باالعخماص على نُغت الخمٍى ل اإلاكاَع  بخمٍى

 اإلاؿاهمت الصخهُت لهاخب اإلاكغوع 
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 كغوى بضون فائضة ًمىدها الهىضوق الىوي للخإمين على البُالت 

  ومًمىن  حؼ،ي مً َغف كغى بىيي بؿعغ فائضة مىسفٌ مً َغف الهىضوق الىوي للخإمين على البُالت

 الىفالت اإلاكترهت لًمان ؤزُاع كغوى اؾدشماعاث البُالين

مؤؾؿت مىفغة  129814:  2015 وكإتها إلى غاًت ؾىت"  مىذ CNAC  وكض بلغ عضص اإلاؤؾؿاث الخابعت ٌ"

 مىهب قغل.266871

 :  FGARصىدوق طمان اللزوض  للمؤضطاث الصغيرة و املخىضؼت:7-3

( 373-02اللغوى للمؤؾؿاث الهغيرة و اإلاخىؾُت وفم اإلاغؾىم الخىفُظي  ) جم إوكاء نىضوق يمان

اإلاخًمً اللاهىن ألاؾاس ي لهىضوق يمان اللغوى  18-01اإلاخعلم بخُبُم اللاهىن عكم   2002هىفمبر  11اإلاؤعر في 

اإلاخىؾُت ، للمؤؾؿاث الهغيرة و  02-17للمؤؾؿاث الهغيرة و اإلاخىؾُت ،واإلاعضٌ بىو اللاهىن الخىحُهي عكم 

ضة الغؾمُت عكم   2017حاهفي  11في  02الهاصع في الجٍغ

و ٌعخبر الهىضوق مؤؾؿت عمىمُت حعمل جدذ وناًت وػاعة الهىاعت و اإلاىاحم و ٌعمل باالقتران مع 

ت و الاؾخلاللُت اإلاالُت  ،خُث اهُلم في اليكاٍ بهفت عؾمُت  البىىن العمىمُت و الخانت ،ًخمخع بالصخهُت اإلاعىٍى

،هما يهضف الهىضوق إلى  حؿهُل الخهٌى على اللغوى اإلاخىؾُت ألاحل  التي جضزل في الترهُب  2004ماعؽ  14 في

ها  اإلاالي لالؾدشماعاث اإلاجضًت مً زالٌ مىذ الًمان للمؤؾؿاث التي جفخلغ للًماهاث العُيُت الالػمت التي حكتَر

ت و ٌؿاعضها في الترهُب اإلاالي البىىن ،مما ًضٌ على ؤن الهىضوق ًغافم اإلاؤؾؿاث الهغيرة  و اإلاخىؾُت الجؼائٍغ

ع اإلاجضًت ،بما ًمىنها مً جدلُم مياهت مضًت في ْل بِئت جىافؿُت معلضة.  للمكاَع

 ANADE"ضابلا الىكالت الىػىيت لدعم و جىميت امللاوالجيت  ANSEJ:الىكالت الىػىيت لدعم حشغيل الشباب "  7-4

 حاليا :

ميلفت بدصجُع وصعم ومغافلت إوكاء اإلاؤؾؿاث، هظا الجهاػ مىحه للكباب  1996م هي هُئت عمىمُت ؤوكئذ عا

ع جمىنهم مً زلم مؤؾؿاث، جخمخع  35إلى  19العاَل عً العمل والبالغ مً العمغ مً  ؾىت والخامل لألفياع مكاَع

ع الهغيرة، ألا  ل اإلاكاَع ت والاؾخلاللُت اإلاالُت وجسًع إلقغاف وػٍغ جمٍى عماٌ والكغواث الىاقئت بالصخهُت اإلاعىٍى

 واكخهاص اإلاعغفت.

ع التي ال جفىق جيلفتها  مالًين صًىاع حؼائغي وتهضف إلى إوكاء وصعم، مؿاعضة وجيىًٍ الكباب مً  10تهخم باإلاكاَع

ع إهخاج الؿلع والخضماث وجىؾُعها وويع مسُِ عمل، جمخلً الىوالت قبىت ميىهت مً   51زالٌ مغافلت مكاَع

الًاث اللُغ الجؼائغي، إيافت إلى اإلاالخم اإلاىحىصة في اإلاىاكع والىالًاث الغئِؿُت، جخمشل ؤهم فغعا، عبر حمُع و 

 :مهامها فُما ًلي
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 صعم وإعقاص ومغافلت اإلاغوحين الكباب في إوكاء ألاوكُت 

 .عُت الخىُٓمُت اإلاخعللت بإوكُتهم  جؼوٍض اإلاغوحين الكباب بجمُع اإلاعلىماث الاكخهاصًت والفىُت والدكَغ

 ،غ العالكاث مع مسخل قغواء الىٓام )البىىن، الًغائب  ........(    CNAS  ،CSNOS جٍُى

 غ الكغاهت بين اللُاعاث لخدضًض فغم الاؾدشماع في مسخلف اللُاعاث  جٍُى

 ع الهغيرة لهالح اإلاغوحين الكباب ب على جلىُاث إصاعة اإلاكاَع  جىفير الخضٍع

  ؼ زلم اليكاٍ وجىؾُعه.حصجُع حمُع ؤقياٌ ؤلاحغاءاث والخضابير ألا  زغي لخعٍؼ

ىُت لضعم و جىمُت اإلالاوالجُت  جم جُبُلها في حاهفي  ANADEؤما عً الدؿمُت الجضًضة فهى الىوالت الَى

 ، و الفغق بين الهُغخين ًخمشل فُما ًلي : 2020

 3جدول ركم 

ANSEJ ANADE 

 الاؾخفاصةالبُالت لِؿذ قٍغ ختى اإلالاولين ًمىنهم  البؼالت اكشزغ أضاس ي 

 ؾىت . 55إلى  18الؿً مً  ضىت 41إلى  19الطً مً 

ل   15جمىيل   5جمٍى

ل :3   اهىاع مً الخمٍى

 5ANADE-  25قاب  جمىيل ثالثي : 

 70بىً .-

 50البىً   50الكاب  ثىائي : جمىيل

ولىً ٌؿخفض مً الاعفاءاث الجبائُت و  100:الكاب الذاحي أو الشخص ي  الخمىيل-

بُت و اعفاء   على العخاص TVAالًٍغ

 لىالًت مطخغاهم ANADEمً اعداد الباحثخين اعخمادا على معؼياث وكالت 
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 ":ANDI: الىكالت الىػىيت لدعم لاضدثمار" 7-5

الجؼائغ واإلايلفت باالؾدشماع وطلً في إَاع ؤلانالخاث ألاولى التي جمذ مباقغتها في  2001ؤوكئذ الىوالت ؾىت 

خُث جُىعث الىوالت بالخىُف مع الخغيراث الىيعُت الاكخهاصًت للجؼائغ، فلض واهذ جضيى ووالت جغكُت وصعم 

 .2000إلى ؾىت 1999ومخابعت  الاؾدشماع مً ؾىت 

 تهخم الىوالت بتركُت الاؾدشماع مً زالٌ:

  على مؿخىي الهُاول ً تاؾخلباٌ وهصح اإلاؿدشمٍغ ت والجهٍى  اإلاغهٍؼ

 حؿاهم في جىفُظ ؾُاؾاث واؾتراجُجُاث الخىمُت بالخأػع مع اللُاعاث الاكخهاصًت اإلاعىُت 

 يمان جغكُت ومخابعت الاؾدشماعاث 

 الخإهض مً اخترام الالتزاماث التي ًخعهض بها اإلاؿدشمغون مً زالٌ مضة الاعفاء 

 ىُين وألاحاهب ً الَى  اؾخعالم واؾخلباٌ اإلاؿدشمٍغ

  ع بىاؾُت زضماث الكبان الىخُضيمان ت للمؤؾؿاث، وججؿُض اإلاكاَع  اللُام بالكيلُاث الاصاٍع

 ":ANGEM:الىكالت الىػىيت لدطيير اللزض املصغز "  7-6

إال ؤهه لم ٌعغف الىجاح الظي واهذ جغحىه الؿلُاث  1999ْهغ اللغى اإلاهغغ ألٌو مغة في الجؼائغ ؾىت 

ع و مغاكبت إهجاػها و بىاءا على ما ؾبم العمىمُت مىه، بؿبب يعف عملُت اإلاغ  افلت ؤزىاء مغاخل جُىع اإلاكاَع

جم إوكاء هُئت طاث َابع زام  جلضم الضعم   22/01/2004اإلاؤعر في  14-04وبملخض ى اإلاغؾىم الخىفُظي عكم 

ص ؤولُت والاؾدكاعة و اإلاغافلت للمؿخفُضًً ، جلضم كغيا  مهغغا بضون فىائض ٌؿمذ بكغاء ججهيزاث نغيرة و مىا

ُت ؤن ًيىن صون صزل   18لبضء وكاٍ ؤو خغفت و ًيىن مىحها  ليل شخو ًبلغ مً العمغ ؤهثر مً  ؾىت ،قٍغ

لضًه صزل غير زابذ و غير مىخٓم هفـ ألامغ باليؿبت لليؿا اإلااهشاث في البُىث .و يهضف هظا الجهاػ إلى الاصماج و ؤ

 ؾلع و زضماث و جخمشل ؤهم اإلاهام الخانت بالىوالت فُما ًلي:الاكخهاصي و الاحخمايي عً َغق زلم وكاَاث إلهخاج 

 ع والخىُٓم اإلاعمٌى بهما  حؿُير حهاػ اللغى اإلاهغغ وفلا للدكَغ

  جمىذ كغوى بضون ميافإة، وجًمً مخابعت ألاوكُت التي ًىجؼها اإلاؿخفُضون مع الخغم على اخترام

الخاحت لضي اإلاؤؾؿاث والهُئاث اإلاعىُت بىىص صفاجغ الكغوٍ التي جغبُهم بالىوالت ومؿاعضتهم عىض 

عهم  بدىفُظ مكاَع

 جيل كاعضة للمعُُاث خٌى ألاوكُت واإلاؿخفُضًً مً الجهاػ 
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 جلضم الاؾدكاعة واإلاؿاعضة للمؿخفُضًً مً حهاػ اللغى اإلاهغغ في مؿاع الترهُب اإلاالي وعنض اللغوى. 

 ُم عملُاث ؤلاعالم و الخدؿِـ و مغافلت جبرم اجفاكُاث مع ول هُئت ؤو مؤؾؿت ؤو مىٓمت ًيىن هضفها جدل

 اإلاؿخفُضًً مً حهاػ اللغى اإلاهغغ في إَاع إهجاػ ؤوكُتهم، وطلً لخؿاب الىوالت.

 ":ANDPMEالىكالت الىػىيت لخؼىيز املؤضطاث الصغيرة و املخىضؼت و جزكيت لابخلار " : 7-7

عمىمُت طاث َابع زام جضيى في نلب على إوكاء هُئت  02-17مً اللاهىن الخىحُهي  17جىو اإلااصة 

غ اإلاؤؾؿاث الهغيرة واإلاخىؾُت وخؿب الىو فئن الىوالت  الىو "ووالت " جيلف بدىفُظ اؾتراجُجُت الضولت في جٍُى

غ اإلاؤؾؿاث الهغيرة واإلاخىؾُت مهمتها ألاؾاؾُت صعم بغوػ هظه اإلاؤؾؿاث.  جًُلع إلى جىفُظ ؾُاؾت جٍُى

اإلادضص إلاهام الىوالت جىيع الىوالت جدذ وناًت الىػٍغ اإلايلف  18/170ظي وخؿب ماحاء في اإلاغؾىم الخىفُ

ت والاؾخلاللُت اإلاالُت ومً اهم مهامها:  باإلاؤؾؿاث الهغيرة واإلاخىؾُت وجخمخع بالصخهُت اإلاعىٍى

  ًالدصجُع على جىشُف وؿُج اإلاؤؾؿاث الهغيرة واإلاخىؾُت بالخيؿُم مع ؤحهؼة صع ألاوكُت ال ؾُما م

ني زالٌ وكغ  ؼ جىافؿُت الاكخهاص الَى غ اإلاىاولت بهضف حعٍؼ  الشلافت اإلالاوالجُت وجٍُى

  اللُام بيل عمل ًخعلم بالخدؿِـ وؤلاعالم واإلاؿاعضة لضي الهُئاث العمىمُت، مً ؤحل جغكُتها وحؿهُل

 خهىلها على الُلباث العمىمُت

 ت للمؤؾؿاث الهغيرة واإلاخىؾُت بالخيؿُم مع اإلا ؼ اإلاىاعص البكٍغ ىُت للخيىًٍ وؤحهؼة حعٍؼ ىٓمت الَى

 ؤلاصماج اإلانهي.

 .غ في اإلاؤؾؿاث الهغيرة واإلاخىؾُت والىاقئت  صعم الابخياع والبدث والخٍُى

 .جلضًم الضعم للمؤؾؿاث الهغيرة واإلاخىؾُت في مجاٌ الخىُٓم والدؿُير اإلاالي وهظلً الخمىكع في الؿىق 

 )لُىضة( واملخىضؼت  التي جزفلها هيئاث الدعم:الخحدًاث التي جىاجه عمل املؤضطاث الصغيرة   -8

  ًاع اللاهىوي لعمل اإلاؤؾؿاث الهغيرة و اإلاخىؾُت غير واف ،ألن العضًض منها وزانت جل الدؿهُالث و الَا

م مىخجاتها ،زانت على  التي حكخغل في مجاٌ الخغف و الهىاعاث الخللُضًت حعاوي مً مكيلت حؿٍى

مؿخىي ألاؾىاق الخاعحُت ؤًً ال ًىحض وؾُِ ًخىفل بهظه العملُت ،ختى مً هاخُت اإلاىخجاث الؼعاعُت 

 ً ت ؤو  عؿل الىدل مشال عغفذ هفـ اإلاكيل ؤًً اقخيى ؤغلب اإلاؿدشمٍغ ىث ألاؾاؾُت العٍُغ مشال والٍؼ

م على الغغم مً الجىصة العالُت لهظه اإلاىخجاث اإلاُلىبت بىثرة  في ألاؾىاق الخاعحُت مً مكيلت الدؿٍى

 ،وهظا ما يهضص وحىص هظه اإلاؤؾؿاث خُث جيىن عغيت لإلفالؽ.
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  ع اإلامىلت في كُاع الخضماث وان لها اججاه واخض مً خُث اليكاٍ واؾخدىاط هما ؤن ؤغلبُت اإلاكاَع

ل بالغغم مً ؤن مؿاهمخه في زلم الثروة مدضوصة.  هلُاع الىلل على وؿبت هامت مً الخمٍى

  ع الخالكت بؿبب اخخُاحاتها للخىىىلىحُا باهٓت الخيلفت.نعىبت جُبُم  بعٌ اإلاكاَع

  عضم مغاعاة الخهىنُت التي جخميز بها مسخلف اإلاىاَم عىض ويع اإلاكغوع وجإؾِـ اإلاؤؾؿت

ع التي جدخاحها اإلاىاَم  ع التي جُبم في اإلاىُلت الؿاخلُت غير اإلاكاَع الهغيرة ؤواإلاخىؾُت، فاإلاكاَع

ت  الؿهلُت والصخغاٍو

  ل لخإؾِـ اإلاؤؾؿاث الهغيرة واإلاخىؾُت إلى غير ل بعٌ الكباب اإلاؿخفُض مً الضعم والخمٍى جدٍى

 الىحهت مما َغح مكيلت مهضاكُت الكباب في مداولت العمل وزلم مؤؾؿاث فاعلت اكخهاصًا.

 ني وال حكيل ــــي ال جؼاٌ بعُــــاإلاؤؾؿاث طاث الُابع الهىاع خل ضة عً الخإزير في الاكخهاص الَى

 لألػماث خاٌ ألاػماث.

 .مكيلت التروٍج للمىخجاث مدلُا، ويعف زلت اإلاؿتهلً في هظه اإلاىخجاث ملاعهت مع اإلاىخجاث اإلاؿخىعصة 

  مدضوصًت ألاعباح اإلادخجؼة بؿبب زلِ قؤون اإلايكإة مع العائلت و لجىء اإلاالً للمسخىباث الصخهُت

 (2012)العؿاف، الىاصي، و ؾمدان،  اإلاؿدشمغة إلاىاحهت هفلاث العائلت.

 و اكتراحاث:  خاجمت -9

ًخُلب هجاح اإلاؤؾؿاث الهغيرة و اإلاخىؾُت هدل بضًل للخغوج مً الخبعُت للمدغوكاث باليؿبت 

عي ، العضًض مً العىامل و الجهىص للنهىى بظلً اللُاع مً زالٌ جفعُل صوع  لالكخهاص الجؼائغي الَغ

ل وكاَها ومغافلتها ومؿاعضتها لخل مكاولهاو للض خاولىا مً زالٌ هظه  هُئاث الضعم الخيىمُت في جمٍى

ني مً زالٌ الىكىف على الضوع  الىعكت البدشُت جىيُذ اإلاياهت التي جدخلها هظه اإلاؤؾؿاث في الاكخهاص الَى

ع زاعج كُاع اإلادغوكاث و صفع عجلت الخىمُت الاكخهاصً ت و ؤهم الؿُاؾاث والاحغاءاث الظي جلعبه في الخىَى

ت التي اعخمضتها الضولت  وزههذ لها الضولت إمياهُاث مالُت وماصًت ضخمت وان  والبرامج  واإلاسُُاث جىمٍى

اصة عضص هظه اإلاؤؾؿاث التي حعمل على جدلم ألاهضاف  لها  ؤزغ ملخّى في الؿىىاث ألازيرة مً زالٌ ٍػ

 اإلاغحىة مً إوكائها.

 دمت:بعع لاكتراحاث املل

  بالصها جؼزغ بمىاعص وزغواث َبُعُت هائلت هاهًُ عً الازخالف في َبُعت الجغغافُت للمىاَم مما

 ٌؿمذ بالخىحه لالؾدشماع في الُاكاث اإلاخجضصة مشل الُاكت الكمؿُت في صخغائىا الكاؾعت. .
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 ع الاكخهاصًت ًدُذ الخدغع مً الخبعُت للُا ل علي هظه اإلاؤؾؿاث في مجاٌ الخىَى ع الخعٍى

 اإلادغوكاث.

  الجىىب الجؼائغي جميزه ؾعت عكعخه الجغغافُت والهىاعاث الخللُضًت اإلاخىىعت حىاإلاعبرة عً جغار

ل واإلاغافلت الياملت.  اإلاىُلت التي جدخاج إلى الخمٍى
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الىظام البُئي للمؤطظاث الىاشئت في الجصائس: بين الخددًاث التي جىاحهه وألاطس الظُاطُت 

 الداعمت له

Algerian startup ecosystem between its challenges and supported policies 
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 ملخص الدزاطت: 

تهضف هظه الىعنت البدثُت بلى حؿلُؽ الظىء غلى وانؼ الىظام البُئي للماؾؿاث الىاشئت في الجؼاثغ وجهُُم ؤصاثه وخصغ ؤهم 

ؼ الانخصاصي. ونض جم الاغخماص  الخدضًاث التي جىاحهه، ومً زم انتراح ؾُاؾاث يكُلت باالعجهاء به يػامل جىمىي ًخماش ى وؤهضاف الخىَى

صت غلى اإلاىهج الىصكي في مغاحػت ألاصبُاث التي جىاولذ اإلاىطىع، مؼ الاؾخػاهت باألؾلىب الاؾخهغاجي في جدلُل البُاهاث وألاعنام اإلاؿخسل

لمً ؤلاخصاثُاث اإلاػخمضة. وحشير الىخاثج بلى ؤن الىظام البُئي لهظه اإلااؾؿاث في الجؼاثغ ؾير هاضج، بط ًكخهغ بلى ؤهم اإلاغجٌؼاث الخم ُت ٍى

غه في جكػُل هظه  ا مدكؼا وصاغما لػمل هظه ألازيرة. وجظهغ ؤهم اؾتراجُجُاث جؼٍى والخىيمُت واإلاػغقُت التي ججػل مىه هظاما ابخٍاٍع

 .اإلاغجٌؼاث بما ًخىاقو وغىامل هجاح هظه اإلااؾؿاث

 .هظام بُئي، ماؾؿاث هاشئت، عؤؽ اإلااُ اإلاساػغ، خاطىاث ؤغماُ، الجؼاثغ الكلماث املفخاخُت:

 

Abstract: 

This paper aims to highlight the reality of the Algerian startup ecosystem, assess their performance and identify the 

core challenges it faces, and then propose policies that will enhance it as a development factor in line with the objectives of 

economic diversification. A descriptive approach was used in reviewing the previous literature that addressed the subject, 

supported by an inductive method to analyze data and figures derived from the statistics adopted. The results show that 

startup ecosystem in Algeria is immature, lacking the most important funding, governance and knowledge cornerstones that 

make it a supporting innovative system. Therefore, the main strategies of its development are focused on the activation of 

these cornerstones in accordance with its success factors. 

Keywords: Ecosystem, Startups, venture capital, business incubator, Algeria. 
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 ملدمـت:

ًاصًمي واإلانهي وؤلاغالمي الجؼاثغي، والخدضي الظي جغاهً  اإلااؾؿاث الىاشئت، مىطىع الؿاغت غلى الصػُض ألا

. قسصصذ له وػاعة مىخضبت لضي وػٍغها ألاُو 2019غلى زىطه وبهجاخه خٍىمت الجؼاثغ الجضًضة مىظ بغالجها ؾىت 

غ نؼاع اإلااؾؿاث الىاشئت مؼ عبؼه باالنخ لذ لها مهمت جؼٍى صاص الهاثم غلى اإلاػغقت في بعاصة ؾُاؾُت واضخت ؤًو

ل غلى هظا الهؼاع يدل اؾتراجُجي ًسغج الانخصاص الىػجي مً هكو الخبػُت إلاضازُل اإلادغوناث بلى وطػُت  للخػٍى

ؼ الانخصاصي مً زالُ صغم وحصجُؼ مباصعاث بوشاء اإلااؾؿاث الىاشئت، وطلَ مً زالُ الاؾدثماع في ألاقٍاع  الخىَى

التي حػغض خلىال مبخٌغة لألؾىام اإلادلُت. بن ما ًميز هظا الىىع مً اإلااؾؿاث وما ًجػلها جسخلل غً  الجضًضة

ًان طو ػبُػت جٌىىلىحُت، مً اعجكاع في زالزت غىاصغ هي: زؼغ  البهُت هى ما ًصاخب غملُت الابخٍاع قيها، زاصت بطا 

 الكشل، الػىاثض اإلاخىنػت وبمٍاهُت الىمى. 

ؼ هى جدهُو لهضعاث جىاقؿُت غالُت وبهخاج لهُم مظاقت  مً هظا اإلاىؼلو، ًخىنؼ ؤن ًٍىن ججؿُض هظه اإلاشاَع

 طاث هىغُت حؿاهم في جدهُو الىمى الانخصاصي وامخصاص البؼالت والىصُى بلى الغقاهُت الاحخماغُت.

ًان هىاى بصعاى خهُهي بةلؼامُت بخاػت اإلاا  إحي زماعه بال بطا  ًُ ؾؿاث الىاشئت بٍل وال ًمًٌ لهظا الخدضي ؤن 

الػىاصغ وجىقير ًل الشغوغ اإلاىاؾبت التي حؿاهم في بهخاج الابخٍاعاث وبظهاع قػل مهاوالحي طو هىغُت، ويظا الخىحُه 

ؼ غىض جصمُم هماطج ؤغمالهم لظمان ميزاث جىاقؿُت مىايبت الخخُاحاث الؿىم اإلادلي  الكػاُ لخاملي ؤقٍاع اإلاشاَع

 "الىظام البُئي الخاص باملؤطظاث الىاشئت". ت، وهظا ما ًىقغه وحؿعى للضزُى بلى ؤؾىام غاإلاُ

 :مشكلت الدزاطت

ؼ الىظام البُئي الخاص بها مً زالُ جكػُل  جغيؼ الجؼاثغ مً زالُ وػاعتها الخاصت باإلااؾؿاث الىاشئت غلى حػٍؼ

لُت الترابؽ بين  عي، آلالُاث الخمٍى اإلاخسصصت وهُاًل الضغم اإلاالثمت زالزُت ؤؾاؾُت في هظغها هي: ؤلاػاع الدشَغ

جدلُل الخجاعب الضولُت الىاجخت في  زّم بّن . مً ؤحل جدهُو ؤلانالع الانخصاصي اإلايشىص لؼبُػت جلَ اإلااؾؿاث

غ هظه الىعنت التي ججُب مُضان اإلااؾؿاث الىاشئت ؤبان غلى  قجىة بدثُت ؾعى الباخثْين بلى حؿؼُتها مً زالُ جدٍغ

 لخالي: غلى الؿااُ الغثِس ي ا

 الخاص باملؤطظاث الىاشئت في الجصائس؟ البُئيألاطاطُت الداعمت للىظام واكع املسجكصاث  ىما ه

 ن ؾِخم جكٌَُ هظا الؿااُ بلى ؤؾئلت قغغُت: لخىطُذ ؤهم ألاقٍاع التي جاعم طهً الباخثيْ 

  ما اإلاهصىص بالىظام البُئي للماؾؿاث الىاشئت؟ 

  ؟   بُئيهظامها الماطا جدخاج اإلااؾؿاث الىاشئت في 

 ماهي ؤهم الخدضًاث التي جىاحه الىظام البُئي للماؾؿاث الىاشئت في الجؼاثغ؟ 

 :بدثًداُو الباخثْين جهضًم بحاباث مؿبهت إلاا جّم ػغخه مً ؤؾئلت في شٍل قغطُاث لل
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 نخصاصًت، الىظام البُئي هى جىلُكت مً الػىاصغ الضازلُت والخاعحُت والتي غاصة ما حشٍل بِئت اإلااؾؿاث الا

مّيز بالخكاغل الجُض لصالخها مً مسخلل ألاػغاف ل ًُ خدغى باججاه لبال ؤن طلَ الخاص باإلااؾؿت الىاشئت ًدخاج ؤن 

غها للىلىج لألؾىام. اصًت والىنىف غلى جؼٍى  بًجاص الظغوف اإلاىاؾبت الخخظان ألاقٍاع الٍغ

 ت والتي غاصة ما جدخاج اإلااؾؿت الىاشئت ؤن جٍىن في بِئت حشاعيها عئٍتها وشؿكه ا باججاه قٌغتها الاؾدثماٍع

الث  لها،دتى ًٍىن الىظام البُئي صخُا ، قجدىي صعحت غالُت مً الخؼغ ػاث والخمٍى غ الدشَغ
ّ
واإلاغاقهت غلُه ؤن ًىق

 هظه اإلااؾؿاث. اإلاىاؾبت للمغخلت الخغحت التي جمغ بها

 غ هى جدضي طمان الترابؽ الٍافي بين بن ؤهم جدّض ًىاحه الىظام البُئي للماؾؿاث الىاشئت في الجؼاث

 مسخلل ألاػغاف اإلاشٍلت له.

 أهداف الدزاطت:

حؿعى هظه الىعنت البدثُت بلى حؿلُؽ الظىء غلى وانؼ الىظام البُئي للماؾؿاث الىاشئت في الجؼاثغ وجهُُم 

جىمىي ًخماش ى وؤهضاف ؤصاثه وخصغ ؤهم الخدضًاث التي جىاحهه، ومً زم انتراح ؾُاؾاث يكُلت باالعجهاء به يػامل 

ؼ الانخصاصي.  الخىَى

 أهمُت الدزاطت:

حؿخمّض الضعاؾت التي بين ؤًضًىا ؤهمُتها مً ؤهمُت اإلاىطىع اإلاخىاُو قيها "الىظام البُئي للماؾؿاث الىاشئت في 

ًاصًمي  ا في الؿيخين ألازيرجين. لهظا، قهى طو ؤهمُت غلى الصػُض ألا والصػُض الجؼاثغ"، والظي ٌػخبر مىطىغا خٍُى

ًاصًمي، وزاصت في مصاف الؼلبت الباخثين، جهّض لهم الضعاؾت ماصة غلمُت  الانخصاصي. قػلى الصػُض البدثي وألا

مىهدت قُما ًسص الخهُُم مخػضص الؼواًا لىانؼ مٍىهاث الىظام البُئي للماؾؿاث الىاشئت في الجؼاثغ. ؤما غلى 

انخصاصي للجامػت، -خثين ًىجهما مىضمجين في اإلادُؽ الؿىؾُىالصػُض الانخصاصي، قإهمُت اإلاىطىع حػىص غلى البا

 وؾدؿخػمل هخاثج الضعاؾت في غملُت اإلاغاقهت  

 مىهج الدزاطت:

جم الاغخماص غلى اإلاىهج الىصكي في مغاحػت ألاصبُاث التي جىاولذ اإلاىطىع، مؼ الاؾخػاهت باألؾلىب الاؾخهغاجي في 

 خصاثُاث اإلاػخمضة.جدلُل البُاهاث وألاعنام اإلاؿخسلصت مً ؤلا 

ًخم جهؿُم هظا البدث بلى الػىاصغ الخالُت: مهضمت، الىظام البُئي للماؾؿاث الىاشئت، وانؼ الىظام البُئي 

 للماؾؿاث الىاشئت في الجؼاثغ، هخاثج البدث.

 الىظام البُئي للمؤطظاث الىاشئت .1

لألهظمت الانخصاصًت، والتي جخػضص  جلػب اإلااؾؿاث غمىما صوع الػىصغ ألاؾاس ي طمً مجمىع الػىاصغ اإلاٍىهت

وجسخلل خؿب الضوع اإلاىىغ بها، لخكط ي بلى حػضص وجىىع ألاهظمت الانخصاصًت الكغغُت التي حشٍل في مجمىغها هظاما 
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انخصاصًا ًلُا. لهظا، ؤصبذ مً ؾير اإلامًٌ غىض صعاؾت ؤي هىع مً ؤهىاع هظه اإلااؾؿاث قصلها غً هظامها الظي 

بِئتها التي جازغ وجخإزغ بها، والتي جظم بدىػتها حملت الاعجباػاث التي جخدٌم في غمل هظه  ٌػٌـ بالضعحت ألاولى

اإلااؾؿاث وجدضص ؤصاءها. ومً طاث اإلاىظىع، جازظ اإلااؾؿاث الىاشئت يىىع اؾخثىاجي مً اإلااؾؿاث الظي ٌؿخىحب 

 اؾؿاث الىاشئت.قهم مىؼهها وبصعاى زصىصُاث بِئتها، والتي ًصؼلح غليها بالىظام البُئي للم

 مفهىم الىظام البُئي للمؤطظاث الىاشئت .1.2

اصة ألاغماُ، قهض  بن الخضًث غً اإلااؾؿاث الىاشئت ال ًمًٌ قصله بإي شٍل مً ألاشٍاُ غً ؤلاػاع الػام لٍغ

اجسظ الػضًض مً الباخثين هظا اإلاضزل مىؼلها في مىانشت مىطىع الىظام البُئي لهظه اإلااؾؿاث، وهظيغ هىا غلى 

، اللظان اؾدىضا في مداولتهما لكهم مىؼو هظا Motoyama & Knowlton (2017)اإلاثاُ ما حاء به ًل مً ؾبُل 

، والظي ٌؿخضعي بدؿبهما الىنىف غلى  اصة ألاغماُ في صغم الىمى الانخصاصي للضُو ألازير غلى الضوع الظي جلػبه ٍع

الػىاصغ التي جخكاغل قُما بُنها زالُ الخضر اإلاهاوالحي يظاهغة انخصاصًت مدلُت، ًىن ؤن هظا الخكاغل ًسخلل في 

وقو طاث الىهج،  Kapoor & Singh (2019)ويُكُخه مً صولت بلى ؤزغي ومً بنلُم بلى آزغ. ونض ؾاع ًل مً  صعحخه

ً غلى زصاثص ألاهظمت ألاًٍىلىحُت بالضعحت ألاولى.  مغيٍؼ

ت ، ألهه في الخهُه(System)مغاصقا إلاصؼلح "هظام"  (Ecosystem)بضاًت، ال ًمًٌ اغخباع مصؼلح "هظام بُئي" 

غلى ؤهه "طلَ الىظام اإلاػهض إلاجمىع ألاهظمت اإلاخضازلت واإلاخكاغلت مؼ بِئتها  Tansley (1935)ؤغهض مىه، لهظا غغقه 

والتي جخكاغل  الخاصت التي جيشؽ قيها"، قخػهُضه هابؼ مً ًىهه مجمىغت مً ألاهظمت التي لضحها اعجباػاث مؼ بِئاتها،

كاث الىظام البُئي  ه بلى ؤن اؾخسضام ًلمت هظام في حػٍغ جضع الخىٍى صػب جدلُلها. ٍو هت ؾير مكهىمت ٍو مؼ بػظها بؼٍغ

للماؾؿاث الىاشئت لِـ اإلاهصىص بها غاصة مجمىغت مً الػىاصغ، وبهما ؤؾاؾا مجمىغت مً ألاهظمت. وال هىٌغ بإن 

كاث التي حاء بها اإلا  هخمىن باإلاىطىع ًدضها هظا الهصىع.الػضًض مً الخػٍغ

الىظام البُئي للماؾؿاث الىاشئت غلى ؤهه "طلَ الىهج الشمىلي اإلادضوص  Mason & Brown (2013)ٌػغف 

إلاؿاغضة للجهاث اإلاؿخهلت ومجمىع اإلاىاعص التي جخكاغل قُما بُنها مً ؤحل حؿظًت حؿغاقُا الظي ًخمثل في البِئت ا

اصًت طاث الىمى الػالي". وغلى طاث الىدى ٌػغقه  بإهه "هظام ٌػمل في مىؼهت  Tripathi et al. (2019)ظهىع ألاوشؼت الٍغ

ً وؤزغي طاث حؿغاقُت مػُىت حشمل الجهاث الكاغلت التي  حػٌـ ألاػغاف طاث اإلاصلخت قُه مً مهاولين ومؿدثمٍغ

ل والخٍىماث واإلااؾؿاث الخػلُمُت، بهضف  ًاالث الخمٍى مصالح طاجُت، والتي جخػاون مؼ اإلاىظماث الضاغمت مثل و

اصة جؼ غ اوشاء ماؾؿاث ناصعة غلى زلو بيُت جدخُت حػمل يشبٌت مشتريت ًمٌنها صغم وبىاء ماؾؿاث هاشئت، ٍػ ٍى

كه طو ػابؼ  Pandey (2018)اإلاىخجاث اإلادلُت وزلو وظاثل حضًضة في الانخصاص غلى هؼام ؤوؾؼ". ؤما  ًان حػٍغ قهض 

بط ٌػخبره "طلَ اإلاجخمؼ الظي ًخٍىن مً ؤقغاص ماؾؿين طوو مهاعاث وؤقٍاع ببضاغُت، ماؾؿاث شابت في احخماعي، 

مغاخلها ألاولى جملَ مىاهب زاصت، خاطىاث طاث نضعاث اعشاصًت وعؤؾمالُت، ويظا وؾاثل الاغالم واإلاؿخسضمين 

غ شبٌت الايخكاء الظاحي مً اإلاىاهب و  اإلاىاعص التي حؿعى بلى خل الهظاًا التي جازغ ألاولُين، هضقه ألاؾاس ي هى جؼٍى

 غلى اإلاجخمؼ يٍل".
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كاث، هجض بإجها تهمل بشٍل واضح زصىصُت اإلااؾؿت الىاشئت يػىصغ ؤؾاس ي طمً  بالخمػً في هظه الخػٍغ

ل هظامها البُئي، قهض عيؼث غلى ؤبػاصه اإلاٍىهت له وؤهضاقه الػامت قهؽ. لهظا ًظهب الػضًض مً الباخثين بلى الخػام

اإلاهاوالحي بالغؾم مً ؤن هظا ألازير ؤغم وؤشمل، ولػل مً ؤهم مؿبباث طلَ هى ههص  بُئيمػه يمغاصف للىظام ال

 الاإلاام بمكهىم اإلااؾؿاث الىاشئت بالضعحت ألاولى.

مجمىع ألاهظمت وفي مداولت مً الباخثْين لخػٍغل الىظام البُئي للماؾؿاث الىاشئت ًمًٌ الهُى بإهه 

لُت وال لت معلدة، والتي جؤثس وجخأثس بعمل املؤطظاث الخمٍى حىكمُت واملعسفُت املخدازلت واملخفاعلت فُما بُنها بطٍس

 الىاشئت وفم عالكت اهفخاخُت ودًىامُكُت ًخدكم فيها أطاطا أداء هره املؤطظاث وأهدافها وزصىصُاتها.

 . مكىهاث الىظام البُئي للمؤطظاث الىاشئت2.2

اصة ألاغماُ  مغجبؽ ًل الاعجباغ بثالر غىامل مؿاهمت وهي الجؿغاقُا، الانخصاص وغلم الاحخماع، بن هجاح ٍع

والتي بظاتها حػٌـ البػض الٌلي إلاهاولُت اإلااؾؿاث الىاشئت. قخضازل ألابػاص الجؿغاقُت والاحخماغُت مؼ اإلاخؿيراث 

ت الاؾدبانُت اإلادٍىمت بااللتز  ام والشمىلُت، والتي ًمُل ؤصخاب الانخصاصًت جكط ي بلى مجمىغت مً الصكاث الجىهٍغ

اإلااؾؿاث الىاشئت بلى جهلضها، والتي حػض يمضزل لكهم البػض الٌلي للىظام البُئي للماؾؿاث الىاشئت وقو مػُاع 

اصة ألاغماُ ويثاقتها ؤن ٌػؼػ اإلاىظىع الٌلي لهظا  Sipola et al. (2016). ونض خاُو  (Pandey, 2018)الهغب مً ٍع

ت "يخلت الٌكاءة"  اإلاىطىع مً زالُ مىانشخه لهٍُلت الىظام البُئي للماؾؿاث الىاشئت اعجٍاػا غلى ؤؾـ هظٍغ

(Competence bloc)  ًلٍل مEliasson & Eliasson (1996)  ،)والتي حػبر غً البيُت الخدخُت الالػمت لخلو )ابخٍاع

اصة ؤغماُ(، جثمين )جىقير عؤؽ اإلااُ اإلاساػغ(، وشغ )امخضاص(، الاؾخؿالُ الخجاعي )يكاءة اإلاخلهي( لألقٍاع  ازخُاع )ٍع

مخمثلين في الػمالء، الجضًضة صازل الػىانُض الصىاغُت ؤو اإلااؾؿاث، واإلاخٍىهت مً ؾخت قاغلين انخصاصًين 

ً، اإلاهاولين، عؤؽ اإلااُ اإلاساػغ والصىاغُين.  اإلابخٌٍغ

ايض  غلى ؤن جدلُل ألاصبُاث التي حػالج هٍُلت الىظام البُئي للماؾؿاث الىاشئت  Brendzel-Skowera (2018)ٍو

غ هظه ألازيرة ٌؿخىحب اؾدُكاء مجمىغت مً الشغوغح ًىقغها هظامها البُئي اهؼالنا مً  شير بلى ؤن صغم وجؼٍى

الانخىاع بظغوعة الخىمُت اإلاؿخضامت للمىاعص اإلاسخلكت اإلااصًت وؾير اإلااصًت، مغوعا بخلَ التي ًمًٌ جدهُهها وجمخاػ 

ًالثهت واهكخاح اإلاجخمؼ اإلاشٍل لغؤؽ  ل، وصىال بلى جلَ التي ًصػب نُاؾها  اث الخمٍى بؿهىلت خؿابها مثل مؿخٍى

عي. بطن، قهٍُلت الىظام البُئي للماؾؿاث الىاشئت حشمل جلَ الػىاصغ التي جمخض مً صازل اإلااؾؿت اإلااُ الاحخما

اث البِئت الخاعحُت الػامت للماؾؿاث يما ًظهغه الشٍل )  (.1الىاشئت بلى ؤغلى مؿخٍى

 

 

 

 
  .ًهصض بالٌثاقت هىا غضص اإلاهاولين وألاقغاص الػاملين في اإلااؾؿاث الىاشئت وؿبت بلى الٌثاقت الؿٍاهُت لخلَ اإلاىؼهت 
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 (: مكىهاث الىظام البُئي للمؤطظاث الىاشئت1الشكل )

 

 (Kim, 2015; Pandey, 2018)اإلاصضع: 

( ؤعبػت ؤبػاص ؤؾاؾُت مخكاغلت قُما بُنها ومازغة غلى غمل اإلااؾؿاث الىاشئت، واإلاخمثلت في 1ًظهغ الشٍل )

ًالجامػاث  ًاث الٌبيرة، ماؾؿاث الخػلُم الػالي  اإلاىظماث الضاغمت يداطىاث ألاغماُ ومؿغغاث ألاغماُ، الشغ

ًاث ومؿدثمغي عؤؽ اإلااُ  لُت يشغ الث واإلاػاهض، اإلاىظماث الخمٍى اإلاساػغ ومالثٌت ألاغماُ والبىىى وؤصخاب الخمٍى

غ  ًاالؾدشاعاث الهاهىهُت واإلاداؾبين الخاعحُين، ومىظماث البدث والخؼٍى الجماغُت وؾيرهم، مهضمي الخضماث 

غ والخظاثغ الخٌىىلىحُت ... وباإلطاقت بلى طلَ ًظهغ عؤؽ اإلااُ البشغي، ألاؾىام اإلادلُت  يمغايؼ البدث والخؼٍى

إلاُت، الثهاقت الؿاثضة، الؿُاؾاث الػامت، الشبٌت الػالثهُت للماؾؿاث الىاشئت، الخٌىىلىحُا وؤلاغالم والػا

 ;Iftekhar Ul Karim et al., 2018; Kapoor & Singh, 2019)يمٍىهاث بطاقُت للىظام البُئي للماؾؿاث الىاشئت 

Tripathi, Seppänen, et al., 2019). 

 . جأثيراث الىظام البُئي على عمل املؤطظاث الىاشئت3.2

ال ًمًٌ اهٍاع الخإزيراث التي جخلهاها اإلااؾؿاث الىاشئت مً هظامها البُئي ألجها جإيضث في هخاثج الػضًض مً 

التي اشخملذ غلى جدلُل ؾخت ؤهظمت ؤًٍىلىحُت  (Joshi & Satyanarayana, 2014)الضعاؾاث الؿابهت، قكي صعاؾت 

بالبيُت الخدخُت اإلااصًت الخهلُضًت ال جملَ جإزيراث للماؾؿاث الىاشئت في الهىض، حشير الىخاثج بلى ؤن الػىامل اإلاغجبؼت 

غ اإلااؾؿاث الىاشئت، غلى غٌـ جلَ الػىامل اإلاخػلهت بىظامها البُئي مثل حجم الصكهاث التي جمذ  بًجابُت في جؼٍى

اث مؼ هظه اإلااؾؿاث، جىاقغ عؤؽ اإلااُ اإلاساػغ، ويظا وحىص غضص مؿبو مً اإلااؾؿاث الىاشئت واإلاهاولين طوو اإلاهاع 

ؼ وصغم  ًاث الٌبري إلاا لها مً صوع في حػٍؼ ايض الباخثان ؤًظا غلى طغوعة جىاقغ غضص يبير مً الشغ الػالُت. ٍو

 اإلااؾؿاث الىاشئت.

وججضع ؤلاشاعة بلى ؤن حمهىع الباخثين نض اغخمض غلى مضازل مسخلكت في حػاملهم مؼ مىطىع هظه الخإزيراث، 

ػخبر بإن مصؼلح هظام بُئي ًهترب يثيرا لٍُىن مغاصقا  Spender et al. (2017)قمثال ًمُل  بلى اإلاضزل الػالثهي، َو
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والتي لضحها اعجباػاث مباشغة مؼ اإلاىؼو  (Startup’s networks)إلاصؼلح الشبٌت الػالثهُت للماؾؿاث الىاشئت 

مً هاالء الباخثين بلى قهم هظه الخإزيراث اهؼالنا مً جدلُل الاهكخاحي لػملُاث الابخٍاع اإلاكخىح. ونض عاح الػضص ألايبر 

 Tripathi, Oivo, et al. (2019)جإزير ًل غىصغ مً غىاصغ الىظام البُئي غلى غمل اإلااؾؿاث الىاشئت، قكي صعاؾت 

صازل اإلااؾؿت الىاشئت،  (MVP)التي عيؼوا قيها غلى جإزيراث هظا ألازير غلى غملُت بىاء اإلاىخج في صىعجه ألاؾاؾُت 

جم الخىصل بلى ؤن مػظم غىاصغ الىظام البُئي مثل اإلاهاولين والجهاث الضاغمت وعؤؽ اإلااُ البشغي بةمٍاجها الخإزير 

ؼ مهاعاث اإلااؾؿين وعوح اإلاباصعة لضحهم، يما ًمًٌ للؿىم  غلى قٌغة اإلاىخج مً زالُ جىقير بعشاصاث وجىحيهاث لخػٍؼ

ل الظي ًمًٌ ؤن ًلػب صوعا مهما الخإزير غلى غملُت اؾ خٌشاف الػمالء ومسغحاث بدىر الؿىم، بطاقت بلى الخمٍى

غ اإلاىخج في صىعجه ألاؾاؾُت.  ًىن ؤن اإلااؾؿت الىاشئت في خاحت بلى الىظغ في جٍالُل جؼٍى

ًان للضوع الظي جلػبه خاطىاث ومؿغغاث ألاغماُ في صغم اإلااؾؿاث الىاشئت خصت ألاؾض في هظا البا ب، ونض 

بلى ؤن هظه الهُئاث باإلطاقت بلى قظاءاث الػمل  (Laužikas et al., 2015; Tripathi & Oivo, 2020)بط ٌشير ًل مً 

اإلاشترى، غمل اإلاىحهين واإلاغشضًً، الخظاهغاث الػلمُت والخدؿِؿُت في هظا اإلاجاُ جسلو ظغوقا مىاجُت لػمل 

ٌبير. ؤما اإلااؾؿاث الىاشئت وجلػب صوعا خاؾما في اإلاغاخل اإلابٌغة مً صوعة خُاتها، بطاقت بلى ؤزغها الػالثهي ال

Bliemel et al. (2016)  قهض هىهىا بشضة غلى ؤن صوع هظه الهُئاث هى صوع جٌمُلي وال ًمًٌ بإي شٍل مً ألاشٍاُ ؤن

 ٌػخبر بضًال لخبرة اإلاهاُو وغالناجه الصخصُت.

 واكع الىظام البُئي للمؤطظاث الىاشئت في الجصائس .2

ؼ الجؼاثغ، مً زالُ وػاعتها اإلاىخضبت  2020حػخبر الجؼاثغ خضًثت الػهض باإلااؾؿاث الىاشئت، قمىظ ؾىت 
ّ
جغي

الخاصت بانخصاص اإلاػغقت، اإلااؾؿاث الىاشئت واإلااؾؿاث اإلاصؿغة، غلى حصجُؼ اإلاباصعاث الكغصًت للشباب خاملي 

شٍالُت الشمُى اإلاالي. وهي الؿاًت التي جضقػها ألاقٍاع وزاصت جلَ التي حؿاهم في خل بػع مشاًل الانخصاص ية

غ هظام بُئي مىكخذ غلى الػالم. ٌػغض هظا الػىصغ وانؼ مػالم الىظام البُئي للماؾؿاث الىاشئت.    لخؼٍى

 . واكع ألاهظمت الخمىٍلُت1.3

ًض مضي بن هجاح اإلااؾؿاث الىاشئت وطمان اؾخمغاعها وبهائها في ؾىنها اإلاؿتهضف مغهىن بىجاخها في جدض

نابلُت قٌغة اإلاشغوع للخجؿُض مً زالُ صعاؾت حضواها الانخصاصًت يسؼىة ؤولى، بػضها هجاح غملُت بػالم 

هه يسؼىة زاهُت. وما ٌؿخلؼم هجاح اإلاغخلخين، خؿب ما ؤشاعث له الضعاؾاث والخجاعب الضولُت، هى  مىخىحها وحؿٍى

حاث التي جظهغ في الؼمىين اإلاشاع بليهما، والخىحُه الىىعي جىقغ غاملين مخالػمين: ألامىاُ الالػمت لخؿؼُت الاخخُا

هه.   والخاص خؿب الهؼاع زاصت في مغخلت بىاء الاؾتراجُجُت لخصيُؼ اإلاىخج وحؿٍى

غىض اإلااؾؿاث الىاشئت  (start-up stage)واؾخجابت لهظا الاخخُاج، واغخباعا لخصىصُت مغخلت الاهؼالم

ػغف بىاص اإلاىث عؾم اعجكاع اخخماُ الىمى، صون اإلاخظمىت العجكاع واضح في مساػغ ال ٌُ ؿىم واخخماُ الىنىع قُما 
 

 هى ازخصاع لـ  :Minimum Viable Product  ػجي همىطج ؤولي ٌػٌـ اإلاىخج في ؤبؿؽ صىعة له وبإنل ما ًمًٌ مً اإلاميزاث َو

 والخصاثص، غلى شغغ ؤن ًٍىن صالخا لالؾخسضام.
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و لظهىع  ى ؤقسح الؼٍغ ت في هظه اإلاغخلت؛ ًل هظا الؿِىاٍع لي التي حػغطه البىىى الخجاٍع بهماُ خهُهت التهغب الخمٍى

ت، بن الخضً ت الابخٍاٍع الث مخسصصت للماؾؿاث الىاشئت جخالءم وػبُػتها الاؾدثماٍع ل جمٍى ث هىا ناثم غلى الخمٍى

ًاث عؤؽ اإلااُ اإلاساػغ( وؾير الغؾمي )عغاة ألاغماُ(.  اإلاساػغ بإهىاغه الغؾمي )شغ

 . شسكاث زأض املال املساطس في الجصائس1.1.3

ًاث عؤؽ اإلااُ اإلاساػغ ما ًؼلو غلُه "عؤؽ اإلااُ الظًي" في بػاع شغايت في عؤؽ اإلااُ مؼ ؤصخاب  جهّضم شغ

ؼ الىاشئت. ًان مىظ الظهىع ألاُو -زّم بن الاعجباغ الىزُو بين اإلاصؼلخين )ماؾؿت هاشئت  اإلاشاَع عؤؽ ماُ مساػغ( 

ٌُت بػض الخغب الػاإلاُت الثاهُت، ختى ؤهه اؾخػمل يمغاصف لها. وغلُه، حػخبر  لهظا ألازير في الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

ًاث عؤؽ اإلااُ اإلاساػغ ؤهّم مٍّىن للىظام البُئي للماؾؿاث  ي جىّكضه شغ
ّ
الىاشئت، اغخباعا للخّضزل اإلاالي والكجي الظ

 غليها في مغاخل خغحت مً خُاتها.

خين هما: الهٍُلت اإلااؾؿاجُت والىظام الهاهىوي. جظّم الهٍُلت  م ؾىم عؤؽ اإلااُ اإلاساػغ في الجؼاثغ مً ػاٍو
ّ
ًدىظ

ًاث، جىىغذ بين اإلاخسصص وؾير اإلاخسصص، الشٍل ؤصهاه ًىضح جغيُبت ؾىم عؤؽ  اإلااؾؿاجُت مجمىغت مً الشغ

ًاث الدؿُير. ًاث اإلاخسصصت وشغ  اإلااُ اإلاساػغ في الجؼاثغ بين الشغ

 (: جسكُبت طىق زأض املال املساطس في الجصائس2الشكل )

 

 اإلاصضع: مً بغضاص الباخثين

هت التي حؿخػملها ش ًاث عؤؽ اإلااُ نبل الخىض في جدلُل الهٍُلت اإلاىضخت ؤغاله، ججضع ؤلاشاعة بلى ؤن الؼٍغ غ

و ؤزظ مؿاهماث ههضًت، مانخت وطاث ؤنلُت  لها بشٍل مغخلي غً ػٍغ ػها جهىم بخمٍى ل مشاَع اإلاساػغ في الجؼاثغ لخمٍى

م 
ّ
ت للماؾؿت اإلامّىلت ختى جدكظ طمتها اإلاالُت وحػظ ل في الشاون ؤلاصاٍع

ّ
في عؤؽ اإلااُ. هظه اإلاشاعيت جدّخم غليها الخضز

ّخكو غليها غىض ببغام الػهض، ًمًٌ ؤن جصل بلى زمـ ؤو زماوي ؾىىاث، ًدهو بػضها الغبذ مً اؾدثماعها في قت ًُ رة 

ًامل اإلااؾؿت ببُؼ خصخه لصاخبها، وفي خاالث نلُلت حضا )والخضًث هىا غً وانؼ  اإلاساػغ بغؤؽ اإلااُ زغوحا مً 

و البىعصت )خضر ػغم الخغوج في الجؼاثغ( ًدىاُػ غليها إلااؾؿت مالُت ؤو صىاغُت ؤو ًدهو زغوحا مل ٌُا غً ػٍغ

لها مً ػغف NCA Rouibaهظا مؼ شغيت   (.Africinvestبػض جمٍى

 الشركات المتخصصة
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ؼ اإلاػغوطت غليها، وهما ألامىاُ  ل اإلاشاَع ً لخمٍى ًاث عؤؽ اإلااُ اإلاساػغ في الجؼاثغ غلى مصضٍع حػخمض شغ

ًان اإلاشغوع ًخؼلب حجما يبيرا مً  ً بطا  مًٌ ؤن جمؼج بين اإلاصضٍع الخاصت ؤو ؤمىاُ صىاصًو الاؾدثماع الىالثُت، ٍو

ًاث عؤؽ اإلااُ اإلاساػغ مجم ضًغ شغ
ُ
ًامل والًاث الىػً، عؤؽ اإلااُ. للخإيُض، ج ىغت مً صىاصًو الاؾدثماع اإلاىدشغة غبر 

ملُاع صوالع لٍل صىضوم( جضًغ  1بدُث ؤهه ًهؼ جدذ غهضة ًل شغيت مجمىغت مً الصىاصًو )بغؤؽ ماُ نضعه 

 مداقظها بهضف طمان الخىمُت في جلَ الىالًاث. 

ًاث عؤؽ اإلااُ اإلاساػغ، وباالغخماص غلى جها غ لجىت جىظُم غملُاث البىعصت قُما ًسص وانؼ وشاغ شغ ٍع

؛ ؾِخم بغضاص خىصلت بُاهُت بما خىػة 2020، 2019، 2018، 2017للؿىىاث الخالُت غلى الخىالي:  COSOBومغانبتها 

الث. ت مً جمٍى  مداقظها الاؾدثماٍع

 شسكت الجصائس اطدثماز .أ 

ملُاع صج،  1بغؤؽ ماُ نضعه يشغيت مخسصصت في عؤؽ اإلااُ الاؾدثماعي،  2010جإؾؿذ الجؼاثغ اؾدثماع ؾىت 

 CNEP- BANQUEوبىَ   BADRمىػع غلى بىٌين غمىمُين هما بىَ

 )ملُىن دج( 2020-2017(: إحمالي وشاط شسكت "الجصائس اطدثماز" بين الفترة 3الشكل )

 

غ   COSOBاإلاصضع: مً بغضاص الباخثين باالغخماص غلى جهاٍع

ؼ اإلامىلت زالُ ألاعبؼ ؾىىاث مً البُان، وبشٍل غام، خههذ "الجؼاثغ  اؾدثماع" همىا ػكُكا في غضص اإلاشاَع

ًاهذ وؿبخه خىالي  ؼ مسخلل الهؼاغاث الانخصاصًت، لًٌ 2020و 2019بين  19اإلاضعوؾت  . مؿذ هظه اإلاشاَع

إحي بػضه 56هى نؼاع الصىاغت بما وؿبخه  2020ًبهى الهؼاع اإلاهُمً غلى جىحه اؾدثماعاث الشغيت في ؾىت  ، ٍو

ًان 20نؼاع الخضماث بيؿبت  ؼ مدكظتها وفي هكـ الؿىت، قهض  . ؤما غً مغاخل جضزل الجؼاثغ اؾدثماع في مشاَع

ؼ الاهؼالم بيؿبت يبيرة بلؿذ  الث في مغخلت الىمى. 22، ومثلذ وؿبت 74الخىحه الػام بلى مشاَع  جمٍى
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ت للمظاهمت .ب   FINALEPالشسكت املالُت الجصائٍس

ماعؽ عؤؽ اإلااُ الاؾدثماعي ؤُو شغيت  FINALEPحػخبر 
ُ
. جإؾؿذ نبل ظهىع الهاهىن اإلاىظم للػملُت في الجؼاثغ  ج

ًاث في الجؼاثغ في  1991ؾىت  بمىحب ناهىن الىهض والهغض، بلى ؤن جم وطؼ الهاهىن ألاؾاس ي الخاص بهظه الشغ

ت ؤوعوبُت في عؤؽ مالها، ونض جىانصذ 2006 ًاهذ اهؼالنتها بمؿاهمت حؼاثٍغ اإلاؿاهمت ألاوعوبُت مػمغ الؼمً ختى . 

في خين ؤن  CPAمً ػغف%24ووؿبت  BDLمً ػغف% 66ؤصبذ عؤؽ مالها ًدشٍل مً مؿاهمت طاث ؤؾلبُت بيؿبت 

 ملُاع صج. 3,2عؤؽ مالها الخالي بلـ 

غ الؿابو FINALEPؤّما غً اليشاغ الاؾدثماعي لشغيت   قخظم في مدكظتها ختى جهاًت، يما حاء في هكـ الخهٍغ

 ملُىن صج. 684,9بحمالي الاؾدثماع قيها  غشغ ماؾؿاث ًيشؽ ؤؾلبها في نؼاع الصىاغت، ونض بلـ 2020ؾىت 

ل اإلااؾؿاث، وهي جهىم  AIFوIC0SIA capital باليؿبت لشغيتي قلم جباشغا الػمل بشٍل مىؾؼ غلى جمٍى

هذ مؿاهمت مالُت وخُضة بما نُمخه ملكا وخه IC0SIA 22اؾخهبلذ شغيت  2020باؾخهباُ اإلالكاث وصعاؾتها. في ؾىت 

 ملُىن صج في مغخلت ؤلاوشاء. 152,4

ل املؤطظاث الىاشئت  .ج   ASFصىدوق جمٍى

ل اإلااؾؿاث الىاشئت  مً  2020قهى ماؾؿت عؤؽ ماُ مساػغ جم جإؾِؿها في ؾبخمبر  ASFؤما غً صىضوم جمٍى

، CPA، الهغض الشػبي الجؼاثغي BNA، البىَ الىػجي الجؼاثغي BEAػغف ؾخت بىىى غمىمُت )بىَ الجؼاثغ الخاعجي 

كُت  ، بىَ الخىمُت CNEP Banque-بىَ–، الصىضوم الىػجي للخىقير والاخخُاغ BADRبىَ الكالخت والخىمُت الٍغ

ل اإلااؾؿاث الىاش 1,2( بغؤؽ ماُ نضعه BDLاإلادلُت  ئت ملُاع صج. جهىم اإلاهمت ألاؾاؾُت للصىضوم غلى مغاقهت وجمٍى

 اإلاخدصلت غلى الخصيُل لػالمت "ماؾؿت هاشئت" بلى ؾاًت مغخلت الىطج.

ماؾؿت هاشئت ؤغغبذ غً عؾبتها  350، قهض اؾخهبل الصىضوم 2021و 2020قُما ًسص وشاغ الصىضوم بين 

ملكا مً بُنها. وخؿب ما  139في مشاعيت عؤؽ مالها مؼ مؿخمغ زاعجي بغؤؽ ماُ مساػغ، ونام الصىضوم بمػالجت 

غ للجىت جىظُم غملُاث البىعصت ومغانبتها لؿىت ماؾؿاث هاشئت  8، قهض جّم اإلاؿاهمت في 2021 حاء في آزغ جهٍغ

له بهُمت  33ملُىن صج مؼ اإلاىاقهت غلى  100,7بمبلـ بحمالي نضعه  ؼ  346مشغوغا لخمٍى ملُىن صج. حؿؼي هظه اإلاشاَع

  والًت غبر التراب الجؼاثغي. 22لسخابُت والبُىجٌىىلىحُا في نؼاع الصىاغت، الصخت والخٌىىلىحُا اإلاالُت، الخىؾبت ا

لها، جم الاغخماص  عؾبت مً الباخثين في غغض إلادت غً هىع اإلااؾؿاث الىاشئت التي نام الصىضوم لخض آلان بخمٍى

 ، وهي يما ًلي: LINKEDINغلى ميشىعاجه اإلاىحىصة في خؿابه غلى اإلاىصت اإلاهىُت
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م زالل  ASFملمىلت عً ا(: املؤطظاث الىاشئت 1الجدول )  2022-2020طٍس

 اللُمت املعسوضت اطم الشسكت

Moufid business 

intelligence 

اصة  مشغوع ألصاة مبخٌغة جٌدشل جلهاثُا الاهدغاقاث في البُاهاث اإلاالُت وجضمج البُاهاث اإلاالُت لٍؼ

جدذ اؾم هظا الاؾم. ًسخص ؤصخابها في مجاُ  2020ؤلاهخاحُت، جم بوشاء هظه اإلااؾؿت الىاشئت في غام 

ًاث.   ب غبر ألاهترهذ وعنمىت الشغ  الاؾدثماعاث والخضٍع

Algeria Geomatics 

Innovation - AGI 

مسخصت في الابخٍاع الجُىماجٍُي، جىقغ خلىال زضماجُت لخىظُم جضابير ؤلاؾازت مً ؤحل مىاحهت الٍىاعر 

 الؼبُػُت والخض منها في اإلاؿخهبل.

IMENIIUM BIO  ت، حػخمض غلى ما جهضمه الؼبُػت الؾخسغاج اإلاٍىهاث شغيت مبخٌغة في مجاُ الخٌىىلىحُاث الخٍُى

  dermoؿخسضمت في مؿخدظغاث الخجمُل اليشؼت اإلا

TECHMOLOGY َُماؾؿت هاشئت مسخصت في الغوبىج 

OPTICHARGE مسخصت في غالم الىهل والخضماث اللىحؿدُت 

BEE SIHA- مىصت بلٌتروهُت حػغض زضماث الكدص غً بػض بصحت 

9acima - ت باؾخسضام جهضم هظه اإلااؾؿت زصىماث للماؾؿاث والػاملين قيها غلى حمُؼ  كظُمت الىكهاث الظغوٍع

ضي للػماُ: الغغاًت الصخُت والؿظاء والخإمين واإلاضاعؽ...  خؿابهم البًر

FRIDOC  ت، الخهىُت والهاهىهُت اإلاىحىصة في مىصت في شٍل عقُو بصاعي، جداُو اإلاىصت حمؼ ًل اإلالكاث ؤلاصاٍع

 الجؼاثغ، وهظا ٌؿهل غلى اإلاىاػً الخدهو مً مٍىهاث ؤي ملل.

 LINKEDINغلى ASF اإلاصضع: مً بغضاص الباخثين اؾدىاصا بلى صكدت 

ًاث عؤؽ اإلااُ اإلاساػغ في الجؼاثغ،  غ لػمل شغ
ّ
ؤما غً حشٌُلت اإلاىاص الهاهىهُت واإلاغاؾُم الخىكُظًت التي جاػ

غاجو ، وما ًهؼ غلى بػع الىصىصوجىطُذ وههض  ة( ؤؾهبذ في نغاء 203، 198، ص2018قالباخثت بىنكت )

 الباخثْين في هظا الػىصغ هى غغض الجاهبين ألاؾاؾين في جلَ الدشٌُلت الهاهىهُت ختى حؿهل غملُت الخهُُم.

ًاث عؤؽ اإلااُ اإلاساػغ في الجؼاثغ وقو الهاهىن ألاؾاس ي عنم  ش  11-06حػمل شغ  2006حىان  24اإلااعر بخاٍع

 
ُ
ًاث عؤؽ اإلااُ اإلاساػغ وآلُت غملها. ؤ ظم ًل ما ًسص جىظُم شغ جبؼ هظا الهاهىن بهاهىن جٌمُلي في هكـ الؿىت ٍو

ًاث ؾير اإلاهُمت، وجلخه مغاؾُم جىكُظًت هضقها جىطُذ اإلايزاث الجباثُت وؾيرها. م آللُت غمل الشغ
ّ
 والظي ًىظ

ؼ 2016في ؾىت  ، وامخثاال لؼلباث اإلاسخصين في قصل ماؾؿت حمؼ ألامىاُ غً ماؾؿت حؿُيرها، جّم حشَغ

لهاض ي بخدضًض يُكُت بوشاء حؿُير ومماعؾت وشاغ شغيت حؿُير صىاصًو الاؾدثماع. جسظؼ وا 205-16الهاهىن عنم 

غ ، COSOBهظه اإلااؾؿاث للغنابت مً ػغف لجىت جىظُم غملُاث البىعصت ومغانبتها  والتي بضوعها جهىم بيشغ جهاٍع

ت خُى وشاغ مسخلل اإلااؾؿاث.  ؾىٍى

 . زعاة ألاعمال في الجصائس: 2.1.3

  Casbah (CBA)  ظهغ ججّمؼ ؤهمُت اإلاؿدثمغ اإلاالثٍي في لػب صوع اإلاهاُو بلى حاهب صاخب اإلاشغوع،بالىظغ بلى 
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business angels  في بػاع "بغهامج الكغص  2012ؤُو شبٌت مؿخهلت لغغاة ألاغماُ في الجؼاثغ، جّم بػالنها في

ٍى ًان ولُض مباصعة اإلاجخمؼ ألامٍغ حؼاثغي اإلاىحىص في الىالًاث اإلاخدضة -الانخصاصًت مً ؤحل الشباب الجؼاثغي" الظي 

ً اإلاضزٍغ ٌُت. ًظّم الخجّمؼ مجمىغت مً اإلاهاولين واإلاؿدثمٍغ ً اإلاهخمين باؾدثماع ونتهم وؤمىالهم في ماؾؿاث ألامٍغ

هاشئت ؤو ناثمت في الؿىم، يما ؤجها مىصت للدشابَ ؤًً ًخالقى اإلاؿدثمغون واإلاهاولىن لخباصُ ألاقٍاع، اإلاىانشت في 

ت وؤلاعشاص.   الكغص الاؾدثماٍع

خجاعب اإلاهىُت غً الهضف مً بوشاء هظه الشبٌت، وهى اؾخسضام الٌكاءاث وال GUST.comًخدضر مىنؼ 

ًاة للخجغبت  ين اإلاخىاحضًً في الى.م.ؤ مً ؤحل صغم وجىحُه الشباب الجؼاثغي لٍُىهىا مهاولين هاجخين. في مدا للجؼاثٍغ

الغاثضة لىاصي الؿُلٍُىن. وغلُه، ًخمثل الهضف اإلاؿخضام لهظا الخجمؼ في ؤن ًهىم ؤغظاءه بخىقير ناغضة صلبت مً 

 اُ غلى اغخباع ؤجهم مهىُىن مدترقىن. الخبرة والخجغبت في مجاُ ألاغم

ل الجماعي في الجصائس:3.1.3  . الخمٍى

ه اؾخضغاء مكخىح، غبر ؤلاهترهذ، في مهالهما  Macht & Weatherstong (2014) ًصل
ّ
ل الجماعي غلى ؤه الخمٍى

ملٌُت مً ؤحل  لخىقير مىاعص مالُت بما في شٍل جبرغاث ؤو بالخباصُ غلى شٍل مٍاقإة ؾير مالُت ؤو في شٍل خهىم 

و مىصاث غلى ألاهترهذ ؤًً ًخم اإلاباصعة ألؾغاض مدضصة ل في هظا الشٍل جخم غً ػٍغ . واإلاهصىص هىا ؤن غملُت الخمٍى

ل الخشض.  ً لُخم جىظُكها وقو غضة ؤشٍاُ في بػاع جمٍى  ججمُؼ ألامىاُ مً صؿاع اإلاضزٍغ

ل  CHRIKYلٌترووي، حػخبر وخؿب مىنػها ؤلا. NINVESTIو  CHRIKYجىحض مىصتي في الجؼاثغ،  مىصت للخمٍى

و الخشض ؤو الجمهىع. حؿخجُب لؼلباث متزاًضة مً عواص ألا  ػهم غً ػٍغ لُت إلاشاَع غماُ الباخثين غً قغص جمٍى

ل الىهضي. ل البضًل غً الخمٍى  ًهضمها لهم هظا الخمٍى

جيشُؽ هظه ألازيرة يما جّم بوشاء ؾغقت زاصت باإلااؾؿاث الىاشئت غلى مؿخىي بىعصت الجؼاثغ، مً ؤحل 

و اإلالٍي يمسغج طو  ل حضًضة للماؾؿاث الىاشئت، وبةمٍاجها ؤن جٍىن باصعة حُضة لدصجُؼ الؼٍغ وجىقير قغص جمٍى

ت غىض جىاُػ اإلاساػغ بغؤؽ اإلااُ غلى خصصه قيها بػض اهتهاء قترة الاؾدثماع.  ؤولٍى

 . واكع ألاهظمت الحىكمُت2.3

ل غلى اإلااؾؿاث بن هجاح الخدضي الانخصاصي الظي ًغاه ؼ ؤلاهخاج وجٌثُل اليؿُج الصىاعي بالخػٍى ً غلى جىَى

الىاشئت واإلاصؿغة يظلَ، ًهىم غلى البىاء مخٍامل ألابػاص للىظام البُئي، ال ؾُما الجؼثُت الخاصت بالىظام الهاهىوي. 

و ب2020قمىظ ؾىت  ُنها وبين باقي ، خاُو اإلاشغع الجؼاثغي البضء بخػٍغل اإلااؾؿت الىاشئت ختى ًخم الخكٍغ

ل اإلااؾؿاث الىاشئت ونغاعا  اإلااؾؿاث، يما نضم جإػيرا ناهىهُا لخاطىاث ومؿغغاث ألاغماُ، ويظا صىضوم جمٍى

ل الجماعي. قُما ًلي غغض لهظه الهىاهين:     ًخػلو بمىصاث الخمٍى
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 2019املؤزر في دٌظمبر  14-19. اللاهىن زكم 1.2.3

ً هما: 2020ناهىن اإلاالُت لؿىت  جظّمً هظا الهاهىن  ًان الخضًث غً اإلااؾؿاث الىاشئت قيها ًخػلو بإمٍغ ، و

بي وصىضوم الضغم، صون ؤي جىطُذ إلااهُت اإلااؾؿاث التي ؾدؿخكُض مً ؤلاغكاء والضغم.   ؤلاغكاء الظٍغ

عفى الشسكاث الىاشئت مً مً الهاهىن اإلاظًىع  69ونض ؤنّغ اإلاشغع الجؼاثغي في اإلااصة 
ُ
بت على أزباح "ح الضٍس

ت".  مً هكـ  131وؤطاف اإلاشغع في اإلااصة الشسكاث والسطم على اللُمت املضافت باليظبت للمعامالث الخجاٍز

ىت زكمه الهاهىن ؤهه س املىظىمت طعىىاهه صىدوق دعم وج 302-150: "ًيشأ خظاب جسصُص زاص في الخٍص ٍى

اإلااصة بالخكصُل الدسجُالث التي جخم في باب بًغاصاث ونض وضخذ " startupالاكخصادًت للمؤطظاث الىاشئت 

وهكهاث الصىضوم، وجٍىن مهّمخه ألاؾاؾُت الؿهغ غلى جغنُت اإلااؾؿاث الىاشئت مً زالُ اخخظاجها زاصت جلَ التي 

ًاء الاصؼىاعي.  جهىم غلى الخٌىىلىحُا الػالُت والظ

 (:2020)طبخمبر  254-20املسطىم الخىفُري زكم . 2.2.3

اإلاخػلو بةوشاء اللجىت الىػىُت إلاىذ غالمت "ماؾؿت  254-20إلاشغع الجؼاثغي اإلاغؾىم الخىكُظي عنم ؤصضع ا

. ونض طيغ هظا اإلاغؾىم في قصله الغابؼ *هاشئت "، "مشغوع مبخٌغ"، "خاطىاث " وجدضًض مهامها وحشٌُلتها وؾيرها

مىه  11جضابير صغمها، خُث هصذ اإلااصة  مجمىغت الشغوغ التي بمىحبها جمىذ غالمت ماؾؿت هاشئت، باإلطاقت بلى

 ًل ماؾؿت زاطػت للهاهىن الجؼاثغي، وجدترم اإلاػاًير اإلاىضخت في الشٍل ؤصهاه: "مؤطظت هاشئت"غلى ؤهه حػخبر 

 (: معاًير مىذ عالمت مؤطظت هاشئت4الشكل )

 

 254-20اإلاصضع: مً بغضاص الباخثين باالغخماص غلى ما وعص في اإلاغؾىم الخىكُظي 

ت في ػغح  ؼ لجىت مىذ الػالمت غلى ؤن باالغخماص غلى ؤن ًٍىن همىطج الػمل الخجاعي ًخميز باالبخٍاٍع
ّ
غي

ُ
وغلُه، ج

خلُى حضًضة في شٍل مىخجاث ؤو زضماث للمؿتهلَ اإلادلي ؤو ألاحىبي. يما ؤطاف الىػٍغ اإلاىخضب بػع الخػضًالث 

التي جسص بالضعحت ألاولى بزباث الؼابؼ الابخٍاعي قُما ًسص اإلاػاًير مىطىغُت إلاىذ غالمت ماؾؿت هاشئت، و 

 خُث ؤن اللجىت جؼلب غلى ألانل وحىص ؤخض اإلاػاًير الخالُت: ليشاػها،

 

ضة الغؾمُت 2020واإلاخظمً لهاهىن اإلاالُت لؿىت  2019صٌؿمبر  11، اإلااعر في 14-19ناهىن عنم   ت غضص ، الجٍغ ، صاصعة 81الجؼاثٍغ

ش   .49، 48وص  26، ص 2019صٌؿمبر  30بخاٍع
ضة الغؾمُت الػضص عنم 2020ؾبخمبر  15اإلااعر في  254-20اإلاغؾىم الخىكُظي عنم  *   .11ص 2020ؾبخمبر 21، الصاصع في 55، الجٍغ

الخضوع 
للقانون 
 التجاري 

ال يتجاوز 
 8عمرها 
 سنوات

نموذج 
أعمال مبتكر 
لمنتجات أو 

 خدمات 

 

أن ال يتجاوز 
رقم األعمال 
المبلغ المحدد 
من طرف 

 اللجنة

رأس مال 
مملوك 

   %50بنسبة 

أن ال 
يتجاوز عدد 

 250العمال 
 عامال 

إمكانيات 
 نمو عالية
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س -1 ًاهذ الشغيت جىكو الىفلاث في البدث والخطٍى غ. 15: بطا   % مً حجم ؤغمالها في البدث والخؼٍى

و اإلااؾـ ًملٍىن شهاصة صيخىعاه ؤو ؤيثر )وؤؾؿىا صفت ألاعضاء املؤطظين -2 ًان هصل ؤغظاء الكٍغ : بطا 

ًاصًمُت(.  ًاث هاشئت في مجاُ ؤبداثهم ألا  شغ

ًان بةمٍاهَ جهضًم غلى ألانل همىطج مبضجي البخٍاع اإلاهضم، بط ًمًٌ ؤن ًإزظ هظا جلدًم همىذج مبدئي -3 : بطا 

ًاملت ؤو ج بُت )الىمىطج غضة ؤشٍاُ: مىصت بلٌتروهُت  بي. demoجٍغ  (، عابؽ هدى الخؼبُو ؤو قُضًى ججٍغ

 : بطا جدصلذ شغيخَ غلى بغاءة ازتراع ؤو بغهامج مسجل ؾىاء غلى اإلاؿخىي الىػجي ؤو الضولي.   ملكُت فسدًت -4

 الخاص بمظسع ألاعمال: 356-20املسطىم الخىفُري زكم . 3.2.3

"مؤطظت جسكُت وحظُير هُاكل دعم املؤطظاث الىاشئت" جّم بوشاء ؤُو مؿغع ؤغماُ في الجؼاثغ جدذ مؿمى  

دمل الدؿمُت اإلاسخصغة 356-20بمىحب اإلاغؾىم الخىكُظي عنم  . وهى ماؾؿت غمىمُت « ALGERIA VENTURE »ٍو

 طاث ػابؼ صىاعي وججاعي. ًهىم اإلاؿغع بمجمىغت مً اإلاهام هىحؼها قُما ًلي:

  مجاُ هُاًل صغم اإلااؾؿاث الىاشئت خؿب ًل مجاُ وشاغ؛اإلاشاعيت في جىكُظ الاؾتراجُجُت الىػىُت في 

  ؼ التي جظمً مخابػت اإلااؾؿاث الخاملت لػالمت ماؾؿت هاشئت ويظا مشغوع بغضاص وجىكُظ مىاهج الدؿَغ

 مبخٌغ لغص اخخُاحاتهم.

 :2020مً كاهىن املالُت الخكمُلي لظىت  45املادة . 4.2.3

ل الجماعي في الجؼاثغ اإلاالُت الخٌمُليمً ناهىن  45خؿب ما حاءث به اإلااصة  ػلو غلى هظام الخمٍى
ُ
"مظدشاز ، ؤ

ل بلُه مهّمتالخمىٍل الدظاهمي"،  "زلم وإدازة مىصاث الاطدشازة في مُدان الاطدثماز الدظاهمي واطدثماز  وؤًو

ت حظاهمُت".  ع اطدثماٍز ل أمىال الجمهىز الكبير على ألاهترهذ في مشاَز وفي نغاءة لهظه اإلااصة، جم الترييز غلى الخمٍى

ع غىه مؿاهمت مشاعيت في عؤؽ ماُ اإلاشغوع. لهظا، جّم بًٍاُ مهّمت جدضًض 
ّ
الجماعي بإمىاُ اإلالٌُت، والظي ًخمس

ً في مُضان الاؾدثماع الدؿاهمي بلى لجىت جىظُم غملُاث البىعصت ومغانبتها مؼ  شغوغ اغخماص ومماعؾت اإلاؿدشاٍع

ت، الىؾؼاء زظىغه ًاث الخجاٍع ماعؽ هظا اليشاغ الشغ ًُ مًٌ ؤن  ًُ غملُاث البىعصت  يفم إلاغانبت هظه الهُئت. 

ًاث حؿُير صىاصًو الاؾدثماع. يفاإلاػخمضة إلاماعؾت ؤوشؼت الاؾدشاعة   اؾدثماع الهُم اإلاىهىلت واإلاىخجاث اإلاالُت ويظا شغ

 لبىك الجصائس: 01-2021الىظام زكم . 5.2.3

الجؼاثغ للماؾؿاث الىاشئت والىاشؼين في اإلاجاُ الغنمي مً زالُ مصاصنخه غلى مشغوع حاء صغم بىَ 

ص في ماصجه عنم  01-2021الىظام عنم 
ّ
غز ًُ إلاصّضعي الخضماث الغنمُت غبر ألاهترهذ ويظا مصّضعي  02والظي 

ين بالخصغف بٍامل بًغاصاته م مً الصاصعاث اإلاسجلت في الخضماث الخاصت باإلااؾؿاث الىاشئت وباإلاهىُين ؾير الخجاٍع

 
  ضة الغؾمُت عنم 2020هىقمبر  30اإلااعر في  356-20اإلاغؾىم الخىكُظي عنم ش   73، الجٍغ  . 10، ص 2020صٌؿمبر  06الصاصعة بخاٍع
   ضة الغؾمُت عنم 2020مً ناهىن اإلاالُت الخٌمُلي لؿىت  45اإلااصة ش  33، الجٍغ  .14، ص 2020حىان  4الصاصعة بخاٍع

   2007قُكغي  3اإلااعر في  01-2007اإلاػّضُ واإلاخمم للىظام عنم  2021ماعؽ  28اإلااعر في  01-2021هظام عنم. 
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الخؿاباث بالػملت الصػبت، وبغكائهم مً بلؼامُت بحغاء الخىػين اإلاصغفي، وهظا ما مً شإهه حؿهُل غملُت جصضًغ 

 الخضماث الغنمُت وحصجُػها.

 :freelancer» « الخاص بامللاول الراحي 23-22كاهىن زكم . 6.2.3

دؿب لصالح اإلاشغع الجؼاثغي في
ُ
اصة ألاغماُ في  في زؼىة حُضة ج ؼ الدشٌُلت الهاهىهُت الخاصت بٍغ اججاه حػٍؼ

الظي ًدّضص الهىاغض والشغوغ اإلاؼبهت غلى مماعؾت  2022صٌؿمبر  19اإلااعر في  الجؼاثغ، جّم بصضاع الهاهىن اإلاظًىع 

زض بصفت كل شخص طبُعي ًمامً الهاهىن اإلاهاُو الظاحي غلى ؤهه: " 02وشاغ اإلاهاُو الظاحي. ونض غغقذ اإلااصة 

فسدًت وشاطا مسبدا ًىدزج ضمً كائمت اليشاطاث املؤهلت لالطخفادة مً اللاهىن ألاطاس ي للملاول الراحي وال 

ع املعمىل به"،  ونض اؾدثجى الهاهىن اإلاهً الخغة واإلاهً ًخعدي زكم أعماله الظىىي خدا ًددد طبلا للدشَس

ؼ.  واليشاػاث اإلاهىىت والخغقُت مً هظا الدشَغ

ت، قةن هظا الخإػير مً  وفي جىطُذ ًالت ألاهباء الجؼاثٍغ للىػٍغ اإلاىخضب خُى ؤهمُت هظا الىص الهاهىوي في مىنؼ و

ت صون حؿؼُت مً الظمان الاحخماعي، وبالخالي اإلاؿاهمت في  شإهه جهلُص غضص الٌكاءاث التي جيشؽ في الؿىم اإلاىاٍػ

اصًت الجضًضة التي ظهغث مؼ بغوػ انخصاص اإلاػغقت بصماحها في الانخصاص الغؾمي، مً زالُ جىظُم ألاوشؼت الانخص

غ اإلاىانؼ وجؼبُهاث الهىاجل، ؾاثهي جؼبُهاث الىهل، الخجاعة ؤلالٌتروهُت، جصمُم  والىؾاثل الغنمُت مثل: جؼٍى

الؿغاقَُ وحؿُير مىصاث الخىاصل الاحخماعي، وهظا ما ؾُػمل غلى جسكُع ؤغباء اإلااؾؿاث الىاشئت مً زالُ 

ت بين اإلااؾؿاث اإلاسخلكت.جمٌُنهم مً الا   ؾخػاهت بمهاولين مؿخهلين والاؾخؿالُ اإلاشترى للمىاعص البشٍغ

مً هكـ الهاهىن، ملؼما بالدسجُل في السجل الىػجي للمهاُو الظاحي  09ًٍىن اإلاهاُو الظاحي، خؿب اإلااصة 

ذ لضي الصىضوم الىػجي للظمان الاحخماعي لؿير ألاحغاء، مهابل اؾخكاصجه م ً قخذ خؿاب بىٍي ججاعي، والخصٍغ

بي جكظُلي.  مؿَ مداؾبت مبؿؼت وهظام طٍغ

ضة الغؾمُت الهاهىن  الظي ًدمل جخمُما ألخٍام الهاهىن ألاؾاس ي الخاص  22-22يما جظّمً آزغ غضص مً الجٍغ

 بالىظُكت الػمىمُت والهاض ي بالؿماح للمىظل بالخصُى غلى غؼلت ؾير مضقىغت ألاحغ بهضف "بوشاء ماؾؿت". جٍىن 

مضة الػؼلت ؾىت واخضة وجمضص بلى ؾخت ؤشهغ اؾخثىاء، ٌؿمذ زاللها للمىظل صاخب اإلااؾؿت مً الاؾخكاصة مً 

مسخلل الامخُاػاث وؤلاغاهاث اإلامىىخت في بػاع ألاحهؼة الػمىمُت مً ؤحل جىؾُؼ اليشاغ. ًإحي هظا الهاهىن في بػاع 

اصة ألاغماُ غىض اإلاىظكين الػمىمُين في ؾبُل   جدؿين وطػُتهم اإلاالُت والاؾخهالُ بػملهم الخجاعي الخاص.حصجُؼ ٍع

 : شسكت مظاهمت بظُطت09-22اللاهىن . 7.2.3

ًاث 2022اإلااعر في ماي  09-22بمىحب الهاهىن  ، اؾخدضر اإلاشغع الجؼاثغي مازغا شٌال حضًضا مً الشغ

ت ؾماه   غالمت "ماؾؿت هاشئت".مسصصت بشٍل خصغي للماؾؿاث التي جدمل "شسكت مظاهمت بظُطت" الخجاٍع

 

ت غضص 2022صٌؿمبر  18، اإلااعر في 23-22ناهىن عنم   ضة الغؾمُت الجؼاثٍغ ش 85، الجٍغ  .6، 5، ص 2022صٌؿمبر  19، صاصعة بخاٍع

   ضة الغؾمُت غضص 59-75)اإلاػّضُ واإلاخّمم لألمغ عنم  2022ماي  5اإلااعر في  09-22الهاهىن عنم ش 32(، الصاصع في الجٍغ ماي  14،بخاٍع

 .12، ص 2022
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ًاث اإلاؿاهمت بساصِخين ؤؾاؾِخين، ججػلها مسخلكت غً باقي  ت اإلاؿخهلت غً شغ جىكغص هظه الشغيت الخجاٍع

ت الخػانضًت في الخإؾِـ. ت، هما: زاصُت ًىجها ؤلاػاع الهاهىوي للماؾؿاث الىاشئت، زاصُت الخٍغ ًاث الخجاٍع  الشغ

 (556صكدت  ،2022 )بىنغوع،

( جدلُله ألؾباب تهُئت شٍل ناهىوي حضًض ًخكّغص باإلااؾؿاث الىاشئت، ُمغحػا 2022بىنغوع )واصل الباخث 

ًاث ؤمىاُ خُث ؤن ؤؾلبهم في بضاًت  ؼ اإلابخٌغة ألامىاُ الٍاقُت لخإؾِـ شغ الؿبب بلى غضم امخالى ؤصخاب اإلاشاَع

ً اإلانهي(، يما ال ًمًٌ ؤ جى حامػاث ومػاهض الخٍٍى اصة ألاغماُ )زٍغ و ٍع ن ًٌدؿبىا صكت الخاحغ مؼ جدّمل ػٍغ

ًاء اإلاخظامىين، ؤما باليؿبت للشغيت طاث اإلاؿاولُت اإلادضوصة وماؾؿت الصخص  ًالشغ مؿاولُت ؾير مدضوصة 

الىخُض واإلاؿاولُت اإلادضوصًت، ومؼ ؤن الهُىص غلى حجم عؤؽ اإلااُ ملغى واإلاؿاولُت قيها مدضوصة، بال ؤن اإلاشغع 

ًاهذ ٌشترغ ؤن ًٍىن مضًغها شخصا ػ صػب قيها اجساط الهغاع زاصت بطا  بُػُا مؼ جدضًض شغوغ حػُِىه وغؼله، ٍو

ت. ًاء مدؿاٍو  خصص الشغ

ظُل الباخث في مهاله )بىنغوع، ًاء اإلااؾؿت الىاشئت، خُث ؤن 2022ٍو ت الخػانض لشغ ( جىطُدا لخاصُت خٍغ

ت في شهين:  اإلاشغع لم ًكغض غليها هظاما ناهىهُا ماؾؿاجُا، وجغى لها الخٍغ

  ت جدضًض: عؤؽ ماُ الشغيت في الهاهىن ألاؾاس ي، الهُمت ؤلاؾمُت لألؾهم، يُكُت غىض ؤلاوشاء مً زالُ خٍغ

جهضًغ ألاؾهم الىاججت غً جهضًم الػمل، وألاعباح اإلاسصصت لها، الخهضًغ الىهضي لألمىاُ الػُيُت صون اللجىء بلى 

 مىضوب الخصص.

  ت في حػُين عثِـ الشغيت ؤو في ؤلاصاعة والدؿُير، ومً ؤحل جكػُل الخػا ًاء، جغى اإلاشغع الخٍغ ون بين الشغ

ت في الهاهىن ألاؾاس ي.  مضًغ غام، وختى في الهغاعا الجماغُت ًخم جدضًضها بٍل خٍغ

 1275اللساز الىشازي . 8.2.3

ووػاعة جىكُظا لالجكانُت اإلابرمت بين ًل مً وػاعة انخصاص اإلاػغقت، اإلااؾؿاث الىاشئت واإلااؾؿاث اإلاصؿغة 

بساءة ازتراع".  -مؤطظت هاشئت/ شهادة -"شهادة "1275الخػلُم الػالي والبدث الػلمي، جّم صُاؾت "الهغاع الىػاعي 

ًاهذ جصب  وجإحي هظه اإلاباصعة مً ؤحل جثمين اإلاجهىصاث الؿابهت مً ػغف الؼلبت وألاؾاجظة غلى خّض ؾىاء، والتي 

ؼ مبخٌغة في جهاًت قترة جٍى  ًان في ؤؾىء في بغضاص مشاَع ٍنهم الجامعي وجهضًمها يمظيغاث جسغج. وألن هظا الػمل 

 خاالجه ًمىث في ؤوعام اإلاظيغة وال ًخم ججؿُضه، وفي ؤخؿً خاالجه ٌػاوي صاخبه مً ؾىء الخىحُه.

 واكع ألاهظمت املعسفُت. 3.3

خىلى ًخسصص هظا الجاهب مً الىظام البُئي في الجؼاثغ باإلاغاقهت والخىحُه ألصخاب اإلااؾؿ اث الىاشئت، ٍو

 الهُام بهظا الضوع ًل مً خاطىاث ألاغماُ ومؿغغاث ألاغماُ في الجؼاثغ. 

 

 -ًدضص يُكُاث بغضاص مشغوع مظيغة جسغج للخصُى غلى شهاصة حامػُت 2022ؾبخمبر  27اإلااعر في  1275غاع الىػاعي عنم اله 

 ماؾؿت هاشئت مً نبل ػلبت ماؾؿاث الخػلُم الػالي.
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ؼ اإلابخٌغة بٍل ما ًدخاحىهه مً ؤصواث  بشٍل غام، جظمً هظه اإلااؾؿاث اخخظان وبخاػت خملت ؤقٍاع اإلاشاَع

جماعي، يُكُت بغضاص مسؼؽ همىطج وزبراث للهُام بالضعاؾت الضنُهت إلاضي نابلُت الكٌغة للخجؿُض، يُكُت الػمل ال

 ألاغماُ، جىقير شبٌت غالناث مً مهاولين ؾابهين ؤو مخسغحين مً بغهامج الخاطىت. 

في هظا الجاهب، جّم الاهؼالم مً بوشاء لجىت وػىُت إلاىذ غالمت ماؾؿت هاشئت، مشغوع مبخٌغ وخاطىت، بػضها 

 جم بوشاء ؤُو مؿغع ؤغماُ في الجؼاثغ.

 ملىذ عالمت مؤطظت هاشئت، مشسوع مبخكس وخاضىتاللجىت الىطىُت  .1.3.3

ؼ اإلابخٌغة وجغنُتها، واإلاشاعيت في جغنُت  خُث جم اؾخدضار هظه اللجىت بهضف اإلاؿاهمت في حصخُص اإلاشاَع

الىظم البُئُت للماؾؿاث الىاشئت. وجخٍىن اللجىت التي ًغؤؾها الىػٍغ اإلاىخضب لضي الىػٍغ ألاُو اإلاٍلل باإلااؾؿاث 

ت وهي: وػاعة اإلااؾؿاث الىاشئت، اإلاالُت، الخػلُم الػالي والبدث9حؿػت ) ممثلين الىاشئت مً الػلمي،  ( نؼاغاث وػاٍع

ض واإلاىاصالث، الصىاغت، الكالخت، الصُض البدغي، الغنمىت والاهخهاُ . جخمثل (2021 صضًهي، و غغاب)الؼانىي  البًر

 مهام اللجىت قُما ًلي:

 ؼ اإلابخٌغة الظًً لم ًيشاوا ماؾؿت بػض؛ مىذ  غالمت مشغوع مبخٌغ ألصخاب اإلاشاَع

  ؾىىاث نابلت للخجضًض مغة واخضة، وؤي  4مىذ غالمت ماؾؿت هاشئت للماؾؿاث الخضًثت اإلابخٌغة، مضة

 ؾىىاث وشاغ ًخم سخب الػالمت؛ 4بزالُ في اإلاػاًير الؿابهت زالُ 

 مىج غالمت خاطىت ألاغماُ؛ 

 لباث اإلاىصغت بػض عقع مىذ ماؾؿت هاشئت ومشغوع مبخٌغ وخاطىت ؤغماُ.صعاؾت الؼ 

 .خاضىاث ألاعمال في الجصائس: 2.3.3

ترَحم ؤلانباُ الىاضح غلى بوشاء خاطىاث ومؿغغاث ؤغماُ في الجؼاثغ في الغؾبت الخهُهت للؿُاؾاث  ًُ

 الػمىمُت في صغم الابخٍاع غلى مؿخىي اإلااؾؿاث الىاشئت. 

غ لهم 
ّ
ؼ لخىق وبالخضنُو في مهام خاطىاث ألاغماُ، هجضها جكخذ ؤبىابها الؾخهباُ الشباب خملت ؤقٍاع اإلاشاَع

اصة ألاغماُ وهى  وهظا بػض حسجُله  "الخىحُه وإلازشاد الىىعي، املسافلت حىبا إلى حىب"غامل الّىجاح اإلادىعي في ٍع

خلهى مهابل هظا الدسجُل ؾلؿلت مخخالُت مً زضماث ؤلاعشاص  يُت التي حػغطها الخاطىاث؛ ٍو في البرامج الخٍٍى

ىاث مؿلهت للماؾؿاث اإلاسجلت واإلاىخمُت للخاطىت مً ػغف مغشضًً  واإلاغاقهت واإلاخمثلت ؤؾاؾا في: جىكُظ جٍٍى

الانخصاصًت بما قيها زضماث ؤلاصاعة واإلاداؾبت مؼ جىقير مٍان  ومضعبين مدترقين غلى غالنت بمسخلل الهؼاغاث

و اإلاشغوع بؿػغ مىسكع. بّن مهمت الخاطىت ال جخىنل غىض زضماث اإلاغاقهت الكىُت للمشغوع وبهما  الػمل مؼ قٍغ

ػهم اإلاضعوؾت غلى مؿخىي الخاطىت وباإلشغاف مً ً لػغض مشاَع بُت للمباصٍع ػغف  جمخّض لخصل بلى جىظُم ؤًام ججٍغ

ل اإلاالثم الخخُاحاث قترة اإلاشغوع مً ػغف غاعض ي ألامىاُ،  زبرائها مً ؤحل ؾاًخين: ألاولى حؿهُل الىصُى للخمٍى
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والثاهُت بوشاء غالناث مؼ ػباثً مدخملين إلاا ٌػغطه اإلاشغوع مً مىخج او زضمت زاصت في بػاع الابخٍاع اإلاكخىح. 

 لجؼاثغ غبر مسخلل الىالًاث.ًىّضح الشٍل ؤصهاه جىػَؼ خاطىاث ألاغماُ في ا

 (: جىشَع خاضىاث ألاعمال عبر والًاث الجصائس5الشكل )

 

 /incubateurs-les-https://startup.dz/pourاإلاصضع: مً بغضاص الباخثين باالغخماص غلى البُاهاث اإلاىحىصة في مىنؼ الىػاعة 

يما حغث الػاصة في ًل اإلاشاهض الانخصاصًت، تهُمً والًاث وؾؽ البالص غلى بحمالي غضص خاطىاث ألاغماُ بما 

 .SYLABSوخاطىت  INCUBMEخاطىت في الػاصمت لىخضها، هظيغ غلى ؾبُل اإلاثاُ خاطىت  14خاطىت، منها  19ٌؿاوي 

خاطىاث غمىمُت منها  09اطىت زاصت وخ 25ؤما بطا اغخمضها غلى الخهؿُم خؿب ػبُػت الخاطىاث، قهىاى 

، مؿُلت، بىمغصاؽ، الخاطىت الخٌىىلىحُت 2خاطىاث حامػُت )خاطىت حامػت واص ؾىف، ناإلات، نؿىؼُىت  08

للمضعؾت الىػىُت مخػضصة الخهىُاث، مغيؼ البدث في الخٌىىلىحُا الصىاغُت، خاطىت اإلاضعؾت الىػىُت الػلُا 

اصة ألاغماُ في ؤوؾاغ الشباب الجامعي، للهىضؾت الؼعاغُت(. حؿعى خاطىاث الا  غماُ الجامػُت بلى جغؾُش قٌغ ٍع

ج ػلبت ماؾؿاث هاشئت ٌؿيرون غملهم الخجاعي بإهكؿهم غىض  ب وجسٍغ ً وجضٍع وجدمل غلى غاجهها مهمت جٍٍى

 ماؾؿت هاشئت.    –شهاصة  1275اهخظاع غملُت الخىظُل، وهى هظا ما ًؼغخه مشغوع الهغاع الىػاعي 

ٍه، ًظم مىنؼ الىػاعة الخاطىاث اإلاخدصلت غلى وؾم خاطىت ؤغماُ قهؽ، يما جىحض خاطىاث ؤزغي للخىى 

حػمل صون خصىلها غلى هظه الػالمت، بطن قهي لً حؿخكُض مً ؤلاغكاءاث الجباثُت اإلاىحهت لخاطىاث ألاغماُ 

 لشغيت حاػي. ERPلشغيت ؤوعٍضو و TSTARTاإلاىؾىمت، غلى ؾبُل خاطىت 

 Algeria Venture. مظسع ألاعمال 3.3.3

ؼ في مغاخل مبٌغة حضا، ًاهذ خاطىاث ألاغماُ حؿتهضف اإلاشاَع ؼ  قةن مؿغغاث ألاغماُ بطا  حؿتهضف اإلاشاَع

 ؤشهغ يإنص ى خّض. 06التي لضحها مىخج مؼىع وحؿاغضهم غلى الىمى في زظىن 

تبسة، سطيف، )الشرق 
 (قسنطينة، بجاية

23% 

تيزي وزو، )الوسط 
العاصمة، بومرداس، 

 (تيبازة، بليدة ومسيلة
56% 

تلمسان، )الغرب 
 (وهران
9% 

األغواط، )الجنوب 
وادي سوف، توقرت، 

 (  وبشار
12% 

https://startup.dz/pour-les-incubateurs/
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ؼ الىظام البُئي لل ماؾؿاث الىاشئت، جّم بصضاع اإلاغؾىم الخىكُظي في هظا الؿُام، وجماشُا مؼ ما ًخؼلبه حػٍؼ

، *وجىظُمها وؾيرها والظي ًدضص مهامها "مؤطظت جسكُت وحظُير هُاكل دعم املؤطظاث الىاشئت"الخاص بةوشاء 

خُث هصذ اإلااصة ألاولى مىه غلى ؤهه " جيشإ ماؾؿت غمىمُت طاث ػابؼ صىاعي وججاعي حؿمى ماؾؿت جغنُت وحؿُير 

ا قاهخىع" وجضعىهُاًل صغم اإلااؾؿ في صلب الىص " اإلااؾؿت "  اث الىاشئت، جدمل الدؿمُت اإلاسخصغة " ؤلجيًر

 جاحغا في غالنتها مؼ الؿير". اإلااؾؿت في غالنتها مؼ الضولت للهىاغض اإلاؼبهت غلى ؤلاصاعة، وحػض وجسظؼ

ل مً شغيت صىهاػغاى، وبمهام ال جسخلل في  حىهغها غً جلَ جإؾؿذ ؤُو مؿغغت ؤغماُ في الجؼاثغ بخمٍى

اإلاىىػت بداطىت ألاغماُ، بال ؤن الازخالف الىخُض ًٍىن في ػمً الاخخظان، ؤطل غلُه، ؤن اإلاؿغغاث جهّضم بغامجا 

ً شبٌت مً الػالناث التي جظم الخبراء وعواص ؤغماُ ؾابهين ًٌغؾىن  اصة ألاغماُ، وجظؼ في مخىاُو اإلاباصٍع لضغم ٍع

ب وجى  حُه والغنابت غلى همى اإلاشغوع اإلادخظً؛ ًل هظا في ؾبُل النهىض به وحؿهُل ونتهم في اإلاؿغغت مً احل جضٍع

ل اإلاىاؾب.  وصىله للخمٍى

 INAPIاملعهد الىطني الجصائسي للملكُت الصىاعُت  .4.3.3

لت بلُه غلى اػالع بدُثُاث جىكُظها وخماًتها، و هي  جخؼلب غملُت الابخٍاع والازتراع ؤن ًٍىن صاخبها ؤو اإلاًى

ت التي جىهؿم بلى حؼثين: ملٌُت صىاغُت وخهىم اإلااللجىضعج ط . لهظا وحب جىقير هظام مخٍامل مً اإلالٌُت الكٌٍغ

ً، اإلاسترغين واإلاالكين غلى البدث وؤلاهخاج مً زالُ خماًت ؤقٍاعهم ومىخجاتهم، وهى الىظام  اإلاػالم ٌصّجؼ اإلابخٌٍغ

 لىاشئت.الظي ًجب ؤن ًٍىن في صلب غمل الىظام البُئي للماؾؿاث ا

الىػجي الجؼاثغي للملٌُت الصىاغُت  في الجؼاثغ، ًخم حسجُل وخماًت اإلالٌُت الصىاغُت غلى مؿخىي اإلاػهض

INAPI وهى ماؾؿت غامت طاث ػابؼ صىاعي وججاعي جدذ وصاًت وػاعة الصىاغت واإلاىاحم. ًسظؼ هظا اإلاػهض ،

، الظي ًدضص هظامه ألاؾاس ي. ًٍلل اإلاػهض باإلاهام الخالُت: 1998قُكغي  21اإلااعر في  68-98للمغؾىم الخىكُظي عنم 

(DRSDT، 2018، 14 صكدت) 

  طمان خهىم ملٌُتها؛جىكُظ ؾُاؾت اإلالٌُت الصىاغُت الىػىُت و 

 .ت ت مً زالُ الخىاقؼ اإلااصًت واإلاػىٍى ؼ الهضعاث الابخٍاٍع  جدكيز وحػٍؼ

  غ، والجامػاث وما بلى طلَ بلى جِؿير وصُى اإلاؿخسضمين الىػىُين، والصىاغُين، وماؾؿاث البدث والخؼٍى

ت  وحسجُلها وخماًتها )الػالماث اإلاػلىماث الخهىُت الىاعصة في وزاثو البراءاث، يما ًخم مغاحػت الخهىم اإلاػىٍى

ت، الغؾىماث، الىماطج والبُاهاث(.  الخجاٍع

 
ضة الغؾمُت الػضص 2020هىقمبر  30، اإلااعر في356-20اإلاغؾىم الخىكُظي عنم   *  10، ص2020صٌؿمبر 6، الصاصع في 73، الجٍغ
  اإلالٌُت الصىاغُت بلى ألاصُى اإلايشإة للنهىض بالخٌىىلىحُا، الصىاغت والخجاعة، مثل بغاءاث الازتراع، الغؾىم والىماطج حشير

ت واإلااشغاث الجؿغاقُت. ؤما خهىم اإلاالل قخىؼبو غلى اإلاصىكاث ألاصبُت،  الصىاغُت، غالماث اإلاىخجاث والخضماث، ألاؾغاع الخجاٍع

ت، الخهىم اإلاخػلهت بدهىم اإلاالل، مىخجى الدسجُالث الصىجُت غلى ألاقالم، ألا  غماُ اإلاىؾُهُت والكىُت وؤغماُ الهىضؾت اإلاػماٍع

ىوي.  حسجُالتهم ومىظماث البث ؤلاطاعي والخلكٍؼ
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الدًىان الىطني لحلىق املؤلف والحلىق املجاوزة "ؤما قُما ًسص خماًت خهىم الخإلُل، قخخم غلى مؿخىي 

"ONDA ألامغ ، وهى ماؾؿت غمىمُت طاث ػابؼ ججاعي وصىاعي جدذ وصاًت وػاعة الثهاقت. ًسظؼ الضًىان ألخٍام

لُت  05-03عنم  واإلاخػلو بدهىم اإلاالل والخهىم اإلاجاوعة. جخمثل ؤهم مهام الضًىان في خماًت  2003اإلااعر في حٍى

ت بطا  ت واإلااصًت للمالكين، وحؿخكُض اإلااؾؿاث الىاشئت اإلابخٌغة مً خماًت الضًىان ألماليهم الكٌٍغ اإلاصالح اإلاػىٍى

؛ (18صكدت ،DRSDT، 2018) بُاهاث، اإلاىصاث والخؼبُهاث ؤلالٌتروهُتًاهذ في مجاُ بغامج الٌمبُىجغ، نىاغض ال

 وؾيرها مً اإلاصىكاث اإلاكصل قيها غلى مىنؼ الضًىان.  

ه طماها للؿير الخؿً لخىكُظ الهغاع 
ّ
، جهىم ماؾؿاث الخػلُم الػالي بػهض اجكانُاث 1275ججضع ؤلاشاعة، ؤه

" CATI"مساكص الدعم الخكىىلىجي والابخكاز بهضف بوشاء INAPI مؼ اإلاػهض الىػجي الجؼاثغي للملٌُت الصىاغُت

وجدكيز مؿيرحها ًىجها نىاة مهمت لدسجُل بغاءاث الازتراع وخماًت ألاقٍاع اإلابخٌغة للؼلبت والباخثين. خُث جهىم 

ل بألُاث الخماًت ا ت هظه اإلاغايؼ باإلاهام الخالُت: خمالث جدؿِؿُت صازل ماؾؿاث الخػلُم الػالي للخػٍغ لكٌٍغ

ؼ غملُت الخصُى غلى عنم  والصىاغُت لألقٍاع اإلابخٌغة؛ حؿهُل بحغاءاث الدسجُل غلى مؿخىي الخاطىاث وحؿَغ

ت والصىاغُت؛ بحغاء غملُت البدث في مسخلل نىاغض البُاهاث الضولُت الخابػت للمىظمت  ؤلاًضاع للخماًت الكٌٍغ

ت.  الػاإلاُت للملٌُت الكٌٍغ

 هخائج الدزاطت .3

 مكىهاث الىظام البُئي للمؤطظاث الىاشئت في الجصائس. جلُُم 1.4

مً ؤحل الهُام بمهمت جدلُل وجهُُم الىطؼ الخالي الخاص بمجمىع الػىاصغ اإلاشٍلت للىظام البُئي الخاص 

اإلابيُت غلى جهُُم حىاهب الهىة  SWOTباإلااؾؿاث الىاشئت في الجؼاثغ، لجإ الباخثين بلى اؾخسضام مصكىقت 

والظػل في حشٌُلت الىظام، ومهابلتها غلى ما هى في صالخها مً قغص وما ؾُىاحهها مً تهضًضاث في خالت اؾخمغث 

 بالػمل بىكـ الىجيرة، ونض ُبجي هظه اإلاصكىقت غلى ما جّم حمػه مً ؤصبُاث ؾابهت.

م مصفىفت (: جلُُم مكىهاث الىظام البُئي للمؤطظاث 2) جدول ال  SWOTالىاشئت عً طٍس

  weaknessعىاصس الضعف  strengthعىاصس اللىة

  اصة ألاغماُ مً زالُ مسخلل جىحُه الشباب الجامعي لػالم ٍع

ماؾؿت -الخدكيزاث اإلاىطىغت ؤمامه )اهؼالنا مً مشغوع شهاصة

 هاشئت(

  ل اإلااؾؿاث الىاشئت )مغخلت بوشاء صىضوم زاص بخمٍى

ل بغؤؽ اإلااُ اإلاساػغالاهؼالم( بإلُت   الخمٍى

  خاطىاث ألاغماُ الخاصت ؤيثر غضصا مً الػمىمُت، وهظا

 ؾُظمً اإلاىاقؿت بين الهٍُلخين.

  ؤصاءASF  ل ً الخىاص للخسصص في جمٍى قغصت للمؿدثمٍغ

  ًاث عؤؽ هُمىت نؼاع الصىاغت غلى الخىحه الاؾدثماعي لشغ

اإلااُ اإلاساػغ بضُ نؼاع جٌىىلىحُا ؤلاغالم والاجصاُ والغنمُاث 

 بشٍل غام.

  اصة ل خٍىمي مبالـ قُه في ٍع
ّ
ًاث جضز ألاغماُ في الجؼاثغ )شغ

 عؤؽ ماُ مساػغ غمىمُت، هُاًل مغاقهت غمىمُت(.

  ًاث عؤؽ قغاؽ ناهىوي في حاهب جدكيز الخىاص غلى بوشاء شغ

 ماُ مساػغ زاصت، ججمػاث عغاة ؤغماُ ومؿغغاث ؤغماُ زاصت.

 جكاغل طػُل بين مٍىهاث الىظام البُئي للماؾؿاث الىاشئت 
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ًاء الاصؼىاعي.  مغخلت الاهؼالم ونؼاع الغنمُاث والظ

 ان حػضًالث ناهىهُت مػخبرة جصب في صالح حؿهُل بوشاء واخخظ

ل الجماعي، ناهىن زاص  اإلااؾؿاث الىاشئت )ناهىن زاص بالخمٍى

باإلاهاُو الظاحي، حػلُمت بىَ الجؼاثغ مً ؤحل جصضًغ الخضماث 

الغنمُت حػضًل في الهاهىن الخجاعي مً ؤحل شغيت مؿاهمت 

 مبؿؼت(

  ت مً بغوػ الكٌغة بلى ظهىع اإلاىخج جىقير حؿهُالث للخماًت الكٌٍغ

زاصت غلى مؿخىي الجامػاث مً زالُ ؤو الخضمت في الؿىم، 

اصة  CATIمٌخب  وهظا ما ٌصّجؼ ؤيثر غلى ؤلانضام قب غالم ٍع

 ألاغماُ. 

 ًاث عؤ ؽ اإلااُ اإلاساػغ ويظا صىاًو غضم اؾخؿالُ مىاعص شغ

 الاؾدثماع الىالثُت. 

  ل اإلابالـ قُه غلى خاطىاث ألاغماُ ًكهضها الترييز غلى الخػٍى

 صوعها الجىهغي في اإلاغاقهت وجىقير شبٌت الػالناث.

  الخاصت  46ؾُاب هص ناهىوي ًىّضح آلُاث جىكُظ اإلااصة

خػلو ألامغ بألُت حمؼ ألامىاُ، اإلا ل الجماعي، ٍو ؼ بالخمٍى شاَع

ل، يُكُت طمان خهىم ألاػغاف اإلاؿدثمغة في  اإلاؿخكُضة مً الخمٍى

 اإلاىصاث.

  threatsالتهدًداث opportunitiesالفسص

 .ت الىاغضة  الجؼاثغ ؾىم هاش ئ مليء بالكغص الاؾدثماٍع

  ،جهضًم خلُى في شٍل مىخجاث وزضماث مىحهت للؿىم الػاإلاُت

ض مً مغثُت الىظام البُئي   الجؼاثغي ما ًٍؼ

  غ ؤهم مٍىهاث الىظام البُئي للماؾؿاث الىاشئت وهظا ما
ّ
جىق

 ؾُدهو ال مدالت الخىاصل والخكاغل قُما بُنها.

 .ػُت في جؼّىع مؿخمّغ  بِئت حشَغ

  ،اصة ألاغماُ في ؤهظمت بُئُت غاإلاُت وحىص يكاءاث هاجخت في ٍع

)غلى  غلى اؾخػضاص لىهل مػاعقها وزبراتها بلى الجؼاثغ وجىحُه الشباب

 مً بوشاء بلهاؾم خبت(.  HEBBAؾبُل اإلاثاُ مؿغع ألاغماُ

  الاغخماص غلى الهُم اإلاظاقت للماؾؿاث الىاشئت في الجؼاثغ في

 طمان الخدُى الغنمي.

  مىث ؤقٍاع واغضة في مغخلت صعاؾت الجضوي وما بػضها بؿبب

ل ألاولى )ؾُاب اإلاؿدثمغ  غضم بًجاص الخؿؼُت الالػمت لكجىة الخمٍى

ل الجماعي(اإلاال   ثٍي، ومىصاث الخمٍى

  ،بغؤؽ ماُ مساػغ َ طهىُت عقع الشغايت في عؤؽ اإلااُ مؼ شٍغ

 يظلَ عقع اخخظان اإلاشغوع مً ػغف خاطىت

  ل ؾير هاضج بما قُه الٌكاًت لغبؽ ألاػغاف عي للخمٍى بػاع حشَغ

 طوي اإلاصلخت في الىظام ببػظهم. 

  ُاإلاساػغ وشغيت حؿُير حػضص ألاػغ الهاهىهُت بين شغيت عؤؽ اإلاا

صىاصًو الاؾدثماع مً شإهه زلو جظاعب مصالح وببػاص غً 

ًاث غً هضقها ألاؾاس ي.  الشغ

  اصة زؼغ هغوب يكاءاث وػىُت، بةمٍاجها بخضار ػكغاث في ٍع

ألاغماُ في الجؼاثغ، بلى ؤهظمت بُئُت صولُت بدثا غً امخُاػاث ؤقظل 

 غلى ؾبُل الخػامل بالضقؼ ؤلالٌترووي. 

  بُئي مػغض للخؿُيراث الؿُاؾاث بؿبب جضزل الضولت في هظام

 ؤهظمخه الكغغُت.

 اإلاصضع: مً بغضاص الباخثين

 الخددًاث التي جىاحه الىظام البُئي للمؤطظاث الىاشئت في الجصائس. 2.4

الىظام البُئي للماؾؿاث الىاشئت في الجؼاثغ في مغخلت البىاء وطبؽ اإلاػالم. واهؼالنا مّما جّم صُاؾخه في  ماػاُ

 اإلاصكىقت ؤغاله في حاهب ههاغ الهىة والكغص، ًمٌىىا صُاؾت الخدضًاث الخالُت:
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 أوال، جددي الخدىل السكمي  

الىاجح هدى اإلاػامالث الغنمُت، ألجها باألؾاؽ جلػب اإلااؾؿاث الىاشئت صوعا يبيرا في طمان الخدُى الؿلـ و 

ًاء الاصؼىاعي في ػغح زضماتها ومىخجاتها في مسخلل الهؼاغاث الؾُما منها  حػخمض غلى الخٌىىلىحُا وجهىُاث الظ

ت ؤلاصاعاث الػمىمُت والهؼاع البىٍي لظمان جدهُو الشمُى اإلاالي لٍل ألاقغاص. وما هى مخكو غلُه ؤن  وطاث ألاولٍى

ت وؤلاصاعاث الػمىمُت جؼٍى غ اإلاػامالث الغنمُت غلى مؿخىي البىىى الخجاٍع غ الضقؼ ؤلالٌترووي غامل ؤؾاس ي لخؼٍى

 يظلَ يمصلخت الظغاثب.

 ثاهُا، جددي ظهىز شبكاث لسعاة ألاعمال:

ً في اإلاغاخل ألاولى الخغحت للماؾؿاث  بن حصجُؼ الخىاص للىلىج بلى نؼاع اإلااؾؿاث الىاشئت يمؿدثمٍغ

ل اإلاساػغ بشٍل غام. وبطا ما  دضر زىعة في ؾىم غغض ألامىاُ للخمٍى ًُ الىاشئت في شٍل "عغاة ؤغماُ" مً شإهه ؤن 

نلىا الخىاص، قةن ما ًجب ؤن ٌؿخهغ في طهً الهاعت وفي ؤحىضة صاوؼ الهغاع هى ألاهمُت الهصىي الؾخالم عواص 

هه الؿماح بهُاصة الىظام البُئي للماؾؿاث الىاشئت في ألاغماُ الهضامى لىخت نُاصة هظه الشبٍاث، وهظا ما مً شإ

 الجؼاثغ في اإلاؿخهبل.

ب واملسافلت والخسصص فُه:  ثالثا، جددي هضج طىق الخدٍز

اغخباعا لخصىصُت ًل نؼاع انخصاصي، واغخباعا الزخالف ػبُػت اإلاىاقؿين قُه، قةن الخسصص غلى مؿخىي 

ج ؤغضاص خاطىاث ومؿغغاث ألاغماُ حضًغ بخىقير زضماث  ب واإلاغاقهت بشٍل هىعي غىض الترييز غلى جسٍغ الخضٍع

يبيرة. قاإلاهم بػض قترة الاخخظان هى زغوج ماؾؿت ناصعة غلى اإلاىاقؿت، وجملَ شبٌت غالناث مهمت في مدُؼها 

ًاث عؤؽ ماُ اإلاساػغ، قةن جسصصها في ؤخض مغاخل همى اإلااؾؿاث ؤو في ؤخض  الصىاعي. وألامغ ؾُان باليؿبت لشغ

 لهؼاغاث الانخصاصًت قؿُجػل غملُت ؤلاعشاص الاؾتراجُجي التي جماعؾها ؤيثر هىغُت ومغصوصًت.ا

 زابعا، جددي جفعُل بىزصت الجصائس

ل اإلااؾؿاث الىاشئت  ًاث عؤؽ اإلااُ اإلاساػغ بما قيها صىضوم جمٍى ٌػخبر هظا الخدضي في صمُم جيشُؽ غمل شغ

ASF ًاث حؿُير  صىاصًو الاؾدثماع ويظا ل الجماعي باإلالٌُت ؤو ما اصؼلح غلُه "مىصاث ، وشغ مىصاث الخمٍى

ل والاؾدثماع زالُ قترة  ل اإلاساػغ ناثم باألؾاؽ غلى الخمٍى ل الدؿاهمي". قاإلاؿخهغ غلُه ؤّن الخمٍى الاؾدشاعة للخمٍى

شئت بػضما خهو ػمىُت مخكو غليها غىض بضاًت الػهض، جيخهي هظه الكترة بسغوج اإلاؿدثمغ بغؤؽ اإلااُ مً اإلااؾؿت الىا

و البىعصت مً  ل بطا ما جدهو الخغوج غً ػٍغ خم الخٌم غلى هجاح حىالث الخمٍى غىاثض مغطُت غلى مؿخىاها، ٍو

زالُ بُؼ جلَ الخصص بلى مسخلل الىؾؼاء الػمىمُين. وغلُه، قةن جسكُل الهُىص غلى غملُاث الػغض الػام غلى 

و البىعصت.ها آزغ للخمى الجمهىع ؾُكخذ للماؾؿاث الىاشئت ػٍغ  ٍل غً ػٍغ

 زامظا، اهفخاح الىظام البُئي على العالم:

 ال مجاُ للشَ في ؤن بوشاء وػاعة للماؾؿاث الىاشئت ؾاهم بلى خض ما في حػل الىظام البُئي الجؼاثغي لهظه 
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بهى الخدضي ناثما خُى آلُاث حظب ألاهظمت البُئُت الػاإلاُت للجؼاثغ  . ٍو مً ؤحل  اإلااؾؿاث مغثُا ؤمام باقي الضُو

 الاؾدثماع وجباصُ الخبراث واإلاػاعف.  

س الىظام3.4  البُئي: . الاطتراجُجُاث املمكً جطبُلها مً أحل جطٍى

ًداُو الباخثين قُما ًلي انتراح مجمىغت مً الاؾتراجُجُاث عؤًاها حضًغة بإن جٍىن طمً مسؼؼاث صاوعي 

ؼ هظام بُئي للماؾؿاث الىاشئت في الجؼاثغ.   الؿُاؾاث في الجؼاثغ ،والشإن هكؿه صاثما وهى حػٍؼ

ل  أوال: ل اإلااؾؿاث الىاشئت في مغاخل ؤولى لخىظُم خمالث جمٍى حماعي، باغخباعه ؤيثر صزُى صىضوم جمٍى

ًاث حؿُير صىاصًو الاؾدثماع وهى زاطؼ لغنابت لجىت جىظُم غملُاث البىعصت ومغانبتها.  صًىامٌُُت مً شغ

قخذ ألابىاب ؤمام الشباب اإلاهاولين مً ػغف الجهاث الغؾمُت إلًجاص خلُى إلاشاًل الضقؼ ؤلالٌترووي  ثاهُا:

ل الجماعي، وهظا ما ًخؼ لب جإػيرا ناهىهُا للماؾؿاث الىاشئت الىاشؼت في الخٌىىلىحُا اإلاالُت وبوشاء مىصاث الخمٍى

ت  ًاث الىاشئت واإلاصالح اإلاسخلكت )مضًٍغ مً زالُ البىَ اإلاغيؼي ؤمغ خخمي، مؼ طغوعة بوشاء اجكانُاث بين وػاعة الشغ

 الظغاثب، مصالح الجماعى...( وهظا زضمت لهضف الخدُى الغنمي.

غي بضاًت لغؾم بػاع غمل ناهىوي لخجمػاث عغاة ألاغماُ، مؼ بعؾاء بػع الخدكيزاث جضزل اإلاشغع الجؼاثثالثا: 

ًاث يبيرة غلى صعاًت بالهؼاغاث الانخصاصًت،  باججاه اإلاهاولين الؿابهين، مداقظي وزبراء مداؾبُين، مىظكىن في شغ

 ع اإلاالثٍي.يما ًمًٌ اؾخهؼاب ؤصخاب اإلاهً الخغة )ؤػباء، مدامىن...( لُماعؾىا وشاغ الاؾدثما

ًاث  زابعا: ل بغؤؽ  CORPORATE VENTURE CAPITALجكػُل عؤؽ ماُ مساػغ الشغ ؼ ألشٍاُ الخمٍى يخىَى

ل اإلااؾؿاث الىاشئت اإلاىبثهت  اإلااُ اإلاساػغ اإلاخسصصت في الهؼاغاث الصىاغُت، وهظا ما مً شإهه الترييز غلى جمٍى

ًاث يبيرة في نؼاغاث مهُمىت.  غً شغ

 

 الخاجمت

ً الانخصاصاث الػاإلاُت وغلى عؤؾها الىالًاث هظغا  للضوع الٌبير الظي لػبخه اإلااؾؿاث الىاشئت في نلب مىاٍػ

غ هظه اإلااؾؿاث في الجؼاثغ  ٌُت التي خههذ قيها هظه اإلااؾؿاث هجاخاث هاثلت، ؤضخذ جغنُت وجؼٍى اإلاخدضة ألامٍغ

مً جبػُت البتروُ والخغوج مً صاثغة  الهضف ألاؾمى لصىاع الؿُاؾاث الخٍىمُت، وطلَ طمً مؿاعي الخسلص

ظهغ حصخُص الىظام البُئي لهظه اإلااؾؿاث يسؼىة ؤولى في ؾبُل وطؼ  ؼ الانخصاصي اإلايشىص. ٍو ؼ وجدهُو الخىَى الَغ

غها. مً هظا اإلاىؼلو، نّضم الباخثين هظا الػمل الخدلُلي للىظام البُئي  ت حؿمذ بدصض مىاقؼ جؼٍى اؾتراجُجُاث جىمٍى

 ونض جىّصال بلى الىخاثج الخالُت: في الجؼاثغ،

  عي وما ًدٌمه مً مغوهت هي الىظام البُئي هى جىلُكت مخكاغلت لثالر ؤغمضة ؤؾاؾُت ًخصضعها ؤلاػاع الدشَغ

ل اإلاخسصصت وهُاًل اإلاغاقهت والخىحُه.  الٌكُلت بسضمت وجكػُل الػمىصًً البانُين وهما ماؾؿاث الخمٍى

 ــــاص، قهي جدخـــــت في الانخصــــــاث الىاشئـــــلتي حػِشها اإلااؾؿت اــــبالغحىع بلى زصىصُت اإلاغخل ً  اج بلى حجٍغ
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دُى اإلااؾؿت بلى خالت  ًُ ل صون اخخظان  ل والاخخظان؛ قىحىص جمٍى ؤؾاؾُين ال ًصلح بىائها صوجهما: الخمٍى

ل ًاصي بلى ؾهىغ آوي في جلَ اإلاغخلت م ىص، ؤما وحىص الاخخظان واإلاغاقهت صون جمٍى  ً خُاتها.ًع

  ًماػاُ الىظام البُئي في الجؼاثغ في ػىع البىاء قهى لم ًصل بلى مغخلت الىطج، لًٌ ما نؼػه مً ؤشىاغ م

 ٌػخبر باصعة زير الهكخاخه غلى ألاهظمت البُئُت الػاإلاُت. 2022ختى  2020

و لخىض الخدضًاث اإلاهبلت هى التر  ييز غلى بىاء بن ما ًخىحب غلى الخٍىمت الؿهغ غلى عؾمه يساعػت ػٍغ

ً بغؤؽ اإلااُ  اصة ؤغماُ طاث هىغُت: شبٌت عواص ؤغماُ، شبٌت عغاة ؤغماُ، شبٌت للمساػٍغ شبٍاث الػالناث لٍغ

 مخسصصين في اإلاغاخل ألاولى مً خُاة اإلاشغوع، شبٌت جكاغلُت بين خاطىاث ألاغماُ الخاصت والجامػُت.
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 ملخص الدراست: 

ير مىار بُئي ٢ىي  هضٞذ الضعاؾت الى جدلُل الىٓام البُئي للمإؾؿاث الىاقئت في الجؼاةغ ، وابغاػ الخُىاث اإلاخبٗت في ؾبُل جٞى

ني لليكاٍ الابخ٩اعي وطل٪ باؾخسضام بُاهاث جم حمٗها مً مهاصع مسخلٟت لخدضًض وجىيُذ  ير الضٖم اإلاالي والخ٩ٍى وصاةم ٌٗمل ٖلى جٞى

 خٟاٖلت م٘ بٌٗ واإلاإزغة في اإلاىار البُئي للمإؾؿاث الىاقئت. مسخل٠ الٗىانغ اإلا

ير بِئت مالةمت مً زال٫ الٗضًض مً الاحغاءاث اإلاٗخمضة والتي تهضٝ  جىنلىا مً زال٫ الضعاؾت الى اهخمام الجؼاةغ وؾٗيها لخٞى

ير وجُٟٗل مسخل٠ الٗىانغ اإلاإزغة اؾاؾا الى مؿاٖضة الىٓام البُئي الٟتي للمإؾؿاث الىاقئت في الجؼاةغ ٖلى الغقي والخُى  ع وطل٪ بخٞى

ني للمإؾؿاث الىاقئت في الجؼاةغ .  ُٞه والتي مً قانها ج٣ضًم الضٖم اإلاالي والخ٩ٍى

 .هٓام بُئي ، مإؾؿاث هاقئت ، الجؼاةغ الكلماث املفخاحيت:

 

 

Abstract:14 

The study aims to analyze the ecosystem of Algeria's emerging enterprises and highlight the steps taken to provide 

a strong and lasting environmental climate that serves to provide financial and formative support for innovative activity by 

using data collected from different sources to identify and clarify the various elements interacting with some and 

influencing the environmental climate of emerging enterprises   .  

Through the study, we have reached Algeria's interest and endeavour to provide an enabling environment 

through a number of measures adopted, the main objective of which is to help the young ecosystem of Algeria's emerging 

institutions to improve and develop by providing and operationalizing the various influential elements in Algeria . 

Keywords: Ecosystem, emerging institutions, Algeria. 
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  مقدمت:

٘، وطل٪  ٖمضث الجؼاةغ في آلاوهت الازيرة الى اٖخماص اؾتراجُجُت جم٨نها مً الضزى٫ في ا٢خهاص بُٗض ًٖ الَغ

ت والظي حؿخُُ٘ حمُ٘ ال٣ُاٖاث اإلاؿاهمت ُٞه ٧الٟالخت والبُىلىحُا والُا٢اث  مً زال٫ الاججاه الى ا٢خهاص اإلاٗٞغ

يرها  ُت خُث ٖملذ وػاعة اًً ًخم التر٦يز ٖلى الُا٢اث البكغ ، اإلاخجضصة ٚو ٍت التي لها ال٣ضعة ٖلى زل٤ الثروة اإلاٗٞغ

يُت في مسخل٠ حهاث  ؼ اإلاباصعاث والضوعاث الخ٩ٍى ت واإلاإؾؿاث الىاقئت واإلاإؾؿاث اإلاهٛغة ٖلى حٍٗؼ ا٢خهاص اإلاٗٞغ

٘ اإلابخ٨غة في  ت للكغ٧اث الىاقئت وخاملي اإلاكاَع ً ، بهضٝ التروٍج لآللُاث والاحغاءاث الخدٟيًز قتى اإلاُاصًً ما الَى

ما٫  يم٨ً الجؼاةغ مً اخخال٫ اإلاغجبت الاولى ٖاإلاُا ف اصة الٖا  Globalجهي٠ُ جغجِب الكب٨ت الٗاإلاُت الاولى لٍغ

Entrepreneurship Network  ما٫ بىاءا ٖلى ٖضص اليكاَاث والاخضار اإلاىٓمت في مجا٫ اإلا٣اوالجُت وعٍاصة الٖا

 وكاٍ . 2187وطل٪ بىا٢٘   2022اإلاسجلت زال٫ ؾىت 

ها الىٓام البُئي للم٣اوالجُت والابخ٩اع في الجؼاةغ اياٞت الى   وحٗىص هظه اإلاغجبت الى الضًىام٨ُُت التي ٌٗٞغ

يُت التي ٢اصتها  ً والتي تهضٝ  الضوعاث الخ٩ٍى ا ٞاهخىع" في مسخل٠ حامٗاث الَى ت اإلاإؾؿاث الىاقئت "الجيًر مؿٖغ

الى جغؾُش عوح اإلاباصعة وج٨ث٠ُ الٗمل ٖلى مؿخىي الىسب الٗلمُت والُا٢اث الكابت ، والتروٍج لآللُاث والاحغاءاث 

٘ اإلابخ٨غة واصخاب اإلاإؾؿاث الىاقئت في قتى اإلاجاالث . ت لخاملي اإلاكاَع    الخدٟيًز

ما٫  اهخمام ٦بير هٓغا للضوع الظي حؿاهم به في جد٤ُ٣ الىمى بخٓي مىيٕى اإلاإؾؿاث الىاقئت وعٍاصة الٖا

٠ُ عؤوؽ  ت الىمى وال٨ٟاءة في جْى الا٢خهاصي ، ٦ما ان الخهاةو اإلاميزة لهظا الىٕى مً اإلاإؾؿاث واإلاخمثلت في ؾٖغ

ت الى ابخ٩اعاث وج٨ىىلىحُا حٗل ال ل اإلاٗٞغ ير الىٓام البُئي اإلادٟؼ والظي يهضٝ الى الامىا٫ وجدٍى جؼاةغ حٗمل ٖلى جٞى

اصًت  ٘ الٍغ ت واإلاكاَع واهُال٢ا مما ؾب٤ ط٦غه ٢مىا  باٖضاص هظه الضعاؾت ومداولت  حصجُ٘ خاملي الا٩ٞاع الابخ٩اٍع

 الخالُت :   الاشكاليت الرئيسيتالاحابت ٖلى 

 ؿاث الىاقئت في الجؼاةغ ؟ ما وا٢٘ الىٓام البُئي الظي ًخم في اَاعه جُىع اإلاإؾ

ُت الخالُت :  ىضعج يمً الاق٩الُت الغةِؿُت الاؾئلت الٟٖغ  ٍو

 ما مٟهىم الىٓام البُئي للمإؾؿاث الىاقئت ؟-

 ماوا٢٘ اإلاإؾؿاث الىاقئت في الجؼاةغ ؟  -

ير هٓام بُئي مصج٘ ٖلى الابخ٩اع ؟  -  ما هي الُت ٖمل الجؼاةغ لخٞى

 فرضيت الدراست 

ت  بؿبب اإلاجهىصاث ال٨بيرة التي ٢امذ  الىٓام البُئي للمإؾؿاث الىاقئت في الجؼاةغ قهض جُىعاث ملخْى

٘ الا٢خهاصي والتي جً٘ اإلاإؾؿاث   2020بها الضولت بضاًت مً ٖام  في اَاع الاؾتراجُجُت اإلاخبٗت ال٣اةمت ٖلى الخىَى

 الىاقئت في نمُم هظا الخدى٫ الا٢خهاصي . 
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 هميت الدراست أ

جخجؿض اهمُت الضعاؾت مً اهمُت مىيٕى  اإلاإؾؿاث الىاقئت والتي حٗض اًٞل الؿبل لخد٤ُ٣ الاؾخ٣اللُت 

ما٫ الخضًث الظي ٌٛلب ٖلُه الُاب٘ الغ٢مي ٦ما ان مىا٦بت  اصة الٖا والابضإ والابخ٩اع ٞهي ج٨غؽ مٟهىم ٍع

اث اإلاإؾؿاث الىاقئت .  الخ٨ىىلىحُا هي مً اولٍى

 اهداف الدراست 

  غ الىٓام البُئي اإلادٟؼ ليكاٍ اإلاإؾؿاث الىاقئت  ابغاػ اهمُت جٞى

  غ الىٓام البُئي في الجؼاةغ  جىيُذ الاحغاءاث اإلاٗخمضة لخٍُى

  حصخُو الىٓام البُئي للمإؾؿاث الىاقئت في الجؼاةغ 

 الدراساث السابقت 

 ( صعاؾت بٗىىان 2022صن اخمض : ) دراست جحليليت –ائر "الىظام البيئي للمؤسساث الىاشئت في الجس– 

غها وجىنلذ  غه لخٍُى هضٞذ الضعاؾت الى مداولت ٞهم الىٓام البُئي للمإؾؿاث الىاقئت واهمُت جٞى

الضعاؾت الى خضازت الىٓام البُئي باإلياٞت الى الاهخمام باوكاء ٖضص ٦بير مً اإلاإؾؿاث الىاقئت صون 

لها  ُتها اياٞت الى ُٚاب عاؽ ما٫ اإلاساَغ في مجا٫ جمٍى  الخغم ٖلى حىصتها وهٖى

 (الم "هضٝ الضعاؾت هى جدضًض  "الاطار القاهووي للمؤسساث الىاشئت(: صعاؾت بٗىىان 2022قلىف بٖى

خماص ٖلى اإلاىهج الخدلُلي خُث جىنل الضعاؾت الى  اع ال٣اهىوي للمإؾؿاث الىاقئت في الجؼاةغ بااٖل الَا

لؤل٩ٞاع اإلاؿخدضزت  الاهخمام ال٨بير باإلاإؾؿاث الىاقئت الا اهه ًىاحه الٗضًض مً الهٗىباث هدُجت

ل مً البىى٥ .  والابضاُٖت والتي جىاحه نٗىباث في الخهى٫ ٖلى الخمٍى

 ( ًًصعاؾت بٗىىان 2021مسىاف ًاؾمُىت ، زاؾ٠ حما٫ الض : ) الىظم البيئيت املبخكرة للمؤسساث"

 (2020 -2003حسليط الضوء على مساعي الجسائر لبىاء هظام بيئي خاص باملؤسساث الىاشئت ) الىاشئت :

ير مىار مالةم للمإؾؿاث  هضٝ الضعاؾت هى الخٗٝغ ٖلى مسخل٠ الخضابير اإلاٗخمضة مً َٝغ الجؼاةغ لخٞى

الىاقئت وطل٪ باؾخسضام مىهج اؾخيباَي واؾخ٣غاتي بهضٝ ٖغى لبىاث بىاء هٓام بُئي للمإؾؿاث الىاقئت 

خماص ٖلى الاخهاةُاث اإلاُضاهُت ول٣ض جىنلذ الضعاؾت الى هدُجت مٟاصها ان الىٓام البُئي ال  بالجؼاةغ بااٖل

ًؼا٫ ٞخُا وهظا ما ًٟؿغ  الجهىص اإلابظولت لخل٤ هٓام بُئي خُىي وا٦ثر هجاٖت و٢ضعة ٖلى اؾخ٣ُاب 

 الاؾدثماعاث . 

 مىهج الدراست 

لئلخاَت بجىاهب اإلاىيٕى والاحابت ٖلى الاق٩الُت اإلاُغوخت اجبٗىا اإلاىهج الىنٟي والخدلُلي بىن٠ وجبُان 

ير هٓام بُئي مؿخ٣ُب لالؾدثماع اإلادلي والاحىبي .   مٟاهُم الضعاؾت وجدلُل الاحغاءاث اإلاخبٗت مً الجؼاةغ مً احل جٞى



 

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

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

 

 املؤجمر الدولي

 العلمي

2023 

 

 محاور الدراست 

 سساث الىاشئت  املحور الاول : الاطار الىظري للمؤ 

 املحور الثاوي : الىظام البيئي للمؤسساث الىاشئت في الجسائر   

 :
ا

 الاطار الىظري للمؤسساث الىاشئت أوًل

 Startup. مفهوم املؤسساث الىاشئت 1.1

ت هاقئت، زانت في ٢ُإ حٗٝغ اإلاإؾؿت الىاقئت انُالخا خؿب ال٣امىؽ الٟغوس ي :  قغ٦ت ابخ٩اٍع

" والتي جض٫ ٖلى  up" والتي حكير ئلى ٨ٞغة الاهُال١ و"Startجخ٩ىن مً حؼأًً " Start-up تو٧لمالجضًضة الخ٨ىىلىحُا 

ٟها ٖلى الىمى ال٣ىي .  م٨ً حٍٗغ " قغ٦ت حضًضة ٖاصة ما ج٩ىن نٛيرة ، في مغخلتها اإلاب٨غة مً الدكُٛل ، حؿعى  أنهاٍو

غ ومغبدت وجمخل٪  أٖما٫همىطج  ئلى ، 2021)اخمض ٕ.، " لخد٤ُ٣ مٗض٫ همى مغجٟ٘   ُتؤلام٩اهمؿخضامت و٢ابلت للخٍُى

ها  (93نٟدت  ً اإلاكغوٕ ، ومً اإلاٟغوى أنها مإؾؿت جمتهً الىمى ،   ٦Ferreما ٖٞغ بأنها حٗخبر ٦مغخلت باصةت لخ٩ٍى

ها  بدُث ًبين الخٍٗغ٠ أن اإلاإؾؿاث الىاقئت ما هي ئال مغخلت مإ٢خت وجمثل اإلاغخلت اإلابضةُت للمكغوٕ ، ٦ما ٖٞغ

ما٫ ؾد٠ُ باله٪ بأنها لِؿذ وسخت مهٛغة مً اإلاإؾؿاث ال٨ب ري ، بل هي جل٪ اإلاإؾؿاث البروِٞؿىع وعحل ألٖا

ت ختى جد٤٣ الىجاح في ألازير خُث جخٗلم باؾخمغاع مً الؼباةً وهى ما ٌٗلمها  التي جيخ٣ل مً ٞكل ئلى ٞكل بؿٖغ

ها (70، نٟدت 2021)اؾماُٖل، الخ٠ُ٨  "ٖلى انها  growthفي م٣اله الكهير خى٫ الىمى " Paul Grahamبِىما ٖٞغ

ت " ) ( واطا ٧اهذ خضًثت اليكأة ٞهظا الًجٗلها قغ٦ت هاقئت ، ٦ما اهه growth=start-up"قغ٦ت نممذ لخىمى بؿٖغ

لها مً ٢بل مساَغ او مٛامغ  مً ٚير الًغوعي ان ج٩ىن الكغ٧اث الىاقئت حٗمل في مجا٫ الخ٨ىىلىحُا ، او ًخم جمٍى

(venture fundingاإلاهم أن ج٩ىن في همى مت ) ُا وبك٩ل اؾخثىاتي  % 7و  %5زاًض خُث ٩ًىن الىمى الجُض بين أؾبٖى

ٟت،  % 10 ضؾً (420، نٟدت 2018)قٍغ ٪ ٍٞغ أن ج٩ىن الكغ٦ت هاقئت اإلاىيٕى  Patrick Fredensonوخؿب باجٍغ

جب ؤلاحابت ٖلى ألاؾئلت ألاعبٗت الخالُت :   ال ًخٗل٤ بالٗمغ وال بالدجم وال ب٣ُإ اليكاٍ ، ٍو

 همى ٢ىي مدخمل  -

 اؾخسضام ج٨ىىلىحُا خضًثت  -

ل ضخم  -  جدخاج لخمٍى

ٟت، أن ج٩ىن مخأ٦ض مً أن الؿى١ حضًض خُث ًهٗب ج٣ُُم اإلاساَغة  -  (420، نٟدت 2018)قٍغ

ها ؾد٠ُ باله٪ :  الكغ٦ت الىاقئت هي مىٓمت مإ٢خت حؿخسضم للبدث ًٖ همىطج أٖما٫ ٢ابل للخ٨غاع و٢ابل »ٌٗٞغ

غ ت، لضيها هُئت جضَعـ طاث همى وحٗٝغ اًًا انها  «للخٍُى ت ٖالُت و٢اٖضة ج٨ىىلىحُت ٢ٍى مىٓمت طاث ٦ٟاءة ابخ٩اٍع

 startup)  ؾىىاث. " 10ٖلى اؾخ٣اللها ٖبر الؼمً. ًجب أن ٩ًىن الخض ألا٢ص ى للٗمغ مدؿإع وجداٞٔ 

RANKING)HD ما٫ والاصواث واله٩ُل الخىُٓمي والا٩ٞاع اي انها مىٓمت جبخ٨غ باؾخمغاع ُٞما ًخٗل٤ بىماطج الٖا
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ضٖم الٗملُاث الغةِؿُت بك٩ل ٦بير بالخ٨ىىلىحُا ٦ما اهه ال واإلاىخجاث وهضٞها الغبدُت و٢ابلُت الخىؾ٘ ٦ما انها ج

٦ما اهه زبذ اخهاةُا ان هظا هى   (IPO)ان ج٩ىن خهلذ ٖليها مىٓمت ازغي ولم جسً٘ لال٦خخاب الٗام الاولي  يًيبغ

مخىؾِ الى٢ذ الظي جىُل٤ ُٞه الكغ٦ت الىاقئت وجهبذ قغ٦ت مغبدت و مؿخضامت طاجُا ولهظا خضص الٗمغ الا٢ص ى 

 (startup RANKING)للمإؾؿت الىاقئت بٗكغ ؾىىاث 

 (2022)مسخاع ا.، .مميزاث جأسيس شركت هاشئت 2.1

اة٠ والخضماث الابخكار وإلابداع ومواكبت الخكىولوحيا :  - وطل٪ مً زال٫ الخغوج مً الضاةغة الخ٣لُضًت للْى

 ٦خأؾِـ قغ٦ت مسخهت في الُباٖت زالزُت ألابٗاص  . 

هٓغا لدجمها الهٛير ٞان جغ٦يزها ٩ًىن ٖلى الغبذ ب٨ثير وطل٪ لًمان ب٣ائها التركيز على ألارباح أكثر مً الىمو : -

 وهٟاصي ؤلاٞالؽ اإلاب٨غ . 

ت  حعدد مصادر الخمويل :- ما٫ وعؤوؽ ألامىا٫ الاؾدثماٍع وطل٪ في ؾبُل جىؾُ٘ آٞا٢ها خُث حٗخمض ٖلى خايىاث ألٖا

ل .   بض٫ اإلاهاصع الخ٣لُضًت للخمٍى

يء مً اإلاغوهت ئياٞت ئلى اإلاساَغة ـــغامت م٘ قـــــؼم والهــــت في الخـــــواإلاخمثلعمل : الصفاث القيادًت ملدًر ال-

 واإلاٛامغة اإلاضعوؾت 

ض ألامغ في  ضغوطاث العمل املخواصلت :- ٍؼ ما٫ واإلاهام والالتزاماث زانت في بضاًت ئوكاء الكغ٦ت ٍو بؿبب ٦ثرة ألٖا

٤ ٖمل ًٖ بٗض خُث ًهٗب الخىانل بؿبب ازخالٝ اإلاىا٤َ الؼمىُت والخلُٟاث  خالت اللجىء ئلى جأؾِـ ٍٞغ

٤ الٗمل ئلى اجساطه ا أزىاء مغاخل اإلاكغوٕ الث٣اُٞت ، ئياٞت ئلى ال٣غاعاث الخاؾمت واإلاساَغة التي ٢ض ًًُغ ٍٞغ

٤ُ بين الخُاة اإلاهىُت والصخهُت بؿبب ٖضم جىُٓم الى٢ذ    .واخخمالُت الٟكل في الخٞى

 (2022)مسخاع ا.، . خطواث جأسيس شركت هاشئت : 3.1

بدُث ال ج٩ىن وسخت ًٖ قغ٦ت أزغي وج٣ضم ٢ُمت مًاٞت للٗمالء  .البحث عً فكرة وخلق قيمت مضافت :1.3.1

جب أن ج٩ىن ال٨ٟغة :  ٍو

 . ٚير ج٣لُضًت و٢ابلت للخىؾ٘ والىمى الخ٣ا ٞالؿغ في الخٟى١ والب٣اء في ال٣مت هى اإلاغاهىت ٖلى اإلاؿخ٣بل 

  ة لخجاوػها ٦مثا٫ مٗالجت مك٩لت جأزغ ٖلى ٞئت ٦بيرة مً اإلاجخم٘ أي البدث ًٖ مك٩لت وئًجاص خلى٫ مبخ٨غ

في ٞترة وحيزة خل مك٩لت ٚالء زمً ؾُاعاث ألاحغة وحؿهُل الخضزل صازل  Uberٖلى طل٪ اؾخُاٖذ قغ٦ت 

 خل إلاك٩لت نٗىبت الخىانل والخٗامل م٘ اإلاىعصًً ال٨باع  Aliexpressاإلاضن ووٞغ مى٢٘ 

 ٖغ أو جدؿين مىخج ما ٌٗض أًٞل ألا٩ٞاع ٞالىاؽ لضيهم ز٣ت أ٦ثر بما ا خاصوه وج٣ضًمه بك٩ل مبخ٨غ جٍُى

 ٨ًؿب٪ والء الجمهىع وبمجهىص ا٢ل . 



 

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

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

 

 املؤجمر الدولي

 العلمي

2023 

 

 وطل٪ باجبإ ؤلاعقاصاث الخالُت : .حماًت حقوق الفكرة وحسجيل الشركت قاهوهيا : 2.3.1

  ٖضم مكاع٦ت ال٨ٟغة ئال بٗض اؾدُٟاء ؤلاحغاءاث ال٣اهىهُت. 

  ل بالخى٢ُ٘ ٖلى وز٣ُت ٖضم ؤلاٞهاح ئياٞت ئلى انُداب اإلادامي ٖىض ئلؼام الجهت التي ؾدخىلى الخمٍى

ش اإلانهي والؿمٗت والاختراُٞت لها .  إل ٖلى الخاٍع  ٖغي٪ لخٟانُل ال٨ٟغة ٖليهم والَا

 ٞ ت في الخىُٟظ ٞالخأزير هى ا٦بر ؾاع١ لؤل٩ٞاع والٗالم ٌعج باأل٩ٞاع التي ٢ض جٟى١ ٨غج٪ ٦ما أن الخظع الؿٖغ

ما٫ .   الؼاةض ٌٗغي٪ لخؿاعة ٞغم ون٣ٟاث ٦ثيرة ٞالصجاٖت واإلاساَغة مهمت في ٖالم اإلاا٫ وألٖا

وهى بمثابت زُت ٖمل للكغ٦ت الىاقئت والظي ؾُم٨ى٪ مً الاحابت :  Business Model.وضع هموذج العمل 3.3.1

 ٖلى ألاؾئلت الخالُت : 

 ت وهُا١ جىاحضهم ومؿخىاهم مً هم الٗمالء اإلاؿتهضٞين وطل٪ م ً ٨ٞغة ٖلى ٞئاتهم الٗمٍغ ً زال٫ ج٩ٍى

 اإلاِٗش ي واهُباٖاتهم وجُلٗاتهم وججاعبهم الؿاب٣ت م٘ مىاٞؿُ٪ . 

 ( ما هي ال٣ُمت اإلاًاٞت التي ؾخ٣ضمها الكغ٦ت الىاقئت للٗمالء أي ئًجاص ال٨ٟغةValue Propositions) . 

 ٣ت ًم٨ىني أن أنل ئليهم و٠ُ٦ ٌٗلم خم طل٪ ٖبر الىؾاةِ بأي ٍَغ مً  Channelsىن بىحىص الكغ٦ت ٍو

٤ الال٨تروهُت وبىاء الؿمٗت الُُبت وز٣ت الٗمالء  ٤ ٖبر وؾاةِ الدؿٍى  .زال٫ التروٍج والدؿٍى

  هل ؾِخم الخىانل مٗهم بهٟت عؾمُت ٖبر زضمت الٗمالء هاجُٟا او ٦خابُا وزضماث ما بٗض البُ٘  او ًخسلله

ت   .جىانل ئوؿاوي زاعج ئَاع الٗمل ٦بىاء عوابِ نضا٢ت ٢ٍى

 . ت  ما وكاٍ الكغ٦ت الغةِس ي وألاوكُت الثاهٍى

  ل الكغ٦ت  .ما مهاصع جمٍى

 ٣ُت اإلا  .ت ، ال٨تروهُت خبٗت : ج٣لُضًما هي الخُت الدؿٍى

خُلب ألامغ ٞهم اإلاباصب الخالُت .جحليل املىافسين وأبحاث السوق : 4.3.1  ٍو

  غ ٣ُت والخٗٝغ ٖلى اججاهاث الؿى١ وجٍُى جدلُل اإلاىاٞؿين ًُٟض٥ في الدؿٗير وئٖضاص الخُت الدؿٍى

 اإلاىخجاث وجدؿين الخضماث التي ٣ًضمها مىاٞؿى٥ 

 ( أبدار الؿى١Market Research ُت للؿى١ للخٗٝغ ٖلى حجم (واإلاخمثلت في ال٣ُام بضعاؾت ٦مُت وهٖى

 الٗغى والُلب ٖلى اإلاىخج او الخضمت التي ؾدىاٞـ ُٞه الكغ٦ت وجدضًض الخهت الؿى٢ُت .

ل الكغ٦ت الىاقئت  .البحث عً جمويل :5.3.1  الك٩ل اإلاىالي ًىضح لىا زُاعاث جمٍى
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 ئت : مصادر جمويل الشركاث الىاش 01الشكل رقم 

 

 https://blog.khamsat.comاإلاهضع : 

ُٟت .صىع الهويت البصريت : 6.3.1 واإلا٣هىص بها اإلا٩ىهاث اإلاغةُت التي حٗبر ًٖ الكغ٦ت ٦كٗاع الكغ٦ت وال٨خِباث الخٍٗغ

ت ٧الكٗغ الخجاعي مثال طاث اهمُت ٦بيرة لضي الٗمالء هٓغا  ت البهٍغ اي جهمُم لىحى اخترافي خُث انبدذ الهٍى

 ل٣ضعة الهىعة ٖلى الخىيُذ 

ت والخىُٟظًت واإلاىاعص اي الىاحهت اإلا.اخخيار مقر الشركت الىاشئت : 7.3.1 ٩اهُت للكغ٦ت والظي ًًم اإلاهالح الاصاٍع

ت والخ٣ىُت .   البكٍغ

ٟين او بىاء  .بىاء فريق عمل هاجح :8.3.1 ٤ ٖمل ج٣لُضي ٌٗخمض ٖلى الخًىع الصخص ي للمْى وطل٪ اما ببىاء ٍٞغ

خماص ٖلى جُب٣ُاث الٗمل ًٖ بٗض مثل زضمت  ٤ ٖمل ًٖ بٗض خُث ًخم الٖا ، اصاة الاحخماٖاث    Google Driveٍٞغ

 . Zoomالاٞترايُت ػووم 

ً ٦اوكاء مى٢٘ .هقل اليشاط للعالم الرقمي : 9.3.1 دت واؾٗت مً الٗمالء واإلاؿدثمٍغ  وطل٪ في ؾبُل الىنى٫ لكٍغ

ل الراحي  ًت جاطِع الشسهت الىاشئت لالطدثماز الخمٍى ر الخُاز الجُد في بدا ٌعخب

ر الىكذ والجهد والبدث عن الشسواء  باالزباح وجىفح

ٌ دائسة املعازف ً بالحصى ل الراحي وذل ه في خالت عدم هفاًت الخمٍى ًخم اللجىء اُل

ل بازجفاع الثلت والامان  ز هرا الخمٍى خمح على كسوض او علد شساواث ٍو

ل ولخسفُف اعباء ادازة الشسهت الىاشئت الا اهه ًؤديالبدث عن شسواء  زُاز حُد للخمٍى

ٌ عن الصالخُاث بالخىاصف او الخىاطب  الى الخىاش

ل البىيي  ر مىصىح به هظسا لصعىبت الشسون اطافت الى الازجباط الخمٍى هرا الخُاز غح

ر  بدفع وظب الفائدة املسجفعت ملدة طىٍلت والخدزل في الدظُح

ل  ٌ الاطدثمازي زُازاث الخمٍى ل هظسا الطخعداد املظدثمٍسن لدفع مبالغ هبحرة زاض املا الخُاز الامثل للخمٍى

في طبُل جدلُم مياطب طَسعت للمؤطظاث الىاشئت 

ل الجماعي  ل الجماعي الخمٍى ت للخمٍى ل من املىصاث الالىتروُه ٌ على الخمٍى الحصى

ر  محزجه عدم فلدان صالخُاث الدظُح

ل املالئيي  ل من طسف مظدثمٍسن هدفهم دعم الشسهت الخمٍى ٌ على الخمٍى الحصى

Angel Funding الىاشئت في املسخلت الاولى النها مدفىفت باملساطس

 ٌ ت او املادًت او الاطدشازاث خاطىاث الاعما ل باملىازد املاُل ٌ على الخمٍى الحصى

لُت  ت والاكخصادًت والخدزٍب واملظاعدة في الحمالث الدظٍى اللاهىُه

بسامج خيىمُت لدعم الابخياز والدشجُع على الاطدثماز والعمل زغم الدعم الحيىمي 

ٌ علُه امس حُد للشسهت الىاشئت  الشسوط الىثحرة الا ان الحصى
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خذ ٢ىىاث للخىانل الاحخماعي واإلاىهاث اإلاغةُت مثل الُىجُىب .  ب ال٨ترووي وجُب٤ُ هاجٟي ٞو  ٍو

ؼ اإلابُٗاث واؾخ٣ُاب .الاهخمام بالدسويق : 10.3.1 وطل٪ في ؾبُل ٞغى خًىع الكغ٦ت الىاقئت في الؿى١ وحٍٗؼ

٤ اإلاىاؾبت التي ج٣ىم ٖلى جدضًض ال٣ُمت اإلاًاٞت وجدضًض ئؾتراجُجُت واخضة  لُ٪ وي٘ ئؾتراجُجُت الدؿٍى الٗمالء  ٖو

٤ والازخُاع   بين الخ٣لُضي والال٨ترووي . لخٟاصي الدكدذ ئياٞت ئلى ازخُاع همِ الدؿٍى

ا:   الىظام البيئي للمؤسساث الىاشئت في الجسائر ثاهيا

 . مفهوم الىظام البيئي للمؤسساث الىاشئت 1.2

با يمً هُا١  ٧لم او ؾٟغ إلاضة  50ٌٗٝغ الىٓام البُئي للمإؾؿت الىاقئت ٖلى اهه مى٣ُت مدضوصة ج٣ٍغ

ما٫ ومإؾؿاتهم الىاقئت ، باإلياٞت الى اهماٍ مسخلٟت مً اإلاإؾؿاث الضاٖمت ،  ؾاٖت واخضة ، جخ٩ىن مً عواص الٖا

غ اإلاإؾؿاث  ال٣اةمت .ٌٗض الىٓام البُئي للمإؾؿاث ًخٟاٖلىن ٦ىٓام م٣ٗض إلوكاء مإؾؿاث هاقئت حضًضة وجٍُى

الىاقئت هٓام م٣ٗض بؿبب َبُٗخه الٛير مخجاوؿت ، وصًىام٩ُي مخ٠ُ٨ بىاء ٖلى حٛير وجُىع الاٞغاص واإلاإؾؿاث 

 (32، نٟدت 2021)زاؾ٠، اإلا٩ىهت له . 

جُىع هظا اإلاهُلح  Google Scholarوو٣ٞا ٫  2005ْهغ مهُلح "الىٓام البُئي للكغ٧اث الىاقئت " خىالي ٖام 

٨ٟٞغة الىٓم البُئُت للكغ٧اث الىاقئت ْهغث ٖىضما صزلذ الخ٨ىىلىحُا  2016الى ٖام  2010بك٩ل ٦بير مً ٖام 

ل مغا٦ؼ )الاهترهذ وبٗضها اهٓمت الهاج٠ اإلادمى٫ (وانبدذ الاججاه الؿاة ض والجاهب الخاؾم لالبخ٩اع مما حؿبب في جدٍى

ما٫ الخ٣لُضًت الى مغا٦ؼ ج٨ىىلىحُا ٦ما ان اؾخ٨كاٝ صًىام٨ُُاث الىٓام البُئي وجُىعه في لخٓت مُٗىت ال ٨ًٟ بل  يالٖا

لت لىخم٨ً مً جدضًض مضي هطجه   . (Cukier & Kon, 2018, p. 6)ًجب ج٣ُُمه ٖلى مضاع ؾىىاث ولٟترة ٍَى

غ الٗضًض مً  ٌٗخمض هجاح الىٓام البُئي لالبخ٩اع ٖلى مؿخىي الترابِ بين الٗىانغ اإلا٩ىهت له ، جم جٍُى

الظي ٣ًىم ٖلى ٖكغة ٖىانغ هي : اإلاإؾؿاث الغؾمُت وز٣اٞت  STAMالىماطج ل٣ُاؽ الىٓم البُئُت ٖلى ٚغاع همىطج 

ت الجضًضة والخضماث  ل واإلاٗٞغ ما٫ والبيُت الخدخُت اإلااصًت والُلب والكب٩اث وال٣ُاصة واإلاىاهب والخمٍى اصة الٖا ٍع

 .مضًىت في هىلىضا وجم جدضًض ٞهغؽ لخُىع الىٓام البُئي 12الىؾُُت و٢امذ الضعاؾت ٖلى جدلُل 

٘ وهي : الاؾىا١ اإلام٨ً   غ اإلاكاَع اما اإلاىخضي الا٢خهاصي الٗالمي ٞدضص زماهُت ع٧اةؼ للىٓم البُئُت لخٍُى

اع  ً ، الَا ل ، هٓام صٖم اإلاىحهين واإلاؿدكاٍع الىنى٫ اليها، ال٣ىي الٗاملت في مجا٫ عاؽ اإلاا٫ البكغي ، الخمٍى

ب ، الجامٗ وهطج هظه الٗىانغ  اث ٦ٗىامل مدٟؼة ، الضٖم الث٣افيالخىُٓمي والبيُت الخدخُت ، الخٗلُم والخضٍع

 (Cukier & Kon, 2018, p. 6)الثماهُت ٌٗبر ًٖ هطج الىٓام البُئي 

ان الىٓام  البُئي للخ٨ىىلىحُا اإلاالُت ٌكمل : الكغ٧اث الىاقئت في مجا٫ الخ٨ىىلىحُا اإلاالُت ومُىعي 

والخ٩ىماث ، الٗمالء اإلاالُين ، اإلاإؾؿاث اإلاالُت الخ٣لُضًت والهُئاث الخىُٓمُت ،وقغ٧اء الٗمل  وفي خالت الخ٨ىىلىحُا ، 

ٗت ٦ُٝغ ٞٗا٫ واؾاس ي . لماء الكَغ ُت ٖو  . (Report P. G., 2016) الخ٨ىىلىحُا اإلاالُت الاؾالمُت جبرػ الهُئاث الكٖغ
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اًًا زماهُت ٖىامل جمثل الىٓام البُئي للكغ٧اث الىاقئت هي : عواص الٗمل  ٫Nirnaya Tripathi وخضصث صعاؾت 

ل ، عاؽ اإلاا٫ البكغي ، الخٗلُم ، الضًمٛغافي    (Tripath, 2019, p. 2)، الخ٨ىىلىحُا ، الؿى١ ، ٖىامل الضٖم ، الخمٍى

 .اوشاء بيئت للمؤسساث الىاشئت في الجسائر 2.2

ت اوكاء  لضٖم مىار  2020حاهٟي  08ًىم  وػاعة اإلاإؾؿاث الهٛيرة واإلاإؾؿاث الىاقئت وا٢خهاص اإلاٗٞغ

وهى مُٗاع  Label Startupاإلاإؾؿاث الىاقئت في الجؼاةغ وجم بٗضها اوكاء بِئت للمإؾؿاث الىاقئت خُث ْهغث 

ل اإلاإؾؿاث الىاقئت  ل زام للمإؾؿاث الىاقئت ًٖ  ASFاإلاإؾؿاث الىاقئت جم بٗضها اوكاء نىضو١ جمٍى ، جمٍى

   ٤ غه ُٞما   les bussines Angelٍَغ ٗاث ال٣اهىهُت و٧ل هظا وحب جٍُى الث الخانت ( بٗضها ج٠ُُ٨ الدكَغ )الخمٍى

ما٫ الظي ًض Algeria ventureٌؿمى ب اإلاؿٕغ الٗمىمي  ٞ٘ اإلاإؾؿاث الىاقئت هدى الىجاح اياٞت الى خايىاث الٖا

  .بين ال٣ُإ الٗام وال٣ُإ الخام وفي الازير الغبِ بالٗالم الخاعجي

ت جخمثل في عبِ هاجه الخل٣ت بين الجامٗت ومإؾؿاث  ٧ل هاجه اإلاجهىصاث لخدؿين اإلاىار جمذ بٗملُت حىهٍغ

ً واإلابخ٨غ واإلاخٗاملين الا٢خهاصًي ن البىى٥ وؾى١ الٗمل مما اُٖى خل٣ت مخ٩املت حؿمذ بخُىع هاجه الخ٩ٍى

ت الىمى  ال١ وؾٖغ اإلاإؾؿاث الىاقئت والتي حؿخُُ٘ ان ج٩ىن في ٢لب الخدى٫ الا٢خهاصي هٓغا لخميزها ببؿاَت الَا

ىاةض ٖالُت   .بمهاٍع٠ ٢لُلت ٖو

مً الخُىاث لخدؿين بِئت  ٖملذ الجؼاةغ ٖلى بىاء هٓام بُئي للمإؾؿاث الىاقئت وطل٪ باجساط الٗضًض

م٨ً جمثُل الىٓام البُئي  الٗمل وطل٪ بخٓاٞغ حهىص الخ٩ىمت ، اإلاإؾؿاث الجامُٗت ، واإلاىٓماث الضاٖمت ٍو

٣ا للك٩ل ع٢م   : 02للمإؾؿاث الىاقئت ٞو

 : الىظام البيئي للمؤسساث الىاشئت في الجسائر02الشكل رقم 

 

 (2022)البالص، اإلاهضع : 
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 . جحليل الىظام البيئي للمؤسساث الىاشئت في الجسائر 3.2

 . الاطار القاهووي املىظم لعمل املؤسساث الىاشئت 1.3.2

ت مً اإلاغاؾُم ال٣اهىهُت اإلاىٓمت  خًِذ اإلاإؾؿاث الىاقئت بال٨ثير مً الاهخمام في الاهت الازيرة جم انضاع مجمٖى

 ًىضح طل٪ :   03والك٩ل ع٢م ليكاَها  في الجؼاةغ 

 : املراسيم القاهوهيت املىظمت لعمل املؤسساث الىاشئت  03رقم  الشكل 

 

 )الرسميت(املصدر : 

 (Label Startup. معيار املؤسساث الىاشئت )2.3.2

ىُت إلاىذ ٖالمت  2020ؾبخمبر  15اإلاإعر في  254- 20جم في اَاع اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  اوكاء اللجىت الَى

٘ اإلابخ٨غة وجغ٢ُتها  "مإؾؿت هاقئت" و"مكغوٕ مبخ٨غ " و"خايىت اٖما٫ " بهضٝ اإلاؿاهمت في حصخُو اإلاكاَع

الىػٍغ اإلاىخضب لضي الىػٍغ الاو٫ اإلا٩ل٠  ًغاؽ اللجىتواإلاؿاهمت في جغ٢ُت الىٓم البُئُت للمإؾؿاث الىاقئت . 

٣ىم بخُٗين اًٖاء اللجىت بىاء ٖلى ا٢تراخاث الىػاعاث الىنُت إلاضة زالر ؾىىاث ٢ابلت للخجضًض  باإلاإؾؿاث الىاقئت ٍو

ض واإلاىانالث ، الهىاٖت ، الٟال  9وجًم ممثلين ًٖ  ت : اإلاالُت ، الخٗلُم الٗالي والبدث الٗلمي ، البًر خت ٢ُاٖاث وػاٍع

، وجخضاو٫ اللجىت لٛغى مىذ الٗالماث وصعاؾت الُلباث اإلاىصٖت بٗض ، الهُض البدغي ، الغ٢مىت والاهخ٣ا٫ الُا٢ىي 

ٌ مىذ الٗالمت ، وال جصح اإلاضاوالث الا بدًىع هه٠ اًٖاء اللجىت ٖلى الا٢ل ٦ما ان احل الغص ٖلى الُلباث  ٞع

ت للىص ومساحعه السكم  دة السطمُت املىطىع الطبُعت اللاهىُه الجٍس

دة السطمُت عدد 55 مؤززت ًخظمن اوشاء لجىت وطىُت ملىذ عالمت "مؤطظت هاشئت" و "مشسوع مبخىس " مسطىم جىفُري زكم 20 - 254 مؤزر في 1 الجٍس

ٌ " ةجددًد مهامها وحشىُلتها وطحرها 15/09/2020 في 21/09/2020 ص 10و"خاطىت اعما

ٌ امليلف باكخصاد املعسفت مسطىم جىفُري زكم 20 - 306 مؤزر في 2 ٍس الاو ٍس املىخدب لدي الىش دة السطمُت عدد 64 مؤززت ًددد صالخُاث الىش الجٍس

في 28/10/2020 ص 3واملؤطظاث الىاشئت 15/09/2020

ٌ امليلف باكخصاد املعسفت مسطىم جىفُري زكم 20 - 307 مؤزر في 3 ٍس الاو ٍس املىخدب لدي الىش دة السطمُت عدد 64 مؤززت ًخظمن جىظُم مصالح الىش الجٍس

في 28/10/2020 ص 4و املؤطظاث الىاشئت 15/09/2020

السكم 

ٍس املؤطظاث الصغحرة الىاشئت واكخصاد املعسفت مسطىم جىفُري زكم 20 -54 مؤزر في 1 دة السطمُت عدد 12 مؤززتًددد صالخُاث وش الجٍس

في 26/02/2020 ص25/02/20206

دة السطمُت عدد 12 مؤززتًخظمن جىظُم الادازة املسهٍصت لىشازة املؤطظاث الصغحرة واملؤطظاث مسطىم جىفُري زكم 20 - 55 مؤزر في 2 الجٍس

في 26/02/2020 ص 9 الىاشئت واكخصاد املعسفت 25/02/2020

خمم املسطىم الخىفُري زكم 04-91 املؤزر في 24/03/2004 واملخظمن مسطىم جىفُري زكم 20-77 مؤزر في 3 ٌ ٍو دة السطمُت عدد 19 مؤززتٌعد الجٍس

في 02/04/2020 ص 11اوشاء الىوالت الىطىُت لتركُت الحظائس الخىىىلىحُت وجطىٍسها وجىظُمها وطحرها 28/03/2020

ٍس املؤطظاث الصغحرة واملؤطظاث الىاشئت واكخصاد املعسفت مسطىم جىفُري زكم 20-110 مؤزر في 4 دة السطمُت عدد 27 مؤززت ٌظىد الى وش الجٍس

في 06/05/2020 ص9 طلطت الىصاًت على الىوالت الىطىُت لدعم حشغُل الشباب 05/05/2020

ٌ امليلفت باكخصاد املعسفت واملؤطظاث الىاشئت  ٍس الاو الىشازة املىخدبت لدي الىش

وشازة املؤطظاث الصغحرة واملؤطظاث الىاشئت واكخصاد املعسفت )طابلا ( 

دة السطمُت  الجٍس املىطىع  ت للىص ومساحعه  الطبُعت اللاهىُه
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ٟا مدضصا للمإؾؿت .(38، نٟدت 2021)زًغاء، ًىما  30اإلاىصٖت ال ًخٗضي  ٦ما ان اإلاكٕغ الجؼاةغي لم ًً٘ حٍٗغ

 20/254مً اإلاغؾىم الخىُٟظي ع٢م  11ول٣ض خضصث اإلااصة   الىاقئت بل خضص قغوٍ مىذ ٖالمت اإلاإؾؿت الىاقئت

 : (2022)بٗىوي، مٗاًير اٖخباع اإلاإؾؿت هاقئت خُث جمىذ ٖالمت "مإؾؿت هاقئت " ل٩ل مإؾؿت والتي ًجب أن ج٩ىن 

  زايٗت لل٣اهىن الجؼاةغي 

  ؾىىاث  8ال ًخجاوػ ٖمغها 

  همىطج أٖما٫ الكغ٦ت ٌؿدىض ئلى مىخجاث / زضماث مبخ٨غة 

  الكغ٦ت لضيها ئم٩اهُاث همى ٦بيرة 

  ىُت ما٫ الؿىىي ال ًخجاوػ اإلابلٜ اإلادضص مً َٝغ اللجىت الَى  ع٢م ألٖا

  ٖلى ألا٢ل مً ٢بل أشخام َبُُٗين أو مإؾؿاث خانلت ٖلى  % 50عأؽ ما٫ الكغ٦ت مملى٥ بيؿبت

 ٖالمت "مإؾؿت هاقئت" 

 ٖ ٖامل  250ضص الٗما٫ ال ًخجىػ 

ت واإلاإؾؿاث الىاقئت ًٖ اإلاٗاًير الجضًضة التي  ٦كٟذ الىػاعة اإلاىخضبت لضي الىػٍغ الاو٫ اإلا٩لٟت با٢خهاص اإلاٗٞغ

ُت مىضخت في الك٩ل ع٢م   02حؿمذ بالخهى٫ ٖلى ٖالمت "مإؾؿت هاقئت " خُث جم اصعاج اعبٗت مٗاًير مىيٖى

غ ٖلى مُٗاع واخض ٣ِٞ ًم٨نها الخهى٫ ٖلى ٖالمت "مإؾؿت وابغػ البُان الهاصع ًٖ الىػ  اعة ان اإلاإؾؿت التي جخٞى

بُت ٖضًضة اياٞت الى الضٖم مً الىػاعة اإلاىخضبت وام٩اهُت الخهى٫ ٖلى  هاقئت" خُث جمىذ هظه الٗالمت مؼاًا يٍغ

ل  ت ا.، الخمٍى  (2022)الجؼاةٍغ

 : معاًير اثباث الطابع الابخكاري للمؤسست 04الشكل رقم 

 

 https://news.radioalgerie.dz/ar/node/8766اإلاهضع : 

بي  ى ججٍس فُدً

Prototype

جلدًم همىذج مبدئي : جلدًم همىذج 

مبدئي لالبخياز امللدم والري ًازر 

 ٌ عدة اشيا

بُت  ت  واملت او ججٍس مىصت الىتروُه

Demo 

املعُاز السابع املعُاز الثالث 

ى الخطبُم املعني  زابط هد

س : اذا واهذ هفلاث البدث والخطٍى

الشسهت جىفم % من حجم اعمالها

س  في البدث والخطٍى

صفت الاعظاء املؤطظىن : اذا وان 

هصف اعظاء الفٍسم املؤطع 

ر  ًمليىن شهادة دهخىزاه او اهث

ملىُت فىٍست : اذا جدصلذ الشسهت 

على بساءة ازتراع او بسهامج مسجل 

على املظخىي الىطني او الدولي 

همىذج اولي للمىخىج املصىع 

 ٌ املعُاز الثاوي املعُاز الاو

عالمت +مؤطظت هاشئت + 

Label Startup

https://news.radioalgerie.dz/ar/node/8766
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في  قغ٦ت هاقئت  35٘ ــــــى اإلاى٢ـــــؼاةغ ل٣ض اخهــــــــت في الجــــــًىضح الك٩ل اإلاىالي الٗكغ الاواةل مً الكغ٧اث الىاقئ

  .اإلاجاالث قتى

 :جرجيب الشركاث الىاشئت في الجسائر 05الشكل رقم 

 

 (TeeQnia ،2022) (startup RANKING)اإلاهضع : 

 ASP.صىدووق جمويل املؤسساث الىاشئت 3.3.2

في اَاع الىٓغة الاؾدكغاُٞت للؿلُاث الٗمىمُت التي ججؿضث في  ٖباعة ًٖ هُئت خضًثت اليكأة اخضر

ت ، الّهىضو١ قغ٦ت طاث أؾهم، اإلاؿاهمىن بها هم البىى٥  اؾخدضار وػاعة للمإؾؿاث الىاقئت وا٢خهاص اإلاٗٞغ

ني الجؼاةغي، البى٪ الخاعجي الجؼاةغي، بى٪ الٟالخت  الٗمىمُت الؿذ وهي ال٣غى الكٗبي الجؼاةغي، البى٪ الَى

ير والاخخُاٍ ني للخٞى ُٟت، بى٪ الخىمُت اإلادلُت، الهىضو١ الَى ش   . والخىمُت الٍغ ال١  2020ا٦خىبغ  4بخاٍع جم الَا

ل اإلاإؾؿاث الىاقئت التي جدهلذ ٖلى الخهي٠ُ بمىحب مىذ ٖالمت "مإؾؿت  الغؾمي  للهىضو١ والظي بضا في جمٍى

ل :  اث مً الخمٍى ل ال٣اةم ٖلى مبضا اإلاساَغ خُث جم جدضًض زالر مؿخٍى ت لالؾخٟاصة مً الخمٍى  02هاقئت" الًغوٍع

ل ال٣اةم ٖلى م 20ملُىن ،  05ملُىن ،  لُىن صج ، وجم الخأ٦ُض ٖلى ان الهىضو١ ؾُلٗب صوع اإلاؿاٖض ٖلى الخمٍى

ٌ املؤطظت الىاشئت املسجبت وطىُا  املجا

1siamois QSM ر لالمخداهاث باالعخماد على املؤطٍسن في املُدان مىصت مسصصت لطلبت الطب للخدظح

ًلدم املىكع زدماجه على الىمبُىجس و الهاجف .

2YASSIRجىصُل الاول ٌ ع زدماتها الى مجا زدماث الخىصُل الاحسة زكم 1 في الجصائس وعمدث الى جىَى

ر الاهترهذ والخىطع زازج الجصائس الى املغسب ، جىوع ، فسوظا وهىدا  والشساء عب

3Batolis ٌ مىكع صاعد للدظىق والشساء اوهالًن في الجصائس واملىافع زكم 1 للمىكع الفسوس ي حىمُا الشا

لدم زدماث خظىت .  س وامل الاخخُاحاث ٍو املىكع ًىف

4Herd Academy الى ٌ ر الاهترهذ للطالب وللمعلمحن للىصى ر الاهترهذ بالجصائس ، مىصت حعلُمُت عب ثىزة الخعلم عب

د من الطالب  املٍص

5Global س فسص العمل من مسخلف الشسواث واملؤطظاث العاملُت واملدلُت في مسخلف ًىف

Opportunities الخسصصاث

6MdinJdida ر الاهترهذ في الجصائس ججمع العدًد من ججازة املظخلبل ، مىصت مخعددة البائعحن للمبُعاث عب

 ٌ ت والهىاجف بالدفع والخصُل الى املىاش ت ، الاحهصة املجزُل الجهاث الفاعلت ومصىعي الظلع الىهسباُئ

7Lafirist ن شسهت ٌ للطمىخحن الكخىاص الفسص واللُام بالخجازة او جيٍى مجلت مسخصت في زٍادة الاعما

س الافياز الالشمت  هاشئت او مصغسة خُث ًىف

8mayKiha الخىاصل بحن املظدثمٍسن وخاملي الافياز مع طمان ٌ ل الحدًث ، من زال ر خل الخمٍى جىفح

ٌ خل زكمي  ت باطخعما الامان والخصىصُت والشفافُت  وصفلت مثاُل

9Zawwaliر مسخلف ً الخىصُل عب ر بطاكاث الفحزا وهرل س الدفع عب مىكع واعد للدظىق في الجصائس ًىف

 ً الشسواث العاملُت ومدلُت هرل

10Sekoir س ادواث املصداكُت والامان ٌ العمالث لالفساد في الجصائس ًىف ًدل املىكع مشيلت شساء وجباد

ٌ باعت معخمدًن ولديهم جلُُم حُد  ظاعد على الشساء من زال في الخعامل َو
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٩ا ٞٗاال للمإؾؿت الىاقئت ،  ل ال٣اةمت ٖلى الاؾدثماع في عؤوؽ الامىا٫ وبالخالي ًهبذ الهىضو١ قٍغ الُاث الخمٍى

 ومؿاهما ًغا٣ٞها مً ه٣ُت الاهُال١ الى بلٙى الهضٝ اإلادضص . 

ل اإلاإؾؿاث الىاقئت بضاًت مً حاهٟي قٕغ الهىضو١ في ج خؿب ما نغح به الىػٍغ اإلاىخضب  2021مٍى

ا صٌؿغوبذ " بغأؾما٫ ٢ضع ب  ٗمل  1,2للمإؾؿاث الىاقئت ًاؾين ولُض بمىاؾبت الُبٗت الاولى ٫ "الجيًر ملُاع صج َو

ل اصخاب الكغ٧اث الىاقئت ومغا٣ٞتهم ، وطل٪ مً زال٫ الدسجُل ٖبر البى  ابت الال٨تروهُت الهىضو١ ٖلى جمٍى

 (2022)ٖلىاف،  .،وا٦مالي باقي الدسجُالث في م٣غ اإلاإؾؿت بالجؼاةغ الٗانمت 

خامل مكغوٕ مبخ٨غ  390ًٖ اؾخٟاصة  2022ماعؽ  05و٦ك٠ الىػٍغ الاو٫ اًمً بً ٖبض الغخمان ًىم  

٘ اإلابخ٨غة  ل اإلاإؾؿاث الىاقئت ، واعجٟ٘ ٖضص اإلاإؾؿاث الىاقئت واإلاكاَع ني لخمٍى مً الضٖم اإلاالي للهىضو١ الَى

خايىت مخدهلت ٖلى ٖالمت  38الى ا٦ثر مً مإؾؿت هاقئت  ، اياٞت  750اإلاخدهلت ٖلى ٖالمت "البل ؾخاعجىب " الى 

"LABEL  هٓغا للخ٣ضم في وي٘ الىٓام البئي اإلاالةم واإلاصج٘ ٖلى اوكائها الؾُما في الىؾِ الجامعي والظي ٌٗخبر بِئت "

 (2022)ٖلىاف، مالةمت لها  

 .حاضىاث الاعمال 4.3.2

ما٫ هي مىٓمت ج٣ضم للكغ٧اث الىاقئت "مؿاخت م٨خبُت Dills et Hackett ,2004) خؿب (خايىت الٖا

ت ، وحٗٝغ ٖلى انها مىٓمت تهخم بمغا٣ٞت وصٖم  مكتر٦ت " وهٓام جضزل اؾتراجُجي طي ٢ُمت مًاٞت "ومؿاٖضة اصاٍع

ت ، م٨خبُت ومالُت والك٩ل اإلاىالي ً ىضح لىا اإلاإؾؿاث الىاقئت في ٧اٞت مغاخلها ، مً زال٫ ج٣ضًم مؿاٖضاث اصاٍع

ما٫    (5، نٟدت 2021)ممِل، الخضماث اإلا٣ضمت مً َٝغ خايىاث الٖا

 : الخدماث املقدمت مً طرف حاضىاث الاعمال  06الشكل رقم 

 

 (6، نٟدت 2021)ممِل، املصدر 

ما٫ هٓغا لضوعها في مؿاٖضة اإلاإؾؿاث الىاقئت ، و٢هض اقغا٥ ال٣ُإ  اهخمذ الجؼاةغ بدايىاث الٖا

ىُت إلاىذ ٖالمت خايىت  254 – 20الخام في صزى٫ هظ اليكاٍ نضع اإلاغؾىم الخىُٟظي  اًً جم اؾخدضار لجىت َو

للخهى٫ ٖلى ٖالمت "خايىت اٖما٫ " ،  ، ٧ل ه٩ُل جاب٘ لل٣ُإ الٗام او الخام او ٦الهما مإهل 21اٖما٫ في اإلااصة 

ل ،  ً وج٣ضًم الاؾدكاعة والخمٍى ٘ اإلابخ٨غة ُٞما ًسو الاًىاء والخ٩ٍى ٣ًترح صٖما للمإؾؿاث الىاقئت وخاملي اإلاكاَع

ما٫ وام٩اهُت اؾدثماع الخىام ٞيها ، باإلياٞت الى ال٣ُإ الٗام  خُث جم جىيُذ الخٍٗغ٠ ال٣اهىوي لخايىاث الٖا

ما٫ اإلا٣ضع ب لجامُٗت في اوكاء خايىت اٖما٫ . واإلاإؾؿاث ا ذ الجؼاةغ اعجٟإ ملخّى في ٖضص خايىاث الٖا  38ٖٞغ

زدمت بنى ثححية خدمات ثقديم الحمويل الربط باالفراد الحعليم ، ووسيلة بناء عالمة ادارة 

الظىسٍخازٍا جسهيالت الاعمال ووسيلة الوصول والربط الشبكي الوصول الى املعرفة ثجارية البرامج 

خدمات اساسية الى الحمويل 

 ٌ زدماث خاطىت الاعما
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( والٗضًض منها ٢ُض  2022بين ال٣ُإ الٗام والخام واإلاخدهلت ٖلى ٖالمت البل )مهالح الىػٍغ الاو٫ الجؼاةغ 

ما٫ ٖلى مؿخىي الجامٗاث   (726، نٟدت 2022)اخمضصن، ؾبخمبر الضعاؾت وباألزو خايىاث الٖا

 . الجامعت 4.3.2

ني قٝغ أ       الىػٍغ الاو٫ اًمً بً ٖبض الغخمان ، في ٧لمت ال٣اها باؾم عةِـ الجمهىعٍت ٖلى جىهِب اإلاجلـ الَى

ت جدذ ؾلُت عةِـ الجمهىعٍت م٩لٟت  للبدث الٗلمي والخ٨ىىلىحُاث والظي هى ٖباعة ًٖ هُئت صؾخىعٍت اؾدكاٍع

ني في مجاالث الابخ٩اع الخ٨ىىلىجي والٗلمي وا٢تراح ىُت في البدث  بتر٢ُت البدث الَى الخضابير لخىمُت ال٣ضعاث الَى

ىُت لخثمين هخاةج البدث زضمت لال٢خهاص ، ان الاهٟا١ ٖلى البدث  غ الخ٨ىىلىجي وج٣ُُم ٞٗالُت الالُاث الَى والخٍُى

غ ونل الى ما ٣ًاعب  ملُاع صج في الؿىت بٗىىان  8اي ما ًٟى١  2021الى  2015ملُاع صج في الٟترة  57الٗلمي والخٍُى

غ الخ٨ىىلىجي ٣ِٞ صون اخدؿاب اإلاسههاث اإلايزاهُاجُت واإلاالُت يمً ا لهىضو١ الخام بالبدث الٗلمي والخٍُى

ت ومإؾؿاث الضولت الازغي و٢ض م٨ىذ هاجه الاؾدثماعاث مً اخضار الٗضًض مً الهُا٧ل  ميزاهُاث الضواةغ الىػاٍع

 29مسبر باإلياٞت الى  1661الى  2021في نهاًت ال٣اٖضًت للبدث ٖلى ؾبُل اإلاثا٫ مسابغ البدث التي ونل ٖضصها 

ا ، خُث اعجٟ٘ ٖضص  24وخضة بدث و 43مغ٦ؼ و ت جُىعا ملخْى مدُت ججاعب . ٦ما قهض حاهب الخأَير باإلاىاعص البكٍغ

ين في مسابغ البدث مً خىالي  اؾخاط  40500الى ما ٣ًاعب  2000اؾخاط باخث ؾىت  8000الاؾاجظة والباخثين اإلاىسَغ

اصة ٞا٢ذ  2021اًت باخث نه ت و.،  % 400بٍؼ  (2022)الجؼاةٍغ

ان الىػاعة حٗمل ٖلى  2022صٌؿمبر  05ول٣ض اوضح الؿُض ٦ما٫ بضاعي وػٍغ الخٗلُم الٗالي والبدث الٗلمي ًم 

م٣او٫ زال١ للثروة ومىانب الٗمل ول٣ض ازنى ٖلى اهمُت الاهخ٣ا٫ بالُالب الجامعي مً مً باخث ًٖ ٖمل الى 

، واإلاخًمً جدضًض ٦ُُٟاث  2022ؾبخمبر  27اإلاإعر في  1275الاحغاء الجضًض اإلاخسظ بمىحب ال٣غاع الىػاعي ع٢م 

مإؾؿت هاقئت "  ، خُث انبذ بام٩ان الُلبت بمىحب هظا  –اٖضاص مكغوٕ مظ٦غة جسغج للخهى٫ ٖلى" قهاصة 

مإؾؿت هاقئت "  –ػ مظ٦غاث الخسغج في اإلااؾتر او مهىضؽ او اَغوخاث ص٦خىعاه في اَاع الُت "قهاصة ال٣غاع اهجا

الاؾخٟاصة مً الٗضًض مً اإلاؼاًا ٧الخهى٫ ٖلى وؾم "مكغوٕ مبخ٨غ " او "مإؾؿت هاقئت " 

(https://www.mesrs.dz)/ 

غ اإلاىار البُئي للكغ٧اث الىاقئت ،  ٦ك٠ الىػٍغ اإلاىخضب لضي الىػٍغ الاو٫ اإلا٩ل٠ با٢خهاص وفي ؾبُل جٍُى

ما٫  ت واإلاإؾؿاث الىاقئت ، ًاؾين اإلاهضي ولُض ، ًٖ الخضابير الجضًضة لٟاةضة الكغ٧اث الىاقئت وخايىاث الٖا اإلاٗٞغ

ا صٌؿغوبذ وطل٪ في مضازلت ال٣اها زال٫ اقٛا٫ الُبٗت الثاهُت للم ني للمإؾؿاث الىاقئت "الجيًر "   2022إجمغ الَى

الن ًٖ جضابير حضًضة لٟاةضة الكغ٧اث الىاقئت والخايىاث، واإلاخمثلت في   (2022)الاهباء ا.، الٖا

  ت  جدمل الضولت إلاهاٍع٠ بغاءاث الازترإ واإلال٨ُت ال٨ٍٟغ

  ني ما٫ اإلاىػٖت ٖبر التراب الَى  بغهامج حضًض لالؾخٟاصة مً اإلاغا٣ٞت اإلاالُت ومً خايىاث الٖا

  ت للهىضو١ الجؼاةغي للكغ٧اث الىاقئت  اوكاء جمثُلُاث حهٍى
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  ت الاحىبُت ٖلى الاؾدثماع في الجؼاةغ  حصجُ٘ الهىاص٤ً الاؾدثماٍع

  للكغ٧اث الىاقئت واوكاء مىضوبُاث ٘ ا ٞاهخىع " اَال١ بغهامج حؿَغ ت  إلاؿٕغ  "الجيًر  حهٍى

 . هٓام لخ٣ُُم الخايىاث وجدؿين اصائها 

 . اَال١" مسبر الخ٨ىىلىحُاث اإلاالُت " بالخٗاون م٘ ؾلُت يبِ الؿى١ اإلاالي وقغ٧اث الخامين والبىى٥ 

   اَال١ جُب٤ُ لهالح الكغ٧اث الىاقئتMY STARTUP   ت والخىانل وطل٪ لدؿهُل الاحغاءاث الاصاٍع

إل ٖلى مؿخجضاث الىػاعة وا٦دكاٝ الٟغم اإلاخاخت للكغ٧اث اإلابا غح الاوكٛاالث والَا قغ م٘ الىػاعة َو

ل ، ٞغم م٘ قغ٧اث ٦بري ( .   الىاقئت )نالىهاث ، جمٍى

  ش مبر   05جضقين مجم٘ اإلاإؾؿاث الىاقئت بخاٍع وهى ٖباعة ًٖ حىاح اصاعي ٣ً٘ باإلاغ٦ؼ الجامعي  2022هٞى

مإؾؿاث الىاقئت الخاملت لىؾام مإؾؿت هاقئت والتي جيكِ ٖلى مؿخىي ؾذ لخِباػة بهٟخه م٣غا  لل

ً هي : حامٗت الٗلىم والخ٨ىىلىحُا هىاعي بىمضًً لباب الؼواع بالجؼاةغ الٗانمت  حامٗاث ٖبر الَى

وحامٗاث البلُضة وزمِـ ملُاهت بٗين الضٞلى وبىمغصاؽ وحامٗت اإلاضًت واإلاغ٦ؼ الجامعي لخِباػة ، وهضٝ 

ير اإلاىار اإلاالةم لالبخ٩اع والابضإ وزل٤ الثروة اإلاكغو  ٕ هى جد٤ُ٣ اخض ازم مهام الجامٗت واإلاخمثلت في جٞى

ني، اإلاًاٞت   (2022)الاهباء ا.، جضقين او٫ مغ٦ب ًجم٘ اإلاإؾؿاث الىاقئت ٖلى اإلاؿخىي الَى

  ا ت اإلاإؾؿاث الىاقئت "الجيًر ؼ الخٗاون وجباص٫ الخبراث خُث امًذ مؿٖغ جم ابغام اجٟا٢ُاث في ؾبُل حٍٗؼ

اجٟا٢ُت قغا٦ت م٘ "٢ى٢ل للمإؾؿاث الىاقئت " بمى٣ُت الكغ١ الاوؾِ  2022حىان  16ٞاهخىع "ًم 

٣ُا ول٣ض اٖغب الؿُض ًاؾين اإلاهضي ولُض الىػٍغ اإلاىخضب لضي الىػٍغ  الاو٫ اإلا٩ل٠ با٢خهاص وقما٫ اٍٞغ

ب وجأَير ا٦بر ٖضص مم٨ً مً الكغ٧اث الىاقئت وجلبُت َلبهم اإلاتزاًض ٖلى  ت ان الاجٟا٢ُت مً قانها جضٍع اإلاٗٞغ

 ً ا ٞاهخىع " و"٢ى٢ل للمإؾؿاث الخ٩ٍى )الاهباء ا.، مإؾؿاث هاقئت : امًاء اجٟا٢ُت قغا٦ت بين "الجيًر

ش (2022الىاقئت "،   2022ماي  12، ٦ما اًًا جى٢ُ٘ اجٟا٢ُت بين اإلاؿٕغ الٗمىمي م٘ مإؾؿت قلىمبٙر بخاٍع

إلاغا٣ٞت اإلاإؾؿاث الىاقئت الىاقُت في مجا٫ الُا٢ت مً خُث الخبرة الخ٨ىىلىحُت والدؿُير وطل٪ باصماج 

ت في الخدى٫ الغ٢مي ل٣ُإ الى٣ل  ا ٞاهخىع جى٢٘ اإلاإؾؿاث الىاقئت الجؼاةٍغ )و٧الت، مإؾؿاث هاقئت : الجيًر

 (2022اجٟا٢ُت م٘ قلىمبٙر في مجا٫ الخ٨ىىلىحُاث والُا٢ت، 

  ت واإلاإؾؿاث الىاقئت واإلاإؾؿاث اإلاهٛغة  وبغهامج الامم اإلاخدضة ابغام اجٟا٢ُت بين وػاعة ا٢خهاص اإلاٗٞغ

٘ اإلابخ٨غة للكبPNUDؤلاهماتي ) ٨ُت الكغ١ ( لدصجُ٘ هجاح اإلاكاَع اب ، بضٖم مً مباصعة الكغا٦ت الامٍغ

 ( . MEPIأوؾُُت )

  ٤ حؿهُالث مهمت جم ج٣ضًمها بهضٝ زل٤ مىار ٌؿاٖض ٖلى اوكاء مإؾؿاث هاقئت عاةضة و٢اصعة ٖلى حؿٍى

ىُا وصولُا  ابغػها :  مىخىحاتها َو
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 اٖٟاءاث حباةُت جهل الى زمـ ؾىىاث . -

باء  - ل وكاَاث اإلاإؾؿاث الىاقئت ، باالزو اُٖاء ال٣غوى البى٨ُت لدؿضًض الٖا حؿهُالث لخمٍى

ت لها .   الاؾدثماٍع

انضاع حٗلُمت بخُب٤ُ مًمىن ٢اهىن اإلاالُت الخ٨مُلي والظي ٌٟٗي اصخاب الكغ٧اث الىاقئت مً  -

بت الضزل الاحمالي .   يٍغ

ش الكغوٕ في اليكاٍ . اٖٟاء مً الغؾم ٖلى اليكاٍ اإلانهي إلاضة زالر ؾ -  ىىاث بٗض جاٍع

ٗها مً الغؾم ٖلى ال٣ُمت اإلاًاٞت .  -  اٖٟاء الخجهيزاث التي ج٣خىيها الكغ٧اث الىاقئت الهجاػ مكاَع

ا٦خىبغ إلاداعبت البيرو٢غاَُت وحؿهُل الاحغاءاث  15اعيُت ع٢مُت زانت بالكغ٧اث الىاقئت اَل٣ذ في  -

ت صون اؾخسغاج اي وزاة٤ وصون الخ  ىحه الى الاصاعة . الاصاٍع

 مً اؾهم الكغ٧اث الىاقئت . % 49ٞخذ اإلاجا٫ لكغ٧اث عاؽ ما٫ الاؾدثماع بدُاػة ا٦ثر مً  -

  2023والظي ًخًمً ٢اهىن اإلاالُت لؿىت  2022صٌؿمبر  25اإلاإعر في  24 -22اهم ما جًمىه ال٣اهىن ع٢م 

 (2022، 89الٗضص )الغؾمُت، بسهىم الكغ٧اث الىاقئت : 

غ ) - مً  % 30( في خض ا٢هاه IRG / IBSزهم مً الضزل او الغبذ )( : R & Dه٣ٟاث البدث والخٍُى

ملُىن صج الى٣ٟاث اإلاهغوٞت في اَاع البدث  200مبلٜ هظا الغبذ او الضزل وفي خضوص ؾ٠٣ 

غ صازل الكغ٦ت .   والخٍُى

 % 30( في خض ا٢هاه IRG / IBS: زهم مً الضزل او الغبذ )  (open innovationالابخ٩اع اإلاٟخىح ) -

ملُىن صج الى٣ٟاث اإلاهغوٞت في اَاع بغامج  200مً مبلٜ هظا الغبذ او الضزل وفي خضوص ؾ٠٣ 

الابخ٩اع اإلاٟخىح اإلاد٣٣ت م٘ اإلاإؾؿاث الخانلت ٖلى ٖالمت "مإؾؿت هاقئت" او "خايىت اٖما٫ "  

 . 

ٟاءاث اإلاخدهلت في  % 30ت : اٖاصة اؾدثماع مبلٜ ٣ًضع ب الاؾدثماع في الكغ٧اث الىاقئ - مً الٖا

ت لتر٢ُت الاؾدثماع في عؤوؽ امىا٫ اإلاإؾؿاث الخاملت لٗالمت "مإؾؿت هاقئت  اَاع الى٧الت الجؼاةٍغ

 " او "مإؾؿت خايىت " 

بت الجؼاُٞت الىخُضة ب  - م الاوكُت اإلاماعؾت جدذ الىٓا % 5اإلا٣او٫ الظاحي : ًدضص مٗض٫ الًٍغ

 ال٣اهىوي للم٣او٫ الظاحي . 

 للىظام البيئي للجسائر   swot. جحليل 4.2

للىٓام البُئي للمإؾؿاث الىاقئت في الجؼاةغ والظي جم احغاؤه مً َٝغ  swotًىضح لىا جدلُل   05الك٩ل ع٢م 

خُث جم  2020ا٦خىبغ  17( وجم وكغه في GAANلجىت الكغ٧اث الىاقئت "الخجم٘ الجؼاةغي للىاقُين الغ٢مُين " )

 حصخُو ه٣اٍ ال٣ىة وال٠ًٗ ، اإلاساَغ ، الٟغم  للىٓام البُئي الجؼاةغي 
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 للىظام البيئي في الجسائر SWOT: جحليل 07الشكل رقم 

 

 (GAAN ،2020)اإلاهضع : 

غة في اوكاء  غة والتر٦يز ٖلى ه٣اٍ ال٣ىة اإلاخٞى خماص ٖلى الخدلُل الؿاب٤ في اٚخىام الٟغم اإلاخٞى ًم٨ً الٖا

ت للمإؾؿاث الىاقئت ، اياٞت الى  ت في ْل الدصجُ٘ والخدٟيز الظي اٖخمضجه الجؼاةغ لتهُئت بِئت ٢ٍى ٘ ابخ٩اٍع مكاَع

 وجأزير الكغ٧اث الىاقئت . مداولت ال٣ًاء ٖلى ه٣اٍ ال٠ًٗ والتي مً قانها حُُٗل 

 الخاجمت

ير مىار مالةم ومدٟؼ ليكاٍ  الىٓام البُئي للكغ٧اث الىاقئت ًخًمً حهاث ٞاٖلت جخٟاٖل حمُٗها في ؾبُل جٞى

ير هظا اإلاىار واحغاء الٗضًض مً الاحغاءاث والخضابير التي تهضٝ  الكغ٧اث الىاقئت ، وهظا ما حٗل الجؼاةغ تهخم بخٞى

ٖلى الٗمل في مىار بُئي مالةم ،خُث ٖملذ ٖلى انضاع اإلاغاؾُم ال٣اهىهُت  الكغ٧اث الىاقئت حمُٗا الى مؿاٖضة

ل الالػم ليكاَها  ير الخمٍى ؼ الغوابِ بين اإلاىٓمت لٗمل اإلاإؾؿاث الىاقئت اياٞت  الى جٞى ٦ما انها حٗمل ٖلى حٍٗؼ

حٗخبر الٟترة الخالُت ٞغنت للخُب٤ُ ث خُث اياٞت الى الٗضًض مً الاحغاءاث والخدٟيزاالجامٗت واإلادُِ الا٢خهاصي 

غه الخ٩ىمت التي اهخهجذ ؾُاؾت ا٢خهاصًت حضًضة   وهظا ما الابخ٩اعي والابضاعي والاؾخٟاصة مً الضٖم الظي جٞى

 ول٣ض جىنلىا مً زال٫ هظه الضعاؾت الى الىخاةج الخالُت : ًثبذ ٞغيُت الضعاؾت 

  البترولي وطل٪ لخد٤ُ٣ ٘  حٗى٫ الجؼاةغ ٖلى اإلاإؾؿاث الىاقئت لخل٤ همىطج ا٢خهاصي حضًض بُٗض ًٖ الَغ
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ؼ الاهخاج اإلادلي .   الخىمُت وحٍٗؼ

  الىٓام البُئي للكغ٧اث الىاقئت ال ٌٗخمض ٖلى ٖامل واخض ٣ِٞ بل جخٟاٖل مجمىٖت مً الٗىامل في

ير هٓام بُئي مىاؾب لليكاٍ ، ويغوع  ة الٗمل ٖلى ج٠ُُ٨ هاجه الٗىامل م٘ الىي٘ الجؼاةغي ؾبُل جٞى

ما٫  اصة الٖا  لٍغ

 ٓاث الىاقئت في حمُ٘ ــغ٦ـــــاث الكـــــاحـــت اخخُـــــضعة ٖلى جلبُــــىع بال٣ــــي اإلاخُـــــام البِئـــــًجب ان ًمخاػ الى

 مغاخل جُىعها . 

  جدؿً الىٓام البُئي للكغ٧اث الىاقئت في الجؼاةغ هٓغا للخُىاث اإلاخبٗت مً َٝغ الضولت ، الا اهه ال ًؼا٫

 ٞخُا ل٨ىه في َىع الىمى وال جؼا٫ الٟغنت امامه للخُىع والاعج٣اء . 

  جدٟيزاث ٖضًضة جم ج٣ضًمها بهضٝ حصجُ٘ الكغ٧اث مهما ٧ان حجمها ووكاَها ٖلى الاؾدثماع في البدث

غ مىخجاث وزضماث ا٦ثر ابخ٩اعا وجىاٞؿُت ، اياٞت الى وا غ مما ٨ًؿبها ال٣ضعة الخىاٞؿُت مً زال٫ جٍُى لخٍُى

غ  ٤ جىحُه ه٣ٟاث البدث والخٍُى الاؾدثماع في الكغ٧اث الىاقئت والخايىاث في اَاع الابخ٩اع اإلاٟخىح ًٖ ٍَغ

ما  ٫ . مً الكغ٧اث ال٨بري الى الكغ٧اث الكغ٧اث الىاقئت وخايىاث الٖا

 ؼ صوع الجامٗت في ؾبُل جُىٍغ  ؼ ــت بخىٞير مغا٦ــــاهخمام الضول البدث الٗلمي واإلاسابغ اياٞت الى حٍٗؼ

اصًت .  ٘ الٍغ  اإلاكاَع

  ل في الجؼاةغ وهُمىت الضولت ٖليها في ْل ُٚاب ال٣ُإ الخام و٢لت مؿاهماث الكغ٧اث ٢لت صٖاةم الخمٍى

 ال٨بري واصخاب الٟىاةٌ اإلاالُت مً مإؾؿاث واٞغاص .  

 الخوصياث 

  الاؾخٟاصة مً الخجاعب الضولُت اإلاخُىعة ُٞما ًسو الاهٓمت البُئُت مً احل بىاء هٓام بُئي ٢ىي

صاةم ومؿخضام ويغوعة ج٨ُُٟه وجىا٣ٞه م٘ الٟغم والخدضًاث وه٣اٍ ال٣ىة وال٠ًٗ اإلاىحىصة في 

مالجؼاةغ  ٨ً ج٨ُُٟها و اياٞت الى اٖخماص الا٩ٞاع التي جم جُب٣ُها في الضو٫ الغاةضة وخ٣٣ذ الىجاح ٍو

م٨ً اًجاص الٗضًض مً الا٩ٞاع والخلى٫  ت ؾى١ ٖظعاء ٍو جُب٣ُها في الجؼاةغ ٦ما ان الؿى١ الجؼاةٍغ

 .  للٗضًض مً اإلاك٨الث

  ؼ ل اإلاإؾؿاث الىاقئت ، وحٍٗؼ ل وطل٪ باوكاء ٞغوٕ بى٨ُت مخسههت لخمٍى ٘ مهاصع الخمٍى جىؾُ٘ وجىَى

 مكاع٦ت ال٣ُإ الخام . 

 اع ال٣اه عي لخدٟيز اإلاإؾؿاث الىاقئت الىَىُت والاحىبُت ، واؾخ٣ُاب الاؾدثماع ج٠ُُ٨ الَا ىوي والدكَغ

 اإلادلي والاحىبي . 
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  ير هٓام مالي مخُىع ير هٓام صٞ٘ ال٨ترووي مخُىع في ؾبُل جٞى ع٢مىت ال٣ُاٖاث الا٢خهاصًت وجٞى

 وحؿهُل ٖملُاث الضٞ٘ الال٨ترووي . 

  . ال٣ًاء ٖلى البيرو٢غاَُت ، والبُئ الاصاعي في اإلاإؾؿاث الخ٩ىمُت 

   ع ــــاملراح

ش الاؾترصاص 2022اخمض خاج مسخاع. )ًىهُى,  . 1  ./https://blog.khamsat.com، مً 2023, 01 04(. جاٍع

TeeQnia      (2022   ) ش الاؾترصاص  https://www.teeqnya.com/2، مً 2023, 01 06جاٍع

ت  .3 ا ٞاهخىع جى٢٘ اجٟا٢ُت م٘ قلىمبٙر في 2022ماي,  12. )و٧الت الاهباء الجؼاةٍغ (. مإؾؿاث هاقئت : الجيًر

 مجا٫ الخ٨ىىلىحُاث والُا٢ت.

ت  . 4 مبر,  5. )و٧الت الاهباء الجؼاةٍغ ني.(. جضقين او٫ مغ٦ب ًجم٘ 2022هٞى  اإلاإؾؿاث الىاقئت ٖلى اإلاؿخىي الَى

 (. اإلاإؾؿاث الىاقئت في الجؼاةغ مً الىٓغي الى الخُب٣ُي.2022, 09 29البالص. ) . 5

ش الاؾترصاص 2022ماعؽ,  05الجؼاةغ الجضًضة. ) . 6 ، مً 2023, 01 07(. جاٍع

https://www.eldjazaireldjadida.d/ 

ت . 7 الن ًٖ جضابير حضًضة لٟاةضة الكغ٧اث الىاقئت والخايىاث.2022ماعؽ,  5. )و٧الت الاهباء الجؼاةٍغ  (. الٖا

ٟت. )   .8 ما٫ في صٖم وجىمُت اإلاإؾاث الىاقئت 2018بىالكٗىع قٍغ :  startups(. صوع خايىاث الٖا

 .431-417،  2صعاؾت خالت الجؼاةغ . مجلت البكاةغ الا٢خهاصًت ، اإلاجلض الغاب٘ ، الٗضص 

(. الكغ٧اث الىاقئت في الجؼاةغ احابت ٖلى ٧ل 2021, 11 29بُل٪ هدى الابضإ والخميز. )جِؿُير، ؾ   .9

 .https://teyssir.comحؿاؤالج٨م . 

(. صعاؾت مُضاهُت لىا٢٘ اوكاء اإلاإؾؿاث الىاقئت في 2021خؿين ًىؾ٠ ، نض٣ًي اؾماُٖل. ) .  10

 .89-68،  1، الٗضص  8لض الجؼاةغ . خىلُاث حامٗت بكاع في الٗلىم الا٢خهاصًت ، اإلاج

. مجلت -صعاؾت جدلُلُت -(. الىٓام البُئي للمإؾؿاث الىاقئت في الجؼاةغ  2022صن اخمض. )ؾبخمبر  . 11

ما٫ ، اإلاجلض   . 730 -721، حامٗت الكهُض خمت لخًغ الىاصي ، الجؼاةغ،  2، الٗضص  7الا٢خهاص اإلاا٫ والٖا

الم. )حىان  . 12 اع ا2022قلىف بٖى ل٣اهىوي للمإؾؿاث الىاقئت في الجؼاةغ . مجلت ٢ًاًا (. الَا

ُت ، اإلاجلض   . 76 - 63، ،  02، الٗضص  02مٗٞغ

 (. اإلاإؾؿاث الىاقئت في الجؼاةغ : الىا٢٘ 2021ٖاتكت بىى حٟٗغ ، ابغاهُم قاال ، َبىف اخمض. ) . 13

https://blog.khamsat.com/
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حامٗت بكاع في الٗلىم الا٢خهاصًت، والخدضًاث "م٘ الاقاعة الى الخجاعب الغاةضة في الٗالم الٗغبي ". خىلُاث 

 .107-90،  1، الٗضص  8اإلاجلض 

(. صوع الضولت في صٖم اإلاإؾؿاث الىاقئت في الجؼاةغ 2021ٖغاب ٞاَمت الؼهغاء ، نض٣ًي زًغاء. ) . 14

ل اإلاإؾؿاث الىاقئت -الجضًضة   . خىلُاث حامٗت بكاع في الٗلىم الا٢خهاصًت ،-صعاؾت في ٢غاع اوكاء نىضو١ جمٍى

 . 47 - 33،  1، الٗضص  8اإلاجلض 

(. حصخُو 17 10, 2020) .GAANلجىت الكغ٧اث الىاقئت الخجم٘ الجؼاةغي للىاقُين الغ٢مُين  . 15

 الىٓام البُئي للكغ٧اث الىاقئت.

(. الُاث صٖم ومغا٣ٞت اإلاإؾؿاث الىاقئت في الجؼاةغ . الجؼاةغ، حامٗت 2022, 03 10لُلى بٗىوي. ) . 16

 ًىؾ٠ بً زضة ٧لُت الخ٣ى١ . ب1ًالجؼاةغ 

م ٖلىاف. ) . 17 ل اإلاإؾؿاث الىاقئت 2022اوث ,  3مٍغ ني لخمٍى ..اهم صٖاةم  ASF(. الهىضو١ الَى

٘ الكبابُت .  ل ومخابٗت اإلاكاَع  .https://almostathmir.dzجمٍى

ما٫ في اوكاء ومغا٣ٞت اإلاإؾؿ2021هىع الضبً هىي ، ؾلمى ممِل. ) . 18 اث (. صوع خايىاث الٖا

ت والا٢خهاصًت ،  ما٫ الخ٨ىىلىحُت بؿُضي ٖبض هللا . مجلت البدىر الاصاٍع  .11-1الىاقئت . صعاؾت خالت : خايىت الٖا

ت. ) . 19 ملُاع صج ٖلى البدث الٗلمي  57(. الضولت أه٣ٟذ هدى 2022ماعؽ ,  26و٧الت الاهباء الجؼاةٍغ

 زال٫ الؿىىاث الؿب٘ ألازيرة.

 5(. الىٓم البُئُت اإلابخ٨غة إلامإؾؿاث الىاقئت2021الضًً زاؾ٠. ) ًاؾمُىت مسىاف ، حما٫  20

(. مجلت ا٢خهاصًاث 2020-2003حؿمُِ الًىء ٖمى مؿاعي الجؼاةغ لبىاء هٓام بُئي زام باإلاإؾؿاث الىاقئت)

ما٫ والخجاعة ، اإلاجلض   . 43 - 29، ،  2، الٗضص  6الٖا

ت  21 ا (. 16, حىان 2022. )و٧الت الاهباء الجؼاةٍغ مإؾؿاث هاقئت : امًاء اجٟا٢ُت قغا٦ت بين "الجيًر

 ٞاهخىع " و"٢ى٢ل للمإؾؿاث الىاقئت ".

ت , 22  Consulté le 01 04, 2023, sur(. 07, ماي 2022. )و٧الت الاهباء الجؼاةٍغ
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 جشخيص واكع وآليات دعم الاعمال املبادراثية واملؤشصات الىاشئة في الجزائز

Diagnosing the reality and mechanisms of supporting entrepreneurial businesses and 

startups in Algeria 

 الجزائز/  جامعة مدمد بوطياف املصيلة حجاب /أ د. عيس ى 

Aissa Hadjab /  University  of M'sila / Algeria 

 الجزائز/  جامعة مدمد بوطياف املصيلة أ د. عبد الصمد شعودي /

Abdessamed Saoudi /  University  of M'sila / Algeria 

 الجزائز/ جامعة خمة لخظز بالواديأ د. فاثذ شزدوك / 

fateh Serdouk / University  of  Eloued / 

 ملخص الدراشة: 

ت في مجاٌ   هضفذ هظه الىعكت البدثُت الى مداولت حصخُص وجدلُل مسخلف الالُاث والجهىص اإلابظولت مً الخيىمت الجؼائٍغ

اصًت واإلاإؾؿاث الىاقئت، هظه ألازيرة التي اكخبرتها  م الٍغ ل اإلاكاَع الخيىمت بمثابت اللاػغة التي جلىص الاكخصاص صكم ومغافلت وهظا جمٍى

ل اإلاإؾؿاث الىاقئتهدى الخىىق وزلم الثروة، ومً اهم الالُاث التي اإلالخمضة اؾخدضار ا هأبغػ خث جم زالٌ  لصىضوق الىػني لخمٍى

ل الصىضوق ، اطافت الى جلىين وجبؿُؽ ئحغاءاث الخصٌى كلى كالمت مكغوق مبخىغ او مإؾؿت هاقئت لدؿخفُض مً 2020ؾىت  جمٍى

ل اوكاء الخاطىاث واإلاؿغكاث ومؼاًا أزغي كضًضة. م حؿهُل وجمٍى  مباقغة، هما شجلذ كلى اإلاغافلت كً ػٍغ

ل كض ًفىق   ت ماطُت بلؼم وزباث في حصجُم اوكاء هظه اإلاإؾؿاث زاصت وان الخمٍى جىصلىا في ألازير الى ان الخيىمت الجؼائٍغ

ً ملُىن صج، واهه زالٌ الؿىت   خامل مكغوق مبخىغ مً صكم مالي همإؾؿت هاقئت. 390والىصف ألازيرة اؾخفاص أهثر مً اللكٍغ

ل، كالمت الكلمات املفحاخية:   .LE LABELLمإؾؿت هاقئت، مكغوق مبخىغ، جمٍى

Abstract: 

This research paper aimed at trying to diagnose and analyze the various mechanisms and efforts made by the 

Algerian government in the field of support and accompaniment, as well as financing entrepreneurial projects and emerging 

institutions. The latter, which the government considered as the locomotive that leads the economy towards diversification 

and wealth creation, and one of the most important mechanisms adopted is the establishment of the National Fund for 

Financing Emerging Enterprises as the most prominent incentive that took place during the year 2020, In addition to 

codifying and simplifying the procedures for obtaining the mark of an innovative project or start-up institution to benefit 

directly from the fund’s financing, It also encouraged support by facilitating and financing the establishment of incubators 

and accelerators and many other benefits. 

Finally, we concluded that the Algerian government is proceeding with determination and steadfastness in 

encouraging the establishment of these institutions, especially since the funding may exceed twenty million dinars. And that 

during the last year and a half, more than 390 innovative project holders benefited from financial support as a start-up. 

Keywords: start-up, innovative project, funding, LE Label. 
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 ملدمة:

غ هـام بُئي م م ومظاكفت حؿعى الجؼائغ مً زالٌ ؾُاؾتها الاكخصاصًت الجضًضة ئلى جؼٍى الئم وكىي ًغمي ئلى جىَى

اإلاإؾؿاث الىاقئت لجللها اللاػغة التي جلىص الاهخلاٌ باالكخصاص اإلالاوالجُت و  ألاحهؼة اإلاسصصت إلوكاء وصكم

عي ئلى همىطج ٌلخمض كلى كؼاكاث مىخجت أزغي هالؾُيي الجؼائغي مً هـام   ، َع

 طمً مياهتها صكمها وػٍاصة أحل مً وؤلاحغاءاث الخضابير مً مجمىكت وبغغض صكم هظه اإلاإؾؿاث اجسظث

م وزلم الثروة وهظا مؿاهمتها في همى الىاجج اإلادلي  اليؿُج الاكخصاصي، هـغا للضعة هظه اإلاإؾؿاث كلى الىمى الؿَغ

 ؤلاحمالي، وعفم ؤلاهخاحُت، 

 إشكالية الدراشة:-

 اهؼالق مما ؾبم ًمىً ان هؼغح ئقيالُت بدثىا في الؿإاٌ الخالي:

ماهي اهم الاليات والحدابير التي اشحددثتها الخكومة الجزائزية لدعم وثمويل املشاريع الزيادًة واملؤشصات 

 الىاشئة؟

اء هظه اإلاإؾؿاث مً هاخُت ـــــت إلوكـــــــــظة مً الخيىمــــغاءاث اإلاخســـــخُث ؾيؿلؽ الظىء كلى اهم ؤلاح 

ل.  اإلاغافلت والخمٍى

 فزطية الدراشة:-

اصًت واإلاإؾؿاث الىاقئت مً هاخُت  م الٍغ ت بخىفير مىار وبِئت مالئمت الوكاء اإلاكاَع كامذ الخيىمت الجؼائٍغ

ل وججؿُضها كلى اعض الىاكم.  الضكم واإلاغافلت ومً هاخُت الخمٍى

 :الدراشة أهداف-

ت مًالخيىمت  بها كامذ التي وؤلاحغاءاث الخضابير أهم ئلى ملغفت تهضف هظه الىعكت البدثُت أحل زلم  الجؼائٍغ

اصًت واإلاإؾؿاث م الٍغ  الىاقئت. بِئت حؿاكض كلى اوكاء اإلاكاَع

 الدراشة: أهمية-

ل وجظلُلها واجاختها ؾِؿهم في حصجُم  الضعاؾت أهمُت جيبم مً أهمُت مىطىق الضعاؾت الن جىفير الُاث الضكم واإلاغافلت والخمٍى

اصًت واإلاإؾؿاثاوكاء  م الٍغ  الىاقئت. اإلاكاَع

 ثلصيمات الدراشة-

بغغض ؤلاخاػت بمىطىق الضعاؾت جم جلؿُمها الى كؿمين أؾاؾُين، خُث جىاولىا في اللؿم ألاٌو ؤلاػاع 

ل  الىـغي واإلافاهُمي للمإؾؿاث الىاقئت والترهيز كلى مغاخل همى هظه اإلاإؾؿاث لفهم مسخلف الُاث الضكم والخمٍى
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ت في مجاٌ اإلاغافلت في مسخلف مغاخلها، اما اللؿم الثاوي فسصص الهم  ؤلاحغاءاث اإلاخسظة مً الخيىمت الجؼائٍغ

ل اإلاإؾؿاث الىاقئت ل ومً أهمها اوكاء الصىضوق الىػني لخمٍى  والخمٍى

 الىظزي واملفاهيمي للمؤشصات الىاشئة: إلاطار  -أوال

 مفهوم املؤشصات الىاشئة: -1

خـي مىطىق اإلاإؾؿاث الىاقئت بلضع هبير مً الاهخمام وحلضصث آلاعاء خىله هما حلضصث الؼواًا التي  للض

 ًىـغ منها لهظه اإلاإؾؿاث وفُما ًلي ؾيؿخلغض أهم ما وعص في جدضًض مفهىمها هما ًلي:

افلت في كالم  حلغف اإلاإؾؿاث الىاقئت بأنها "مإؾؿاث خضًثت الخأؾِـ، بملنى مإؾؿاث قابت ٍو

، أي أن ول مإؾؿت خضًثت اليكاغ في كالم الاكماٌ حلخبر  Start- up كماٌ، وهى ما ًإهضه اللفف باللغت الاحىبُتالا 

مإؾؿت هاقئت هأصل كام، غير أهه حغي الخلامل مم اإلاإؾؿاث الىاقئت، بأنها مإؾؿت خضًثت اليكأة، وجلضم 

 (82الصفدت، 2021مامغة، جبِىاث، )كمىخجاث وزضماث حضًضة حلخمض كلى الخىىىلىحُا والابخياع". 

اإلاإؾؿت الىاقئت كلى أنها "مىـمت مإكخت جبدث كً همىطج اكخصاصي  Blank Steve وللض كغف عائض الاكماٌ

مىً كُاؾه، ئنها جسخبر هماطج اكخصاصًت مسخلفت وجىدكف بِئتها وجخىُف ملها  ٌؿمذ بالىمى بالخضعبذ بكيل مخىغع ٍو

جُا، أي أن الكغهت الىاق م وله جازير كلى الؿىق الظي جىص جضٍع ئت ًجب أن حلمل كلى هجخذ مكغوكها بكيل ؾَغ

ىت، الخىاحض واللمل به بكيل فىعي".   (536صفدت ال،  2020)بسُتي، بىكٍى

ئن "الكغهت الىاقئت هي قغهت  :للكغهت الىاقئت Investopedia  أما بدؿب الخلٍغف الظي ًلضمه اإلاىكم

غ مىَخج أو زضمت مميزة إلػالكها في الؿىق.  خضًثت اللهض ًخم جأؾِؿها بىاؾؼت عائض أكماٌ أو مجمىكت، بهضف جؼٍى

واهؼالكها مً مبلغ بدؿب ػبُلتها، جمُل الكغواث الىاقئت الخللُضًت ئلى الخمخم بأكمالها اإلادضوصة كىض الخأؾِـ 

  .)/Le: 23https://hotmart.com/ar/blog ,-01- (2023اؾدثماعي أولي ًظله اإلاإؾؿىن أو أخض مً أكاعبهم

م، وتهخم بخلضًم فىغة حضًضة مبخىغة باؾخسضام  هما حلغف أًظا بأنها: "ول مإؾؿت كغفذ همى كىي وؾَغ

 ." خىىىلىحُاث في ؿل ؿغوف جخميز بضعحت كالُت مً اإلاساػغة وكضم اللين وحىُا أعباح هبيرة في خالت هجاخهاأخضر ال

 (138، ص 2020)خمغوف، 

 وازخصاعا ًمىً اللٌى بأنها: "مإؾؿت مإكخت جبدث كً همىطج مغبذ لالكماٌ، كابل للخىغاع والخىؾم".

(Blank & Dorf, 2012, pages 19)  

 املؤشصات الىاشئة: مميزات -2

جخميز اإلاإؾؿاث الىاقئت بمجمىكت مً الخصائص جميزها كً اإلاإؾؿاث الخللُضًت مً بُيُا هظهغ ماًلي: 

 (82 الصفدت، 2021)كمامغة، جبِىاث، 

 مإؾؿاث خضًثت اللهض؛  -

https://www.investopedia.com/ask/answers/12/what-is-a-startup.asp
https://hotmart.com/ar/blog/
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 مإؾؿاث قابت ًافلت وأمامها زُاعان ئما الخؼىع والخدٌى ئلى مإؾؿاث هاجخت أو الخضهىع والاغالق؛  -

جي واإلاتزاًض؛  -  مإؾؿاث لضيها الفغصت للىمى الخضٍع

 مإؾؿاث جخلمم بالخىىىلىحُا وحلخمض بكيل عئِس ي كليها؛  -

 مإؾؿاث جخؼلب جيالُف مىسفظت؛  -

 مإؾؿاث جخميز بىلص اإلاىاعص؛  -

غ والابخياع -  .مإؾؿاث جخؼلب جيالُف إلابدث والخؼٍى

 خصائص املؤشصات الىاشئة: -3

 ( 141 لصفدت، 2020)خمغوف، مىكت مً الخصائص جخمثل في: جخمخم اإلاإؾؿاث الىاقئت بمج

لت الىمى والخىؾم، جىجظب أوكؼت اإلاإؾؿت خٌى مىخج أو زضمت واخضة فلؽ؛  -  هي مإؾؿت حضًضة ؾَغ

جخلامل اإلاإؾؿاث الىاقئت مم هـام بُئي غير مإهض للغاًت في ؿل وحهاث هـغ مسخلفت )الؿىق، ومىافؿت  -

ل(؛   ميزاث اإلاىخج، الافغاص، الخمٍى

 مغوهتها الىبيرة وكضعتها كلى الخأكلم مم الخغيراث الخاصلت في اإلادُؽ؛  -

 .اعجفاق صعحت مساػغ أوكؼتها وجدلُلها لغبدُت كالُت -

 ثطور املؤشصة الىاشئة:  مزاخل -4

 (12، 11 الصفدت، 2020)حجاب، بىكفت،  ًمىً جلؿُم مغاخل جؼىع اإلاإؾؿت الىاقئت ئلى ؾّذ مغاخل والخالي:

 مزخلة اشحلزار فكزة املشزوع )مزخلة الصفز(:  -4-1

ل صعاؾاث حضوي اإلاكغوق  وهىا ًدخاج صاخب خمثل في جمٍى ل ٌؿبم اهؼالكه الفللي، ٍو اإلاكغوق ئلى جمٍى

ً بجضوي اإلاكغوق. في هظه اإلاغخلت ٌلخمض صاخب اإلاكغوق  الاكخصاصًت والفىُت، وئكضاص زؼت اللمل إلكىاق اإلاؿدثمٍغ

 اإلاخدصل كليها مً ألاهل وألاكاعب. كلى ألامىاٌ الضازلُت اإلاخمثلت أؾاؾا في اإلاضزغاث الصخصُت باإلطافت ئلى ألامىاٌ

 مزخلة الاهطالق )أول مزخلة بعد إلاوشاء(: -4-2

ل الاهؼالق وفي  لُت للمإؾؿت في هظه اإلاغخلت مدضوصة، وجخمثل في الغغبت في جمٍى جيىن الاخخُاحاث الخمٍى

لها كلى جصيُم وبُم اإلاىخج، بهضف هؿب الؼبائً وفغض هفؿها في الؿىق. وحلخمض اإلاإؾؿت في هظه اإلا غخلت في جمٍى

عؤوؽ أمىاٌ اإلاالىين، لىً الخمىٍل الضازلي ال ًىفيها فخظؼغ للجىء ئلى اللغوض البىىُت، لىً هظه اإلاغخلت 

االث كضم الخأهض ـــىن بؿبب خؿاؾُت اإلاغخلت واحؿامها بدــــوالخدفف مً ػغف البى بالحخوف الحمويليجدؿم 

 ت.  ـــت اإلادللــــوالىخائج الؿلبُ
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م اإلاغخلت اإلابىغة ) لُت جلم بين عائض الاكماٌ املزخلة ألاولى والثاهيةًخميز همى مكاَع ( بىحىص فجىة جمٍى

الغاغب في ججؿُض فىغجه )الؼلب(، وبين مً ًمىً أن ٌلغض جمىٍالجه كلى مغخلت زؼغة ههظه. في هظه اإلاغخلت 

، والظي جخىّضح  Valley of Deathواص اإلاهالً ًخجّؿض أمام عائض الاكماٌ قبذ الىكىق فُما ٌلغف بىاصي اإلاىث أو 

 ميزاجه في الكيل اإلاىالي:

 (: مزاخل ثطور املشزوع ووادي املوت01شكل ركم )

  الىمى البؼيء 

م                                                                  الىمى الؿَغ

 الترهيز كلى عبدُت اإلاؿاهمين                    

 

 

 بضاًت الىمى        الترهيز كلى عبدُت اإلاكغوق                                    

  

 

 الترهيز كلى الفىغة    

 وصاخب الفىغة     

 

 

 (12، 11، ص ص 2020)حجاب، بوكفة،   املصدر:

م الىاقئت، والتي بؿببها ًمىً أن ًيخهي  بالغحىق للكيل أكاله والظي ًمثل مميزاث أزؼغ مغخلت جمغ بها اإلاكاَع

أن غُاب اللىامل الثالزت اإلاظوىعة في الكيل ًيىن ؾببا في تهغب البىىن  اإلاكغوق كبل أن ًغي أولى هجاخاجه. خُث

ل  م مهضصة أهثر باالهلظاء. ًيىن الخمٍى ض في كمم واص اإلاىث، وجصبذ اإلاكاَع م في هظه اإلاغخلت ما ًٍؼ ل اإلاكاَع مً جمٍى

ا بؿبب صعحت الخللُض الىبيرة التي  م الصىاصًم اللمىمُت طغوٍع جمّيزها، خُث جيىن آلُاث في هظه اإلاغخلت كً ػٍغ

ل بالضًً بؿبب غُاب الظماهاث، لظا ًمىً أن جللب الضولت أو  ل الظاحي غير وافُت، وال ًمىً الىصٌى للخمٍى الخمٍى

ل هظه  اإلاىـماث غير الخيىمُت صوع الظامً لللغوض ختى حصجم اإلاإؾؿاث اإلاالُت الخاصت كلى الاقتران في جمٍى

 اإلاغخلت.

 لحطور: مزخلة الحوشع وا -4-3

م إلاؿخىي ؤلاهخاج، اإلابُلاث وبالخالي همى ألاعباح والخضفلاث الىلضًت اإلاىحبت، ٌلني   جخميز هظه اإلاغخلت بىمى ؾَغ

ل  غُاب مصاصع الخمٍى
غ اإلاكغوق  غُاب اإلالغفت بخؼٍى

واصي اإلاىث –الخؼغ وكضم الخأهض   

ل اإلاالئيي ل ألاكاعب، الخمٍى  جمٍى

 هياكل الدعم الخكومي
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اإلاإؾؿت اؾخؼاكذ الىجاح في حظب ػبائً وئزباث وحىصها في الؿىق. في هظه اإلاغخلت جؼصاص الاخخُاحاث اإلاالُت  أن

ل الخاعجي وػٍاصة اللغوض  لالؾدثماعاث بغغض الخىؾم في اللضعاث ؤلاهخاحُت، وهىا ًلجأ أصخاب اإلاإؾؿت ئلى الخمٍى

اصة في اإلابُلاث، مم طغوعة الاؾخ ل الٍؼ ت لخمٍى لاهت باألعباح اإلادخجؼة التي ؾُخَدلم في هظا الىكذ. هما ًبدث الخجاٍع

ل الىمى والخىؾم  أصخاب اإلاإؾؿت كً عؤوؽ أمىاٌ زاصت أو مإؾؿاث عأؽ ماٌ مساػغ )عأؾماٌ الىمى( لخمٍى

 واحخُاػ مغخلت حضًضة واللجىء ئلى أؾىاق حضًضة. 

 مزخلة الىمو اللوي: -4-4 

غجفم عكم ألاكماٌ باهخلاٌ اإلاإؾؿت ئلى مإؾؿت مؿلغة  ل مغجفلت، ٍو في البىعصت، جيىن زُاعاث الخمٍى

 وألاعباح، كمىما اإلاإؾؿاث اإلاؿلغة في هظه اإلاغخلت مً الخؼىع، تهخم أهثر بدصت عأؽ اإلااٌ جدذ قيل أؾهم كاصًت. 

 مزخلة الىمو ختى الىضج:  -4-5

جدؿم هظه اإلاغخلت باالؾخلغاع في الىمى، جىاحه اإلاإؾؿاث كمىما في هظه اإلاغخلت ؿاهغجين هما: اؾخمغاع   

م، مم اججاه الاخخُاج الؾدثماعاث حضًضة ئلى الاهسفاض، ألن اإلاإؾؿت في  ألاعباح والخضفلاث الىلضًت في الاعجفاق الؿَغ

اصة. هظه اإلاغخلت حؿعى للخفاؾ كلى خصتها مً اإلابُلاث وؤلاب  لاء كلى مؿخىي عأؽ اإلااٌ الثابذ واللامل صون ٍػ

 مزخلة الاهددار:  -4-6

وهي آزغ مغخلت في صوعة خُاة اإلاإؾؿت، أًً ًىسفع الؼلب كلى مىخجاتها بؿبب ؿهىع مىخجاث بضًلت 

ىسفع عكم أكمالها وأعباخها ملا باإلاىاػاة مم وصىلها ئلى الىطج وحؿخمغ  في ئفغاػ مىافؿت، فختراحم اإلابُلاث ٍو

جضفلاث هلضًت ختى مم وجيرة اهدضاع فاإلاإؾؿت ال جملً ئال الللُل مً اخخُاحاث اؾدثماعاث حضًضة. وجيىن 

ل ئطافي مداولت منها إلػالت كمغ فترة همىها. لُت في هظه اإلاغخلت جؼلب مً أحل جمٍى  اخخُاحاتها الخمٍى

 واملؤشصات الىاشئة املبحكزةاملشاريع في دعم املبذولة جهود الخكومة الجزائزية  -ثاهيا

 :الصىدوق الوطني لحمويل املؤشصات الىاشئة -1

م مً ججؿُض أفياعهم اإلابخىغة كلى مً اؾخدضار هظا الصىضوق الهضف الغئِس ي  هى جمىين خاملي اإلاكاَع

غ قغواتهم الىاقئت، مً زالٌ  ه قغاهت طاث كُمت مظافت كالُتأعض الىاكم وجؼٍى ، وفُما ًلي ؾىداٌو اؾدثماع جثًر

 الخؼغق إلاسخلف الجىاهب اإلاخلللت بهظا الصىضوق 

 لحمويل الشزكات الىاشئة: لوطنيحعزيف بالصىدوق اال -1-1

ًدُذ الصىضوق الفغصت إلاإؾس ي الكغواث اإلاخدصلت كلى كالمت قغهت هاقئت أو مكغوق مبخىغ الخصٌى كلى 

ل مً  زالٌ الخصٌى كلى خصت مً عأؽ مالها مم جغن أغلبُت الخصص لألكظاء اإلاإؾؿين، وفترة مدضوصة جمٍى

 ؾىىاث. 7الى  3جتراوح ما بين 

https://startup.dz/asf/
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، مً كبل الىػاعة اإلاىخضبت اإلايلفت باكخصاص اإلالغفت والكغواث 2020في أهخىبغ  هظا الصىضوق جم ئوكاء 

  :الىاقئت بالخلاون مم البىىن اللمىمُت الؿخت الخالُت

فُ -  ت؛بىً الفالخت والخىمُت الٍغ

 ؛البىً الىػني الجؼائغي  -

 ؛اللغض الكلبي الجؼائغي  -

 ؛الصىضوق الىػني للخىفير والاخخُاغ -

 ؛بىً الخىمُت اإلادلُت -

 ؛هً الجؼائغ الخاعجي ب-

 ملُاع صًىاع حؼائغي  ASF 1.2خُث ًبلغ عأؾماٌ 

الىػاعة اإلاىخضبت اإلايلفت باكخصاص اإلالغفت واإلاإؾؿاث  ًلىم هظا الصىضوق، الظي ٌلض زمغ حلاون بين

ل اإلاإؾؿاث التي جدمل التي جدمل كالمت "مإؾؿت هاقئت". وكض ؾو  الىاقئت خت بىىن كمىمُت، بخمٍى

ل الكغواث الىاقئتالصىضوق الىػن اؾدثمغ قغهت بِىما اؾخفاص  70، بضاًاجه ألاولى، في عؤوؽ أمىاٌ أهثر مً ي لخمٍى

خامل مكغوق مبخىغ، لغاًت الُىم، مً صكم مالي لكغواث هاقئت في خين ججاوػ حجم الاؾدثماعاث لفائضة  390

 (ministre.gov.dz/ar/post/-https://premier2023-02-, Le: 02) .ملُاع صج 1,2الـمإؾؿاث الىاقئت أهثر مً 

 أهمية اوشاء صىدوق ثمويل املؤشصات الىاشئة: -1-2

 (45، 44 الصفدت، 2021)كغاب، صضًلي، ًمىً طهغ أهمُت هظا الصىضوق في الىلاغ الخالُت: 

ل  - ل ان أهم كائم أمام اإلاإؾؿاث الىاقئت هي الخمٍى فأن ججض شخصا أو حهت جإمً بفىغجً وجساػغ بخمٍى

 ؛مكغوق ًجؿض جلً الفىغة مم اخخماالث فكل هبيرة أمغ صلب، ومً هىا جـهغ أهمُت اوكاء هظا الصىضوق 

م مً جفاصي البىىن وما ًىجغ كنها مً  - لُت الجضًضة ؾخمىً الكباب أصخاب اإلاكاَع أن هظه آلالُت الخمٍى

 ؛الىؾُلت التي جخمخم باإلاغوهت التي جخؼلبها اإلاإؾؿاث الىاقئتزلل بيروكغاػي مً زالٌ هظه 

ل اإلاإؾؿاث الىاقئت الخللت اإلافلىصة في ؾلؿلت الاؾدثماع خُث وان مً  - ٌلخبر الصىضوق الىػني لخمٍى

 ؛الظغوعي ئًجاص حهت جلبل اإلاغامغة وجدمل مساػغ الفكل أهثر مما جخدملها البىىن

ل التي جدُدها البلضان اإلاخؼىعة والؿماح  - جمىين الكباب اإلابخىغ مً الاؾخفاصة مً هفـ مُياهيزماث الخمٍى

 ؛لهم بهظا بخدلُم مكاع ٌلم اإلابخىغة في الجؼائغ

ت باإلاهجغ لالؾدثماع في مجاٌ اإلاإؾؿاث الىاقئت بالجؼائغ، والتي ؾخيىن بمثابت كُمت  - ٌصجم الجالُت الجؼائٍغ

م التي ؾخلضم مً وعاء البداع ؾُيىن أصخابها طوي مظافت طاث هىك ُت الؾُما وأن ملـم أصخاب اإلاكاَع

https://startup.dz/
https://startup.dz/
https://startup.dz/
https://startup.dz/asf/
https://premier-ministre.gov.dz/ar/post/
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زبرة في قغواث مخلضصة الجيؿُاث وأنهم كابلىا جىىىلىحُاث مخؼىعة وأنهم كملىا في بِئت أكماٌ أخؿً 

 غ؛فالخجغبت ؾخيىن كُمت مظافت باليؿبت للجؼائ

ٌلخمض  ،ء وؿُج اكخصاصي مىلض للثروة وإلاىاصب الكغلًجؿض اوكاء هظا الصىضوق اعاصة الضولت في اوكا -

 .كلى ػاكت الابخياع وملاوالجُت قباب البلض

 لصىدوق:كطاعات وشاط املؤشصات الىاشئة الشزيكة ل -1-3

م 18ًدص ي الصىضوق   :والخالي كؼاق ممٌى في خافـت اإلاكاَع

 الخجاعة ؤلالىتروهُت.-

 الخضماث ؤلالىتروهُت.-

 الصخت الالىتروهُت.-

 الخللُم ؤلالىترووي.-

 كلم الغوبىجاث.-

 البرمجُاث .-

 الصُضلت.-

 قبه الصُضلي.-

 الصىاكت.-

 الىلل واللىحؿدًُ.-

 حهؼة الالىتروهُت وميىهاتها.ألا -

ت.-  الخىىىلىحُا التربٍى

 الخىىىلىحُا اإلاالُت.-

 الخىىىلىحُا الخظغاء.-

 لترفُه.اللاب الالىتروهُت و ألا-

 مُت.البىاء وألاقغاٌ اللمى -

 الظواء الاصؼىاعي.-

 الغكمىت.-
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 الصىدوق الوطني لحمويل املؤشصات الىاشئةخصيلة ومزاًا  -1-4

ت لئصضاع بلض  للضًض مً الىصىص الخىـُمُت والخؼبُلُت، أصي ئلى اعجفاق ملخىؾ في كضص الخيىمت الجؼائٍغ

م الـمبخىغة التي جدصلذ كلى كالمتالـمإؾؿاث الىاقئت  بُت، بلغذ أهثر مً  label والـمكاَع  750وجدفيزاث طٍغ

داث عئِـ الخيىمت، بِىما اؾخفاص زالٌ هفـ الفترة مإؾؿت هاقئت زالٌ ؾىت وهصف ألازيرة  390، خؿب جصٍغ

 خامل مكغوق مبخىغ مً صكم مالي مباقغ، هما هى مىضح في الكيل اصهاه:

(ministre.gov.dz/ar/post/-https://premier2023-01-, Le: 28) 

 الصىدوق الوطني لحمويل املؤشصات الىاشئة(: شزح مزاًا 02شكل ركم )

 

: مصالح املصدر:  الىػٍغ ألاٌو

ministre.gov.dz/ar/post/-https://premier2023)-01-(25  

 : LE LABELمىذ عالمة  -2

م اإلابخىغة وخاطىاث الاكماٌ للمإؾؿاث الىاقئتوجمىذ    :واإلاكاَع

 واملشاريع املبحكزة: للمؤشصات الىاشئة LE LABELمىذ عالمة  -2-1

 :باليصبة للمؤشصات الىاشئة -

مىذ وؾم أو كالمت جدذ مؿمى كالمت مإؾؿت هاقئت  هي وزُلت مإؾؿُت و  "LE LABEL "STARTUPٍو

ؾخيىن بمثابت "حىاػ ؾفغ" للىصٌى ئلى حمُم الدؿهُالث التي جىفغها الضولت للكغواث الىاقئت، وال ًمىً الخصٌى 

 هي: جم اوكاء الكغهت بالفلل وجفي بلضص ملين مً اإلالاًير  كلى هظا الخصيُف ئال ئطا

https://startup.dz/asf/
https://premier-ministre.gov.dz/ar/post/
https://startup.dz/asf/
https://premier-ministre.gov.dz/ar/post/
https://premier-ministre.gov.dz/ar/post/
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startups/-les-https://startup.dz/pour2023)-01-, Le: 28 ) 

 ( ؾىىاث8ًجب أال جيىن الكغهت مىحىصة مىظ أهثر مً زماوي ) الصً:

 كمل الكغهت كلى اإلاىخجاث والخضماث اإلابخىغةًجب أن ٌلخمض همىطج  الابحكار:

 ًجب أن جمخلً الكغهت ئمياهاث همى هبيرة إمكاهات الىمو:

 ًجب أال ًخجاوػ حجم ألاكماٌ الؿىىي اإلابلغ الظي جدضصه اللجىت الىػىُت ركم ألاعمال:

اؾدثماع ٪ كلى ألاكل مً كبل أشخاص ػبُلُين أو صىاصًم 50ًجب أن جيىن مملىهت بيؿبت  رأس املال:

 ". startup ملخمضة أو قغواث أزغي جدمل كالمت "

ض كضص مىؿفي الكغهت كً  الدجم:  مىؿًفا. 250ًجب أال ًٍؼ

 للمشاريع املبحكزة: باليصبة -

مىذ وؾم أو كالمت جدذ مؿمى كالمت  خامليٌؿتهضف خُث « Le label « projet innovants   مكغوق مبخىغ ٍو

ماإلاك ؿمذ لهم جماًما مثل كالمت " اَع  " ، بالىصٌى ئلى اإلاؼاًا  STARTUPالظًً لم ًيكئىا قغواتهم بلض، َو

 صزعات املباليصبة للخاطىات /  -2-2

، خلُلُت للؿُاؾت اللامت لضكم الابخياع اخلئلخ( هي مغ  ، ...مؿغكاث ،الهُاول الضاكمت )خاطىاثخُث ان 

م، ولها كضة أصواع أؾاؾُت في الؿىىاث ألاولى للكغهت الهُاول التي جغخب باصخاب وهظه خُث جدُذ:  اإلاكاَع

incubateurs/-les-https://startup.dz/pour2023)-01-, Le: 25) 

 ؛كغض مؿاخاث اللمل بأؾلاع مسفظت -

ب مكترن للكغواث اإلادخظىت -  ؛جلىم باكضاص جضٍع

ت واإلا -  ؛داؾبُت اإلاكترهتجلضًم الخضماث ؤلاصاٍع

 ؛عبؽ كاصة اإلاكغوق باإلاىحهين أو اإلاضعبين -

ل للكغواث الىاقئت مً زالٌ جىـُم احخماكاث مم اإلامىلين -  ؛حؿهُل الىصٌى ئلى الخمٍى

 .جخىاصل مم اللمالء اإلادخملين )زاصت في ؾُاق الابخياع اإلافخىح( -

مىذ وؾم أو كالمت جدذ مؿمى كالمت حؿتهضف حمُم هُاول الضكم ، خُث « Le label « Incubateur ٍو

للخصٌى كلى مؿاكضة الضولت، وال ؾُما ت مإهل الخاطىت لالبخياع والكغواث الىاقئت، وبهظه اللالمت جصبذ

بُت  . ؤلاكفاءاث الظٍغ

ت، و جؼمذ الخيىمت ىت خاط 38الظي ًبلغ خالُا أهثر مً  مظاكفت كضص الخاطىاث، زالٌ الؿىت الجاٍع

زاصت بلض الخلضم في وطم الىـام البُئي اإلاالئم واإلاصجم كلى   واللضًض منها كُض الضعاؾت  label جدصلذ كلى كالمت

 .الظي ٌلض البِئت ألاهثر مالئمت  ئوكائها الؾُما في الىؾؽ الجامعي

https://startup.dz/pour-les-startups/
https://startup.dz/pour-les-startups/
https://startup.dz/pour-les-incubateurs/
https://startup.dz/pour-les-incubateurs/
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 :املزاًا املمىوخة للخاطىاتومً أهم 

ش الخصيُفحؿخفُض الخاطىاث مً ؤلاكفاءاث : عفاء طزيبي إ- بُت إلاضة كامين مً جاٍع  ؛الظٍغ

 ؛الخاطىاث اإلاصىفت مإهلت للخصٌى كلى ئكاهاث خيىمُت: الحمويل -

 .حؿخفُض مً الدؿهُالث في مىذ ألاعاض ي والامخُاػاثلبىاء ملغ:  ألارض -

 )املمولين(: للمصخثمزيًباليصبة  -2-3

م الخائؼة كلى كالم  مً: Le labelت ٌؿخفُض اإلاؿدثمغون او اإلامىلىن للمكاَع

 investisseurs/-les-https://startup.dz/pour2023)-01-, Le: 25) 

 :الحمويل الجماعي )خشد ألاموال( -

م حمم مبالغ )مسفظت( مً كامت  م كً ػٍغ ل اإلاكاَع ل الجماعي" مً جمٍى ل الدكاعوي أو "الخمٍى ًخيىن الخمٍى

ل قيل جبركاث أو كغوض أو اؾدثماعاث، فهي بضًل أهثر مغوهت وؾهىلت للىصٌى ئلى  الىاؽ. ًمىً أن ًأزظ هظا الخمٍى

ل الخللُضًت للكغواث الىاقئت )البىىن  اإلاساػغ(.عأؽ اإلااٌ  ،ػغق الخمٍى

ل الجماعي مً زالٌ ألاؾهم زالٌ كاهىن اإلاالُت الخىمُلي للام  ، وكض كملىا بالكغاهت 2020جم جلضًم الخمٍى

ل الجماعي. COSOBمم   كلى ئػاع جىـُمي خٌى وؾؼاء الخمٍى

 :كصم الشزكات الىاشئة في بورصة الجزائز -

ل، جم ئوكاء كؿم مً أحل جيكُؽ بىعصت الجؼائغ وجىفير فغص حضًضة للكغواث الىا قئت لللثىع كلى الخمٍى

 للكغواث الىاقئت في بىعصت الجؼائغ اللاصمت.

 (:شزكات ألاشهم الخاصة) كاهون املالية -

اصة  2020ألغى كاهىن اإلاالُت الخىمُلي للام  ت لدصجُم اللؼاق الخاص كلى ٍػ مجمىكت مً اللىاكض الاختراٍػ

 الاؾدثماع في عأؽ اإلااٌ اإلاساػغ

 :"Africa By IncubMe"بزهامج  إطالق -3  

اؾم البرهامج الجضًض الظي ٌلنى باألفياع اإلابخىغة واإلاإؾؿاث  "Africa By IncubMe" أو "أفزيكا باي اهكيوب مي"

لُت م اإلابضكت في اللاعة ؤلافٍغ  الىاقئت الخاملت للمكاَع

ىمً الهضف مً هظا البرهامج، الظي ٌلض مباصعة زاصت بضكم مً الؿلؼاث اللمىمُت واللضًض مً  ٍو

م مً ػغف  ت وألاحىبُت الىاقؼت في مجاٌ الكغواث اإلاخلضصة الجيؿُاث، في مغافلت خاملي اإلاكاَع اإلاإؾؿاث الجؼائٍغ

 ."الابخياع اإلافخىح" ومؿاكضتهم كلى ئًجاص خلٌى طهُت لللاعة

https://startup.dz/pour-les-investisseurs/
https://incubme.com/fr/accueil/
https://incubme.com/fr/accueil/
https://incubme.com/fr/accueil/
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لُا  .ومً قأن هظه اإلاباصعة أن ججلل مً الجؼائغ كؼًبا خلُلا لالبخياع في ئفٍغ

. https://premier-ministre.gov.dz/ar/post/ (25-01-2023) 

Africa by IncubMe  ًم م أقهغ ًمىذ الكغواث الىاقئت الجضًضة واإلاخلضمت  6ئلى  3هى بغهامج خظاهت وحؿَغ

لهم ، هما ًىفغ لهم بِئت صًىامُىُت للخلاون مم عواص ألاكماٌ الكباب مً حمُم  غ مكاَع مً كضة صٌو الفغصت لخؼٍى

 زلفُاث مسخلفت ومسخلفت ألافياع. اء اللالم.أهد

https://incubme.com/fr/programme-2/ (25-01-2023) 

ئلى حلـُم فغص هجاح الكغواث الىاقئت اإلادخظىت فُه. لللُام بظلً، ًخللى اإلاغوحىن  IncubMeيهضف 

لهم كضع ؤلاميان. أهىاًكا مسخلفت مً الضكم غ مكاَع  اإلاصمم زصًُصا ختى ًخمىىىا مً جؼٍى

البرهامج مجاًها للمغشخين اإلالبىلين، بملنى آزغ ًخم جؼوٍض اإلاغشخين اإلاإهلين بىؾائل  IncubMeًلضم 

 الغاخت الالػمت إلكامتهم في الخاعج.

 (Algeria Ventureمصزع الاعمال ) -4

م اإلابخىغة واإلاخدمؿين والكغواث الىاقئت كلى وحه  Algeria Ventureٌؿتهضف بغهامج  خاملي اإلاكاَع

اصة ألاكماٌ وفُما  ًغي الخدضًاث كلى أنها فغص وفغص ًجب اغخىامها. ،الخصىص. مً، وىهه كاصًعا كلى جىمُت عوح ٍع

 aventure.dz/abouthttps://2023)-01-(25ًلي ؾيخلغف كلى هظا اإلاؿغق ومسخلف حىاهبه: 

 (Algeria Ventureثلدًم مصزع الاعمال ) -4-1

م اإلابخىغة لخلضًم خلٌى  هى مجمىكت مً ألافغاص اإلاخدمؿين الظًً ٌصجلىن الكغواث الىاقئت واإلاكاَع

ؼ خماًت اصة ألاكماٌ؛ وبالخالي زلم فغص كمل، وحلٍؼ البِئت،  مبخىغة للخدضًاث التي جىاحهها الضولت مً زالٌ ٍع

 .تــــت زلافُـــــوزلم خغه

 :Algeria Ventureرؤية  -4-2

غ ألاكماٌ في الضولت. عؤٍدىا هي مجخمم أفظل، مجخمم جدىمه ًساػب عائض الاكماٌ ب:  هً عائًضا في جؼٍى

اصة ألاكماٌ الاحخماكُت )أو أي مجاٌ آزغ(، يهضف اإلاغهؼ ئلى  أفلاٌ فغصًت مً أحل مىفلت مكترهت. مً ؼ ٍع زالٌ حلٍؼ

 زلم ؾلؿلت ال نهاًت لها مً عصوص الفلل التي جىلض الخغُير ؤلاًجابي والخىمُت الاكخصاصًت في الجؼائغ.

 :Algeria Ventureمهمة  -4-3

م جؼللاث البالص )للخصيُم وعٍاصة ألاكماٌ والغكمُت وما ئلى طلً(. ؾض الفجىة بين ألافياع  يهضف ئلى حؿَغ

بهم وصكمهم ومغافلتهم في  وهخائج الغؤٍت. مهمخىا هي ئوكاء قبىت مً الكغواث الىاقئت في حمُم أهداء الجؼائغ، لخضٍع

لهم.  ئصاعة أكمالهم ومكاَع

https://premier-ministre.gov.dz/ar/post/
https://incubme.com/fr/programme-2/
https://incubme.com/fr/programme-2/
https://aventure.dz/about
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 :Algeria Ventureبزهامج  -4-4

 ًخيىن بغهامجه مً: )وهى ًساػب عائض الاكماٌ(

 )ثوليد الافكار(: الحفكير -

 خصلذ كلى فىغة؟ -

ل / ئػالق / بضء مكغوكً الخجاعي مً مغخلت الفىغة. -  وؿاكضن كلى جأؾِـ / جمٍى

 هُف هضكم فىغجً: -

 ؛جىلُذ اإلافهىم -

 ؛جلضًم ؤلاعقاص -

 ؛جدظير كغض جلضًمي -

 ؛الخىحُه والضكم -

ًالخؼابم مم  -  .اإلاؿدثمٍغ

- Tech-start: 

ض - ب والجىاٌ والظواء الاصؼىاعي واإلاٍؼ  ؛الٍى

 ؛اإلاؿدثمغون واإلاىحهىن  -

ب اإلاىخج باليامل في مجاالث جلىُت مخلضصة - غ جضٍع  ؛جؼٍى

غ الخلني للصىاكاث اإلاسخلفت -  ؛الهضف هى الخؼٍى

 ؛الكغواث الىاقئت الخجاعة ؤلالىتروهُت -

ل الكغواث الىاقئت -  ؛جمٍى

 ؛SaaSئت الكغواث الىاق -

- EdTech Startups؛ 

 .الكغواث الىاقئت للغكاًت الصخُت -

- Fire Starter: 

 ؛جىمى قغهخً الىاقئت -

اصة مبُلاجً -  ؛ٍػ

م الخاص بً -  ؛جدؿين الدؿٍى
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ا حضًضة -
ً
 ؛أصزل أؾىاك

 .اجصاالث كاإلاُت  -

ؾً زالر ؾىىاث.  مسصص للكغواث الىاقئت غير اإلاضكىمت بغأؽ ماٌ مساػغ ختى Firestarterبغهامج 

ض مً الكغواث الىاقئت في مغاخل مبىغة صازل مجخملاث اإلاؿغكاث والخاطىت  ؾُجظب هظا البرهامج الجضًض اإلاٍؼ

ل مالن. ل حماعي أو جمٍى ل أولي أو جمٍى ا أو بخمٍى ًُ  باإلطافت ئلى جلً الكغواث التي جمٌى طاج

 :امللكية الفكزية -

 .INAPIبفظل البرهامج الظي ًلضمه مكغوق الجؼائغ بالخلاون مم كم بدماًت ئبضاكاجً وهماطحً ألاولُت 

 ؛صكم وامل -

ل ؤلاحغاء -  ؛جمٍى

 .خماًت واملت مً ئبضاكً -

 :الحمويل -

ل.  ًخيىن هظا البرهامج مً ئكضاصن لخلضًم كغض جلضًمي وجىصُلً باإلاصاصع اإلادخملت لالؾدثماع أو الخمٍى

ل اإلاإؾؿاث الىاقئت -  ؛صىضوق جمٍى

غ -  .الابخياع اإلافخىح: في بغهامج البدث والخؼٍى

 :رأس املال املخاطز في الجزائزشزكات  -5

ل عأؽ اإلااٌ الجغيء( هى أخض اقياٌ)أو  عأؽ اإلااٌ اإلاساػغ اصًت الخمٍى م الٍغ في أولى مغاخل اوكائها،  للمكاَع

حجاب ُت. )والتي جخميز بيىنها جمخلً فغصت هجاح وهمى كالُت، وبىفـ الىكذ ًدؿم الاؾدثماع بها بمساػغة كال

 (11 ، ص2021 وآزغون،

ش  11-06ي الفصل ألاٌو مً اللاهىن عكم ف كغق الجؼائغي وهىىه كلى ان اإلا ، 2006حىان  24الصاصع بخاٍع

ٌلغف قغواث عأؽ اإلااٌ الاؾدثماعي بأنها الكغواث التي تهضف للمكاعهت في عأؽ ماٌ الكغهت، وفي ول كملُت جخمثل في 

ل أو الخى  اإلااصة  ) صصت.جلضًم خصص مً أمىاٌ زاصت أو قبه زاصت إلاإؾؿاث في ػىع الخأؾِـ أو الىمّى أو الخدٍى

 (والمتعمق بشركات رأس المال االستثماري. 4660جوان  42المؤرخ في  11-60رقم  مً اللاهىن  03واإلااصة  02

ل عغم أهمُخه خالُا جىحها  الػاٌ الغأؽ اإلااٌ اإلاساػغ مهمكا في الجؼائغ، خُث ال ًللى هظا الىىق مً الخمٍى

غه. هما هجض أن ول قغواث الغأؽ اإلااٌ اإلاساػغ كباعة كً فغوق لبىىن كمىمُت. أهم جلً الكغواث  هىكُا وهما لخؼٍى

 . ,El Djazair Istithmar Spa وقغهت   Sofinance Spaوقغهت  FINALEP Spaهجض قغهت

https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84
https://www.marefa.org/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%A6%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%A6%D8%A9
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 (: (FINALEPالشزكة املالية الجزائزية ألاروبية للمصاهمة  -5-1

ت ألاعوبُت للمؿاهمت    ( بلض مجمىكت مً الاحخماكاث التي كام بها بىً (FINALEPأؾؿذ الكغهت اإلاالُت الجؼائٍغ

الجؼائغ ووػاعة اإلاالُت مم البىً ألاوعوبي لالؾدثماع، الىوالت الفغوؿُت للخىمُت والصىضوق ألاإلااوي للخلاون مً أحل 

ش  لُت ، جم ئمظاء اجفاكُت ؾمدذ باوكاء الكغهت اإلاا1990هىفمبر  15جلضًم صكم لخىمُت الاؾدثماع في الجؼائغ. بخاٍع

ت ألاوعوبُت للمؿاهمت فُما بلض. وكض بلغ عأؽ ماٌ الكغهت كىض ئوكائها  صج مىػكت كلى بىً  73.750.000الجؼائٍغ

. وبلض %40والىوالت الفغوؿُت للخىمُت بيؿبت   %20، اللغض الكلبي الجؼائغي بيؿبت %40الخىمُت اإلادلُت بيؿبت 

صج ًدىػ كلُه ول مً بىً الخىمُت اإلادلُت  159.750.000 اهظمام البىً ألاعوبي لالؾدثماع وصل عأؽ مالها ئلى

والبىً ألاوعوبي  % 20، اللغض الكلبي الجؼائغي بيؿبت % 28.74، الىوالت الفغوؿُت للخىمُت بيؿبت % 40بيؿبت 

 (,/Le: https://www.finalep.dz ,15-01-2023) % 11.23لالؾدثماع بيؿبت 

 : Sofinance Spaشزكة  -5-2

ل كام  4في Sofinance جم ئوكاء قغهت  بالكغاهت مم مإؾؿت مالُت أحىبُت كلى أؾاؽ قغهت مالُت بغأؽ  2000أفٍغ

بلغ عأؾمالها  2001 حاهفي 9. فهي مإؾؿت مالُت كامت وافم كليها بىً الجؼائغ في  ملُاع صج 5ماٌ كضعه  ٍو

الىػني لالؾدثماعاث الضولت الغئِؿت  CNPEجم ئوكاء مىذ اإلاهام   Sofinanceصج بمباصعة مً مجلـ  100.000.000

غ مىخجاث مالُت حضًضة ٌكمل غغطها اإلاإؾس ي حمُم ألاكماٌ التي ػىعها  لضكم جدضًث أصاة ؤلاهخاج الىػني وجؼٍى

 (http://sofinance.dz/2023-01-, Le: 15). ء وئصاعة وؾائل الضفمالبىً اللالمي باؾخثىاء وصائم اللمال

جخمدىع مهام هظه اإلاإؾؿت اإلاالُت اللمىمُت خٌى حصجُم ئوكاء اإلاإؾؿاث الصغيرة واإلاخىؾؼت أًا واهذ  

لُت الخالُتبمما sofinanceػبُلتها اللاهىهُت، وفِؿبُل جدلُم هظا الهضف، جلىم   :عؾت ألاوكؼت الخمٍى

باكخىاء آلت ملُىت وفلا لؼلب اللمُل، جيىن مخاخت له ملابل مبلغ ئًجاع.  sofinanceخُث جلىم  كزض إلاًجار:  -

صبذ في نهاًت فترة الخأحير ماليا لها .  ًخمخم اإلاؿخأحغ بيامل الخم في الخصغف في آلالت، ٍو

لـــــكغوض الاؾدثماع: هي كغوض مخىؾؼ - م ـــــهخمٍى 90ى ـــــل، ًمىً أن جصل خخــــــت ألاحـــــــت أو ػٍى ل مىحه للمكاَع

اء ـــــل اكخىـــــــت مً احــــــــغة واإلاخىؾؼـــــت الصغُــــم الاهؼالق، الخىؾم أو الخدضًث للمإؾؿــــاٍعــــت، مكــــــاٍعـــــالاؾدثم

 .اإلالضاث الصىاكُت

ل ٌكمل كلى خصص مالُت في ألامىاٌ الخاصت إلاإؾؿاث في ػىع ؤلاوكاء،  املال:املصاهمة في رأس  - هي جمٍى

ل أو ئكاصة الهُيلت. بهظه آلالُت جيىن  مؿاهما صًىامُىُا، خُث جظم خصصها الاحخماكُت  sofinanceالخىؾم، الخدٍى

 إلاضة مىتهُت مدضصة في مُثاق الكغاهت.

م في  sofinanceجخضزل  الكفاالت البىكية: - طمان اإلاإؾؿاث اإلاسجلت في ئػاع اهجاػ ألاؾىاق اللمىمُت )اإلاكاَع

 الاكخصاصًت، البيُت الخدخُت ....(، فهي التزاماث جسص ول اإلاكاعهين في اإلاىاكصاث الىػىُت.

https://www.finalep.dz/
http://sofinance.dz/
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الهىضؾت اإلاالُت: ٌكمل هظا اليكاغ الخظىع والىصُدت إلاإؾؿاث صغيرة ومخىؾؼت في أػىاع مسخلفت مً زالٌ  -

غ وؾائ ت ...جؼٍى  ل الدصخُص، جلُُم ألاكماٌ، والخصٌى كلى كالكاث ججاٍع

ل أو   م بكيل كام في مغاخل مسخلفت )ؤلاوكاء، الىمى، الخدٍى ل اإلاإؾؿاث واإلاكاَع تهخم هظه الكغهت بخمٍى

ء ئكاصة الهُيلت(، والتي جيكؽ في مجاٌ ئهخاج الؿلم والخضماث مثل كؼاق البىاء وألاقغاٌ اللمىمُت والىلل باؾخثىا

 كؼاق الؼعاكت والىلل البدغي 

 : El Djazair Istithmar Spa شزكة   -5-3

. وهى 2010ماي  05هي أٌو قغهت عأؽ ماٌ مساػغ أوكأث بالجؼائغ واكخمضث مً ػغف وػاعة اإلاالُت في 

الصىاصًم مً اإلافغوض أن حؿاهم  والًت. هظه 16صىضوق اؾدثماع كبر  16مىول مً ػغف الصىضوق اللمىمي بدؿُير 

 .في صفم الاؾدثماع كلى اإلاؿخىي اإلادلي وجللُص حجم البؼالت والخىاػن اإلادلي للىػً

(istithmar.dz/-https://www.eldjazair2023-01-, Le: 15) 

 :(ASICOM)لالشخثمار  الصعودًة الجزائزية الشزكة -5-4

ت الكغهت أوكئذ     ،2004ؾىت  الؿلىصًت الجؼائغ واإلاملىت بين اجفاكُت بمىحب لالؾدثماع الؿلىصًت الجؼائٍغ

 ٌ     صًىاع حؼائغي  ملُاعاث بثماهُت مالها عأؽ خضص بالجؼائغ، اإلاساػغ اإلااٌ عأؽ في مخسصصت خيىمُت مإؾؿت وحلض أو

 كىض الىصف ًخم صفم أن كلى الخيىمخين بين مىاصفت اإلاىخدب اإلااٌ عأؽ اكدؿام جم بدُث صج،8.000.000.000

ضًغ الخأؾِـ،  .صولت ول مً زالزت ًظم أكظاء، ؾخت مً مخيىن  ئصاعة مجلـ الكغهت ٍو

(http://www.asicom.dz/2023-01-, Le: 15) 

 : MPEF :Maghreb Private Equity Fundالاشخثماري  املال لزأس املغاربي الصىدوق  -5-5

ٌ  بثالر اإلاغاعبي الاؾدثماعي  اإلااٌ عأؽ صىضوق  ًيكؽ ؿير وجىوـ، اإلاغغب الجؼائغ، :مغاعبُت صو  كً ػٍغم َو

ٌ  وكاػه ، بضأ (Tuninvest Group)جىهاهفؿذ" " مجمم الضولُت  اإلاالُت ػغف اإلاإؾؿت مً 2000 ؾىت جىوـ في مغة ألو

SFI :Société Financière Internationale لُا الاؾدثماع في ؾاهمذ التي  ول في باالؾدثماع بضأث أولى وهمغخلت قماٌ ئفٍغ

 .الثاهُت في اإلاغخلت لُبُا ئلى طلً بلض لخيخلل واإلاغغب، جىوـ الجؼائغ، مً

iv-https://www.eib.org/fr/products/equity/funds/mpef 

 

 خاثمة:

وػاعة مسصصت جم اؾخدضار وألٌو مغة  جدؿين مىار ألاكماٌ وجبؿُؽ ئحغاءاث الفلل الاؾدثماعي بغغض 

ت كلى اإلاط ي لهظه اإلاإؾؿاث ومضعؾت كلُا للظواء الاصؼىاعي مىاصلت اللمل في . مما ٌلىـ خغص الخيىمت الجؼائٍغ

، وجىج طلً بجملت مً ؤلاحغاءاث والخضابير وكلى عاؾها جدؿين مىار ألاكماٌ وجبؿُؽ ئحغاءاث الفلل الاؾدثماعي كلى 

https://www.eldjazair-istithmar.dz/
http://www.asicom.dz/
https://www.eib.org/fr/products/equity/funds/mpef-iv
https://www.eib.org/fr/products/equity/funds/mpef-iv
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ل اإلاإؾؿاث الىاقئتواهمها كلى الاػالق اوكاء  الصىضوق  وكض اؾدثمغ، 2020في أهخىبغ  الصىضوق الىػني لخمٍى

ل الكغواث الىاقئت خامل  390قغهت بِىما اؾخفاص  70بضاًاجه ألاولى، في عؤوؽ أمىاٌ أهثر مً  في ،الىػني لخمٍى

 ملُاع صج 1,2مً ، براس مال وقدره مكغوق مبخىغ، لغاًت الُىم

في الىؾؽ الجامعي باكخباعه اإلاالئم والخصب هما شجلذ وؾهلذ ئحغاءاث اوكاء خاطىاث الاكماٌ زاصت 

ل الخصٌى بلض خصىلهم كلى كالمت مإؾؿت هاقئت او مكغوق  والغني بأفياع الؼلبت ومغافلتهم لالؾخفاصة مً جمٍى

لها، وهظا اجفاكُاتها مم مؿغق الاكماٌ الجؼائغي.  مبخىغ، ئطافت الى اجفاكها مم هُئاث صولُت لخظاهت الاكماٌ وحؿَغ

ل اإلاالئم وهي ماطُت في طلً ول هظا ًب مً رػ حجم اهخمام الخيىمت بهظا الجاهب وحصجُله وجىفير الخمٍى

ت م وجيرة الغكمىت الكاملت للملامالث ؤلاصاٍع زاصت جلً التي لها كالكت مباقغة بخدؿين هىكُت الخضماث  زالٌ حؿَغ

ؼ زضماث الخصضًم والخىكُم ؤلالىتر، اللمىمُت اإلالضمت  ووي.باإلطافت ئلى حلٍؼ

 

 كائمة املزاجع:

     املزاجع باللغة العزبية:

ىت ؾلُمت ) .1 (، اإلاإؾؿاث الىاقئت، الصغيرة واإلاخىؾؼت في الجؼائغ واكم وجدضًاث، 2021بسُتي كلي، بىكٍى

 .12، اإلاجلض  1صعاؾاث وابدار اإلاجلت اللغبُت في الللىم ؤلاوؿاهُت والاحخماكُت، اللضص 

م الىاقئت في الجؼائغ  خاطىاث صوع  (،2020كِس ى، بىكفت أخالم )حجاب  .2 -ألاكماٌ في ئوكاء وصكم اإلاكاَع

: صوع اإلاإؾؿاث الىاقئت 2017صعاؾت خالت مكخلت اإلاإؾؿاث: مدظىت باجىت   startup، اإلالخلى الىػني خٌى

لُت  08في جدلُم ؤلاكالق الاكخصاصي الجؼائغي اإلايكىص، ًىم  ت 2020حٍى ، ولُت الللىم الاكخصاصًت والخجاٍع

 اإلاؿُلت-كلىم الدؿُير، حاملت مدمض بىطُاف و 

(، واكم وكاغ عأؽ اإلااٌ اإلاساػغ في الجؼائغ مً زالٌ 2021حجاب كِس ى، ؾغصون فاجذ، بىكفت أخالم ) .3

، اإلاجلض مجلت البدىر الاكخصاصًت اإلاخلضمت، Sofinanceالكغهت اإلاالُت لالؾدثماعاث واإلاؿاهمت والخىؿُف 

 23-9، الصفدت 1، اللضص 6

(، اإلاإؾؿاث الىاقئت بين آلُاث الضكم والىاكم في الجؼائغ، مجلت كظاًا 2020خمغوف هىع الهضي ) .4

 .2، اللضص 2ملغفُت، اإلاجلض 

 –ؼائغ الجضًضة (، صوع الضولت في صكم اإلاإؾؿاث الىاقئت بالج2021كغاب فاػمت الؼهغاء، صضًلي زظغ ) .5

ل اإلاإؾؿاث الىاقئت، مجلت خىلُاث حاملت بكاع في الللىم  صعاؾت في كغاع اوكاء صىضوق جمٍى

 ، الجؼائغ01، اللــضص:  08الاكخصاصًت، اإلاجلض 

(، اإلاإؾؿاث الىاقئت: هماطج كاإلاُت هاجخت، وواكم اإلاإؾؿاث الىاقئت 2021كمامغة صاعة، وفاء جبِىاث ) .6

 .1، اللضص3وكغاكُل، مجلت الاكخصاص والخجاعة الضولُت اإلاجلضجدضًاث  -في الجؼائغ

https://startup.dz/asf/
https://startup.dz/asf/
https://startup.dz/asf/
https://startup.dz/asf/
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/494
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واإلاخللم بكغواث عأؽ اإلااٌ  2006حىان  24اإلاإعر في  11-06مً اللاهىن عكم  03واإلااصة  02اإلااصة  .7

 الاؾدثماعي.

ت:  .8   ministre.gov.dz/ar/post/-https://premierاإلاىكم الالىترووي إلاصالح الىػٍغ ألاٌو للخيىمت الجؼائٍغ

   startups/-les-https://startup.dz/pourللمإؾؿاث الىاقئت :  LE LABELLاإلاىكم الالىترووي إلاىذ كالمت  .9

 لخاطىاث الاكماٌ: LE LABELLاإلاىكم الالىترووي الالىترووي إلاىذ كالمت  .10

  incubateurs/-les-https://startup.dz/pour    

 VENTURE-A :https://aventure.dz/aboutاإلاىكم الالىترووي إلاؿغق الاكماٌ  .11

ت ألا اإلاىكم الالىترووي  .12   /FINALEP) :)https://www.finalep.dzعبُت للمؿاهمت و للكغهت اإلاالُت الجؼائٍغ

 /Sofinance Spa  :http://sofinance.dzاإلاىكم الالىترووي قغهت  .13

 tithmar SpaEl Djazair Is   :istithmar.dz/-https://www.eldjazairاإلاىكم الالىترووي قغهت   - .14

ت اإلاىكم الالىترووي الكغهت .15  /http://www.asicom.dz :(ASICOM)لالؾدثماع  الؿلىصًت الجؼائٍغ

 : MPEF :Maghreb Private Equity Fundالاؾدثماعي  اإلااٌ لغأؽ اإلاغاعبي اإلاىكم الالىترووي الصىضوق  .16

iv-https://www.eib.org/fr/products/equity/funds/mpef  
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ادة ألاعمال في الىمو الاقخصادي: مدخل هظزي   مطاهمت ٍر

The contribution of entrepreneurial projects to economic growth: a theoretical 

approach 
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 ملخص الدراضت: 

ما٣ والىمى الاٚخؿادي، خُث حُخمد الدراضت َلى اإلاىهج الىؾٗي  ادة ألَا ت الُالٚت بين ٍر تهدٕ هذه الىرٚت البدثُت بلى مُٖز

د جم الخىؾل بلى ؤن هىاٝ جزابو بين اإلاٗهىمين وؤن  ما٣ والىمى الاٚخؿادي، ٚو ادة ألَا الخدلُل مً خال٣ َزف اإلاٗاهُم اإلاخُلٛت بٍز

ما٣ دور ٞب ادة ألَا اث لٍز ير في جدُٜٛ الىمى الاٚخؿادي مً خال٣ ججدًد اليطُج الاٚخؿادي وبَادة الخىاسن لألضىاٙ ورِٖ مً مطخٍى

ادًت حدًدة وبالخالي خلٜ  ؤلاهخاج والدصجُِ َلى ؤلابداٍ وؤلابخ١ار والٛكاء َلى البهالت، مً خال٣ ُٚام ِ ٍر ما٣ بةوػاء مػاَر رواد ألَا

ت و  ش اهدػار اإلاُٖز ادة ؤلاهخاحُت بػ١ل ٞبير، وهذا بدوره ٌطهم فيٖزؽ َمل، وحٍُش اث  ج٠ثُ٘ اإلاىاٖطت مما ًادي بلى ٍس ارجٗاٍ مطخٍى

دا مً الاهخمام  الثروة الاٚخؿادًت، وجىص ي هذه الدراضت بإن ًىلي ؾاوُى الطُاضاث في البلدان، وال ضُما في البلدان الىامُت، مٍش

ادًت. ِ الٍز  باإلبداٍ وؤلابخ١ار وجىًُم اإلاػاَر

ما٣، الىمى الاٚخؿادي، الخىمُت الاٚخؿادًت، ؤلابداٍ، ؤلابخ١ار هلماث املفخاحُت:ال ادة ألَا  .ٍر

 

Abstract: 

This research paper aims to know the relationship between entrepreneurship and economic growth, as the study 

relies on the descriptive analysis method by presenting concepts related to entrepreneurship and economic growth. 

Renewing the economic fabric, rebalancing markets, raising production levels, encouraging creativity and innovation, and 

eliminating unemployment, through entrepreneurs establishing new pilot projects and thus creating job opportunities, 

promoting the spread of knowledge and intensifying competition, which leads to a significant increase in productivity, and 

this in turn contributes to a rise in productivity. Levels of economic wealth, and this study recommends that policy makers in 

countries, especially in developing countries, pay more attention to creativity, innovation, and entrepreneurship. 

Keywords: entrepreneurship, economic growth, economic development, creativity, innovation. 
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 مقدمت:

ما٣ ادة ألَا ٌُخبر ؤخد بـخـ٠ـار، خُث حصجُِ الا  خال٣مـً  الاٚخؿادًتبـدور ٖـُـا٣ ٖـي جدُٗـش الخىمُت  جٛىم ٍر

ادة الاهخاحُت وخلٜ ٖزؽ الػٓل ونذل٢ الُمل َلى  ما٣، والذي ٌُد ضبُال لٍش ادة ألَا ٟاثش ألاضاضُت إلااغز ٍر الز

ٟاث َلى اإلاطخىي الُالمي، ومً زم داثزة ؤٚهابها هٗٛاث البدث جدطين ال٠ٗاءة وجباد٣ الا١ٖار الابداَُت للػز 

ز والاهخاحُت ودخل ألاٖزاد، والتي ٌطبب ٟل منها آلاخز، وفي ألاخير ٌطاهم في جدُٜٛ الىمى الاٚخؿادي. ٞما  والخهٍى

ت اإلاهمت، مثل ُُٞٗت الاضخٓال٣ ألامثل  للهاٚت، وجدطين ٌُمل الابخ١ار َلى بًجاد الخلى٣ الُٗالت للٛكاًا الخىمٍى

ما٣ َلى جدطين الاٚخؿاد. ٟل هذا ًٛىد بلى قزورة  الصخت الُامت، وحىدة الخُلُم. وهي ؤبُاد مهمت حطاَد رواد ألَا

ما٣ )الابداٍ والابخ١ار( ادة ألَا  الُمل ؤٞثر وؤٞثر لدَم ٍر

 و بىاءا َلى ما ضبٜ ًم٠ىىا نزح ؤلاغ١الُت الخالُت9 

ادة ألاعمال ع ٍر  في جحقُق الىمو الاقخصادي؟  لُف حطاهم مشاَر

 فزضُاث الدراضت:

 جٛىم الدراضت َلى ٖزقُت ؤضاضُت وهي9

ما٣ دور ٞبير جدُٜٛ الىمى الاٚخؿادي. - ادة ألَا  لٍز

 أهداف الدراضت: 

 لخدُٜٛ ألاهدإ الخالُت9 البدثُتوطعى مً خال٣ الىرٚت              

ما٣ . - ادة ألَا خُت التي مز َليها مٗهىم ٍر  َزف ؤهم اإلادهاث الخاٍر

 ببزاس اإلااغزاث اإلاطخخدمت في ُٚاص الىمى الاٚخؿادي،  -

ما٣ والىمى الاٚخؿادي.  - ادة ألَا  الخُزف للُالٚت الىزُٛت بين ٍر

 أهمُت الدراضت:

ـــــا ا مهم  مـــــا٣ والتـــــي جلُـــــب دور  ـــــادة ألَا ــــادي  حطـــــخمد الدراضـــــت ؤهمُمهـــــا، مـــــً ؤهمُـــــت ٍر ـــهد الاٚخؿـ ــــ٠ُل اإلاػــ ــــي حػـ فـ

الٚخؿـــــاد بلـــــد مـــــا ضـــــىاء ٟـــــان شلـــــ٢ بػـــــ١ل مباغـــــز ؤو ْيـــــر مباغـــــز  خُـــــث ًٛـــــز الاٚخؿـــــادًىن وؾـــــاوُى الطُاضـــــاث بهـــــذه 

ـــــش ألاوػـــــهت  امـــــل مدٗــــش لخىضـــــُِ وحٍُش مـــــا٣ ؤؾـــــبدذ مدـــــٝز للىمــــى الاٚخؿـــــادي َو ــــادة ألَا ـــــىن بـــــإن ٍر ُنٖر الخُٛٛــــت، َو

 ت في حمُِ دو٣ الُالم.الاهخاحُت في ٟل مجاالث الخُاة الاٚخؿادً

 مىهج الدراضت: 

خمادمً ؤحل ؤلاحابت َلى بغ١الُت الدراضت جّم  َلى اإلاىهج الاضخيباني الذي هلمطه مً خال٣ َملُت َزف  الَا

الجاهــب مـً خــال٣ َـزف وغـزح  والٗهـم لــردراٝ مخاخـت لجُلهـا مخٓيراتهــا ؤهـم وجدلُـل اإلادروضــت لًـاهزةل ؾىرةغـاملت

ما٣الىًزي  اإلاخُلٜ  ادة ألَا  ومداولت جُُٛم للًاهزة اإلادروضت. الىمى الاٚخؿاديو  بٍز
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ادة ألاعمالأوًل  مدخل هظزي لٍز

ذ الخاقز، لذل٢  ما٣ مً بين اإلاىاقُِ اإلاخىاولت ب٠ثرة في الٚى ادة ألَا ا حطلُو مً الكزوري حُخبر ٍر حد 

ذل٢ ؤهم الخُاٍر٘ التي  الكىء  َلى هذا اإلاٗهىم،مً خُت، ٞو خال٣ الخهٙز ليػإجه وجهىره َبر ؤهم اإلادهاث الخاٍر

ما٣ ادة ألَا ا الخهٙز لخؿاثـ، َىاؾز ومزاخل ٍر  .ؤززث هذا اإلاٗهىم، باإلقاٖت ؤًك 

ادة ألاعمال:   .1  وشأة وجطور مفهوم ٍر

ما٣ باالضدىاد بلى الدور  ادة ألَا ما٣ جم دراضت وجدلُل، وػإة وجهىر مٗهىم ٍر ؤو الىيُٗت التي ًاديها رواد ألَا

ا َدًدة َبر مزور الشمً، وبىاء  َلى هذا جخمثل  ما٣ َدة وياث٘ ولُب ؤدوار  داخل الاٚخؿاد، خُث اٞدس ى راثد ألَا

ما٣  َلى الىدى آلاحي9 ادة ألَا خُت التي جىاولذ مٗهىم ٍر  ؤهم اإلادهاث الخاٍر

دػــارد  ٌُخبــر ألاًزلىــدي  راثــد ٟلمــت ؾــاّ اٚخؿــادي مالــ٘ ؤو٣  ،(0571-0623) (Richard Cantillon) ٟــاهدُلىن ٍر

ـالء مـً ٖئـاث زـالربىحـىد  اَنـٕر مـً ؤو٣  ٟـان ٞما، الخُهد ٌُجي الذي" entreprendre" الٗزوس ي الُٗل مً ؤَما٣  ٞو

مــا٣ روادو  اإلاــا٣ لــزؤص ٞمــىردًً ألاراضــ ي مــال١ي وهــم9 ،الاٚخؿــادي الخُٓيــر  الخىاٚكــاث ٟــاهدُلىن  ؤدٝر اإلاــىيٗين،و  ألَا

ذ في مُُىت بإضُار الخام اإلاىاد لػزاء ٞٗزؽ والهلب الُزف بين ـدة ْير بإضُار والبُِ الخاقز الٚى )اإلاخـانزة  مٞا

دم الُٛين(  ؤَمـا٣ رواد بـإههم ألاوػـهت هـذه بمثـل ٚـامىا الـذًً ألاٖـزاد ووؾـ٘ ربـذ، جدُٛـٜ ؤمـل َلـى اإلاطـخٛبل فـي َو

(Charles, Patrick, & Levison, 2018, p. 453). 

مـا٣، ؤن راثـد  (1832-1767)( Jean Baptiste Sayفي خين اَخبر حين بابخِطذ ضـاي ) بإهـه شلـ٢ الٗـزد الـذي  ألَا

جمِ ًيطٜ ذل٢ بىجاح، وألاضىاٙ اإلادخالث بين الجمِ ًخم خُث، ؤلاهخاج َىامل بين ٍو  ألاخزي  الُىامل ؤضىاٙ مِ ٞو

مــا٣ الخيطــُٜ، هــذا مٛابــل فــي ،واإلاُــداث واإلايػــأث وألاراضــ ي والُمالــت الخــام للمــىاد  ًم٠ــًَلــى ؤحــز  ًخدؿــل راثــد ألَا

ــــا جمُيــــ ه مــــا٣ ويُٗــــتبــــين  ميــــ  مــــً ؤو٣  ضــــاي ٟــــان، وفــــي هــــذه الخالــــت الزؤضــــمالي ًجىيهــــا التــــي الٗىاثــــد َــــً هًزٍ   راثــــد ألَا

خبـــار، الُٛـــين َـــدم دور ، ٞمـــا ؤخـــذ   والزؤضـــمالي مـــا٣ راثـــد دور  ًجُـــل الـــذي هـــى الُٛـــين َـــدم ؤن ؤدٝرخـــين  فـــي الَا  ألَا

ا  (Joseph & James, 2011, p. 04)  داخل الاٚخؿاد ؾُب 

ٙ )0674-0741( (Von Thunen) اَخبر ٖىن زىهينٞما  ما٣ والزؤضمالي  ؤن الٗز اؤضاًخمثل بين راثد ألَا في  ض 

ٛت التي ًخم مً خاللها ل ٟل  الهٍز خبار  ،منهماواخد حٍُى اثد  ؤن الزبذ هى اإلاخبٛي، مِ ألاخذ بااَل اإلاخانز التي َو

ما٣  .(Charles, Patrick, & Levison, 2018, p. 453)  ًخدملها راثد ألَا

د مارغا٣ ) ما٣، ووؾ٘ Alfred Marshal)  (0731-0813ٞما ٚام ؤلٍٗز ادة ألَا (، حمِ ؤ١ٖار مخُددة ًَ ٍر

ما٣ دون ؤن ًذٞز ويُٗخه  ٟادة، ٖٛد هاٚؼ ؤدوار راثد ألَا ا مخدمل لالؤ ما٣ َلى ؤهه ميطٜ ومزاٚب، وؤًك  راثد ألَا

 .(180، ؾٗدت 1107)غادلي،   اإلادددة

ادة الزوحي ألاب ؤما ما٣ لٍز ادة ٖيري   ،(1883-1950) (Joseph Schumpeter) غىمبُنر حىسٍ٘ ألَا ما٣ ٍر  ألَا

 ًدٌٗ الذي والداِٖ اإلادٝز الخالٙ الخدمير هذا ًمثل خُث ،"Destruction Créative" الخدميرالخالٙ"  بمثابت هي

طاَد اإلاا٣ رؤص ما٣ راثد َو دُٖه ألَا ت جبدو ٚد والتي واإلابدَت، الخالٚت ألا١ٖار خال٣ مً للخٛدم ٍو  ومزبدت، ٍٚى
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ما٣ رواد ؤن باَخبار  حدًدة جىلُٗاث ًدملىن  بل الطلِ، مً هٍى ؤي وجزاٞم ججمُِ َلى ٖٛو َملهم ًٛخؿز ال ألَا

ٛت ول٠ً ضابٛت ؤَماال جخكمً  ؤن ًم٠ً التي الجدًدة الخىلُٗاث مً ؤهىاٍ خمطت بين غىمبُنر ومي  حدًدة، بهٍز

ادة مٗهىم جدذ جىهىي  ما٣ ٍر  9(648-647، الؿٗداث 1106)نلبت،  ألَا

 حدًد  مىخىج جٛدًم -

ٛت جٛدًم -  حدًد  بهخاج ؤضلىب ؤو نٍز

ٙ  دخى٣  ؤو خلٜ -  حدًد  ضى

 وضُهت  ضلِ ؤو ألاولُت للمىاد حدًد جىرٍد مؿدر َلى الخؿى٣  -

 .حدًدة ؾىاَت ؤو حدًدة ماضطت بوػاء -

ا مخاخت لِطذ والدُٚٛت ال١املت اإلاُلىماث ؤن( Kirzner) ٞيرسهز وؤٞد ٙ  في داثم  ا هىاٝٞما ؤن  ،الطى  داثم 

، في ٖزؽ ت اإلاُلىماث ج٠ً لم لى ختى الطٙى زة الجدًدة واإلاُٖز ذٞز مخٖى  الخالي بطبب الىقِ في حُٓير ؤي ؤن ٍو

 ضُُهل اإلاطمهل٢، جٗكُالث ؤو ؤلاهخاج جٛىُاث في الابخ١ار مثل الخارحُت، الُىامل حطببها التي الاٚخؿادًت الؿدماث

، جىاسن  ىن  الذًً ألاشخاؽ ووؾ٘ الطٙى  هذه ؤوحدتها التي الٗزؽ مً الاضخٗادة ًم٠نهم والذًً بًُٛت ًخؿٖز

ل الخالت  (Meltem & Burak, 2021, p. 101) ؤَما٣ رواد ؤههم َلى ألارباح وجدٍى

ادة  (0806-0887)( David McClelland) ماٟلُالهد دًُٗدُٖما غ١لذ آراء  ز مٗهىم ٍر بقاٖت ٞبيرة في جهٍى

ما٣، خُث اَخبر ؤن ا ادة الداِٖ هي والٛىة ؤلاهجاس بلى لخاحتألَا ما٣ لٍز ما٣ روادوؤن  ،ألَا  ًُٗلىن  ٞإشخاؽ ألَا

ٛت ألاغُاء خخذون  ؤٖكل بهٍز اث في الٛزاراث ٍو ٟاضىن ) .الُٛين َدم ؤٚو زي ماٝر   روادؤن  Mark Casson) (0884)ٍو

ما٣ ا حدًدة، و  الىاجخين ألَا ا ًٍهزونهم الذًً ًخؿىرون ٖزؾ  ت الابخ١اراث في حُدة ؤخ١ام  خم باإلاخانز اإلادٖٗى  ٍو

ا الزواجب ؤو ألارباح خال٣ مً ابمّ  م١اٖإتهم ىن  ٟاهىا بشا ما َلى اَخماد  ً ؤو ٞمال٠ين ًخؿٖز ٟاته مدًٍز  وشٞزم، لػز

ادة َلى جازز التي الُىامل ما٣ ٍر  وضهىلت الخام، اإلاىاد جىاٖز وضهىلت الؿىاَُت، والطُاضت الكزاثب، ،لدػمل ألَا

ل بلى الىؾى٣  ٙ  يزوٕ خى٣  اإلاُلىماث بلى والىؾى٣  مىاجُت، بػزوم الخمٍى  والبيُت الخ٠ىىلىحُا، وجىاٖز ، الطى

زؽ الخدخُت، ٜ ٖو  .(Francis, 2018, p. 16) الدطٍى

ف .2 ادة ألاعمال: حعٍز  وخصائص ٍر

ما٣،  ادة ألَا ً َىد دراضمهم ليػإة وجهىر مٗهىم ٍر بن آلاراء وألابدار اإلاخخلٗت التي ٚدمها مخخل٘ اإلاىًٍز

ما٣ ال٠الض٠ُُت ز  حمُُها في بُٛت ألَا ا ًدمل في نُاجه خؿاثـ وضماث ال جخٖى د  ا ٍٖز  ألاخزي. ججُل مىه مٗهىم 

ف1.2 ادة ألاعمال:  . حعٍز  ٍر

ما٣،  حُدد واخخل٘ جؿىراث ووحهاث هًز ال٠خاب واإلا٠ٍٗزً ادة ألَا وختى الهُئاث الدولُت بػإن حٍُز٘ ٍر

ما9٣  ادة ألَا  خُث ال ًىحد ختى آلان حٍُز٘ مىخد ومخٜٗ َلُه، والجدو٣ اإلاىالي ًخكمً ؤهم اإلاداوالث لخٍُز٘ ٍر
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ادة ألاعمال(: حعاٍرف 01جدول رقم )  ٍر

ادة ألاعمال الهاجب  حعٍزف ٍر

 (Piter Drucker( )0874) 

 ًٗنرف ابخ١اري  َمل 9 "(Sergiu, Florin, Radu, & Luiela, 2012 , p. 5373) هي

ا  ٛ  ."الثروة بهخاج َلى الٛدرة الخالُت اإلاىارد مىذ مطب

 

(Shane et Venkatarman) 

(2000) 

"شل٢ اإلاجا٣ الذي ًىهىي َلى َملُاث، الاٞدػإ، 9 (Chorfi, 2021, p. 87) هي

 الخُُٛم واضخٓال٣ الٗزؽ، بٓزف خلٜ ضلِ وخدماث مطخٛبلُت."

(The Global Entrepreneurship 

Monitor )(2003) 

9"مداولت حدًت في الُمل ؤو خلٜ مٓامزة (140، ؾٗدت 1111)مِطاوي،  هي

حدًدة مثل جىيُ٘ الىٗظ وبوػاء مىًمت حدًدة ؤو الخىضُِ في اإلاىًمت الخالُت ؤو 

ت."  جىضُِ مجالث الُمل الخالُت مً ٚبل ألاٖزاد ؤو ٖٙز الُمل ؤو جإضِظ ؤَما٣ ججاٍر

(Rachman et al )(2011) 

9 "َملُت بوػاء ش يء حدًد شو ُٚمت وجخؿُـ (016، ؾٗدت 1111)حمُت،  هي

ذ والجهد واإلاا٣ الالسم للمػزوٍ وجدمل اإلاخانزة اإلاؿاخبت والخؿى٣ َلى ألارباح  الٚى

 الىاججت بما ًدٜٛ ألاهدإ والُاثد اإلاىاضب للمػزوٍ."

 ،٢  (1104)الػمُمزي و اإلابيًر

٢،  هي اليػام الذي ًىؿب َلى 9 "(03، ؾٗدت 1104)الػمُمزي و اإلابيًر

ٛدم ُٖالُت اٚخؿادًت مكاٖت، وؤهها حُجي بدارة اإلاىارد ب٠ٗاءة  بوػاء َمل خز، ٍو

وؤهلُت، مخمي ة لخٛدًم ش يء حدًد ؤو ابخ١ار وػام اٚخؿادي وبداري حدًد، وجدطم 

 ."اإلاخانزةبىٍى مً 

خماد َلى اإلازاحِ اإلاخداولت في الجدو٣ .املصدر:   مً بَداد الباخثين، بااَل

ما٣ هي َبارة 9ًَ شل٢ اليػام الذي ًخمثل في بوػاء  ادة ألَا بىاء َلى الجدو٣ ؤَاله ًم٠ىىا الٛى٣ بإن ٍر

ز في مىًمت ٚاثمت، مً خال٣ الاضخٓال٣ ال٠٘ء للٗزؽ، مِ  ٟاٖت اإلاىارد ضىاء مىًمت حدًدة ؤو الخهٍى جخؿُـ 

ت اإلاالُت، بهدٕ جٛدًم مىخجاث وخدماث ببداَُت  شاث ُٚمت اٚخؿادًت ٞبيرة ًخخللها درحت ٞبيرة مً  اإلاادًت البػٍز

 خالت َدم الُٛين.

ادة ألاعمال:2.2  . خصائص ٍر

ت مً الخؿاثـ، وهذٞز منها َلى ضبُل اإلاثا٣ ولِظ الخؿز ما ًلي ما٣ بمجمَى ادة ألَا )ؤبى خٗـ،   جخمي  ٍر

 9 (13، ؾٗدت 1108

ما٣ بإهها  - ادة ألَا   مػزوٍ ؤو ماضطت خلٜ ؤو بوػاء َملُتجدطم ٍر

ِ جخمي  - ادًت اإلاػاَر ان، َامالن وهما بخ١اروؤلا   باإلبداٍ الٍز ادة ورهان حىهٍز ما٣ ٍر   ألَا

م ادةــــــٍر في اإلاخانزة تـــدرح اٍـــــارجٗ -  تــــبمدي وطب ٞبير خد بلى ىهتـــــمزه حدًدة اثـــــمىخج جٛدم ٟىهها ا٣ـــــألَا

ٙ ـــالط في ىلهاـــٚب   ى
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ادة جدطم - ما٣ ٍر ما٣ راثد ٚبل مً اإلابادرة، وروح بالٗزدًت ألَا ت الٛىة ٌُخبر الذي ألَا خُث  للمػزوٍ، اإلادٞز

 قمان ؤحل مً الىاِٚ ؤرف َلى وجهبُٛها وجدُٛٛها باإلاػزوٍ الخاؾت  ؤلاضنراجُجُت وجهىٍز رضم بلى ٌطعى

 ػزوٍ اإلا هجاح

ادة - ما٣ ٍر ُت في ٌطاهم  اٚخؿادي، همىشج هي ألَا ِ  خال٣ مً وهذا اٚخؿادي واهخُاع خٞز  التي الجدًدة، اإلاػاَر

 .الػٓل مىاؾب وخلٜ الىمى مطخىي  ورِٖ اإلاكاٖت والُٛمت الثروة خلٜ بلى تهدٕ

ادة ألاعمال: عىاصز ومزاحل .3  ٍر

ما٣ بمثابت َملُت مىخًمت ومطخمزة، جخهلب جىاٖز الُدًد مً الُىاؾز لُٛامها، ٞما جمز   ادة ألَا حُخبر ٍر

ت مً اإلازاخل الزثِطُت.  بمجمَى
 
ما٣ َادة ادة ألَا  َملُت ٍر

ادة ألاعمال:1.3  . عىاصز عملُت ٍر

ما٣ َلى ؤربُت َىاؾز رثِطُت،  ادة ألَا  9(36، ؾٗدت 1111)مؿهٗى و ًىض٘،   جخمثل فيجزج٠ش ٍر

دًز  رائد ألاعمال: - ادًت(، ٍو ادًت )حىهز الُملُت الٍز وهى الصخـ الذي ًِٛ في ٚلب بحزاءاث الُملُت الٍز

 ؤلاحزاءاث وألاوػهت حمُُها.

، وجمثل اخخمالُت جٛدًم خدمت الشبً الفزص: - ٛت  هي الٗجىة اإلاىحىدة بين الىاِٚ وما هى مدخمل في الطٙى بهٍز

ٛت الخالُت.  ؤٖكل مً الهٍز

م٠ً ؤن املىظمت:  - اء الذي ًخم ُٖه جيطُٜ وجزجِب ٟل مً 9 ألاوػهت، اإلاؿادر وألاشخاؽ، ٍو وهي ؤلانار والَى

الُىامل مثل9 الدجم، مُد٣ الىمى وهٍى الؿىاَت التي حُمل بها، وهٍى جإخذ ؤغ١اال مخخلٛت، حُخمد َلى َدد مً 

 اإلاىخجاث ؤو الخدماث التي جٛدمها، بقاٖت ْلى َمز اإلاىًمت والثٛاٖت التي جخبىاها.

ادي ؤن ٌطدثمزها في اإلاػزوٍ. املوارد: - ت اإلاىارد وؤلام١اهاث اإلاخاخت التي ًم٠ً للٍز  وحػمل مجمَى

ادة 2.3  ألاعمال: . مزاحل عملُت ٍر

ب وجددًد الٗزؽ، وجيخهي بمزخلت خؿاد  ما٣ بطخت مزاخل، خُث جبدؤ بمزخلت النٚر ادة ألَا جمز َملُت ٍر

 9(21-18، الؿٗداث 1104)سهدي،   اإلاػزوٍ،  وجخمثل ُمجمل هذه اإلازاخل في

الخٓيراث الط١اهُت، والخ٠ىىلىحُت الجدًدة، والٛاهىهُت  ومً ؤغ١ا٣ هذه الٗزؽ،جحدًد الفزص والخعزف عليها:  -

 والاحخماَُت.

ز املفهوم:  - الذي ٚد ًإخذ غ١ل مىخجاث ؤو خدماث ؤو َملُاث ؤو ج٠ىىلىحُا حدًدة، ؤو ٚىىاث جىسَِ جطٍو

 ؤوؤضىاٙ حدًدة، ؤو هماشج جهبُُٛت حدًدة.

ً والخبراء، جخكمً هذه اإلازخلت جددًد الخاحت مً اجحدًد املوارد الالسمت:  - لُاملين واإلاهاراث الجدًدة، واإلادًٍز

ىىاث الخىسَِ مثال. ٜ واإلابُُاث، والخٛىُين، واإلاىارد اإلاالُت، ٚو  واإلاخخؿين في الدطٍى
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ل الخارجي، ؤو الدػاٝر  الحصول على املوارد: - د ١ًىن شل٢ مً خال٣ الاٚنراف، ؤو خٛٙى اإلال٠ُت ؤو الخمٍى ٚو

ل مً خ ٛىد الُمل، ؤو الخمٍى ت.ؤَو  ال٣ اإلاىردًً، ؤو اإلاػزوَاث اإلاػنٞر

ما٣، ومزاٚبت ألاداء والدِٖ بلى اإلاىردًً، وبَادة الخىفُذ وئدارة املشزوع:  - جخكمً هذه اإلازخلت جىُٗذ مٗهىم ألَا

 الاضدثمار والخىضِ وجدُٜٛ ؤهدإ ألاداء.

ادًت دمج اإلاٗهىم الجدًد في حصاد املشزوع: - مجا٣ الُملُاث الزثِطُت  جخكمً اإلازخلت ألاخيرة للُملُت الٍز

ت مطاهمت َامت ؤو بْالٚه. له، بلى غٞز ، ؤو بُِ اإلاػزوٍ ؤو جدٍى  للمػزوٍ وجزخُـ الخٛٙى

ا:  ُا  الىمو الاقخصاديثاه

،  0651مىذ ُٚام الثىرة الؿىاَُت َام 
 

ا هاثال  ُ ا واحخماَ  ً ا اٚخؿاد ختى الُىم خٛٛذ الُدًد مً الدو٣ جٛـدم 

ا 'الىموالاقخصادي'هذا الخٛدم الاٚخؿادي والاحخماعي هى ما ًهلٜ َلُه   ُ . وحػٓل مػ١لت الىمى الاٚخؿادي خال

د ؤن جكاَ٘ مً جٛدمها  ٠ٖز ؾاوعي الٛزار في الدو٣ اإلاخٛدمت والدو٣ الىامُت َلى خٍد ضىاء، ٖالدو٣ اإلاخٛدمت جٍز

وؤن جداٌٖ َلى اسدهارها الخكاري، والدو٣ الىامُت جٛارن بين ما حُاهُه مً مػ٠الث وبين الاسدهار والخٛدم الذي 

ب الخكارة، ومً خال٣ هذا الُىؿز ضِخم الخهٙز  حُِػه الدو٣ اإلاخٛدمت وجداو٣ الخٓلب َلى جخلٗها لاللخداٙ بٞز

ما٣. ادة ألَا  بلى اإلاٗاهُم اإلازجبهت بالىمى الاٚخؿادي باإلقاٖت الى الُالٚت بِىه وبين ٍر

ف الىمو الاقخصادي:   .1  حعٍز

ُّزٕ الىمى الاٚخؿادي بإهه ٌُ  (Cohen, King, & Chapleau, 2005, p. 201)الٛىة الهاثلت والتي حطمذ  9 "جل٢

بخدطين اإلاٛدرة اإلاُِػُت لألٖزاد داخل مجخمُاتهم، ٖالدو٣ جخٛدم مً خال٣ جدُٛٛها إلاُدالث مزجُٗت مً الىاجج 

ُٕز بإهه ٌُ اث لٗنرة ؤنى٣". ٞما   & Jean)  الداخلي الخام باليطبت ل١ل ٖزد، وبمٛدرتها َلى الخٗاى َلى هذه اإلاطخٍى

Pascal, 2001, p. 53)"ل إلهخاج البلد ٛت مً ؤلاهخاج َلى اإلادي الهٍى ّٛ ادة اإلاد  9 "مدلى٣ ٞمي ًخمثل في الٍش

ُّزِّٕ الىمى الاٚخؿادي ٞذل٢ بإهه ادة اإلاطخمزة في ٞمُت الطلِ والخدماث (Jean a. , 1999, p. 09) وَُ 9 "الٍش

 ىخجت مً نٕز ألاٖزاد في مدُو اٚخؿادي مُين".اإلا

 & Régis) ' ؤن هىاٝ جؿىرًٍ للىمى الاٚخؿادي ؤخدهما ٞمي وآلاخز هىعيS. S. Kuznetsوفي هذا الؿدد ًزي '

Marc, 1990, p. 44)9 

ادة الداثمت للط١ان والىاجج الٗزدي".  ٖالىمى   بالخؿىر ال٠مي هى9 "الٍش

ا َلى الخهبُٜ الداثم للُلم ؤي ؤهه  ؤما الىمى بالخؿىر الىىعي ٖهى9 "الخىضِ في حهاس ؤلاهخاج الذي ًزج٠ش ؤضاض 

 حهاس مىًم مً اإلاُإر اإلاخد٠م ٖيها".

ُّزٕ الىمى الاٚخؿادي بإهه )خبِب،  ٍ داثم ووطبي للمخٓيراث الاٚخؿادًت ألاضاضُت، "ارجٗا (519، ؽ 0884وَُ

ادة في ؤلاهخاج  ىت حُٕز بإهها دورة اٚخؿادًت واخدة، ٖةشا لم ٠ًً هىاٝ ٍس ُّ ادة في ؤلاهخاج في ٖنرة سمىُت مُ ؤي ؤهه الٍش

م ) ا"والػ١ل ٚر  ( ًىضح هذه ال٠ٗزة09ما بين الدورجين ٖةن الىمى ٌطاوي ؾٗز 



 

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

  برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 املإجمز الدولي

 العلمي

2023 

 

342 

 (: الىمو الاقخصادي01شهل رقم )

 

 (51، ؾٗدت 0884)خبِب،  املصدر:

ىضح لىا الػ١ل الطابٜ الدورة الاٚخؿادًت، خُث هالخٌ في الجشء   ؤن اإلاىدجى ًبدؤ مً الىٛهت ؾٗز  -ؤ-ٍو

زجِٗ بلى الىٛهت  ىخٗل مزة ؤخزي بلى الىٛهت  Aٍو ج ًزجِٗ مزة ؤخزي  Dوهي جمثل ؤٚص ى ارجٗاٍ له، لُُىد ٍو وبالخدٍر

 بمُجى ؤن الىمى الاٚخؿادي ٌطاوي ؾٗز. A=Bوه٠ذا. وهالخٌ ؤن الىٛهت  Bبلى الىٛهت 

ت الىمى الاٚخؿادي جشداد مً دورة ألخزي، خُث ًبدؤ بالىٛهت  -ب-وفي الجشء   زم ًزجِٗ بلى  Kهالخٌ ؤن خٞز

وهى ما ًد٣ َلى  Kؤٞبر مً الىٛهت L ، والىٛهت Lؤٞبر مً الىٛهت  M، خُث ؤن الىٛهت Mزم بلى الىٛهت  Lالىٛهت 

 وحىد همى اٚخؿادي مً دورة ألخزي.

ادة في الدخل الداخليوبػ١ل َام ًم٠ً الٛى٣ ؤن الىمى الاٚخؿادي هى َبارة ًَ   ادةللبلد  الٍش في دخل  ٍس

مُد٣ الىمى ه خل الىنجي مهزوح مىالٗزد الخُٛٛي، ؤي ؤن مُد٣ الىمى الاٚخؿادي هى َبارة ًَ مُد٣ همى الد

ل، ؤي ؤهها ال جخخٗي بمجزد ؤن جخخٗي. ٞما الط١اوي ادة في الدخل َلى اإلادي الهٍى وؤن  ألاضباب. ًجب ؤن ج١ىن الٍش

ادة في الدخل  لُه ٖةن مُد٣ الىمى الاٚخؿادي هى َبارة ًَ مُد٣ الٍش ادة خُُٛٛت ولِطذ اضمُت، َو ج١ىن الٍش

 ه مُد٣ الخطخم.الىٛدي الٗزدي مهزوح مى

 . أهواع الىمو الاقخصادي: 2.3

ادة جل٢ به ًٛؿد الاٚخؿادي الىمى ٟان بشا  سمىُت ٖنرة خال٣ الٗزدي ؤو الٛىمي الىاجج في الخُُٛٛت الٍش

 (080ؾٗدت ، 1111)رخمً و مزوان،  في جخمثل الىمى، مً ؤهىاٍ زتالز بين الخمُي  ًم٠ً هذا مِ مُُىت،

ت بإضلىب َٗىي  بػ١ل ًددر الذي الىمى هى9 الطبُعي أو الخلقائي الىمو -  مزوهت بلى ًدخاج و الاٚخؿادًت الخٍز

خماد دون  جلٛاثُا ٖيها ًددر التي الدولت في الاٚخؿادًت اإلاخٓيراث جخٗاَل ل١ي الاٚخؿادي اله١ُل مً ٞبيرة  َلى الَا

 .الاٚخؿادًت الخهو
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خت نارثت لُىامل هدُجت الُابز الىمى ًددر :العابز الىمو - ان ؤهها خُث خارحُت َىامل ج١ىن  ما َادة مٚا  ما ضَز

ىدما جشو٣،  .ؤخدزخه الذي الىمى مُها ًشو٣ الُىامل هذه جشو٣ َو

 ومخهلباث إلاىارد غاملت جخهُو َملُت بىقِ الدولت بخدخل ًددر الذي الىمى شل٢ هى :املخطط الىمو -

  الىمو هذا ٖاَلُت ٚىة وجزجبو اإلاجخمِ،
 
زجبو ٞما اإلازضىمت، الخهو وواُُٚت اإلاخههين بٛدراث وزُٛا ارجبانا  ٍو

اث في الخخهُو َملُت في واإلاخابُت الخىُٗذ بٗاَلُت ٞذل٢  .ٟاٖت اإلاطخٍى

ً هما ين آخٍز  9(017، ؾٗدت 1111)ملىاح،  وهىاٝ مً ًؿى٘ الىمى الاٚخؿادي بلى هَى

 ؤن ؤي الط١ان همى مُد٣ بىٗظ ًخم الدخل همى ٟىن  في الىمى مً الىٍى هذا ًخمثل :املوضع الاقخصادي الىمو -

 . ضاًٞ الٗزدي الدخل

ٙ  الدخل همى ٟىن  في الىمى مً الىٍى هذا ًخمثل :املنثف الاقخصادي الىمو -  ًزجِٗ وبالخالي الط١ان همى ًٗى

 .الٗزدي الدخل

ل ألاحل ولِظ الىمى الُابز وهذا ما ؤدي بلى يهىر ان اإلاالخٌ مً ألاهىاٍ  ش َلى الىمى نٍى الطابٛت هى اهها جٞز

 مٗهىم حدًد ًخمثل في الىمى اإلاطخدًم.

ذ لجىت الىمى والخىمُت الىمى اإلاطخدًم بإهه مُد٣ ضىىي لىمى الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي الىمو املطخدًم:  - َٖز

إلادة ربِ ٚزن ؤو ؤٞثر، والخًذ ؤن مثل هذه اإلاُدالث اإلازجُٗت للىمى جاهل هذه  %6الخُٛٛي ًبلٔ ؤو ًٗٙى 

با في ٟل َٛد مً الشمً  The Word Bank: Commission on Growth ) .الاٚخؿاداث إلاكاَٗت حجم اٚخؿادها جٍٛز

and Development, 2008, p. 01)  ىحد زالزت َػز اٚخؿادا خٜٛ بالُٗل الىمى اإلاطخدًم، ٖهىاٝ مً رؤي ؤن هذه ٍو

اجِ ًؿُب جٗطيرها و ال ًم٠ً ج٠زارها، بال ؤن الىاِٚ ًبين اخخما٣ اهكمام اٚخؿاداث ؤخزي بلى  الخاالث َبارة ًَ ٚو

ب.  هذه الخاالث في اإلاطخٛبل الٍٛز

بت الُابان في ُٖىدما همذ الُابان َلى وجيرة الىمى اإلاطخدًم رؤ ت بْز ي البُل بإهها خالت خاؾت مدَٖى

ىدما لخٛذ بها ٟل مً هىهج ٟىهج )الؿين(، جاًىان)الؿين(،  اضخُادة َاُٖمها بُد الخزب الُاإلاُت الثاهُت، َو

ُٛا  ذ الؿين بلى حاهب بلدان ؤخزي مً بٍٖز ىدما جٗٚى ىرٍا جم اَخبارها بلدان ؾٓيرة الدجم حدا، َو ضىٓاٖىرة ٟو

١ا الالجُيُت والػٙز ألاوضو وؤوربا الىاغئت، جإٞدث ٟل الاٚخؿاداث ؤن بةم١اهها جدُٜٛ الىمى اإلاطخدًم في اإلادي  وؤمٍز

ٟاتها.  ل بال ؤن ألامز ًخهلب حصخُـ َىامل هجاح هذه البلدان باَخبارها هماشج ًم٠ً مدا  الهٍى

ت جمثل ؤٞثر مً زالزت ؤرباٍ هذه الخاالث م ؤن الدو٣ آلاضٍُى بُت منها جيخمي بلى مىًمت الخُاون ؤر  -وبالْز

بال ؤهها جكم بلدان هامُت مخخلٗت  ؤي ؤن هذه الخاالث جدطم بدىٍى ملخىى، وؤن بُل هذه البلدان ْىُت  -ؤلاضالمي 

ا، َمان و جاًالهد(، ٞما جخكمً هذه الُُىت بلدًً ؤخدهما  ل، بهدوهِطُا، ماليً  باإلاىارد الهبُُُت )بىحطىاها، البراٍس

د َدد )نُبت،  ض١اهه ٞثيرا َلى ملُار وطمت )الؿين( وآخز ًٛل َدد ض١اهه ًَ هؿ٘ ملُىن وطمت )مالها(. ًٍش

 (18، ؾٗدت 1102
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 . قُاص الىمو الاقخصادي:3.3

ٙ ــجىحد الُدًد مً اله  ز ـــــٌُخبر اإلااغز ألاٞث PIBالي ــــلي ؤلاحمـــاإلاد الىاجج ادي،بال ؤنـــــالاٚخؿ الىمى اصــــلُٛ ز

 
 

ُّزٕ ُٚاص في اضخُماال ٟاث الىنىُت بإهه 9" ؤلاحمالي اإلادلي الىاجج الىمى،وَُ مجمٍى الُٛم اإلاكاٖت لجمُِ الػز

 .(Classement PIB 9les pays les plus riches du monde)  "ؤوألاحىبُت اإلاىحىدة داخل الخدود الجٓزاُٖت للدولت

ُخمد هذا الخٍُز٘ َلى َىاؾز الخمي  آلا   9(pp. 16-17 ,اإلاؿبذ)   PIB ُت إلاٗهىم الىاجج اإلادلي ؤلاحماليـجَو

ت - ذًت واإلاالبظ وألازار والىرٙ وألادٍو ٟاأْل ٟاٖت الطلِ اإلاادًت ) ٟالخُلُم، اخدطاب  ...الخ( والخدماث ْير اإلاادًت )

 الصخت، ألامً، الىٛل واإلاىاؾالث...الخ(.

خؿز الطلِ والخدماث اإلاددطبت باإلاىخجاث النهاثُت، خُث ًخم بهما٣ اإلاىاد الىضُهت اإلاطخخدمت في َملُاث  -

ا لالسدواحُت ؤو   ُ ت ؤو جامت الؿىِ وشل٢ جالٖ ٟاهذ مىاد خام ؤو غبه مؿىَى الخ٠زار في الخطاباث الٛىمُت  ؤلاهخاج ضىء 

)مثل َدم اخدطاب الٗىاٞه اإلاباَت لؿىاَت الُؿاثز الهبُُُت ألن ُٚمت هذه الٗىاٞه جددطب قمً ُٚمت الُؿير 

 والذي هى اإلاىخج النهاجي(

ُت ؤي الخُُٛٛت للىاجج اإلادلي ؤلاحمالي خطب الهدٕ مً بَداد الخٛاثٜ. خُث ًم٠ً ؤن  - اَخماد الُٛمت الطٚى

ت ؤو باألضُار الثابخت، وال غ٢ بإن الُٛم الخُُٛٛت ؤدٙ في خاالث الدصخُـ ًددطب  هذا الىاجج باألضُار الجاٍر

ُت.  واإلاٛارهت والخيبا مً الُٛم الطٚى

ًزجبو الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي بيػاناث مُٛمي البلد ؤو ؤلاٚلُم اإلاُين، خُث َىدما ٌُمل شخـ ْير حشاثزي في  -

ا مً الىاجج الجشاثزي.الجشاثز ٖةهه ضٕى ًيخج ح  شء 

د ج١ىن زالزت ؤغهز لُٛاص  - بن الٗنرة الشمىُت التي حُخمد في خطاب الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي هي َادة ضىت واخدة، ٚو

ُٗد هذا الخددًد الشمجي في خؿز الطلِ والخدماث اإلاىخجت  جدٖٜ الىاجج ؤو ؤلاهٗاٙ الٛىمي خال٣ جل٢ الٗنرة. ٍو

اإلادلي ؤلاحمالي، خُث ًخم بهما٣ الطلِ اإلاطخُملت والتي ؤهخجذ في ٖنرة ضابٛت لٗنرة الىاجج والخاقُت الخدطاب 

 الاخدطاب الخالي.

بن الاخدطاب ٌػمل الطلِ والخدماث اإلاىخجت واإلاباَت َلى خطب الٛىاهين وألاهًمت والخُلُماث الزضمُت  -

ا، وبالخالي ًخم بهما٣ اليػاناث ْير اإلاػزوَت ؤو   ُ  التي حُٕز باالٚخؿاد اإلاىاسي.ؤواإلاػزوَت احخماَ

يهخم الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي بالطلِ والخدماث الخاقُت للخباد٣ خُث َىد اخدطابه ًخم بهما٣ اإلاىخجاث اإلاخّشهت  -

.ٜ  واإلاهملت في َملُاث الدطٍى

ُبر ًَ الىمى الاٚخؿادي مً خال٣ الخٓيراث اليطبُت للىاجج اإلادلي ؤلاحمالي ٞما ًلي9  َو

   
           

      
 
    

      
 

 .9T الىمى الاٚخؿادي في الٗنرة    -

 .9T الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي في الٗنرة      -
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 .9T-1 الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي في الٗنرة        -

ان9 الىٍى ألاو٣ هى الىاجج اإلادلي ؤلاحم  ت الُٗلُت ــــمي وهى الُٛمــالي الاضـــــوالىاجج اإلادلي ؤلاحمالي ًىٛطم بلى هَى

للطلِ والخدماث التي ًىلدها الاٚخؿاد وهذا ما ًخم مً خال٣ قزب مخىضو مطخىي ألاضُار في ٞمُت الطلِ 

م مً اهخٗاف ال٠مُاث  د ًزجِٗ هذا اإلااغز بالْز ت في الطٙى ٚو ا لألضُار الجاٍر  ُ والخدماث اإلاىخجت ؤي ؤهه ًٛاص جب

ٟاهذ ؤٚل مً اإلاىخجت مً الطلِ وا مثا٣ َلى شل٢ ال٠مُت التي ًخم بهخاحها في دولت ما في الُام الخالي  لخدماث ٞو

ادة الىاجج الاضمي،  ,خمد) ال٠مُت التي جم بهخاحها في الُام الطابٜ ول٠ً مطخىي ألاضُار ٚد ساد بمُد٣ ؤدي بلى ٍس

والىٍى الثاوي الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي الخُٛٛي والذي ًدطب مً خال٣ ألاضُار الثابخت (p. 22 ,2003 ,اللُثي & ,عجُمت

 لطىت مُُىت.

        
          

                
 

 ؤو الٛؿير اإلادي في شل٢ ٟان ضىاء الاٚخؿادي الىمى لُٛاص حُد ماغز PIBٌُخبر الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي 

ل، اإلادي  ،اإلادلي ؤلاحمالي الىاجج ْير هدٍى واضِ َلى الاٚخؿاد مٛبى٣  َلم في ماغز هىاٝ لِظ شل٢ َلى وسٍادة الهٍى

 12119و 1111اإلادٜٛ لطىت اإلادلي ؤلاحمالي والجدو٣ الخالي ًبين جزجِب ؤو٣ َػز دو٣ في الُالم مً خُث الىاجج 

 2023و  2022املحقق لعام  PIB(: جزجِب البلدان العشزة ألاولى مً حُث قُمت 02جدول رقم )

ت  باألضعار الجاٍر

Source: (Matthieu) 

 

PIB 2023 

 (ملُار دوًلر)

 جقدًزاث أولُت

PIB 2022 

 )ملُار دوًلر(
 الزجبت البلد

٠ُت 350 25 26185  0 الىالًاث اإلاخددة ألامٍز

 1 الؿين 912 19 21643

 2 الُابان 730 4 4365

 3 ؤإلااهُا 260 4 4120

 4 الهىد 530 3 3820

 5 اإلامل٠ت اإلاخددة 380 3 3479

 6 ٖزوطا 924 2 806 2

 7 ٞىدا 220 2 2326

 8 روضُا 060 2 2136

ل 830 1 2059  01 البراٍس



 

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

  برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 املإجمز الدولي

 العلمي

2023 

 

346 

ام خال٣ مً بحمالي في  مدلي هاجج ؤٞبر لها ألامزی٠یت اإلاخددة الىالیاث ؤن َاله یدبينؤ الجدو٣  في اإلاخكمىت ألاٚر

ش الثاوي بُدها الُابان وبُل دو٣ ؤوروبا الٓزبُت.  الُالم،واخخلذ الؿين اإلاٞز

خبار PIBْير ؤهه ٌُاب َلى الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي  ىراث بإهه ال ًإخذ بُين الَا  ٚد جيخج الخارحُت ؤلاًجابُت، والتي الٖى

ذل٢ ال ًإخذ مثل الخدماث مً ،باإلقاٖت م١ان خارج جدؿل التي اليػاناث ٟل ُٚمت الخُلُم، الصخت، ٞو  الطٙى

  لخل٢ جٛدًزاث ًدخل دُٜٚ، بل بػ١ل الىنجي الاٚخؿاد في ْير الزضمي الٛهاٍ وػاناث الخطاب في ًإخذ ال شل٢ بلى

ص ي،  اليػاناث.  (62، ؾٗدت 1101)الَٛز

ا لهذه الىٛاثـ زافي الخهىر  بهما٣ وخاؾت وهًز  ؤٞثر داللت وشل٢ بٛطمت الىاجج  آخز ماغز اضخُما٣ ًخم الدًمْى

خُث حطخخدم ؤْلب ألابدار الخهبُُٛت ماغز خؿت الٗزد مً "،PIBpar habitantاإلادلي ؤلاحمالي َلى َدد الط١ان "

 ولِظ الاضمي في دراضت اججاهاث ومددداث الىمى الاٚخؿادي، ؤيالىاجج اإلادلي ؤلاحمالي الخُٛٛي )باألضُار الثابخت(  

 ل١ل اإلاخاخت الطلِ والخدماث ُٚمت مخىضو بدطاب ٌطمذ اإلااغز هذا، يتم األخذ بعين االعتبار مستويات األسعار.

 .اإلاُِػت بين الدو٣  مطخىي  جهىر  إلاٛارهت حُد ماغز ٖزد،وهى

م٠ً الخُبير ًَ الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي لل                  ٗزد بالؿُٓت الخالُت9ٍو

               
     

   
               

  

 
 

 9 مُد٣ الىمى الاٚخؿادي.  -

 9 مُد٣ الىمى الط١اوي.  -

 9 حجم الط١ان.    -

ٟاآلحي9 م٠ً الخُبير ًَ الؿُٓت الطابٛت   ٍو

              
                                   

                  

 
                

                  
 

 9 خؿت الٗزد مً الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي.                

ا َلى ماغز    ( بلى ما ًليPIB par habitant 9الدخل الٗزدي ) وجٛطم دو٣ الُالم بىاء 

طمبىرّ، ٚهز...الخ. 8041( ؤٞثر مً ١ًPIB par habitantىن ٖيها ) الدول الغىُت: - ١ي، ٟلٞى  دوالر ؤمٍز

ُا، الؿين...الخ. 8041و 0111( ما بين PIB par habitantًنراوح ٖيها ) الدول الىامُت: - ١ي، ٞنٞر  دوالر ؤمٍز

ُٛا. 0111( ًَ PIB par habitantًٛل ٖيها ) الدول الفقيرة: - ١ي، ٞبُل دو٣ بٍٖز  دوالر ؤمٍز

ُما ًلي جزجِب الُػز دو٣ ألاولى خطب هذا اإلاُُار في ضىت    20239 و 2022ٖو
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 2023و  2022املحقق لعام  PIB par habitant(: جزجِب البلدان العشزة ألاولى مً حُث قُمت 03جدول رقم )

ت  باألضعار الجاٍر

 

 

 

Source : 

(Matthieu) 

خطح مً الجدو٣  طمبىرّ  الطابٍٜو ؤن دو٣ ؤوروبا الٓزبُت هي الزاثدة خطب هذا اإلااغز خُث جدخل لٞى

 النرجِب ألاو٣ َلى اإلاطخىي الُالمي.

ادة ألاعمال والىمو الاقخصادي:  ثالثا: العالقت بين ٍر

ما٣، رواد بدون  ؤهه بدًهي بػ١ل اإلاٛىِ مً ؤهه ألاولى الىهلت مً ًبدو  دِٖ مما اٚخؿادي، همى ًىحد ال ألَا

ادة بينمباغز  منهجي بػ١ل الزبو بلى اإلاالٗين ُلبب ما٣ ٍر  الخإُٞد هذا مثل ٖةن شل٢، ومِ  الاٚخؿادي، والىمى ألَا

ادة جادي ُٞ٘ ًٗطز ال ما٣ ٍر دؼ ٚام الىمى، بلى ألَا  بخدلُل ،1113 َام في( Audretsch and Thurik) وجىر٢ٍ ؤودٍر

ادة بين الزوابو ما٣ ٍر ت الهدػار الخاضم الدور  َلى وغددوا  الاٚخؿادي والىمى ألَا  باخخؿار، واإلاىاٖطت، اإلاُٖز

ما٣ رواد ًٛىم ِ بةوػاء ألَا ادًت مػاَر ش َمل، ٖزؽ خلٜ وبالخالي حدًدة ٍر ت اهدػار وحٍُش  اإلاىاٖطت وج٠ثُ٘ اإلاُٖز

ادة بلى ًادي مما اث ارجٗاٍ في ٌطهم بدوره وهذا  ٞبير، بػ١ل ؤلاهخاحُت ٍس  ,Sherry & Gary) الاٚخؿادًت الثروة مطخٍى

2011, p. 76) ٟاري )،ٞما حػير بُل الدراضاث ألاخزي َلى ْزار (ودراضت Thurik et Carre( )1100دراضت جىر٢ٍ و

ما٣ ٞٛىة داُٖت للىمى الاٚخؿادي جزحِ ٞدورها Acs et Amoros( )1117) مىروصؤآٞطى  ادة ألَا (، بلى ؤن ويُٗت ٍر

ما٣ بذل٢ الٗزد الذي ًىٛل ألاضىاٙ  مً ٞىاٚل لالبخ١ار بلى ألاضىاٙ، وهى ما ؤغار بلُه غىمبُنر  خُىما وؾ٘ راثد ألَا

ٜ الخىلُٗاث الجدًدة التي ًدخلها بلى الطٙى والتي جادي ارجٗاٍ ْير  خالت الخىاسن بلى خالت َدم الخىاسن ًَ نٍز

ا ل١ارلطىن وآخزون   مطبٙى للهلب والُزف داخل ألاضىاٙ،  ٛ (، جًهز الدراضاث Karlsson et al)( )2004ووٖ

بُت ؤهه جم الُثىر َلى اإلاىاٖطت اإلان اًدة لخدٗي   ش الىمى في بحمالي بهخاحُت الُىامل،  الخجٍز ذل٢ حٍُش ادة الُمالت ٞو ٍس

PIB 2023 

  )ملُار دوًلر(

 جقدًزاث أولُت

PIB 2022 

 )ملُار دوًلر(

 الزجبت البلد

 1 لولطمبورغ 050 135 819 128

 2 أًزلىدا 510 101 997 106

طزا 480 99 834 94  3 ضَو

 4 قطز 390 96 416 89

 5 النروٍج 510 84 748 88

 6 قطز 820 79 500 84

 7 ضىغافورة 580 76 421 78

 8 الو م أ  030 76 960 77

 9 أٌطالهدا 420 74 023 68

 10 الداهُمارك 090 68 393 66



 

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

  برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 املإجمز الدولي

 العلمي

2023 

 

348 

ما٣ ا بدصجُِ الابخ١ار ورٍادة ألَا  ٛ ا وزُ
 
. لذل٢ (Mauricio, 2015, p. 173) ومً زم ٖةن ززوة الاٚخؿاد جزجبو ارجبان

ز رئوص ألامىا٣، وحُمل ؤًكا  حُد ٢ وجهٍى ُت الاٚخؿادًت وجدٍز ما٣ مً ؤهم الُىاؾز التي حطاهم في الٖز ادة ألَا ٍر

ز البِئت،  ادة النرابو بين الاٚخؿاد وجهٍى ُٗل( وشل٢ ٞما ًليَلى ٍس  9)الجٍى

ً رؤوص ألاموال  .1  :جنٍو

ً رئوص ألامىا٣، ومً خال٣ ججمُِ ألاًدي اإلاخُهلت ٌُمل بدوره َلى  ما٣ ألاٖزاد َلى ج١ٍى ادة ألَا حُمل ٍر

ير اإلاطخٓلت ٞذل٢ اإلاىارد لخىمُت  ما٣ َلى جُُٗل اإلاهاراث الخاملت ْو ادة ألَا جدطين الىقِ اإلاالي لهم  ٞما حُمل ٍر

 رئوص ألامىا٣. 

 :جوفير الوظائف  .1

ير الىي  ادة ٖزؽ الُمل بدُث جىاضب الٛىي حُمل َلى جٖى اث٘ الٗىرٍت َلى ههاٙ واضِ، مما حُمل َلى ٍس

 الُاملت، وبالخالي جادي بلى جٛلُل وطب البهالت في اإلاجخمِ، مما حُمل َلى النهكت الاٚخؿادًت والاحخماَُت. 

 :جوسَع القوى الاقخصادًت .2

إ   د مً جهىر الؿىاَاث خاؾت في ألاٍر ما٣ َلى جىسَِ الٛىي الاٚخؿادًت، وحُمل َلى اإلاٍش ادة ألَا تهدٕ ٍر

التي لم جنهل ولم حطخٗد مً النهكت الاٚخؿادًت  ٞما ؤهها حُمل َلى بَادة جىسَِ الثرواث والدخل وحطاهم في جدطين 

ز البالد. ومً ما٣ ٖخذ ألاضىاٙ الخارحُت ؤمام الخجار  الطلهت الطُاضُت للبالد مما ٌطاهم في جهٍى ادة ألَا ؤهم ما جيخجه ٍر

ز الؿىاَاث اإلادلُت وجؿبذ مطمهل٠ت مدلُا ؤو َاإلاُا ما٣ َلى جهٍى ادة ألَا ادة الخؿدًز، وحطاهم ٍر  .وشل٢ بٍش

ادة الاهخاجُت:   .4  ٍس

ما٣ لديها الٛدرة َلى   ادة ألَا ادة ؤلاهخاحُت ٍر مً خال٣ ؤربِ نٙز رثِطُت. بادت شي بدء، ًم٠ً ألصخاب  ٍس

، مما ٚد ًجبرهم َل ٟاث اإلاىحىدة في الطٙى ِ ممارضت الكٓو َلى الػز ادة ؤلاهخاحُت وال٠ٗاءة. في مىاحهت اإلاػاَر ى ٍس

ٟاث الخالُت بلى ؤن ج١ىن ٚادرة َلى جٛدًم َزف شي ُٚمت ؤٖكل للُمالء. َادة، هذا  تهدًد اإلاىاٖطت، ضخدخاج الػز

ا .ٌُجي ؤن جؿبذ ؤٞثر ٞٗاءة وخٗل ألاضُار ُا ت حدًدة ونٙز َمل في الطٙى ًم٠ً ؤن جىدػز ثاه ، ًم٠نهم جٛدًم مُٖز

ٞٗاءة جؿيُِ الطُاراث  Henry Fords ألاضىاٙ اإلاخخلٗت. َلى ضبُل اإلاثا٣، لم ٌٓير اخنراٍ خو ججمُِفي حمُِ 

ا بلى حُٓير ٞٗاءة ألانُمت واإلاػزوباث ا .ٖدطب، بل ؤدي ؤًك 
ا
ُٕز باضم ثالث ٌُ ٚد ١ًىن ”. الخدمير الخالٙ“، لدًىا ما 

ٛت َمل ؤٞثر  ٟاث حدًدة نٍز ما٣ الذًً لديهم غز ت الٛاثمت ألهها ْير  لدي رواد ألَا بهخاحُت. وهذا بدوره ًدمز الػٞز

ٚادرة َلى اإلاىاٖطت. لذل٢، َلى اإلادي الٛؿير، ٚد ١ًىن هىاٝ بُل الخطاثز ؤلاهخاحُت، ول٠ً ًخم اضخ٠مالها َلى 

ٟاث ألاٞثر ٞٗاءة ل مً ٚبل الػز ا.اإلادي الهٍى ا. ٌُد أخيرا ما٣ ؤن جخلٜ ؾىاَاث حدًدة جمام  ادة ألَا هذا ، ًم٠ً لٍز

ىد الاٚخؿادي ألهه ًخلٜ ٖزؽ َمل وهمى وخُاراث حدًدة للُمالء. مً خال٣ جٛدًم ش يء  ا ؤزىاء الٟز  ُ ا حشث مُٗد 

ده حمُِ اإلاطمهل٠ين، ًم٠نهم خلٜ نٗزة في الهلب للمطاَدة في بَادة الخُاة بلى الاٚخؿاد ألاوضِ  .زىري ًٍز

https://motaber.com/%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%aa%d8%a7%d8%ac%d9%8a%d8%a9/
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 جأثير املصاعف:   .5

ٟامً ” جأثيرمضاعف“ى الاٚخؿادي والخىيُ٘ وؤلاهخاحُت، ول٠ً هىاٝ ٚد هاٚػىا بالُٗل الخإزير َلى الىم  

ما٣  ما٣ ألاؾلي مىؿت ًدبُها رواد ألَا ما٣. ًددر هذا الخإزير اإلاكاَ٘ َىدما ًيص ئ راثد ألَا ادة ألَا جخلٛه ٍر

ما٣ اضخٗاد ر ”. مخجز الخهبُٛاث“ iPhone َلى ضبُل اإلاثا٣، ؤوػإ ابخ١ار ضدُ٘ حىبش ألاؾلي لجهاس.آلاخزون واد ألَا

 و Facebook ، بِىما ؤزبدذ جهبُٛاث ؤخزي مثلWhatsApp و Angry Birds مً هذه اإلاىؿت إلوػاء جهبُٛاث مثل

Instagram ما٣ ْير الىاجخين. َلى .غُبُمها َلى ألاحهشة اإلادمىلت ا مً رحا٣ ألَا ومِ شل٢، ًم٠ً ؤن ًددر هذا ؤًك 

ت، ل٠ً اإلاُداث و  البىاء والُما٣ ٚد ج١ىن مىحىدة بالُٗل. في اإلاٛابل، ًكِ هذا ضبُل اإلاثا٣، ٚد جٗػل الػٞز

٘ الصخـ الٗاغل ً لُبدؤوا مً خُث جٚى ِ آلاخٍز ذ هٗطه، ٚد ١ًىن مً اإلاُٗد .ألاضاص ألصخاب اإلاػاَر في الٚى

ت ؤًً خدر خهإ ضابٜ وبالخالي ججىب هٗظ ألاخهاء. َلى ضبُل اإلاثا٣، ربما ١ًىن باجِ ما٣ الجدد مُٖز  لزواد ألَا

ا للمىهٛت. بن اخخبار اإلاُاه هذا هى الذي ًجُل  ججشثت ٚد اضمهدٕ الطٙى الزاُٚت، ل٠ىه ٖػل ألهه لم ٠ًً مىاضب 

ً ؤن ًٗػلىا ٚبل ؤن ًىجح البُل ما٣ مهمت ؾُبت خُث ًخُين َلى ال٠ثيًر ادة ألَا  .ٍر

 الاضخيخاجاث والخوصُاث:

ادة  ما٣حُد ٍر للٗزؽ اإلاخاخت،  الاضخجابت، وجزجبو بػ١ل ٞبير بالٛدرة َلي الابداٍ والابخ١ارؤخد دَاثم  ألَا

ادة مً  ٖخذ ؤضىاٙ حدًدة، وخلٜ مىخجاث مبخ٠زة، وابخ١ار ؤضالُب بهخاحُت حدًدة حطاهم  خال٣خُث جًهز روح الٍز

د جم الخىؾل للىخاثج الخالُت9في هجاح اإلااضطاث، والذي ًى٠ُظ بدوره َلى جدُٜٛ    الىمىالاٚخؿادي. ٚو

ادًت َلى جٛىم  -  .وجٛدًم ؤ١ٖار ببداَُت ضباٚت شاث جمي  ومخانزة َالُت الابخ١ار اإلاػزوَاث الٍز

ادة  - ما٣حُخبر ٍر ز مما ٌطاهم في  ؽفي ٟىهها جخلٜ ٖز  مهمتآلُت  ألَا َمل حدًدة وجدٗش َلى الابخ١ار والخهٍى

 .خمِ والخُاة بؿٗت َامتججدطين اإلا

ما٣ ألاضىاٙ الجدًدة مً ال - ادة ألَا ً ٍر
ّ
خهىر في غ١ل ضلِ وخدماث وج٠ىىلىحُا. ًمهد ضبال لخىلُد الثروة. جم٠

خلٜ  خماد َلى الذاث ٍو بُت. ٌُشس الابخ١ار والَا ادة الدخل الٛىمي وؤلاًزاداث الكٍز حطاهم هذه اإلا١اضب اإلازجُٗت في ٍس

 .ٖزؽ الُمل

الدو٣ الىامُت باَخبارها مً ؤهم الٛكاًا التي اهخمذ بها جدُٜٛ مُدالث مزجُٗت مً الىمى الاٚخؿادي ُخبر ٌ -

 الاٚخؿادي.الخُار الزثِس ي والىخُد للخزوج مً الخخل٘ 

ز رئوص ألامىا٣، وحُمل  - ٢ وجهٍى ُت الاٚخؿادًت وجدٍز ما٣ مً ؤهم الُىاؾز التي حطاهم في الٖز ادة ألَا حُد ٍر

ز بِئت ادة النرابو بين الاٚخؿاد وجهٍى ما٣. ؤًكا َلى ٍس  ألَا

 ٞما جىص ي الدراضت بما ًلي9

ما٣ ألامز الذي ًازز  زٛاٖت بُث ىلَ صجِح مدٗشة بِئت وحىدقزورة  - ادة ألَا  .الاٚخؿادي الىمىَلى  ابًجاب  ٍر

ما٣. - ادة ألَا  حصجُِ اإلابادراث الٗزدًت لألشخاؽ في مجا٣ ٍر

لُت مبخ٠زة، وهماشج اٖنراقُت ؤٞثر  - ير ؤدواث جمٍى  مالثمت.قزورة جٖى
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ادًت قزورة برضاء آلُاث لخإمين وقمان الٛزوف -  .للمػزوَاث الٍز

 مً الاهخمام لربداٍ والابخ١ار وجىًُم  -
 
دا ًىلي ؾاوُى الطُاضاث في البلدان، وال ضُما في البلدان الىامُت، مٍش

ادًت. ِ الٍز  اإلاػاَر
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 في الجزائر دور البيئة الرقمية في دعم الابتكار باملؤسسات الناشئة

The role of the digital environment in supporting innovation in emerging enterprises 

in Algeria 

 / ثبسة الجزائرجامعة الشهيذ الشيخ العربي التبس ي/مخبر الذراسات البيئية والتنمية املستذامة ط/د مراد فليون: 

 / ثبسة الجزائرجامعة الشهيذ الشيخ العربي التبس ي كلية العلوم الاقتصادًة، التجارية وعلوم التسييرأ/د شوقي جذي: 

 

 

 

 ملخص:

حمُع اإلاجخمعاث الخذًثت، وباجذ طشوسة حخمُت وحب جؼبُلها في كافت اإلاىظماث على اخخالف أوشؼتها مً أحل مىاكبت  معذ الشكمىت    

، الخلذم الخكىىلىجي واإلاعلىماحي، وكذ كان للخحىل الشكمي دوس حلي في جحعين أداء اإلاإظعاث على اخخالف أوشؼتها ومنها اإلاإظعاث الىاشئت

ُت على معخىي للمإظعاث الىاشئت ال بذ مً ئعذاد البيُت الخحخُت الشكمُت وفم ما ًخالءم مع معخجذاث وكصذ طمان جىفير خذمت سكم

 العصش ومخؼلباث العىق. 

 تهذف هزه الىسكت البحثُت ئلى عشض أهمُت البِئت الشكمُت بالجضائش في حصجُع الابخكاس على معخىي اإلاإظعاث الىاشئت.  

شوع سكمىت اإلاإظعاث الىاشئت في الجضائش هخائج حعىت، ولذيها فشصت حلُلُت للخؼىس والىطخ خاصت في ظل جىصلذ الذساظت ئلى بلىغ مش     

 العُاظت الخالُت التي جشمي ئلى الخىحه هحى الخحىل الشكمي وحصجُع الابخكاس في كؼاع اإلاإظعاث الىاشئت على ػشاس باقي اللؼاعاث. 

 هاشئت.  تسكمُت، ابخكاس، مإظع جحىل سكمي، بِئتسكمىت،  الكلمات املفتاحية:

 

Abstract:  

       ti iDi iDita giz zosei  Dgsth g iee  t esa zt ieDiez ia  iz at  i  hzD rts iee ts iai iDitaz  DgiD        iaD   Dt ieeo ho  iDg 

De gatet i ie ia  iarts iDitaie  gia ez. ti iDie Dsiazrts iDita giz geeoe  iazDiDhDitaze eoea ae  taeze  t eeDDes iD eoesuDgia  

Dgeu  t . 

     rgiz giz geeoe   iie zhse DgiD  i iDie zesoi ez ise ioiieieee iD Dge eeoee tr e es ia  iazDiDhDitaz. rge  i iDie iarsizDsh Dhse      

aee z Dt ee sei u eize  ta gt  Dge  isieD iz  gia ia  ia   giD oetoee  iaD. rge ii  tr Dgiz oioes iz Dt zgt  gt  Dge  i iDie 

eaoista eaD ia  e esii geeoz zDisDhoz ee  tse iaatoiDioe. 

    rge zDh u rtha  DgiD Dge  i iDi iDita ostge D tr  e esiia zDisDhoz  iz i zh  ezz ia  giz seie     otDeaDiie rts  st Dg ia  

 iDhsiDita. rgiz iz ezoe iieeu Dshe  ioea Dge  hsseaD otei ue  gi g ii z Dt  toe Dt is z  i iDie Dsiazrts iDita ia  ea thsi e 

iaatoiDita ia Dge zDisDho ze Dtse ghzD eiie iD  tez ia tDges ze Dtsz. 

ti iDi iDita, ti iDie Dsiazrts iDitae  i iDie eaoista eaD eiaatoiDitae zDisD-ho sdrowyeK  . 
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 مقذمة:

أدث الثىسة الهائلت في جكىىلىحُا اإلاعلىماث والاجصال ئلى بشوص اكخصاد سكمي كائم على الخكىىلىحُا الشكمُت وبذاًت     

ش بيُت  م الىمى ئلى جؼٍى جالش ي آلُاث الاكخصاد الخللُذي، وها ما أدي بذوسه ئلى كُام الذول اإلاخؼىسة والعائشة في ػٍش

 على معخىي اإلاإظعاث خاصت منها اإلاإظعاث الىاشئت. جحخُت سكمُت مالئمت لدصجُع الابخكاس 

هزه ألاخيرة أضخذ حذًث العاعت إلاا لها مً امخُاصاث وئًجابُاث على اكخصادًاث الذول وما جلذمه مً كُمت     

مظافت واكدشافاث حذًذة وابخكاساث وبشاءاث اختراع في شتى اإلاجاالث الاكخصادًت وما ًيخج عنها مً فخح آفاق 

 عمل حذًذة خاصت في الذول الىامُت. ومجاالث

وكىن اإلاإظعاث الىاشئت حذًثت العهذ، ئطافت ئلى كلت مىاسدها اإلاالُت وهلص خبرتها خاصت في الذول العائشة في    

م الىمى على ػشاس الجضائش، لزا وحب جىفير بِئت جحخُت داعمت ليشاغ هزه اإلاإظعاث ومشافلتها لظمان هجاحه  ػٍش

تها وبا  لخالي اإلاعاهمت في الخىمُت الاكخصادًت اإلايشىدة.واظخمشاٍس

عىبر البِئت الشكمُت التي أفشصتها العىإلات والخحىل الشكمي مً أهم دعائم اإلاإظعاث الىاشئت إلاا جلذمه مً     
ُ
وح

ع  ادًت،معلىماث وحعهُالث ألصخاب اإلاشاَس عخبر ظىق ئلكترووي للخذماث واإلاىخجاث التي جلذمها ه الٍش
ُ
زه كما أنها ح

ين اإلاحلي والذولي.   عمالئهااإلاإظعاث ل  على اإلاعخٍى

 إشكالية الذراسة: 

حععى اإلاإظعاث على اخخالف أوشؼتها ئلى اإلاعاهمت في الخىمُت الاكخصادًت وخذمت اإلاجخمع مً خالل ما جخلله    

اث الىاشئت مً مً مىاصب عمل وعائذاث ئهخاج، ئطافت ئلى الابخكاساث وبشاءاث الاختراع كما هى حال اإلاإظع

ادًت كصذ جفجير ػاكاتهم وئبشاص  ع الٍش خالل اظخؼالل البِئت الشكمُت والدعهُالث اإلامىىحت ألصخاب اإلاشاَس

 مىاهبهم وكذساتهم.

ومً خالل هزا اإلالال ظىحاول الخعشف على معاهمت البِئت الشكمُت في دعم الابخكاس باإلاإظعاث الىاشئت مً خالل    

 ؼشو،، أال وهى:ؤلاحابت عً الدعاؤل اإلا

 ــ ما هى دوس البِئت الشكمُت في دعم الابخكاس باإلاإظعاث الىاشئت في الجضائش؟ 

 أهمية الذراسة:

 الخعشف على مفهىم الخحىل الشكمي والبِئت الشكمُت 

 .الخؼشق ئلى الابخكاس باإلاإظعاث الىاشئت 

 كذعامت لالبخكاس على معخىي اإلاإظعاث الىاشئت. ئبشاص أهمُت البِئت الشكمُت 
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 الهذف من الذراسة:

مً حالل أهمُت اإلاىطىع، ًخجلى الهذف اإلايشىد مً الذساظت، أال وهى الخؼشق ئلى أهمُت البِئت الشكمُت ومعاهمتها    

ش الابخكاس باإلاإظعاث الىاشئت في الجضائش وما حعخفُذ مىه اإلاإظعاث الىاشئت مً خال ل اظخؼاللها للشكمىت في في جؼٍى

 عملُاتها اإلاخخلفت.  

 محاور الذراسة:

 مذخل مفاهُمي للخحىل البِئت الشكمُت واإلاإظعاث الىاشئت.ـ املحور ألاول: 

 الابخكاس على معخىي اإلاإظعاث الىاشئت.ـ املحور الثاني: 

 .البخكاس باإلاإظعاث الىاشئتالذاعمت لالبِئت الشكمُت  ـ املحور الثالث:

 الذراسة:منهج 

جم الاعخماد على اإلاىهج الىصفي الزي ًصف الظاهشة للىصىل ئلى أظبابها والعىامل اإلاإزشة فيها واظخخالص     

 الىخائج لخعمُمها.

 املحور ألاول: مذخل مفاهيمي للبيئة الرقمية واملؤسسات الناشئة.

  / البيئة الرقمية:1

 ئن الخذًث عً بِئت سكمُت ٌعبله الخؼشق ئلى مفهىم الشكمىت أو الخحىل الشكمي على معخىي بِئت العمل.  

اسجبؽ ظهىس الخحىل الشكمي بالثىسة الخكىىلىحُت التي معذ كافت اللؼاعاث على اخخالف أوشؼتها، وكذ جضامً     

ت لها سصُذ الخىظع في اظخخذام الخلىُاث الشكمُت مع بذاًت الثىسة الصىاعُ ت الشابعت وما جخؼلبه مً عمالت بشٍش

 معشفي وجكىىلىجي. 

عشف الخحىل الشكمي  على أهه     : "ظعي اإلاىظمت الظخخذام جكىىلىحُا  (77، صفحت 2020)بىعبزة و عُىدة،  ٌُ

ن أداء مهامها وعملُاتها اإلاخخلفت، وهللها إلاً ًجخا، اإلاعلىماث والاجصاالث وجكىىلىحُا الشبكت العاإلاُت لإلهترهذ لخحعي

ئليها في داخل اإلاىظمت أو خاسحها، ورلك مً خالل الاعخماد على اإلاىاسد الثالزت: اإلاعلىماث اإلاخذفلت واإلاخىافشة باإلاىظمت، 

ئلى جحلُم أهذاف جكىىلىحُا وهظم اإلاعلىماث اإلاعخخذمت واإلاىسد البششي اإلاإهل لللُام باإلاهام اإلاخخلفت اإلاإدًت 

 اإلاىظمت في ظل اظتراجُجُاتها.  

عملُت اهخلال اإلاإظعاث ئلى همىرج عمل ٌعخمذ على " (134، صفحت 2019)ًحُاوي، :  كما أن الخحىل الشكمي    

ذ مً كُمت مىخجها   ". الخلىُاث الشكمُت في ابخكاس اإلاىخجاث والخذماث، وجىفير كىىاث حذًذة مً العائذاث وفشص جٍض
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مكً ئعؼاء مفهىم للخحىل الشكمي على معخىي اإلاإظعاث بأهه: اظخحذار أهظمت سكمُت حعخمذ على جكىىلىحُا       ٍو

علىماث والاجصاالث مً خالل اظخخذام الخؼبُلاث وألاهظمت الشكمُت كصذ الخصىل على اإلاعلىماث واظخخذامها اإلا

ع واإلاخعاملين معهم على اظخخذام الخلىُاث الشكمُت وكُفُت  م الشكمي وحصجُع أصخاب اإلاشاَس سكمُا وحعهُل الدعٍى

 الخعامل معها.

الىظؽ الشكمي الزي جكىن فُه الخعامالث والعملُاث بصفت سكمُت مً وعلُه ًمكً اللىل بأن البِئت الشكمُت هي   

لها سكمُا بىاظؼت مىصاث ومىاكع سكمُت.   خالل اإلاذخالث اإلاعالجت للخصىل على معلىماث ومىخجاث ًخم حعٍى

 وحشخمل البِئت الشكمُت بعذًً أظاظين، هما:   

عا خالل كىن أن الخحىل الشكمي هى هخاج جؼىس  أ/ التقنيات الرقمية: جكىىلىحُا اإلاعلىماث التي شهذث جؼىسا ظَش

 العلذ ألاخير مً اللشن اإلااض ي.

مً خالل أن اهؼالكت الخحىل الشكمي طمً أهذاف اإلاعخخذمين، فالعمالء ًؼالبىن  ب/ التعامالت الرقمية:

دوما بخحعين اإلاىخجاث والخذماث اإلالذمت لهم خاصت بعذ حعمُم الىظائؽ الشكمُت وأصبح اإلاخعاملىن على دساًت 

ً عبر وظائل الخىاصل  اإلاخخلفت، لزا وحب على كافُت بالخكىىلىحُا الجذًذة وكذساهم إلاشاسكتها وججشبتها مع آلاخٍش

ادة ئًجاد آلُاث واظتراجُجُاث سكمُت كادسة على جىفير مخؼلباث العمالء واإلاخعاملين  اإلاإظعاث العاعُت للٍش

 بصفت آهُت.

مكً ئبشاص أهمُت الشكمىت على معخىي اإلاإظعاث مً خالل:     وٌٍ

لت ئهجاصها. ع ػٍش ادة حىدة ألاعمال وحعَش  + ٍص

 ؼبُم خذماث حذًذة.+ اإلاشوهت والعشعت في ج

 + جللُل ألاخؼاء وصٍادة الشفافُت.

ت ألاعمال والخذماث اإلالذمت.  + جحعين ؤلاهخاحُت وحىدة الخذماث، ما ًظمً اظخمشاٍس

ً اإلاعلىماث سكمُا.  + ظهىلت معالجت، هلل وجخٍض

 + جللُص الخكالُف وئلؼاء الخاحض اإلاكاوي.

  / املؤسسات الناشئة:2

أصبح الاظدثماس في مجال اإلاإظعاث الىاشئت حذًث العاعت في الجضائش باعخباسه مجال اكخصادي مً شأهه دفع    

ت. ع الابخكاٍس  عملُت الخىمُت وجىفير مىاصب شؼل وعائذاث مالُت ألصخاب اإلاشاَس
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عشف اإلاإظعت الىاشئت )  
ُ
( على أنها: " مششوع صؼير بذأ للخى" حعب اللامىط ؤلاهجليزي، وهي Start-Upوح

 مكىهت مً حضئين: 

                                                            

 

 Start-Up داللة مصطلح: 01شكل 

 على الترجمة املصذر: من إعذاد الباحث اعتمادا

مكً حعٍشف اإلاإظعاث الىاشئت   ًُ م وػش،  (429، صفحت 2021)بىشعىس،  كما  على أنها: " مإظعت حععش لدعٍى

مىخج حذًذ أو خذمت مبخكشة حعتهذف بها ظىق كبير، بؼع الىظش عً حجم اإلاإظعت أو مجال اليشاغ أو اللؼاع، 

ع وكىي مع احخمالُت جحصُل أسبا، وعائذاث  كما أنها جمخاص باسجفاع اإلاخاػشة وعذم الخأكذ في ملابل جحلُلها لىمى ظَش

 احها".  ضخمت في حالت هج

وعمىما ًمكً اللىل بأن اإلاإظعاث الىاشئت هي عباسة عً مإظعت حذًثت عادة ما جكىن صؼيرة في مشاحلها ألاولى    

ش ًحلم عائذاث وأسبا، ولها ئمكاهاث لخحلُم  ادي دائم وكابل للخؼٍى مً الدشؼُل، حععى لخحلُم همىرج أعمال ٍس

 معذالث همى مشجفعت.

 ئت بما ًلي:وجمخاص اإلاإظعاث الىاش    

 ــــ حذًثت العهذ ولها ملىماث جفصلها عً الششكاث الصؼيرة.

 ــــ مإظعت فخُت جكىن أمام حخمُت الخؼىس والخحىل ئلى ششكت هاجخت أو الخلهلش والاهذزاس.

جي اإلاخصاعذ.  ـــ مإظعاث لها فشصت للىمى الخذٍس

 ـــ حعخمذ على الخكىىلىحُا والعملُاث الشكمُت.

 ئوشائها مىخفظت ملاسهت بعائذاتها وأسباحها اإلاخىكعت. ـــ جكالُف

مكً ئبشاص أظاظُاث ئكامت مإظعت هاشئت مً خالل الشكل اإلاىالي: ًُ  كما 

Up  فكشة الىمى اللىي Start   الاهؼالقفكشة 

Start-Up 
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 : مرثكزات املؤسسة الناشئة02شكل 

 املصذر: من إعذاد الباحث اعتمادا على مفاهيم متعلقة باملؤسسات الناشئة

 الثاني: الابتكار باملؤسسات الناشئة. املحور 

ً زىسة جكىىلىحُت سكمُت شملذ كل الىىاحي والجىاهب اإلاخعللت باليشاغ       شهذ العالم خالل العلذًً ألاخيًر

ؤلاوعاوي وأظهمذ في اهخلال اإلاعلىماث واإلاعخجذاث الخلىُت، وهزا ما شجع اإلاإظعاث على الابذاع والابخكاس عً 

م اظخؼالل الب  ِئت اإلاصجعت في ظل الخىافغ اإلاششوع.ػٍش

   / مفهوم الابتكار:1 

عشف الابخكاس        على أهه: "كذسة اإلاإظعت على الخىصل ئلى ما هى حذًذ ًظُف كُمت (22، صفحت 2003)عبىد، ٌُ

 أكبر وأظشع مً اإلاىافعين في العىق".

ذ مً الىاحُت ـــــاد فكش حذًـــــل ئًجـــــٌشم (124، صفحت 2010)ظُذ كىذًل، ًمكً اللىل بأن الابخكاس  كما   

ت، الاحخماعُت والاكخصادً ل هزه الفكشة ئلى مششوع ــــــالفىُت، ؤلاداٍس ت ًخعلم بخؼىٍش ما هى كائم فعال وجحٍى

 اكخصادًا".جىفُزي مشبح 

 ومما ظبم مً حعاٍسف ًمكً اظخخالص خصائص الابخكاس على معخىي اإلاإظعاث مً خالل:  

 ــــ أهه مىهج ًدُح للمإظعت الاظخفادة مً اللُمت اإلاظافت بلذس أكبر وأظشع مً اإلاىافعين في العىق.

 الخفكير في احخُاحاث

 العمالء وسػباتهم 

 ابخكاس حلىل ئبذاعُت وعملُت

 الاعخماد على 

  الخكىىلىحُا الشكمُت

م عمل مىحذ ً فٍش  جكٍى

 ئًجاد مىاسد            

ل خاسحُت           جمٍى
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 ــــــ ًخظمً ئًجاد فكش حذًذ في عذًذ الىىاحي اإلاخعللت باإلاإظعت.

ـــــ  ش ما هى مىحىد.ـ عاهم في جؼٍى ٌُ 

ادًت جحلم عائذاث معخبرة.  ع ٍس ل ألافكاس ئلى مشاَس  ـــــ ٌعمل على جحٍى

ت    ع الىاشئت التي ال جشكض على الابخكاس كعامل سئِس ي في وشاػها واظتراجُجُتها ال حعخؼُع الىمى والاظخمشاٍس ئن اإلاشاَس

ادًت والخميز، حُث  أن اإلاإظعاث التي اعخمذث على الابخكاس الصخُح في همىرج في ظل ظىق مظؼشب ًبحث عً الٍش

ش عملُاتها وأوشؼتها.   عملها هجذها كذ حصلذ على حصت ظىكُت كبيرة ملاسهت باإلاإظعاث التي الجلىم بخحعين وجؼٍى

 / فكرة الابتكار الصحيح: 2

ادي للمإظعت الىاشئت؛     عخبر الفكشة الخذًذة أولى خؼىاث هحاج اإلاششوع الٍش
ُ
حُث أهه كلما كان اكدشاف فكشة  ح

لت الصخُحت ًىجش عىه همى وجىظع للمإظعت  صخُحت جخذم حاحُاث العىق وبعذ صُاػتها وجىفُزها بالؼٍش

 الىاشئت وبالخالي كذستها على مجابهت اإلاإظعاث اإلاىافعت.

عاهُه اإلاإظعاث الىاشئت    
ُ
مً علباث في ظبُل الخصىل ئال أن عملُت الابخكاس لِعذ بالعهىلت اإلاخصىسة هظشا إلاا ح

 على ابخكاس مىخج أو خذمت حذًذة. 

 ومً أهمها:/ صعوبات الابتكار في املؤسسات الناشئة: 3

 :ت مبذعت وظىكا وشؼت لخجعُذ الابخكاس وبِئت  ثمويل املشروع بلذس ما ًحخاج الابخكاس ئلى ػاكاث فكٍش

عخبر اإلاىعؼف الخشج الزي حعاهُه اإلاإظعاث الىاشئت كىنها بحاحت ئلى مىاسد 
ُ
جىافعُت، ئال أن اإلاىاسد اإلاالُت ح

 مالُت كبيرة جفىق عادة كذساث اإلاإظعت.

 :عخبر الاجصا التواصل بين املستويات اث وظشعت ٌُ ت لكافت اإلاعخٍى ل وظُفت مهمت في هلل اإلاعلىماث الابخكاٍس

 اظخؼاللها، فكلما كان الخىاصل أظهل كلما اظخفادث اإلاإظعت مً كُمت الابخكاس.

 :مً خالل عذم ئإلاام اإلاإظعاث الىاشئت باألظىاق اإلاعتهذفت وعذم ألاخز في  املخاطر املالية والسوقية

 ن في مجال اليشاغ.  الخعبان البخكاساث اإلاىافعي

 / أهمية الابتكار التكنولوجي لترقية املؤسسات الناشئة: 4

ت إلاشافلت اإلاإظعاث الىاشئت التي حعذ حالُا ئحذي سكائض       عخبر جكىىلىحُا اإلاعلىماث والاجصال دعامت كٍى
ُ
ح

الزكاء الاصؼىاعي في ظل الاكخصاد الشكمي مً خالل اعخمادها على ؤلابذاع والابخكاس في اإلاجال الخكىىلىحُا و 

 الخحىل الشكمي الزي ٌشهذه العالم بأظشه وما ًىفشه مً فشص وتهذًذاث للمإظعاث الىاشئت.
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لزا وحب على اإلاإظعاث الىاشئت وطع هظام للُلظت الخكىىلىحُت كأحذ ملىماث الزكاء الاصؼىاعي وسكيزة    

 .أظاظُت لبلىغ اإلاإظعاث معخىي الابخكاس واإلاىافعت الخلُلُت

ئن الاكخصاد الشكمي ًشجكض باألظاط على دوس اإلاإظعاث الىاشئت في كذستها على الابخكاس وخلم الثروة في اإلاجال    

 الشكمي الزي كان حخمُت ؤلابذاع والخؼُير الذائمين.

 البتكار باملؤسسات الناشئة.الذاعمة لالبيئة الرقمية  املحور الثالث:

ض اكخصاد اإلاعشفت وحصجُع الابخكاس، حُث جظمً    ت في اللُام بالعذًذ مً ؤلاحشاءاث لخعٍض باششث الخكىمت الجضائٍش

ش اإلاإظعاث الىاشئت وجشكُت الخحىل الشكمي الذاعم لالبخكاس على معخىي هزه  بُان العُاظت العامت خاسػت لخؼٍى

 اإلاإظعاث الفخُت.

ع حُث جم وطع حهاص لذعم جصيُف الى    ت )بشاءة الاختراع( لفائذة حاملي اإلاشاَس مارج ألاصلُت واإلالكُت الفكٍش

ت خالل شهش ماسط مً ظىت  ملُىن دًىاس حضائشي لهزا  500كما جم جخصُص ػالف مالي ملذس بـــ :  ، 2022الابخكاٍس

خص هزا الجهاص أك ا فاهخىس(، ٍو حامل  540ثر مً الجهاص الزي أوكلذ عملُت جىفُزه للمإظعت العمىمُت ) ألجيًر

)وصاسة اإلاإظعاث الصؼيرة والىاشئت  بشاءة اختراع 170مششوع حاصل على عالمت )مششوع مبخكش(، حُث جم حسجُل 

 . (2022واكخصاد اإلاإظعت، 

ت على مشافلت الشباب     ومىز اظخحذار وصاسة حذًذة خاصت باإلاإظعاث الىاشئت، عملذ هزه الذائشة الىصاٍس

الباحث عً دخىل مُذان الابخكاس ظعُا لالهذماج في اكخصاد عالمي خشج مً ػبُعخه الخللُذًت وجىحه هحى الخحىل 

 رة واإلاخىظؼت.الخكىىلىجي والشكمىت بلُادة اإلاإظعاث الىاشئت واإلاإظعاث الصؼي

لُا وفي مىؼلت الششق    ادة وظؽ البلذان اإلابخكشة واإلاعخمذة على اكخصاد اإلاعشفت في ئفٍش وجبحث الجضائش عً الٍش

 ألاوظؽ ولكعب الشهان عشف كؼاع اإلاإظعاث الىاشئت اظدثماساث مالُت معخبرة.

ش هظام     بُئي سكمي مالئم الصدهاس هزه وكذ حعذث الخكىمت مىز ظىىاث كلُلت، خؼت مُذاهُت مً خالل جؼٍى

ل اإلاإظعاث الىاشئت الزي  ع مً خالل الصىذوق الىػني لخمٍى ل هزه اإلاشاَس اإلاإظعاث، عالوة على خلم كىاة لخمٍى

 .(2022)عبىد س.،  2020 جم اعخماده نهاًت ظىت

إلاىكع" ظكاي هُىص عشبُت" أن هزه ؤلاحشاءاث أحذزذ جىحها  وأفاد سئِغ اإلاىخذي الجضائشي للشباب واإلالاوالجُت   

لها، وكذ جحصلذ العذًذ مً اإلاإظعاث على عالمت ) ( Label Start-Upملخىظا هحى خلم اإلاإظعاث الىاشئت وجمٍى

ت جذفم ؤلاهترهذ مً أحل هجا، هزه اإلاإظعاث التي ًشجكض حل وشاػها على  بامخُاص، ودعا اإلاخحذر ئلى طشوسة جلٍى

ذة ألاخباس هُىص،  خخذام الشبكت العاإلاُت لألهترهذاظ  .(2022)حٍش
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وبخصىص أهم اإلاجاالث التي اهخم بها أصخاب اإلاإظعاث الىاشئت بالجضائش خالل الفترة ألاخيرة، لخصها سئِغ    

)محمذ عبذ العالم( خالل حعلُله أنها شملذ في الؼالب الخؼبُلاث اإلاخعللت  اإلاىخذي الجضائشي للشباب واإلالاوالجُت

بالخجاسة ؤلالكتروهُت وكزا مجال الشكمىت، ئطافت ئلى اختراعاث حذًثت في مجال العخاد شبه الؼبي وكؼاعاث أخشي 

 راث عالكت بفئاث معُىت مً اإلاجخمع.   

 خاثمــــــة:

 مً خالل العشض الىظشي إلظهاماث البِئت الشكمُت في دعم الابخكاس على معخىي اإلاإظعاث الىاشئت بالجضائش  

ش اإلاإظعاث الىاشئت وحعلها مىاكبت للخؼىس الخكىىلىجي مً  ًخطح أن الخحىل الشكمي ظاهم بذسحت كبيرة في جؼٍى

ً كادس بششي مإهل للخعامل مع البرامج الخلىُت وؤلا لكتروهُت، ئطافت ئلى صسع زلافت الشكمىت لذي أصخاب خالل جكٍى

ت وبالخالي حعمُمها على كافت اإلاإظعاث. ع الابخكاٍس  اإلاشاَس

صد على رلك حعهُل الخعامالث بين مخعاملي اإلاإظعاث الىاشئت لللُام بكافت العملُاث الشكمُت اإلاشجبؼت بيشاػها   

 .والخعاملوظهىلت الاجصال 

ش الابخكاس على معخىي اإلاإظعاث الىاشئت، وبالخالي فان كل هزه ؤلاظهاماث ك     ان لها الخأزير ؤلاًجابي على جؼٍى

ت مً خالل  ع الابخكاٍس ادة اإلاشاَس ت الىاشئت باعخمادها على سكمىت عملُاتها جكىن معاهمت في ٍص اإلاإظعت الجضائٍش

ت والشكمُت عبر حاطىاث بشاءاث الاختراع وحصجُع الؼلبت أصخاب اإلاشا الىاشئت مًمخشحاث اإلاإظعاث  ع الابخكاٍس َس

 ألاعمال الجامعُت.

ومً أحل معالجت بعع العشاكُل الخاصت بالبِئت الشكمُت الذاعمت لعملُت الابخكاس على معخىي اإلاإظعاث    

 الىاشئت البذ مً:

ش البيُت الخحخُت في مجال شبكت الاهترهذ وحعمُمها عبر كافت سبىع الىػً، خاصت اإلاىاػم  الىائُت. ـــ جؼٍى

ت الالكتروهُت ألصخاب اإلاإظعاث الىاشئت خاصت فُما ًخعلم بمجال  ـــ جخفُع أعباء وجكالُف اإلاعامالث الخجاٍس

م الالكترووي، الذعاًت وؤلاشهاس.  الدعٍى

 ع:ـــاملراج

ض اإلاىاػىت الشكمُت لذي فئت الؼلبت. مجلت  ،أحمذ بىعبزة، و أظماء عُىدة .1 دوس الجاوعت في جىمُت وحعٍض

 .77صفحت ، 01ٍ،2020دساظاث في علىم ؤلاوعان واإلاجخمع، 

م، مجلت الخىمُت 2019ئلهام ًحُاوي،  .2 م الشكمي: كُفُت جؼبُم الخحىل الشكمي في مجال الدعٍى ، الدعٍى

 .134، ص: 04، مجلذ 02الاكخصادًت، العذد 
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ت هُىص، .3 ذةؤلاخباٍس  .2022دٌعمبر  08 )د ن(حٍش

ذة الشعب، عذد:  .4 ش اإلاإظعاث الىاشت، ملال صخفي، حٍش سفُف عبىد، جشكُت الخحىل الشكمي وجؼٍى

خ: 19069  .24/09/2022، بخاٍس

ت وئداسة الابخكاس، داس الفكش، غ ،2010 ظُذ كىذًل عالء محمذ، .5  . 124، عمان ـ ألاسدن، ص: 01اللُادة ؤلاداٍس

فت بىشعىس،  .6 م وجىمُت اإلاإظعاث الىاشئت، حالت الجضائش، مجلت دوس حاطىاث ألاعمال في دع، 2021شٍش

 .429ص:  04، مجلذ02البشائش الاكخصادًت، عذد: 

، عمان ـ 01ئداسة الابخكاس: اإلافاهُم والخصائص والخجاسب الخذًثت،، داس وائل لليشش،غ، 2003هجم عبىد،  .7

   22ألاسدن، ص: 

 حصُلت ئهجاصاث كؼاع اإلاإظعاث الىاشئت. ،2022 ،وصاسة اإلاإظعاث الصؼيرة والىاشئت واكخصاد اإلاعشفت .8
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وز املسافلت في دعم وجسكيت املؤسساث الىاشئت بالجزائسد  

-حاضىاث ألاعمال كىمىذج-   

The role of accompaniment in supporting and promoting start-ups in Algeria 

 - business incubators as a model - 
 الجزائس /طاهسي محمد بشازحامعت  /عساب فاطمت الزهساء د.

Dr. ARAB Fatima Zohra/ Bechar University/ Algeria 

  الجزائس /حامعت طاهسي محمد بشاز /مىلفسعت فاطمت الزهساء د.

Dr. moulefera MOULEFERA Fatima Zohra / Bechar University/ Algeria 

 

 ملخص الدزاست: 

غ وكاغ اإلااؾؿاث الصغحرة واإلاخىؾؼت في اإلاغخلت الغاهىت بمثابت بخضي الغهاهاث ألاؾاؾُت التي جداٌو        للض باجذ غملُت جؼٍى

.  ألاهمُتالػضًض مً صٌو الػالم اًالئها  الىبحرة إلاا في طلً مً صوع اًجابي ًبػث غلى جدؿحن ماقغاث الخىمُت الاكخصاصًت في هظه الضٌو

الػماث  بفغاػاثهبر الاكخصاصاث الػاإلاُت بؿبب ؤتهضص هُاهاث  ؤصبدذفخبػا إلاا حكهضه البِئت الاكخصاصًت الػاإلاُت مً حغحراث مخالخلت 

البدث غً آلُت حؿاغضها في زلم فغص غمل حضًضة وفي صفؼ الاكخصاص وجيكُؽ  لىبمالُت واطؼغاباث اكخصاصًت مسخلفت فلض اججهذ 

، ومً هىا هجض آلُاث غمل خاطىاث ألاغماٌ جإحي في ملضمت الخلٌى الػلمُت ألاحىبُتغملُاث هلل الخىىىلىحُا لغغض مجابهت اإلاىافؿت 

غمً ؤحل  التي كامذ بها الػضًض مً الضٌو الصىاغُت اإلاخلضمت  اإلااؾؿاث الىاقئت صغم وجؼٍى

تهضف هظه الىعكت البدثُت بلى الخػٍغف بداطىاث ألاغماٌ الخلىُت، ومضي مؿاهمتها في صغم وجغكُت اإلااؾؿاث وغلى طىء ما ؾبم 

 الىاقئت

 ، مكاجل اإلااؾؿاث، مغاهؼ الدؿهُل.الىاقئتخاطىاث ألاغماٌ الخلىُت، اإلااؾؿاث  الكلماث املفخاحيت:

 

Abstract: 

           The development of activity of small and medium enterprises Has become one of the basic bets that attempt to many 

countries of the world accorded great importance, because that sends a positive role to improve the indicators of economic 

development in these countries. Depending as witnessed by the global economic environment changes successive become 

threatening entities, the largest world economies due to discharge of a financial crisis and economic turmoil in different has 

tended to search for a mechanism to assist them in creating new jobs and boost the economy and stimulate technology 

transfer in order to meet foreign competition, and here we find mechanisms the work of business incubators in the forefront 

of scientific solutions carried out by many of the advanced industrial countries. 

In light of the foregoing, this research paper aims to introduce technical business incubators, and the extent of their 

contribution to supporting and upgrading start-ups 

KeyWords: Business incubators, startups, corporate nurseries, facilitation centers 
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 ملدمـت:.

، زاصت  وبوكاءاإلالاوالجُت ؤصبذ مىطىع  اإلااؾؿاث ًدخل خحزا هبحرا مً اهخمام خيىماث الػضًض مً الضٌو

في اكخصاصًاث مسخلف هظه الضٌو مهما وان مؿخىي جؼىعها، والضوع  الىاقئتمؼ جؼاًض اإلاياهت التي جدخلها اإلااؾؿاث 

            .الظي باجذ جلػبه في مسخلف بغامج الخىمُت اإلاؿخلبلُت

 زؼىة مهم   الضزٌى بلى غالم ألاغماٌ ٌػض   بن  
 
في خُاة الفغص زاصت بطا حػلم ألامغ بؼغح مىخىج حضًض مبخىغ،  ت حضا

  ُ  ضة ووفدتى لى واهذ الفىغة ح
 

هىان بػع الػغاكُل التي ًمىً ؤن   ؤن  ان الفغص ًمخلً مهاعاث وكضعاث في اإلالاولت بال

ىفي ؤن الػضًض مً ؤلاخصائُاث حكحر بلى    ن  ؤجىكف ؤو جإحل مؿاعه هدى اإلالاولت، ٍو
 
مً اإلااؾؿاث  وؿبت هبحرة حضا

ل اإلااؾؿاث غحر اإلاؿخفُضة مً جسغج مً الؿىق زالٌ الؿىىاث ألاولى مً بضاًت وكاػها وحسج جؼوٌ ؤو ىاقئت،ال

غملُت مغافلتها وصغمها زاصت في الؿىىاث ألاولى مً بوكائها وبضاًت  ن  ةالضغم واإلاغافلت اليؿبت ألاهبر، وبالخالي ف

  همىها ٌػض  
 
  ؤمغا

 
ا  .طغوٍع

وفي ظل اخخضام اإلاىافؿت بحن اإلااؾؿاث اإلابضغت مً ؤحل جىؾُؼ خصصها الؿىكُت واكخدام ألاؾىاق الجضًضة، 

غ وجدضًث مفهىم صغم وعغاًت  ، وطمً هظا الىاقئتبغػث ؤهمُت مىظىماث الػمل اإلاؿخدضزت, التي حػمل غلى جؼٍى

 في جىفُظ بغامج الخىمُت الؿُاق حػخبر خاطىاث ألاغماٌ الخلىُت مً ؤهثر اإلاىظىماث التي جم 
 
ابخياعها  فاغلُت وهجاخا

الاكخصاصًت،الاحخماغُت والخىىىلىحُت وزلم فغص غمل حضًضة، وكض جمذ الاؾخػاهت بها في الىثحر مً صٌو الػالم 

 الصىاغُت منها والىامُت غلى خض ؾىاء. 

فكل واجهُاع اإلاكغوغاث الصغحرة  وجغحؼ بكامت خاطىاث ألاغماٌ في ألاؾاؽ إلاىاحهت الاعجفاع الىبحر في مػضالث

 -الجضًضة في اإلاغاخل ألاولى مً بوكائها, وكض ؤزبدذ ججاعب الخاطىاث في الضٌو اإلاخلضمت   واإلاخىؾؼت
 
بما ال ًضع مجاال

اصة مػضالث هجاح هظه اإلاكغوغاث بكيل هبحر -للكً  .هفاءة وهجاح الخاطىاث في ٍػ

 مشكلت الدزاست:

ٌ مً بمياهُت بالجؼائغ مً الػضیض مً الصػىباث وزاصت في بضاًت جإؾِؿها وجدى   الىاقئئتحػاوي اإلااؾؿاث  

تها، وغلى هظا ألاؾاؽ ٌػالج البدث ؤلاقيالُت الخالُت:همى    ها وجؼىعها واؾخمغاٍع

 ؟  واسخمسازيتهاأحل ضمان همىها  الىاشئت مًماهى الدوز الري جلعبه حاضىاث ألاعمال في مسافلت املؤسساث 

ُــــاث الخـــــالُت:في مدـــاولــت  ؤلا  فسضياث الدزاست:   حــــابت غلى الدؿــــائالث الؿــــابلت ؾيىؼلم مً الفغط

  اإلاغافلت مً ػغف الضولت. و صون ؾُاؾاث الضغم  والبلاءاإلااؾؿاث الىاقئت غحر كاصعة غلى الىمى 

 تها مً ىاقئتإلااؾؿاث الا آلالُاث إلاغافلت ؤهم   خاطىاث ألاغماٌػخبر ح  ؤحل طمان همىها و اؾخمغاٍع

 في طىء اقيالُت الضعاؾت حهضف البدث بلى:  أهداف الدزاسـت:
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     ة الصػىباث واإلاكاول وألازؼاع التي جىاحه اإلايش ئ غىض مػغفت مضي مؿاهمت اإلاغافلت في الخسفُف مً خض

 .كُامه بةوكاء ماؾؿت صغحرة

 .ٌبُان مفهىم ومجاالث خاطىاث ألاغما 

 ىاقئتالضوع الاكخصاصي لخاطىاث ألاغماٌ في صغم اإلااؾؿاث ال. 

 لىاقئتػغق جلُُم آصاء خاطىاث اإلااؾؿاث ا. 

  الىاقئت .اإلااؾؿاث هُفُت بؾهام هظه الخاطىاث في جفػُل ؤصاة 

 جىمً ؤهمُت هظه الضعاؾت في: أهميت الدزاسـت:

   جىاولها مً ػغف الباخثحن الاكخصاصًحن، وطلً  وؤخضر اللظاًا الاكخصاصًت التي ًخم   وىجها جخػغض ألهم

 .ف مً البؼالتجسلم اللُمت اإلاظافت وجسف     هافي وىج للماؾؿاث الىاقئت، للمياهت الاكخصاصًت والاحخماغُت

   بػت لتركُتُت وفاغلُت الاؾتراجُجُاث ببغاػ ؤهم  .الىاقئت، زاصت خاطىاث ألاغماٌاإلااؾؿاث  اإلاخ 

 الخالُت: عبػتحغؼُت هظه الضعاؾت مً زالٌ اإلاداوع ألا  : ؾِخمالدزاستخطت 

 .ٌمفهىم ومجاالث خاطىاث ألاغما :  اإلادىع ألاٌو

 .اإلادىع الثاوي: الضوع الاكخصاصي لخاطىاث ألاغماٌ في صغم اإلااؾؿاث الصغحرة واإلاخىؾؼت 

 .اإلادىع الثالث: ػغق جلُُم آصاء خاطىاث اإلااؾؿاث الصغحرة واإلاخىؾؼت 

  الغابؼ: واكؼ خاطىاث ألاغماٌ في الجؼائغ  اإلادىع 

 املحىز ألاول: مفهىم ومجاالث حاضىاث ألاعمال.

 وشأة حاضىاث ألاعمال:   أوال:

ش خاطىاث ألاغماٌ بلى ؤٌو مكغوع جمذ بكامخه    في والًت  Bataviaفي مغهؼ الخصيُؼ اإلاػغوف باؾم ًغحؼ جاٍع

ىُت، وطلً  ىعن بالىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ ل ملغ قغهتها التي جىكفذ غً  غىضما كامذ 1959غام هٍُى غائلت بخدٍى

لألفغاص الغاغبحن في بكامت مكغوع مؼ جىفحر الىصائذ والاؾدكاعاث لهم،  الػمل بلى مغهؼ لألغماٌ ًخم جإححر وخضاجه

 مً غضص والكذ هظه
 
با  زاصت وؤن هظا اإلابنى وان ًلؼ في مىؼلت ؤغماٌ وكٍغ

 
 هبحرا

 
البىىن ومىاػم مً  الفىغة هجاخا

 حؿىق ومؼاغم، وجدىلذ هظه الفىغة فُما بػض بلى ما ٌػغف بالخاطىت

ؤٌو خاطىت مكغوغاث جمذ بكامتها  وجظهغ الضعاؾاث غً الخجغبت الُاباهُت في بكامت خاطىاث ألاغماٌ، ؤن  

امت ؤولى الخاطىاث، والكغواث الخاصت الىبحرة بدىفُظ وبك ، خُث كامذ الخيىمت1982في الُابان واهذ في زالٌ غام 

الجمػُت  ؤوكئذ 1985، وفي ؾىت iوألاكالُم اإلاسخلفت بةكامت غضص آزغ مً الخاطىاث زم كامذ بػض طلً بصاعة اإلاضن

ىُت  ىُت، ومً وكتها لم جخىكف  NBIAألامٍغ هإٌو حمػُت في هظا اإلاجاٌ، مً زالٌ بػع عحاٌ الصىاغت ألامٍغ
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ثل صىاغت كائمت بظاتها ًؼلم غليها البػع " صىاغت الخاطىاث" مىظىمت الخاطىاث غً الخؼىع ختى ؤصبدذ جم

غ ملضم للجىت الاكخصاصًت والاحخماغُت لضٌو  هظغا بلى جؼىع الخاطىاث هصىاغت في الػالم. وفي طىء ما حاء في جلٍغ

ى الاهخمام غغبي آؾُا ) آلاؾيىا( ًمىً ؤلاقاعة بلى ؤن فىغة الخاطىاث كض وكإث في ؤوازغ الثماهِىاث مؼ الػىصة بل

بضوع اإلااؾؿاث الصغحرة واإلاخىؾؼت في الاكخصاص الىػني، وبظغوعة وجىمُت عوح اإلاباصعة والتروٍج لها، ولهظا فان 

الهضف ألاؾاس ي ألاٌو للخاطىاث هى التروٍج ومؿاهضة اإلااؾؿاث الصغحرة واإلاخىؾؼت غلى مىاحهت صػىباث مغخلت 

جي الجامػاث واإلاػاهض الػلُا غلى بكامت ماؾؿاتهم، الاهؼالق، وجالػمذ فىغة الخاطىاث مؼ فىغة مؿ اغضة زٍغ

 .وهظلً مؿاغضة الباخثحن غلى الاهخلاٌ بيخائج ؤبداثهم مً مغخلت ؤلابضاع بلى مغخلت التروٍج لىخائج ألابدار

 حعسيف حاضىاث ألاعمال: ثاهيا:

خه التي ًغهؼ غليها ولىً  ها جصب في حىهغ واخض جسخلف حػاٍعف خاطىاث ألاغماٌ خؿب ول مفىغ وعٍئ
 
ول

ف :  جلىم غلُه هظه الخاطىاث ، هظهغ مً بحن هظه الخػاٍع

حػغف خاطىاث ألاغماٌ بإجها: "ماؾؿاث كائمت بظاتها ) لها هُان كاهىوي( حػمل غلى جىفحر حملت مً الخضماث 

ً الصغاع الظًً ًباصعون بلى بكامت ماؾؿاث صغحرة، بهضف شخنهم بضفؼ  ؤولي ًمىنهم مً والدؿهُالث للمؿدثمٍغ

 ؤو ؾيخحن(، و ًمىً لهظه اإلااؾؿاث ؤن جيىن جابػت للضولت والتي حػؼيها صغما 
 
ججاوػ ؤغباء مغخلت ؤلاهؼالق ) ؾىت مثال

ا ؤو زاصت ؤو مسخلؼت".   (146، صفدت 2003)خؿحن عخُم،  كٍى

"هي بػاع مخيامل مً الخضماث والدؿهُالث وآلالُاث اإلاؿاهضة، فظال غً الاؾدكاعة التي  (Escwa)حػٍغف ؤلاؾيىا 

جىفغها ماؾؿت مخسصصت  في وكاغ  مػحن مً ألاوكؼت الاكخصاصًت اإلاسخلفت جمخلً الخبرة في مجاٌ غملها واللضعة 

كخصاصًت لخمىُنها مً البضء غلى الابخياع، وجلضم زضماتها لفترة ػمىُت مدضصة مً زالٌ عغاًتها  للمكغوغاث الا

بإغمالها بصىعة صخُدت مً مغخلت اليكإة كبل ؤلاهؼالق بلى آلافاق الىاؾػت لالؾدثماع الاكخصاصي، وغىض اهتهاء 

ؼ ألازغي". )هالٌ اصَعـ  مغخلت الاخخظان ًخم اهفصاٌ اإلاكغوغاث غً الخاطىت مً ؤحل افؿاح اإلاجاٌ للمكاَع

ل  17-18مػً زابذ غاعف، مجُض،   (2006ؤفٍغ

غ الخىمُت ؤلاوؿاهُت الػغبُت  ت  2003خؿب جلٍغ فهي جمثل "همؼا حضًضا مً البنى الضاغمت لليكاػاث الابخياٍع

ت  اصة والظًً ًفخلغون لإلمياهُاث الظغوٍع للماؾؿاث الصغحرة واإلاخىؾؼت ؤو للمصىعًٍ اإلابضغحن اإلافػمحن بغوح الٍغ

غ ؤبداثهم لها". لخؼٍى  (2010)اإلاىخب ؤلاكلُمي للضولت الػغبُت،  وجلىُاتهم اإلابخىغة وحؿٍى

هما ؤغؼُذ حػٍغف آزغ لخاطىاث ألاغماٌ بإجها " مىظىمت مخياملت جىفغ الؿبل ، ميان مجهؼ وقبىت مً الػالكاث 

م بصاعة مخسصصت جىفغ حمُؼ ؤهىاع الضغم  الالػم لغفؼ وؿب هجاح اإلااؾؿاث اإلالخدلت بها والاجصاالث غً ػٍغ

  (2005)مدمض هُيل،  والخغلب غلى حمُؼ اإلاكاول التي جاصي بلى الفكل و العجؼ غً الىمى و الاؾخمغاع".

" بِئت إلػاع مخيامل مً اإلايان والخجهحزاث والخضماث والدؿهُالث وآلُاث اإلاؿاهضة وحػغف ؤًظا بإجها بمثابت  

والاؾدكاعاث والخىظُم اإلاسصصت إلاؿاغضة عواص ألاغماٌ في بصاعة وجىمُت اإلايكأث الجضًضة ) ؤلاهخاحُت ؤو اإلاخسصصت 
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غ(، غلى ؤن جخم عغاًت وصغم هظه اإلايكأث في مضة مدضوصة اكل م ً ؾيخحن في الغالب بما جسفف في البدث والخؼٍى

ىفغ لهظه اإلايكأث فغصا اهبر للىجاح، وطلً مً زالٌ هُان كاهىوي ماؾس ي لهظا  غً هاالء الغواص اإلاساػغ اإلاػخاصة ٍو

اوي، ماعؽ  الغغض.  (2004)مدمض بً بىػٍان وػاهغ ٍػ

غ مكغوغاث ألاغماٌ زاصت جلً اإلاكغوغاث ؤو ميكأث   فها ؤًظا بإجها غملُت صًىامُىُت لخىمُت وجؼٍى مىً حػٍغ ٍو

وطلً مً زالٌ الػضًض مً اإلاؿاغضاث اإلاالُت  STAR UP-PERIODألاغماٌ الصغحرة والتي جمغ بمغخلت بضاًت اليكاغ  

والفىُت وغحرها مً الدؿهُالث ألازغي الالػمت ؤو اإلاؿاغضة، هما حػغف غلى ؤجها غملُت وؾبؼُت بحن مغخلت بضا اليكاغ 

  ً بالخبراء  ENTERPRENEURSومغخلت الىمى إلايكأث ألاغماٌ، وهظه الػملُت جدخىي غلى جلضًم ؤو جؼوٍض اإلاباصٍع

 (2002)غبض الؿالم ؤبى كدف،  لىماث وألاصواث الالػمت إلهجاح اإلاكغوع.واإلاػ

مً زالٌ ما ؾبم ًمىً جدضًض حػٍغف زاص بداطىاث ألاغماٌ غلى ؤجها بمثابت مػهض لخػلُم عحاٌ ألاغماٌ 

ً اإلابخضئحن، وججضع ؤلاقاعة بلى ؤن الخاطىت مكخلت مً ولمت خظاهت ؤي ؤن الخاطىت جدظً ؤغماٌ الغواص  واإلاباصٍع

ا ًلؼم ختى ٌؿخؼُػىا ؤلاكالع بإفياعهم وؤغمالهم إلاضة واإلابضغحن وجلضم لهم اإلاؿاغضة والغغاًت والخبرة واإلاػضاث وول م

ت اإلايكاة في الخاطىت مً اإلامىً ؤن حؿخمغ  ؤنمدضصة زم ًىللىا زاعج الخاطىت لخدظً بضوعها غحرهم، هما  غظٍى

ػىاٌ فترة خُاتها بكغغ ؤلافصاح غً هظه الغغبت بحن اإلايكاة والخاطىت ػبلا لخاحت وظغوف وهظام الخاطىت في 

  ىكذ.هفـ ال

 : أهىاع حاضىاث ألاعمال ثالثا

مىً جصيُف خاطىاث ألاغماٌ  ؼ التي جدخظنها, ٍو جسخلف خاطىاث ألاغماٌ بازخالف ؤهضافها وؤهىاع اإلاكاَع

ؼ ؤو اإلااؾؿاث التي جدخظنها بلى زالزت ؤصىاف عئِؿُت جخمثل في ما ًلي :  (OCDE  ،2010) خؿب ؤهىاع اإلاكاَع

  خاطىاث ألاغماٌ الػامتGeneral / Mixed-use Incubators :  وحػنى بالخىمُت الاكخصاصًت الكاملت للمىؼلت

ؼ  غ ألاغماٌ اإلاسخلفت, وجسضم هظه الخاطىاث الىثحر مً مكاَع التي جخىاحض فيها، مً زالٌ الاؾخمغاع في جؼٍى

بخياع, وجاؾـ خاطىاث ألاغماٌ ألاغماٌ بضون جسصص مدضص, غحر ؤجها جغهؼ غلى مجاالث الخجضًض والا 

 الػامت لهظا الهضف ؤصال ؤو كض جيكإ لخضمت كؼاع مدضص زم جخدٌى بلى خاطىت غامت.

  خاطىاث ألاغماٌ اإلاخسصصتEconomic Development Incubators :  حػنى بصفت زاصت بدىمُت بػع

الصىاغُت للمىؼلت ؤو حصجُؼ الجىاهب الاكخصاصًت للمىؼلت التي جخىاحض فيها, مً زالٌ بغاصة الهُيلت 

صىاغاث مػُىت فيها، ؤو زلم فغص وظُفُت لخسصصاث مغغىبت ؤو لفئاث مدضصة مً الباخثحن فيها غً 

 الػمل،ؤو الؾخلؼاب اؾدثماعاث مً هىع زاص بليها.

 خاطىاث ألاغماٌ الخلىُت Technology Business Incubators :  غ وجسخص بالخىىىلىحُا ووكغها, وجؼٍى

ب ألاواصًمُحن والباخثحن في مغاهؼ ألابدار  اإلايكأث اإلاخسصصت فيها واإلاغجبؼت بها وحصجُؼ ومؿاغضة وجضٍع
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بهم وجىفحر الخضماث  والجامػاث لُصبدىا عواص ؤغماٌ مً زالٌ جؼوٍضهم باإلاهاعاث الالػمت وجضٍع

 والاؾدكاعاث ألازغي الالػمت. 

بلى ألاصىاف الغئِؿُت الؿابلت, فةهه ًمىً جلؿُم خاطىاث ألاغماٌ بلى غضة ؤهىاع ؤزغي خؿب  باإلطافت

 (2006)هبُل مدمض قلبي،  ازخصاصها ؤو الهضف الظي جيكإ مً ؤحله, وهظهغ مً بحن هظه ألاهىاع ما ًلي :

 وحغؼي هظه الخاطىت مىؼلت حغغافُت مػُىت بهضف جىمُتها  وحػمل غلى اؾخسضام  : الخاطىت ؤلاكلُمُت

ت الػاػلت في هظه اإلاىؼلت,    ؤو زضمت ؤكلُاث مػُىت  م اؾدثماع الؼاكاث البكٍغ اإلاىاعص اإلادلُت غً ػٍغ

دت مػُىت مً اإلاجخمؼ مثل اليؿاء.  ؤوقٍغ

 اإلااٌ ألاحىبي وبصاعة غملُاث هلل الخىىىلىحُا حػمل هظه الخاطىاث غلى اؾخلؼاب عؤؽ  : الخاطىت الضولُت

 , هما تهضف بلى حصجُؼ غملُاث الخصضًغ بلى الخاعج.

 جيكإ هظه الخاطىاث صازل اإلاىاػم الصىاغُت لخلبُت اخخُاحاتها مً الصىاغاث  : الخاطىت الصىاغُت

صاوؼ الىبحرة واإلااؾؿاث اإلاغظًت والخضماث اإلاؿاهضة , خُث ًخم فيها جباصٌ اإلاػاعف والضغم الخلني بحن اإلا

 الصغحرة اإلاىدؿبت بلى الخاطىت.

 تهضف هظه الخاطىاث بلى زضمت كؼاع مدضص مثل صىاغت البرمجُاث ؤو الصىاغاث  : خاطىت اللؼاع اإلادضص

 الهىضؾُت, وجضاع بىاؾؼت زبراء مخسصصحن في اليكاغ اإلاغاص الترهحز غلُه.

 غ ؤفياع جيكإ هظه الخاطىاث صازل ال : الخاطىت البدثُت غ, وتهضف بلى جؼٍى جامػاث ومغاهؼ البدث والخؼٍى

 وؤبدار ألاؾاجظة والباخثحن باالؾخفاصة مً الىعف واإلاسابغ اإلاىحىصة بالجامػت ؤو مغهؼ البدث.

 وهي خاطىاث بضون حضعان, وجلضم هظه الخاطىاث حمُؼ الخضماث اإلاػخاصة باؾخثىاء  : الخاطىت الافتراطُت

ت والصىاغُت مثاال غلى ؤلاًىاء ؤو ألاماهً, وح ػض مغاهؼ جىمُت اإلااؾؿاث الصغحرة واإلاخىؾؼت بالغغف الخجاٍع

 هظا الىىع مً الخاطىاث.

 اصة  : خاطىاث ؤلاهترهذ وهي ماؾؿاث تهضف بلى مؿاغضة الكغواث الػاملت في مجاٌ ؤلاهترهذ, وحػىص ٍع

ثروٌ الظي ؤؾـ خاطىت  , وبُل غغوؽ الظي ؤؾـ 1995ؾىت  CMGIخاطىاث ؤلاهترهذ بلى صًفُض ٍو

 .1996ؾىت  Idéal LABخاطىت 

 زابعا : أماكً جىاحد حاضىاث ألاعمال الخلىيت

جخىاحض خاطىاث ألاغماٌ الخلىُت غاصة طمً غضة ؤماهً مثل مضن الػلىم وخضائم الػلىم والخىىىلىحُا, 

غ وباإلطافت بلى هظه ألاماهً ًمىً ؤن جخىاحض ؤًظا  ومغاهؼ الابخياع والخجضًض, والجامػاث ومغاهؼ البدث والخؼٍى

ة اإلابضغت, زصىصا جلً التي جماعؽ طمً اإلااؾؿاث ؤو الكغواث التي حؿعى بلى اخخظان اإلااؾؿاث الصغحر 

 PANASONICو  ICI(UK)ؤوكؼت مىملت ليكاغ الكغهت )اإلاىاولت(, فمثال هجض ؤن غضصا مً الكغواث الىبري مثل 
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كض جبيذ فىغة خاطىاث ألاغماٌ الحخظاب اإلاىاهب الكابت وألافياع اإلابضغت, وجلضًم عؤؾماٌ مساػغ إلاؿاغضتهم 

وكصض الخمُحز بحن خاطىاث ، جمخلً الخاطىت ؤؾهما في هظه الكغواث في جإؾِـ قغواتهم الخاصت بدُث

فا مسخصغا ألماهً الخىاحض اإلاكاع بليها ؾابلا :  ألاغماٌ الخلىُت وؤماهً جىاحضها فةهىا هىعص في ما ًلي حػٍغ

(ESCWA ،2009) 

وهي هُاهاث واؾػت جمخض غلى مىاػم حغغافُت  : ytTechno poles / Science Ciمضن الػلىم والخىىىلىحُا  (1

م جباصٌ الخبراث  خم فيها حؿهُل وعغاًت ألاوكؼت الػلمُت والصىاغُت, غً ػٍغ هبحرة كض حكمل غضة مضن, ٍو

واإلاػلىماث  هما جدُذ مىازا مالئما ومصجػا لخؼىع وهمى اإلااؾؿاث الػاملت في مجاٌ الخىىىلىحُا الجضًضة, 

م جىفحر بػاع  غ.غً ػٍغ  غالكاث مخفاغلت مؼ الكغواث الىبحرة والجامػاث ومغاهؼ البدث والخؼٍى

وهي هُاهاث حكبه بلى خض ما الىىع الؿابم مً  : Technology /Science Parksخضائم الػلىم والخىىىلىحُا  (2

 خُث الهضف والخضماث اإلالضمت بال ؤجها جيىن طمً هؼاق حغغافي مدضوص, مجاوع للجامػاث ومغاهؼ ألابدار

 و جخىفغ فيها مجمىغت مخياملت مً اليكاػاث, هما ؤجها جلىم بخلضًم اإلاؿاغضة والغغاًت للماؾؿاث الجضًضة.

وهي هُاهاث جيكإ في ؤماهً مدضوصة, وتهضف ؤؾاؾا بلى  : Innovation Centres مغاهؼ ؤلابضاع ؤو الخجضًض (3

م جىفحر الىؾائل وألاحهؼة وجلضًم مؿاغضة اإلااؾؿاث اإلابضغت غلى ججاوػ ؤزؼاع مغخلت الاهؼالق, غً ػٍغ

 الاكتراخاث والاؾدكاعاث, باإلطافت بلى الخيؿُم مؼ الجامػاث ومغاهؼ البدث.

 خامسا : أهداف حاضىاث ألاعمال الخلىيت

مً زالٌ الخػاٍعف الؿابلت لخاطىاث ألاغماٌ هجض ؤن الهضف ألاؾاس ي لها هى اخخظان اإلااؾؿاث 

الخضماث واإلاؿاغضاث اإلاغجبؼت بمغخلت الخإؾِـ والىمى, وباإلطافت بلى هظا الهضف الصغحرة اإلاخمحزة وجلضًم وافت 

ألاؾاس ي هجض ؤًظا ؤن خاطىاث ألاغماٌ تهضف بلى صغم الخىمُت الاكخصاصًت , وجىمُت عوح اإلالاولت واإلاساػغة 

ً وعحاٌ ألاغماٌ الجضص, وبحماال ًمىً جلؿُم ؤهضاف خاطىاث ألاغماٌ هما ًل  ي:لضي اإلاؿدثمٍغ

 (2005)مدمض هُيل،  : ألاهداف املسجبطت باملؤسساث الىاشئت (1

 جللُل مساػغ ألاغماٌ والخيالُف اإلاغجبؼت باإلاغاخل ألاولى لبضاًت اليكاغ؛ -

غ بهخاحها؛ -  جللُل الفترة الؼمىُت الالػمت لبضاًت اإلااؾؿت وجؼٍى

ت واللاهىهُت التي جىاحه اإلااؾؿت؛ بًجاص الخلٌى اإلاىاؾبت -  للمكاول الفىُت واإلاالُت وؤلاصاٍع

 مؿاغضة اإلااؾؿاث غلى الخىصل بلى مىخجاث حضًضة ؤو مجاالث حضًضة ألوكؼتها -

 صغم الخػاون والخيؿُم بحن مسخلف اإلااؾؿاث اإلادخظىت؛ -

 جدؿحن فغص هجاح اإلااؾؿاث وحصجُؼ ألافياع اإلابخىغة. -
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 ميت الاكخصادًت والاحخماعيت :ألاهداف املسجبطت بالخى (2

 زلم وػٍاصة فغص الػمل , زصىصا باليؿبت لظوي الىفاءاث واإلاىاهب؛  -

اصة غضص اإلااؾؿاث وحصجُؼ الصىاغاث زصىصا اللائمت غلى الخىىىلىحُا الخضًثت, مما ًاصي بلى  - ٍػ

 بوػاف وجىمُت الاكخصاص الىػني؛

 الضزل في اإلاجخمؼ اإلادلي وبالخالي عفؼ اإلاؿخىي اإلاػِش ي؛ عفؼ مػضالث -

 جضغُم اإلااؾؿاث التي جدخاج بليها ألاؾىاق اإلادلُت وجدضًض ألاماهً اإلاىاؾبت إلكامت مثل هظه اإلااؾؿاث؛ -

م ألابدار والضعاؾاث التي جلىم بها الجامػاث ومغاهؼ البدث الػلمي و اللُام بضوع اإلاسخبراث  - حؿٍى

بُت الال  غ ؤفياع ألاواصًمُحن والباخثحن في الجامػـاث ومغاهـؼ ألابدار كبل جبىيها الخجٍغ ػمت لخؼٍى

ا؛ ؼ ماػي،  ججاٍع  (2005)غبض الغخمً بً غبض الػٍؼ

ؼ غالُت الخىىىلىحُا؛ -  جىحُه الكباب وعحاٌ ألاغماٌ هدى اإلاكاَع

غ والهُئاث الخيىمُت؛ جضغُم -  حهىص الخػاون والخيؿُم بحن اللؼاع الخاص والجامػاث ومغاهؼ البدث والخؼٍى

ـت؛ -  هلل الخلىُت مً الجامػاث ومغاهؼ ألابدار وجبىيها لألغـغاض الخجاٍع

-  ٌ  في اإلاجخمؼ؛  Entrepreneurshipجىمُت عوح اإلاساػغة وزلافت الخلاو

ب لألواصًمُ - بهم وجؼوٍضهم اللُام بضوع مغاهؼ الخضٍع حن والباخثحن في الجامػاث ومغاهؼ ألابدار كصض جضٍع

اوي،  باإلاهاعاث ألاؾاؾُت الالػمت إلصاعة ألاغماٌ.  .(2015)مدمض بً بىػٍان, الؼاهغ ٍػ

 املحىز الثاوي : جىظيم حاضىاث ألاعمال الخلىيت

 أوال : آلياث احخضان املؤسساث

جىفغص خاطىاث ألاغماٌ الخلىُت غً باقي ؤهىاع الخاطىاث بيىجها جغهؼ غلى اإلااؾؿاث اللائمت غلى ألافياع 

الخىىىلىحُت الجضًضة , لظا فاهه البض مً جىفغ مػاًحر صكُلت الزخُاع اإلااؾؿاث اإلاغشخت لالخخظان, هما ؤن 

 ىت.غملُت الاخخظان جمغ بػضة مغاخل بلى غاًت جسغج اإلااؾؿت مً الخاط

: فُما ًسص مػاًحر ازخُاع اإلااؾؿاث التي جلخدم بالخاطىاث  معاًير اخخياز املؤسساث املسشحت لالحخضان (1

ًمىً اللٌى بإن ؤهم قغوغ الالخداق بكيل غام، هي مضي اخخُاج اإلاكغوع لخضماث وصغم الخاطىت، 

اإلابضغحن ؤصخاب ألافياع واإلاكغوغاث اإلالخدلت بالخاطىت جخمحز بيىجها مكغوغاث مبيُت غلى ألاشخاص 

 وجخسغج مً الخاطىت في ؤؾغع وكذ، والتي جدخاج 
 
ػا  ؾَغ

 
الخىىىلىحُت الجضًضة، والتي ًمىنها ؤن جدلم همىا

 (2008)غاػف الكبراوي ، :  جلخدم بالخاطىت اإلااؾؿاث الخالُت  بلى الضغم الفني والخىىىلىجي، وبكيل غام
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ؼ والتي ًمىً لها ؤن جىمى بالضعحت التي حؿمذ لها بالخسغج بىجاح  اإلااؾؿاث - الجُضة طاث الىمى الؿَغ

 زالٌ فترة ال جخػضي زالزت ؤغىام؛ 

اإلااؾؿاث اللائمت غلى اإلاباصعاث الخىىىلىحُت اإلاسخلفت، واؾخسضام الخلىُاث الخضًثت و بهخاج مىخجاث  -

 غالُت الجىصة؛ 

 خيامل مؼ اإلاكغوغاث اللائمت وزاصت الصىاغاث اإلاغظًت؛ اإلااؾؿاث التي جدلم الترابؽ وال -

بصزاٌ وؾائل  اإلااؾؿاث التي جغغب في الخدٌى مً مكغوغاث خغفُت بلى صىاغاث مخؼىعة مً زالٌ -

 ؤلاهخاج اإلاخؼىعة؛ 

ت حضًضة، وحؿمذ بسلم وجىمُت اإلاهاعاث الفىُت اإلاخسصصت. - ً مهاعاث بصاٍع  اإلااؾؿاث التي جدلم هؿب وجيٍى

ُت ؤزغي ؤوضخذ الخجاعب الػاإلاُت، وحىص غضة مػاًحر فىُت وشخصُت الزخُاع اإلاكغوغاث في الخاطىاث مً هاخ

 واإلاغاهؼ الخىىىلىحُت، والتي جخلخص في آلاحي: 

م بصاعة اإلاكغوع وجمحزه بالغغبت في ؤلاهجاػ؛  -  حىصة فٍغ

 اإلادخىي الخىىىلىجي للمكغوع )ؤبدار مخؼىعة، جىىىلىحُا حضًضة...( ؛  -

 )بم   -
 
  ( ؛ technical feasibilityياهُت جىفُظ الفىغة فىُا

 ( ؛  uniquenessؤلاهفغاص ) -

 كابلُت الفىغة )ؤو اإلاكغوع( للخصٌى غلى بغاءة ازتراع؛  -

 في الخىفُظ؛  -
 
 اللضعة غلى البضء فىعا

 واكػُت وكابلُت زؼت اإلاكغوع للخدلُم؛  -

ل؛  -  كابلُت اإلاكغوع للخصٌى غلى الخمٍى

 ؤلاطافاث والازخالفاث الصىاغُت مؼ اإلاىخجاث اإلاىحىصة في ألاؾىاق.  -

لها جدضًض هىغُت اإلاكغوغاث التي ًمىً الضفؼ بها     ىضح لىا الجضٌو اإلاىالي بػع اإلاػاًحر التي ًمىً غً ػٍغ ٍو

كغوغاث ومؿاهضتها مً زالٌ خاطىاث ألاغماٌ الخلىُت والتي هؼلم غليها "مكغوغاث عائضة"، وملاعهتها باإلا

 الخللُضًت.
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 امللازهت بين املشسوعاث الخلليدًت واملشسوعاث السائدة ( :11الجدول زكم )

 مشسوعاث صغيرة زائدة مشسوعاث صغيرة جلليدًت املعاًير

غ وجدؿحن ألاصاء فلؽ الهضف مً اإلاىخج لت الىاؽ في الخُاة والػمل جؼٍى  حغُحر ػٍغ

 الؼبائً
ألاكاعب واإلاػاعف اإلادُؼت 

 بالػمل
 ؤوامغ جىعٍض ومىاكصاث

 غالُت مىسفظت اللُمت اإلاظافت

 مىخج صائم مىخج وكتي ؤو مىؾمي غمغ اإلاىخج

 مػغوف وضخم غحر مػغوف وصغحر غاصة حجم الؿىق 

 % فإهثر50% الى30مً  %10ؤكل مً  مػضٌ الىمى

 ؾىىاث 5% في20ؤهثر مً ؾىىاث 5% في5ؤكل مً  اإلاؿتهضف مً الؿىق 

 زالٌ غام وهصف ؤو غامحن ؾىىاث غلى ألاكل 4زالٌ  هلؼت الخػاصٌالىصٌى بلى 

 %40ؤهثر مً  %20ؤكل مً  مػضٌ الغبذ الصافي الؿىىي 

 (2006)غاػف الكبراوي،  اإلاصضع :

جخم عغاًت ومخابػت اإلااؾؿاث اإلالخدلت بالخاطىت زالٌ  : مساحل احخضان املؤسساث امللخحلت بالحاضىت( 2

 (2006)غاػف الكبراوي،  ي:اإلاغاخل اإلاسخلفت مً بكامتها صازل الخاطىت غلى الىدى الخال

بصاعة  في هظه اإلاغخلت، ومً زالٌ اإلالابالث الصخصُت بحنمسحلت الدزاست واملىاكشت الابخدائيت والخخطيط : أ: 

 الخاطىت واإلاخلضمحن بمكغوغاتهم، ًخم الخإهض مً :

 حضًت صاخب الفىغة )ؤو اإلاكغوع(، ومضي اهؼباق مػاًحر الازخُاع غلى اإلاؿخفُضًً ومكغوغاتهم ؛  -

م الػمل اإلالترح غلى بصاعة اإلاكغوع؛ -  كضعة فٍغ

لُت والخؼؽ التي جظمً كضعة اإلاىخج غلى الضزٌى لألؾىاق -  ؛الضعاؾت الدؿٍى

 الخؼؽ اإلاؿخلبلُت لخىؾػاث اإلاكغوع. -

في طىء الىخائج التي ًخم الخىصل بليها في اإلاغخلت ألاولى ؤزىاء بغضاص صعاؾت حضوي إعداد خطت املشسوع :  مسحلتب: 

، ًلىم صاخب اإلاكغوع بةغضاص زؼت اإلاكغوع )
 
لُا  وحؿٍى

 
 وفىُا

 
 (.  Business Planاإلاكغوع اكخصاصًا

خم زالٌ هظه اإلاغخلت جإؾِـ اإلاكغوع والخػاكض مؼ  الخأسيس والاهضمام للحاضىت وبدء اليشاط : مسحلتج:  ٍو

سصص له ميان ؤو مىكؼ ًدىاؾب مؼ هىع وكاػه وحجمه.  الخاطىت، ٍو

خم زاللها مخابػت ؤصاء اإلاكغوغاث التي حػمل صازل الخاطىت ومػاوهتها غلى همى وجطىيس املشسوع :  مسحلتد:  ٍو

الث همى غالُت مً زالٌ اإلاؿاغضاث والاؾدكاعاث مً ألاحهؼة الفىُت اإلاخسصصت اإلاػاوهت بةصاعة جدلُم مػض

بُـــــي الىـــاعهت فـــــى اإلاكــــت، غالوة غلـــــالخاطى  اون  ـــــل الخاطىت بالخػـــــت التي جخم صازــــضواث ووعف الػمل والضوعاث الخضٍع
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 اإلااؾؿاث اإلاػىُت.مؼ 

وهي اإلاغخلت النهائُت باليؿبت للمكغوغاث صازل الخاطىت، وجخم غاصة بػض فترة مسحلت الخخسج مً الحاضىت : ٌ: 

 إلاػاًحر مدضصة للخسغج، خُث ًخىكؼ ؤن 
 
جتراوح بحن ؾيخحن بلى زالر ؾىىاث مً كبٌى اإلاكغوع بالخاطىت، وطلً ػبلا

 مً الىجاح والىمى، وؤصبذ كاصع 
 
 غلى بضء وكاػه زاعج الخاطىت بحجم ؤغماٌ ؤهبر.ًيىن اإلاكغوع كض خلم كضعا

 
 ا

ىضح مسخلف اإلاغاخل التي جمغ بها اإلااؾؿاث اإلادخظىت,  لخص لىا الكيل اإلاىالي همىطحا لخاطىت ؤغماٌ جلىُت, ٍو ٍو

 باإلطافت بلى اإلادُؽ الػام والخضماث اإلالضمت مً ػغف الخاطىت.

 همىذج عمل الحاضىت  ( :11الشكل زكم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حن باالغخماص غلى ماؾبممً بغضاص الباخث اإلاصضع :

 ثاهيا : الخدماث التي جلدمها الحاضىت 

جلىم خاطىت ألاغماٌ الخلىُت بخلضًم خؼمت مً الخضماث اإلاخىىغت التي حؿاغض اإلااؾؿاث اإلادخظىت غلى الىمى 

ؼ ماػي، :  والخؼىع, وجخمثل هظه الخضماث اإلالضمت في الػىاصغ ألاؾاؾُت الخالُت  (2005)غبض الغخمً بً غبض الػٍؼ

جىفغ الخاطىاث الخلىُت للماؾؿاث التي جىدؿب لها اإلاغافم  : جىفير املسافم املخعللت بالبييت الخحخيت (1

ألاؾاؾُت الالػمت مً مسخبراث ومػامل وججهحزاث، والاخخُاحاث ؤلاطافُت مً ؤحهؼة وبغامج وزضماث جلىُت 

اإلاػلىماث وقبياث الاجصاالث، هما جلىم بػمل الترجِبــاث الالػمت لخىفحر مخؼلباث البيُت الخدخُت غً ػٍغم 
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هت ؤو الخيؿُم مؼ الجامػاث وهُئاث هلـل الخلىُت وملضمي الخضماث اإلاؿاهضة اإلاغجبؼحن بها ؤو غً اإلاكاع 

م الاؾدئجاع.   ػٍغ

ٌػخبر وحىص بِئت مصجػت لىلل الخلىُت مؼلبا ؤؾاؾُا لىجاح الخاطىاث الخلىُت في  : جلدًم الخدماث الفىيت (2

غها وهمىها, هما حػض مً ؤهم الخضماث التي  خصٌى اإلايكأث اإلاىدؿبت لها غلى الخلىُاث اإلاػىُت الالػمت لخؼٍى

والخاطىاث، بلى حاهب جلضمها الخاطىاث الخلىُت إلاىدؿبيها : بغامج الخػاون والخيؿُم بحن هُئاث هلل الخلىُت 

جإمحن وؾائل اؾخفاصة اإلايكأث اإلاىدؿبت لهظه الخاطىاث مً اإلاغافم الخلىُت واإلاىخباث وكىاغض اإلاػلىماث، مؼ 

م غلىص واجفاكُاث  ً، وجغجِب ػغق اؾخسضامها غً ػٍغ جىفحر ؾبل اؾخػاهتها بالخبراء واإلاخسصصحن اإلاخمحًز

امػاث فخػخبر اؾخفاصة اإلايكأث اإلاىدؿبت لهظه الخاطىاث مً زاصت، ؤما باليؿبت للخاطىاث اإلاغجبؼت بالج

م ؤلاغاعة ؤو بخلضًم الاؾدكاعاث  ألاواصًمُحن والباخثحن في هظه الجامػاث بلى حاهب ػالبها )غً ػٍغ

 .ؤوباإلاكاعهت في ألابدار والدؿىٍم(، مً ؤهم اإلاحزاث التي جىفغها الخاطىت للميكأث اإلاىدؿبت لها

: جلىم الخاطىت بخىفحر ألاماهً اإلاىاؾبت واإلاياجب اإلاجهؼة وجىفحر مخؼلباث  كاجب واملجهزةجىفير ألاماكً وامل (3

الاجصاالث ألاؾاؾُت )مً الهاجف والفاهـ وؤلاهترهذ وميىهاث جلىُت اإلاػلىماث مً ؤحهؼة وبغامج(، بلى 

طافت بلى جلضًم حاهب جىفحر اإلاغافم اإلاكترهت )مثل غغف الاحخماغاث واللاغاث اإلاجهؼة للػغض(, باإل 

ل والخدمُل والىلل،  الخضماث اإلاؿاهضة )مثل الخىظُف والصُاهت وألامً والخغاؾت(، مؼ جىفحر مػضاث الخجًز

ً اإلااكذ ومغافم لالؾخالم والدؿلُم والصخً، لخلبُت اخخُاحاث اإلايكأث  بلى حاهب جسصُص ؤماهً للخسٍؼ

ػها اإلااؾؿاث مما ًللل مً الاخخُاحاث الغؤؾمالُت الصغحرة التي جىدؿب لها، ملابل مبالغ صغحرة وؿبُا جضف

 لهظه اإلايكأث في مغاخلها ألاولى.

جلىم الخاطىاث بمؿاغضة اإلااؾؿاث اإلاىدؿبت لها في بغضاص زؼؽ  : حسهيل الىصىل إلى مصادز الخمىيل (4

ىاث بكامت الػمل الالػمت لالجصاٌ بالغاغبحن في الاؾدثماع فيها وهي في ػىع الىمى، هما ًمىً لهظه الخاط

ً الغاغبحن، بل و ًمىً للخاطىاث هفؿها اإلاكاعهت في  هضواث لالؾدثماع حؿخلؼب مً زاللها اإلاؿدثمٍغ

ملىُت هظه اإلايكأث، مىفغة بظلً مصاصع صزل مؿخلبلُت هىدُجت لىمى اإلااؾؿاث التي حكاعن فيها، هما 

ل  ًمىً للميكأث اإلاىدؿبت للخاطىاث الخلىُت اإلاغجبؼت بالجامػاث ومغاهؼ  ألابدار الخصٌى غلى الخمٍى

الالػم لها، بمىحب جغجِباث حكاعن فيها هظه الجامػاث في ملىُت هظه اإلايكأث ملابل خلىق اإلالىُت 

 والاؾخفاصة مً بغاءاث الازتراغاث.

جدخاج اإلايكأث اإلاىدؿبت للخاطىاث بلى زضماث كاهىهُت مغجبؼت بإمىع غضًضة ,  جىفير الخدماث اللاهىهيت : (5

مىً للخاطىاث مثل جإؾِ ت وبغاءاث الازتراغاث، ٍو ؿها وحسجُلها وما ًخػلم منها بدماًت اإلالىُت الفىٍغ

جسفُع الخيالُف اإلاغجبؼت بخىفحر هظه الخضماث اللاهىهُت بلى اإلايكأث اإلاىدؿبت لها، وطلً بخىخُض ملضمي 

 هظه الخضماث والاجفاق مػهم لخلضًم هظه الخضماث بصفت صائمت وحماغُت.

 ىاء غلى ـــــل فُما بُنها )ؾــــاث الخىاصـــــىاث ببىاء قبىـــىم الخاطـــجل : Networkingاث الخىاصل بىاء شبك (6
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م جىظُم الىضواث واإلالخلُاث, للىكىف غلى اإلاؿخجضاث واإلاكاعهت في  مؿخىي الضولت ؤو الػالم( غً ػٍغ

مؼ اإلااؾؿاث اإلاخسغحت منها بلى الخبراث والػمل بكيل مخيامل. هما ؤن اؾخمغاع الخاطىاث في الخىاصل 

حاهب اؾخمغاع الخاطىاث في جلضًم بػع الخضماث التي واهذ جلضمها لهظه اإلايكأث كبل جسغحها, ٌػض مً 

م فػالت ،  اصة صزل الخاطىاث ، ولىىه ؤصاة حؿٍى الػىامل ؤلاًجابُت الهامت، بط ؤن طلً ال ٌؿاغض فلؽ في ٍػ

لها( مً اإلايكأث ألازغي التي خُث حؿخفُض اإلايكأث اإلاىدؿبت للخاطىت  مً اإلايكأث اإلاخسغحت )وغً ػٍغ

 جغجبؽ بها زاعج الخاطىاث.

ت : جىفير العدًد مً الخدماث )إلادازيت والخدزيبيت والدسىيليت والاسدشازيت( (7 ًبضؤ جلضًم الخضماث ؤلاصاٍع

اح زؼؽ غمل هظه مً كبل الخاطىاث للماؾؿاث اإلاىدؿبت لها مً مغخلت جلُُمها، اإلابني غلى بمياهُت هج

اإلايكأث، وطلً كبل ؾماح الخاطىاث لهظه اإلايكأث باالهدؿاب لها، هما ًمىنها الاؾخػاهت بجهاث 

 مخسصصت في غمل الضعاؾاث ووطؼ الخؼؽ.

ب اإلاسخلفت )مثل جىمُت اإلاهاعاث الخاصت بةصاعة ألاغماٌ  باإلطافت بلى طلً جلىم الخاطىاث بخلضًم زضماث الخضٍع

تو ؤ اإلاهاعاث الخاصت باالؾخفاصة مً جلىُت اإلاػلىماث والاجصاالث واؾخسضاماث ؤلاهترهذ(، وغلض الىضواث  جلٍى

وخللاث الىلاف اإلاخىىغت )مثل اإلاخػللت منها بىطؼ الخؼؽ والاؾتراجُجُاث للميكأث اإلاىدؿبت لها ؤو اإلاغجبؼت منها 

ؼ فغص بلائها وهمىها غلى اإلاضي بالخغحراث في ألاهظمت واللىاهحن ومؿخجضاث الؿىق وجؼىعاث الخ لىُت( وطلً لخػٍؼ

م للماؾؿاث اإلاىدؿبت لها مً كبل ميكأث ؤزغي مخسصصت في  ل, هما ًمىً للخاطىاث جلضًم زضماث الدؿٍى الؼٍى

هظا اإلاجاٌ ومىدؿبت ؤًظا لىفـ الخاطىت، وفي الخاطىاث اإلاغجبؼت بالجامػاث ًمىً الاؾخػاهت بؼالب هظه 

م. الجامػاث في جلضًم ب  ػع زضماث الدؿٍى

 ثالثا : عىامل الىجاح وطسق جلييم أداء الحاضىاث الخلىيت

ٌػخمض هجاح خاطىاث ألاغماٌ الخلىُت في جدلُم ألاهضاف اإلاغحىة منها غلى  : عىامل هجاح الحاضىاث الخلىيت( 1

 غضة غىامل هظهغ مً بُنها :

هفاءة مضًغ الخاطىت وكضعجه غلى بصاعتها بكيل فػاٌ, فىجاح الخاطىت واإلاكغوغاث اإلالخدلت بها ًخىكف بلى خض  -

 هبحر غلى صفاث وؤصاء مضًغ الخاطىت، ومضي اعجباػه باإلااؾؿاث اإلادخظىت؛

ؿاث, ؾىاء جغابؽ الخاطىت مؼ اإلاجخمؼ اإلادُؽ ومضي الضغم والدصجُؼ الظي جخللاه مً مسخلف الهُئاث واإلااؾ -

 الػامت ؤو الخاصت؛

ؼ,  - وطؼ مػاًحر مدضصة غىض ازخُاع اإلااؾؿاث جدىاؾب مؼ الظغوف اإلادلُت ومغاغاة الجضوي الاكخصاصًت للمكاَع

 (2003)خؿحن عخُم، وبمياهاث جىؾػها اإلاؿخلبلُت؛ 

ل اإلاىاؾب في ؤؾغع وكذ وبإكل جيلفت؛ -  الخصٌى غلى الخمٍى

ؿاغض غلى ؾغغت اهضماج الخاطى -  في جىمُت الخاطىت، َو
 
ا  حىهٍغ

 
 ت في اإلاجخمؼ ـــزلم صىع طهىُت للىجاح ٌػخبر غامال
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ؤو اإلاىؼلت اإلادُؼت، وؾهىلت احخظاب اإلاىاعص والكغواء، ومؿاغضة اإلاكغوغاث الصغحرة غلى هؿب اإلاصضاكُت 

 واحخظاب مكغوغاث حضًضة؛

 اعجباغ الخاطىاث بالكغواث الىبحرة؛كىة قبياث ألاغماٌ ومضي  -

 زلم بِئت ؤغماٌ مىاؾبت صازل الخاطىت حؿىص فيها عوح الخػاون والصضاكت بحن اإلاكغوغاث اإلاسخلفت -

ًغجىؼ جلُُم ؤصاء خاطىاث ألاغماٌ الخلىُت غلى مضي مؿاهمتها في الخىمُت  :الخلىيتطسق جلييم أداء الحاضىاث ( 2

مىً كُاؽ ؤصاء الخاطىاث بىاؾؼت مجمىغت مً اإلااقغاث والتي هلخصها في الىلاغ  الاكخصاصًت والاحخماغُت, ٍو

 : غضص الكغواث التي جم اخخظاجها والتي خللذ هجاخا مػخبرا بػض جسغحها مً الخاطىت؛  الخالُت

لاؽ بػضص الىظائف التي ًخم زللها في اإلااؾؿاث اإلادخظىت  - غضص الىظائف التي جم زللها مً زالٌ الخاطىت، ٍو

 ول غام ختى جهاًت الػام الثالث؛

لاؽ هظا  - م الكغواث التي جخسغج مً الخاطىت، ٍو الىظائف واليكاػاث الاكخصاصًت التي ًخم اؾخدضاثها غً ػٍغ

م هظه الكغواث، وما ٌػبر غً اللُمت اإلاظافت التي جدللها  اإلااقغ بػضص الىظائف التي ًخم زللها ول غام غً ػٍغ

اصة في اإلابُػاث ختى جهاًت الػام الؿاصؽ؛  هظه الكغواث،  ووؿب الٍؼ

لاؽ هظا اإلااقغ بحجم الاؾدثماعاث التي  - الاؾدثماعاث اإلادلُت والخيىمُت في بكامت الخاطىت والػملُاث ألاولُت، ٍو

 ول غام؛  ألغماٌ الخاطىت واإلاكغوغاثًخم جىفحرها 

لاؽ هظا اإلااقغ  - هخائج اإلاؿىح اإلاُضاهُت وجلُُم اإلاؿخفُضًً مً الخاطىت لجىصة وفائضة الخضماث اإلالضمت لهم, ٍو

 مً زالٌ مػضالث الاؾخجابت الؾخؼالغاث الغؤي وجلُُم ألاوكؼت والخضماث اإلالضمت؛

ل الظاحي، وجلاؽ مً زالٌ حجم غىائض الخاطىت ووؿب جيالُف ألاصاء  كضعة - ت والخمٍى الخاطىت غلى الاؾخمغاٍع

 اإلاسؼؽ له باليؿبت بلى هظه الػىائض وفغص الىصٌى بلى هلؼت الخػاصٌ اإلاالي؛

ولت، حجم الظغائب واإلاضفىغاث التي ًاصحها ؤصخاب اإلاكغوغاث بالخاطىت والكغواث اإلاخسغحت منها بلى الض -

وجلاؽ بمػضالث وحجم غىائض الظغائب واإلالخؼػاث ألازغي التي جضفػها الكغواث واإلااؾؿاث التي ؾاغضث 

 الخاطىت غلى بكامتها؛

وجإزحرها في اإلاجخمؼ اإلادُؽ مً زالٌ الخغحر في اإلاػخلضاث واإلاػؼُاث الثلافُت والاحخماغُت  اللضعة البىائُت للخاطىت -

اث الجضًضة، وغلى الترابؽ بحن الصىاغت والبدث الػلمي، وجلاؽ مً زالٌ اؾخؼالع غً الػمل الخغ وبكامت الكغو

اصة غضص الػلىص التي ؾاهمذ في وطػها الخاطىت بحن  عؤي اإلاهخمحن والكغواء في جلضًم الخضماث، ومً زالٌ ٍػ

 الصىاغت والبدث الػلمي والجامػاث؛

ت الخيىمُت هدى صغم اللؼاع الخاص وبكامت الكغواث حجم وكىة الخغحراث التي هخجذ غً الخاطىاث في الؿُاؾ -

.
 
ل اإلاخسصصت التي جظػها الخيىمت وجلىم بدىفُظها فػال  الجضًضة، وجلاؽ بػضص اللىاهحن واإلادفؼاث وبغامج الخمٍى
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 املحىز الثالث : واكع حاضىاث ألاعمال في الجزائس

 أوال : إلاطاز اللاهىوي والخىظيمي

هظغا لخضازت ظهىع فىغة خاطىاث ألاغماٌ الخلىُت في الػالم, وهدُجت للىجاح الىبحر واإلالمىؽ الظي خللخه 

في صغم جغكُت وجىمُت اإلااؾؿاث الصغحرة واإلاخىؾؼت اللائمت غلى ألافياع واإلاباصعاث الخىىىلىحُت اإلامحزة , زصىصا في 

اطىاث الخلىُت في الضٌو الىامُت والضٌو الػغبُت, التي ؤزظث الضٌو اإلاخلضمت, باإلطافت بلى الىجاح الظي خللخه الخ

ؼ الصغحرة, وصفؼ عجلت  اصة وعفؼ وؿب هجاح اإلاكاَع بمفهىم خاطىاث ألاغماٌ ) هما عؤًىا في اإلابدث الؿابم( في ٍػ

ت الػمل الخغ الخىمُت الاكخصاصًت , فلض اعجإث الجؼائغ ؤن جإزظ ؤًظا بهظا اإلافهىم الجضًض ؾػُا منها بلى جىمُت زلاف

 وصغم جغكُت كؼاع اإلااؾؿاث الصغحرة واإلاخىؾؼت الظي ًمثل ؤهمُت بؾتراجُجُت كصىي في ظل الظغوف الخالُت.

وفي هظا ؤلاػاع ؾػذ الجؼائغ ممثلت في وػاعة اإلااؾؿاث الصغحرة واإلاخىؾؼت والصىاغت الخللُضًت بلى وطؼ ألاػغ 

ػُت والخىظُمُت  الالػمت إلو كاء وبكامت خاطىاث ألاغماٌ غلى قيل مداطً ومكاجل اإلااؾؿاث اللاهىهُت والدكَغ

 ومغاهؼ الدؿهُل.

والظي ًخظمً اللاهىن  2003فبراًغ  25اإلااعر في  78-03وكض جمثل هظا ؤلاػاع اللاهىوي في اإلاغؾىم الخىفُظي عكم 

الظي ًخظمً اللاهىن ألاؾاس ي و  2003فبراًغ  25اإلااعر في  79-03ألاؾاس ي إلاكاجل اإلااؾؿاث , واإلاغؾىم الخىفُظي عكم 

إلاغاهؼ الدؿهُل, وججضع ؤلاقاعة بلى ؤن اإلاكغع الجؼائغي, بىاءا غلى اإلاكغع الفغوس ي, كض طمً مفهىم اإلاداطً في اإلاكاجل, 

ػاث بُنهما, مما ؤصي بلى غمىض في مفهىم خاطىاث ألاغماٌ.  غلى الغغم مً جمُحز الػضًض مً الباخثحن والدكَغ

ن الؿابلحن ؾىدىاٌو فُما ًلي الؼبُػت اللاهىهُت والخىظُم واإلاهام   و ألاهضاف التي خضصها وغلى طىء اإلاغؾىمح

 اإلاكغع الجؼائغي ليل مً مكاجل اإلااؾؿاث ومغاهؼ الدؿهُل.

   les pépinières d'entreprisesمشاجل املؤسساث ( 1

ت  غلى ؤجهاحػغف مكاجل اإلااؾؿاث  ماؾؿاث غمىمُت طاث ػابؼ صىاعي وججاعي, جخمخؼ بالصخصُت اإلاػىٍى

والاؾخلالٌ اإلاالي, وتهضف بلى مؿاغضة وصغم بوكاء اإلااؾؿاث التي جضزل في بػاع ؾُاؾت جغكُت اإلااؾؿاث الصغحرة 

 (5/02/2003،  78-03عكم )اإلاغؾىم الخىفُظي :  واإلاخىؾؼت. وجخسظ اإلاكاجل اخض ألاقياٌ الخالُت

 ؼ في كؼاع الخضماث؛  اإلادظىت : هي هُيل صغم ًخىفل بداملي اإلاكاَع

  ؼ في كؼاع الصىاغت  لصغحرة واإلاهً الخغفُت؛ا وعقت الغبؽ : وهي هُيل صغم ًخىفل بداملي اإلاكاَع

  . ؼ اإلاىخمحن بلى مُضان البدث  هٌؼ اإلااؾؿاث : هي هُيل صغم ًخىفل بداملي اإلاكاَع

ؼ,  وما ًالخظ في الخػٍغف الجؼائغي للمكاجل ؤهه كؿم ؤقياٌ اإلاكاجل خؿب هىع اللؼاع الظي جيخمي بلُه اإلاكاَع

فاإلاداطً جسخص باإلااؾؿاث الػاملت بلؼاع الخضماث, بِىما هٌؼ اإلااؾؿاث جخىفل باإلااؾؿاث الػاملت بمُضان 

غ الظي ًسخلف غً اإلافاهُم الؿابم طهغها  اإلاػمٌى بها البدث, وهى اإلافهىم ألاكغب بلى خاطىاث ألاغماٌ الخلىُت, ألام
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في الضٌو اإلاخلضمت والضٌو الىامُت, خُث هجض ؤن حؿمُت الخاطىاث ال جلخصغ فلؽ غلى كؼاع الخضماث بل حكمل 

 حمُؼ ؤهىاع اللؼاغاث, وجسخص بكيل ؤهثر بلؼاع البدث والخىىىلىحُا.

إلااؾؿاث الصغحرة واإلاخىؾؼت في مغاخل ؤلاوكاء والخإؾِـ غً تهضف مكاجل اإلااؾؿاث ؤؾاؾا بلى مؿاغضة وصغم او 

م ما ًلي  : ػٍغ

 غ الخػاون مؼ اإلادُؽ اإلااؾؿاحي؛  جؼٍى

  ؾتراجُجُا في الخؼىع  اإلاكاعهت في الخغهت الاكخصاصًت, والػمل غلى ؤن جصبذ في اإلاضي اإلاخىؾؽ غامال

 الاكخصاصي في ؤماهً جىاحضها؛

 ؼ اإلابخىغة؛  حصجُؼ بغوػ اإلاكاَع

 جلضًم الضغم إلايكئي اإلااؾؿاث الجضص؛ 

 طمان صًمىمت اإلااؾؿاث اإلاغافلت؛ 

 .حصجُؼ اإلااؾؿاث غلى جىظُم ؤفظل 

 : غلى طىء ألاهضاف اإلادضصة جخىلى مكاجل اإلااؾؿاث اإلاهام الخالُت

 ؼ؛ ؼ الخضًثت اليكإة إلاضة مػُىت وهظا ؤصخاب إلاكاَع  اؾخلباٌ واخخظان ومغافلت اإلاكاَع

  ؼ جدىاؾب مؿاختها مؼ ػبُػت إلاكخلت واخخُاحاث ا جلىم اإلاكاجل بىطؼ مدالث جدذ جصغف اإلاكاَع

 وكاػاث اإلاكغوع, هما جخىلى غملُت حؿُحرها وبًجاعها.

 ؼ صازل اإلاكخلت؛ ً اإلادخملحن الخاملحن للمكاَع  فدص مسؼؼاث ألاغماٌ للمؿخإحٍغ

 صعاؾت ول ؤقياٌ اإلاؿاغضة واإلاخابػت؛ 

  جىحُه إلاسخلف كؼاغاث اليكاػاث التي جدخظنها اإلاكخلت؛بغضاص مسؼؽ 

 صعاؾت واكتراح وؾائل وؤصواث جغكُت اإلااؾؿاث الجضًضة وبكامتها؛ 

 مؿاغضة اإلااؾؿاث غلى ججاوػ الصػىباث والػغاكُل التي جىاحهها؛ 

 وطؼ ألاصواث والخجهحزاث اإلاىخبُت وؤلاغالمُت الالػمت جدذ جصغف اإلااؾؿاث اإلادخظىت؛ 

 الصىاغت الخللُضًت للمصاصكت   واإلاخىؾؼت  غامج الػمل وغغطها غلى وػٍغ اإلااؾؿاث الصغحرة بغضاص ب

  غلُه ول ؾىت.

  les centres de facilitationمساكز حسهيل املؤسساث ( 2

ت  جخمخؼ ي ماؾؿاث غمىمُت طاث ػابؼ صىاعي وججاع  غلى ؤجهامغاهؼ حؿهُل اإلااؾؿاث حػغف  بالصخصُت اإلاػىٍى

غ اإلااؾؿاث الصغحرة واإلاخىؾؼت.   والاؾخلالٌ اإلاالي, والغاًت مً اؾخدضاثها هي حؿهُل  بوكاء وجؼٍى

 ( 2003/ 25/02،  79-03)اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  : تهضف مغاهؼ الدؿهُل بلى جدلُم آلاحي

 وطؼ قبان ًخىُف مؼ اخخُاحاث ميكئي اإلااؾؿاث واإلالاولحن؛ 
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 ؛ غ زلافت الخلاٌو  جؼٍى

  طمان حؿُحر اإلالفاث التي جدظى بمؿاغضة الصىاصًم اإلايكإة لضي وػاعة اإلااؾؿاث الصغحرة واإلاخىؾؼت

 ػبلا للخىظُم اإلاػمٌى به؛

 جللُص آحاٌ بوكاء اإلااؾؿاث وجىؾُػها؛ 

  غ الخىىىلىحُاث ؼ؛حصجُؼ جؼٍى  الجضًضة لضي ؤصخاب اإلاكاَع

 ت واإلادلُت؛  بوكاء ميان الخلاء بحن غالم ألاغماٌ واإلااؾؿاث وؤلاصاعاث اإلاغهٍؼ

  ؼ ومغاهؼ البدث وقغواث الاؾدكاعة م جىفحر حى للخباصٌ بحن خاملي اإلاكاَع الخث غلى جثمحن البدث غً ػٍغ

ً وألاكؼاب الخىىىلىحُت والصىاغُت واإلاالُت؛  وماؾؿاث الخيٍى

 غ اليؿُج الاكخصاصي اإلادلي؛حص  جُؼ جؼٍى

 ت وغللىت اؾخػماٌ اإلاىاعص اإلاالُت؛  جثمحن الىفاءاث البكٍغ

  الخىىىلىحُاث الجضًضة؛  بوكاء كاغضة مػؼُاث خٌى وؿُج اإلااؾؿاث الصغحرة واإلاخىؾؼت 

 : غلى طىء ألاهضاف اإلاظوىعة ؾابلا، جخىلى مغاهؼ الدؿهُل اللُام باإلاهام الخالُت

  ؼ وؤلاقغاف غلى مخابػتها؛صعاؾت  اإلالفاث التي ًلضمها ؤصخاب اإلاكاَع

 ؼ غلى جسؼي الػغاكُل التي جىاحههم ؤزىاء مغخلت الخإؾِـ؛  مؿاغضة ؤصخاب اإلاكاَع

 ؼ في ؤهضاف غملُت وطلً بخىحيههم خؿب مؿاعهم اإلانهي؛  ججؿُض اهخماماث ؤصخاب اإلاكاَع

 ُوالدؿ ً ؼ في مُضاوي الخيٍى  حر؛مغافلت ؤصخاب اإلاكاَع

 حصجُؼ وكغ اإلاػلىماث والضعاؾاث اإلاخػللت بفغص الاؾدثماع؛ 

 ؼ؛ غ اللضعة الخىافؿُت للمكاَع  صغم جؼٍى

 .ل ووكغ الخىىىلىحُاث الجضًضة  مؿاغضة اإلااؾؿاث الجضًضة غلى جدٍى

 :  في بػاع مؿاغضة اإلااؾؿاث الجضًضة جلىم مغاهؼ الدؿهُل بخلضًم حملت مخىىغت مً الخضماث جخمثل في

م وبصاعة اإلاىاعص  جلضًم ت وول ألاقياٌ ألازغي اإلادضصة االخضماث في مجاٌ الاؾدكاعة في مُاصًً الدؿُحر والدؿٍى لبكٍغ

 في ؾُاؾت صغم اإلااؾؿاث الصغحرة واإلاخىؾؼت؛

م زبراء مخسصصحن مً ؤحل صعاؾت الػىائم الخلىُت اإلاغجبؼت  الاؾدكاعاث الخىىىلىحُت اإلاؿبلت غً ػٍغ

 بالضغم الخىىىلىجي؛

م الخغؼُت اليلُت ؤو  ل الخىىىلىحُا غً ػٍغ لجؼئُت للمصاٍعف اإلاىفلت مؼ مسابغ البدث ا اإلاؿاغضة غلى الابخياع وجدٍى

ؼ اإلابخىغة غ اإلاكاَع  .لخؼٍى
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 ثاهيا : واكع حاضىاث ومشاجل املؤسساث في الجزائس وأسباب جأخسها

 واكع حاضىاث ومشاجل املؤسساث في الجزائس (1

مجاٌ خاطىاث ألاغماٌ الخلىُت مخإزغة هىغا ما ملاعهت بالضٌو الىامُت والضٌو الػغبُت حػض ججغبت الجؼائغ في 

, باؾخثىاء اللاهىن 2003زصىصا, خُث لم ًخم صضوع ؤي كاهىن ؤو مغؾىم ًىظم وكاغ الخاطىاث بلى غاًت ؾىت 

والظي ؤقاع بلى  2001ىت اإلاخظمً اللاهىن الخىحُهي لتركُت اإلااؾؿاث الصغحرة واإلاخىؾؼت الصاصع في ؾ 01/18عكم 

مكاجل اإلااؾؿاث, هما ؤهىا هالخظ ؤن اإلاكغع الجؼائغي كض ؤزظ بمفهىم مكاجل اإلااؾؿاث ومغاهؼ الدؿهُل, في خحن  

ؼ اللائمت غلى جلضًم الخضماث فلؽ, بِىما  جلخصغ اإلادظىت هكيل مً ؤقياٌ اإلاكاجل غلى صغم ومؿاغضة اإلاكاَع

ؼ اللائمت غلى اإلاباصعاث ٌكمل مفهىم الخاطىاث في الضٌو اإلا ؼ, وزصىصا اإلاكاَع خلضمت والىامُت ول ؤهىاع اإلاكاَع

 الخىىىلىحُت اإلاخمحزة.

وحػخبر هٌؼ اإلااؾؿاث الىمىطج ألاكغب بلى مفهىم خاطىاث ألاغماٌ الخلىُت اإلاػمٌى به في الضٌو التي لضحها ججاعب في 

غ. اإلاُضان, مً خُث جغهحزها غلى اإلااؾؿاث الػاملت في مجاٌ ا  لبدث والخؼٍى

وججؿُضا إلاكغوع بكامت مكاجل ومداطً اإلااؾؿاث ومغاهؼ الدؿهُل في الجؼائغ، ؾػذ وػاعة اإلااؾؿاث الصغحرة 

مدظىت في ول مً الىالًاث الخالُت : ألاغىاغ, باجىت, البلُضة, جلمؿان,  11واإلاخىؾؼت والصىاغت الخللُضًت بلى بوكاء 

وعقاث عبؽ في ول مً : الجؼائغ,  4ي, جحزي وػو, الجؼائغ، باإلطافت بلى ؾؼُف, غىابت، كؿىؼُىت, وهغان, الىاص

 4جم جسصُص مبلغ  2009 -2005ؾؼُف, كؿىؼُىت, ووهغان، وفي بػاع البرهامج الخىمُلي لضغم الىمى زالٌ الفترة 

اصة غضص اإلاداطً لُبلغ   ىت.مدظ 20ملُاع صًىاع لضغم كؼاع اإلااؾؿاث الصغحرة واإلاخىؾؼت, خُث ؾِخم ٍػ

مغهؼ  14ؤما فُما ًسص مغاهؼ الدؿهُل فلض ؤوكإث وػاعة اإلااؾؿاث الصغحرة واإلاخىؾؼت والصىاغاث الخللُضًت 

والًت هي الجؼائغ, بىمغصاؽ, جِباػة, البلُضة, الكلف, وهغان, جحزي وػو,  14حؿهُل همغخلت ؤولى غلى مؿخىي 

مغهـؼا في مغخلت زاهُت لُبلغ  21زم بوكـاء  ًت،ؾؼُف، كؿىؼُىت, الىاصي, حُجل, الاغىاغ, ؾُضي بلػباؽ, غغصا

  .35غـضص اإلاغاهـؼ 

 أسباب جأخس حاضىاث ومشاجل املؤسساث في الجزائس  (2

ؼ خاطىاث ومكاجل اإلااؾؿاث في الجؼائغ بلى الظغوف الاكخصاصًت والاحخماغُت  جغحؼ ؤؾباب جإزغ اهؼالق مكاَع

الؿِئت التي مغث بها الجؼائغ في الؿىىاث اإلااطُت والتي لم جىً حؿمذ باهدكاع الىعي الؿُاس ي والاكخصاصي ألهمُت 

الاحخماغُت, وبحماال ًمىً خصغ الػىامل وألاؾباب التي مثل هظه ألاصواث الجضًضة في جدلُم الخىمُت الاكخصاصًت و

ؼ في الىلاغ الخالُت :   (2003)مدمض خمُضوف، ماعؽ ؤصث بلى الخإزغ في اهؼالق مثل هظه اإلاكاَع

ضوع ؤولى اإلاغاؾُم ــاث خُث وان صــــاث ومكاجل اإلااؾؿــــت ليكاغ خاطىـــجإزغ صضوع اللىاهحن اإلاغاؾُم اإلاىظم -

 ؛2003في ؾىت 

 طػف الىعي الؿُاس ي والاكخصاصي بإهمُت خاطىاث ألاغماٌ في جىمُت اإلااؾؿاث الصغحرة واإلاخىؾؼت؛ -
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خُث ؤن اإلاكغع الجؼائغي حػل الخاطىت قىال  اللاهىوي،غمىض في مفاهُم خاطىاث ألاغماٌ زصىصا في ؤلاػاع  -

مً ؤقياٌ مكاجل اإلااؾؿاث ًسخص باللؼاع الخضمي, وهظا غمال بالىمىطج الفغوس ي, في خحن ؤن الخجاعب الضولُت 

 ألازغي جدبنى مفاهُم ؤوؾؼ لخاطىاث ألاغماٌ؛  

جؼائغ, والتي صفػذ الهُئاث الىصُت بلى اإلاكاول والػلباث التي ٌػاوي منها كؼاع اإلااؾؿاث الصغحرة واإلاخىؾؼت في ال -

 صغف اإلاجهىصاث في جإهُل اإلااؾؿاث الصغحرة واإلاخىؾؼت, صون الاهخمام الجضي بالُت خاطىاث ألاغماٌ؛

غضم جىفغ ؤلاػاعاث والىفاءاث الالػمت إلصاعة وحؿُحر مثل هظه الخاطىاث و اإلاكاجل, وفي هظا الصضص ججضع ؤلاقاعة  -

ً مجمىغت ً غلى جلىُاث حؿُحر مكاجل اإلااؾؿاث في فغوؿا في جهاًت ؾىت  بإهه جم جيٍى  . 2005مً ؤلاػاعاث واإلاؿحًر

الػلباث والػغاكُل البحروكغاػُت التي ال جؼاٌ حػاوي منها ؤلاصاعاث والهُئاث الػمىمُت في الجؼائغ, والتي حكيل ؤهم  -

 غائم في بوكاء الخاطىاث واإلاكاجل

 الخلىيت في الجزائسآفاق حاضىاث ألاعمال  ثالثا:

باغخباع ؤن ججغبت الجؼائغ في مُضان خاطىاث ألاغماٌ الخلىُت ال جؼاٌ مجغص مكغوع ًدخاج بلى الخفػُل  

ت في اإلاجاالث الاكخصاصًت والاحخماغُت, ًخىكف  والخجؿُض اإلاُضاوي  فةهىا هغي ؤن هجاخها في جدلُم ؤهضافها الخىمٍى

الاكخصاصًت والاحخماغُت التي حؿاغض غلى جىمُت عوح ؤلابضاع والخجضًض  غلى جىافغ الػضًض مً الػىامل والظغوف

وزلافت الخلاٌو والػمل الخغ, والغغبت في بخضار جىمُت جىىىلىحُت خلُلُت للمجخمؼ، والتي حػمل الخاطىاث بكيل 

 (2006)خؿحن عخُم، عئِس ي غلى جدلُلها, ومً بحن هظه الػىامل هظهغ ما ًلي : 

م هلل وجىػحن  - وحىص بدث غلمي كىي ومبضع وماؾؿاث بدثُت كاصعة غلى اإلاؿاهمت في الىمى الاكخصاصي، غً ػٍغ

 الخىىىلىحُاث الجضًضة التي جاصي بلى اؾخدضار مىخجاث ؤو زضمت حضًضة ؤو جدؿحن حىصتها؛ 

فلؽ،  فالخغحر الخىىىلىجي ال ًلخصغ غلى بصزاٌ ػغق بهخاج حضًضة ؤو مىخجاث حضًضة ،والابخياع ؤلابضاع جىافغ عوح  -

ولىً ًمىً ؤن ًدضر مً زالٌ ؾلؿلت مً الخدؿِىاث وؤلاطافاث الصغحرة والىبحرة في اإلاىخج ؤو الخضمت الخالُت, 

للفغص، والتي بضوعها جخإزغ  فاللضعة غلى الخسُل وؤلابضاع جيخج غً الخفاغل بحن اإلاجخمؼ اإلادُؽ واإلاىاعص الظاجُت

 بالػملُت الخػلُمُت ومؿخىي الىعي في اإلاجخمؼ اإلادُؽ به؛

وحىص واهدكاع زلافت الػمل الخغ, فخىمُت اإلاكغوغاث الصغحرة ال ًمىً ؤن جؼصهغ بال في مجخمؼ جخىفغ فُه عوح  -

اصة وخب الػمل الخغ، وجىاحض مجمىغت مً عحاٌ ألاغماٌ ؤصخاب اإلاىاهب ؤلاصا ت الخاصت، والاؾخػضاص الٍغ ٍع

 للمساػغة، وجبني ؤفياع حضًضة؛

م الخىؾؼ في بكامت خاطىاث ألاغماٌ واإلاكغوغاث  واإلاؿاغضة،جىافغ آلُاث الضغم  - والتي ًمىً ؤن جىحض غً ػٍغ

 الخىىىلىحُت واإلااؾؿاث اإلاكابهت الضاغمت للمكغوغاث الجضًضة الىاقئت هدضائم ومضن الػلىم والخىىىلىحُا؛

ل زاعج هظام اللغوض اإلاصغفُحصجُ - لُـــت بهضف صغــــؼ وصغم ؤهظمت الخمٍى غ اللضعة الخمٍى  ت مً حهت وفخذ ــم وجؼٍى
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ل ؤمام الصىاغاث الصغحرة واإلاخىؾؼت، مثل مكغوغاث قغواث جىظُف ألامىاٌ وقغواث عؤؽ   مضازل حضًضة  للخمٍى

 .اإلااٌ اإلاساػغ وقغواث الخإححر والبىىن ؤلاؾالمُت

ؼ تهضف بلى صغم بوكاء اإلااؾؿاث الجضًضة, فةن وهظغا  - للؼبُػت الخاصت لخاطىاث ألاغماٌ الخلىُت وىجها مكاَع

هجاخها ًخىكف غلى جىافغ مجمىغت ؤزغي مً الػىامل جغجبؽ بػملُت بكامت هظه الخاطىاث مً خُث : جىظُم 

بلى   مباوي الخاطىت، باإلطافتالخاطىت، الؿىق اإلاخاح للماؾؿاث اإلالخدلت بها، بغامج غمل الخاطىت، مىكؼ و 

 للمغخلت الؼمىُت التي جمغ بها الخاطىت 
 
ل, وجسخلف ػبُػت وصعحت ؤهمُت هظه الػىامل جبػا ػبُػت مصاصع الخمٍى

 همكغوع مؿخلل.

والتي  وبالىظغ بلى الخجاعب الػاإلاُت الغائضة في مجاٌ خاطىاث ألاغماٌ الخلىُت, فةهىا هجض بػع اإلاماعؾاث الجُضة , -

ًمىً ؤن جيىن صلُال ٌؿاغض في بوكاء خاطىاث ؤغماٌ فػالت في الجؼائغ, وهلخص هظه اإلاماعؾاث في الػىاصغ 

 ألاؾاؾُت الخالُت :

جدضًض ألاهضاف مً البضاًت، مؼ ألازظ بػحن الاغخباع جىحهاث الؿىق ومخؼلباث الخىمُت الاكخصاصًت، وغىائض  -

ً، جفاصًا ألي حػاعض في اإلا  ؿخلبل؛اإلاؿدثمٍغ

جىظُف مضًغ جىفُظي للخاطىت، ًيىن لضًه الخبرة والغغبت واللضعة غلى صغم اإلايكأث اإلاىدؿبت للخاطىت وؤصخابها،  -

ً واإلايكأث الىبري في مجاٌ وكاػاث اإلايكأث اإلاىدؿبت للخاطىت؛   زاصت فُما ًخػلم بخىاصلهم مؼ اإلاؿدثمٍغ

لُت إلاىخجاتها، وجياملها مؼ بلُت اإلايكأث ازخُاع اإلايكأث اإلاىدؿبت وفلا لخبرة ؤصخابها و  - هفاءتهم، وؤلامياهُت الدؿٍى

 اإلاىدؿبت للخاطىت؛ 

اصة فػالُت  - بًجاص آلُت حؿهل اؾخفاصة اإلايكأث اإلاىدؿبت لها مً الخبراث اإلاىدؿبت مً كبل ؤي منها، بما ًظمً ٍػ

 الخاطىت واإلايكأث اإلاىدؿبت لها؛ 

دؿبت للخاطىت الخلىُت مخسصصت في هفـ اإلاجاٌ، وطلً لالؾخفاصة اللصىي مً الترهحز غلى ؤن جيىن اإلايكأث اإلاى -

 الخػاون بحن اإلايكأث اإلاىدؿبت للخاطىت. 

الخىاصل الجُض للخاطىت )مدلُا وصولُا( مؼ غحرها مً الخاطىاث الخلىُت وحؿهُل جىاصل اإلايكأث اإلاىدؿبت لها مؼ  -

زاعج الخاطىت هفؿها، ختى جيىن للخاطىت واإلايكأث اإلاىدؿبت لها اإلايكأث وملضمي الخضمت ومىفغي البيُت الخدخُت 

صوعا فػاال طمً جسصصها الخلني )مىاػم جلىُت, حامػاث ومغاهؼ ؤبدار, مغافم وججهحزاث وبنى جدخُت (، بطافت بلى 

 ألاؾىاق التي حؿتهضفها مىخجاث اإلايكأث اإلاىدؿبت للخاطىت.

 :خاجمت

حػخبر بمثابت وؾُلت فػالت  في الفترة الخالُت خاطىاث ألاغماٌؤن في زخام هظه الضعاؾت وؿخؼُؼ ؤن وؿدكف     

ؼ ؤلابضاغُت، وطلً مً ؤحل بكامت وبىاء ماؾؿاتهم  تهضف ؤؾاؾا بلى مؿاغضة وصغم ؤصخاب ألافياع الجضًضة واإلاكاَع
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ت مخياملت جلضم زضماث مسخلفت، خُث حػمل وازباث طاتهم، وجخمثل هظه اإلاؿاغضة في جىفحر وزلم فغص بُئُ

خاطىاث ألاغماٌ غلى حؿهُل فترة البضء ألي مكغوع والتي ًمىً اغخباعها ؤصػب مغخلت، وطلً جبػا ألؾـ ومػاًحر 

مخؼىعة ومً زالٌ جىفحر اإلاىاعص اإلاالُت اإلاىاؾبت لؼبُػت هظه اإلاكغوغاث ومىاحهت اإلاساػغ اإلاترجبت مً بكامتها بلى 

لُت وغحرها حاهب جىفح ت ألاؾاؾُت واإلاػىهت والاؾدكاعاث الفىُت اإلاخسصصت واإلاؿاغضاث الدؿٍى ر الخضماث ؤلاصاٍع

هما ؤزبدذ هظه الضعاؾت مضي ؤهمُت هظه الخاطىاث في صغم وجغكُت جىافؿُت اإلااؾؿاث  وفلا لؼبُػت اإلاكغوع.

غ ؤصائها  الىاقئت بكيل ٌؿهم في جؼٍى

 خالُت:ال الخىصياثو كاراحاثالاوغلى طىء ما ؾبم جلضم الضعاؾت   

 خاطىاث بخىظُف ؤصواع والػاملحن اإلاؿحًرً والتزام ،الىاقئت للماؾؿاث الخىافؿُت اللضعاث طغوعة جضغُم -

 .هفاة ومخىؾؼت صغحرة ماؾؿاث زلم بغُت ألاغماٌ

وجغكُت  الخىمُت حهىص في امؿاهمته عفؼ ؤحل مً وجإػحر وكاػها في الخاطىاث الىاقئت وجضغُم طغوعة جإهُل -

 اللُىص بةػالت وطلً بضوع ؤهبر لللُام اله الفغصت الخجاعة الخاعحُت للجؼائغ زاعج اإلادغوكاث وبجاخت

 .ؤمامه البحروكغاػُت

 في خخمُت هظغوعة الػلمُت ؤلاصاعة واغخماص والخؼىٍغ البدث بإهمُتالغفؼ مً الخـ اإلااؾس ي بظغوعة و  -

 .الػىإلات غصغ

ً لخلضًم مىخىج مدلي طي هىغُت  طغوعة جىفحر ماػٍغً - طوي زبرة وهجاغت إلاغافلت اإلااؾؿاث واإلاصضٍع

 غالُت وخماًت اإلاىخىج الىػني مً اإلاىافؿت ألاحىبُت .

 الىاقئت اإلااؾؿاث وجؼىع  لبروػ  طغوعي  الاكخصاصًت اإلاػلىماث وكغ و جدلُل و لجمؼ فػاٌ هظام وطؼالبض مً  -
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(. هظم خاطىاث ألاغماٌ هألُت لضغم الخجضًض الخىىىلىجي. مجلت الػلىم الاكخصاصًت وغلىم 2003خؿحن عخُم. )( 4

 (،. 02) 02الدؿُحر، 

(. خؿحن عخُم : اإلااؾؿاث الخاطىت وقغواث عؤؽ اإلااٌ اإلاساػغ هألُخحن لضغم وجىمُت 2006خؿحن عخُم. )( 5

اغاث واإلااؾؿاث الصغحرة واإلاخىؾؼت في الجؼائغ,. "جإهُل اإلااؾؿت الاكخصاصًت وحػظُم مياؾب الصى

 الاهضماج في الخغهُت الاكخصاصًت الضولُت. الجؼائغ: ولُت الػلىم الاكخصاصًت، حامػت فغخاث غباؽ.

اهؼ البدىر الصىاغُت. (. ججاعب غاإلاُت وغغبُت لدصجُؼ ؤلابضاع الخىىىلىجي. هضوة مغ 2006غاػف الكبراوي. )( 6

 الغباغ: ، اإلاىظمت الػغبُت للخىمُت الصىاغُت والخػضًً.

اض، اإلاملىت الؿػىصًت: -(. خاطىاث ألاغماٌ 2008غاػف الكبراوي . )( 7 مفاهُم مبضئُت وججاعب غاإلاُت. الٍغ

 اإلاىظمت ؤلاؾالمُت للتربُت والػلىم والثلافت،.

ؼ ماػي. )( 8 (. صوع خاطىاث ألاغماٌ في صغم اإلايكأث الصغحرة. وعكت غمل ملضمت 2005غبض الغخمً بً غبض الػٍؼ

فػالُاث هضوة "واكـؼ ومكىـالث اإلايكأث الصغُـغة واإلاخـىؾؼت وؾبل صغمها وجىمُتهـا". اإلاملىت  طمً

اض. ت والصىاغُت بالٍغ  الؿػىصًت،: الغغفت الخجاٍع

ت: مىخبت ومؼبػت (. ، الػىإلات وخاطىاث ألاغماٌ 2002غبض الؿالم ؤبى كدف. )( 9 )اإلاجلض الؼبػت ألاولى(. ؤلاؾىىضٍع

 ؤلاقػاع الفىُت.

اوي. )ماعؽ ( 10 غ  -(. ، جىىىلىحُت الخاطىاث في الػالم الػغبي2004مدمض بً بىػٍان وػاهغ ٍػ الفغص الجضًضة لخؼٍى

 (.3. مجلت الاكخصاص و اإلااهجمىذ)الػضص  –الىفاءاث 

اوي. ( 11 غ اإلااؾؿاث الصغحرة واإلاخىؾؼت. 2015)مدمض بً بىػٍان, الؼاهغ ٍػ (. : صوع جىىىلىحُا الخاطىاث في جؼٍى

فػالُاث اإلالخلى الضولي خٌى "مخؼلباث جإهُل اإلااؾؿاث الصغحرة واإلاخىؾؼت في الضٌو الػغبُت. الكلف: 

 ولُت الػلىم الاكخصاصًت وغلىم الدؿُحر، حامػت خؿِبت بً بىغلي.

فظاء حضًض لبػث الاؾدثماع ومغافلت اإلااؾؿت. مجلت -اهؼ الدؿهُل (. مغ 2003مدمض خمُضوف. )ماعؽ ( 12

 (.2فظاءاث, وػاعة اإلااؾؿاث الصغحرة واإلاخىؾؼت والصىاغت الخللُضًت)الػضص 

ت ـــــــمجمىغ اهغة:ـــــت. اللــــــت اإلاضعب الػملُـــــــغة, ؾلؿلــــاث الصغُـــــــــــاعاث بصاعة اإلاكغوغــــــــ(. مه2005مدمض هُيل. )( 13

 الىُل الػغبُت.

(. همىطج ملترح لخاطىت ؤغماٌ جلىُت باإلاملىت الػغبُت الؿػىصًت. وعكت غمل ملضمت 2006هبُل مدمض قلبي. )( 14

طمً فػالُاث هضوة "واكـؼ ومكىـالث اإلايكأث الصغُـغة واإلاخـىؾؼت وؾبل صغمها وجىمُتهـا". الؿػىصًت: 

ت والصىاغُت .  الغغفت الخجاٍع

ـ مجُض، مػً زابذ غاعف. ) ( 15 ل  17-18هالٌ اصَع  (. صوع الخاطىاث ؤلاهخاحُت في جىمُت اإلااؾؿاث 2006ؤفٍغ

 غة. اإلالخلى الضولي خٌى مخؼلباث جإهُل اإلااؾؿاث الصغحرة واإلاخىؾؼت في الضٌو الػغبُت. الكلف، الجؼائغ.ــالصغُ
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 دوز هيئاث الدعم املالي في الجصائس في جمويل املؤطظاث الىاشئت

 - دزاطت حالت البىً الوطني الجصائسي  -

The role of financial support organizations in Algeria in financing startups 

- Case study of the National Bank of Algeria - 
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 ملخص الدزاطت: 

اإلاالُت الحؿىت للمإؾؿاث الاكخصاصًت الؾُما اإلاإؾؿاث  ئن الغاًت ألاؾاؾُت مً اللؼاع اإلاالي هى حؿهُل وجفػُل ؤلاهؼالكت

الىاشئت التي جدخاج لضغم مالي لخجؿُضها في أعض الىاكؼ، وغلُه وؿعى مً زالٌ هظا البدث الخؼغق إلاىطىع مهم في الاكخصاص واإلاالُت، 

ل اإلاإؾؿاث الىاشئت مؼ صعاؾت   خالت البىً الىػني الجؼائغي.وهى ًسص مؿاهمت الهُئاث الضغم اإلاالي في الجؼائغ في جمٍى

 مإؾؿاث هاشئت، صغم مالي، هُئاث صغم، بىً وػني حؼائغي.ولماث مفخاحيت: 

 

Abstract: 

The main objective of the financial sector is to facilitate and activate the good financial start of economic 

institutions, especially start-ups that need financial support to embody them in the field, and accordingly, we seek through 

this research to address an important topic in economics and finance. , which focuses on the contribution of financial 

support organizations in Algeria to the financing of emerging institutions with a case study of the National Bank of Algeria. 

KeyWords: start-ups, financial support, support agencies, Algerian National Bank.  
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 ملدمـت:

بين حمُؼ لبىاء اكخصاص وػني مؿاًغ للخدىالث الاكخصاصًت الػاإلاُت الجضًضة، وحب وحىص جيامل اكخصاصي   

أغىاهه، والظي ال ًخم ئال مً زالٌ وحىص وجىاؾم مجمىغت مً اللؼاغاث الاكخصاصًت اإلاهمت، والتي مً أهمها 

ت وؤلاهخاحُت والخضماجُت، أما البىىن  اإلاإؾؿاث والبىىن، فاإلاإؾؿاث جىمً وظُفتها ألاؾاؾُت في الػملُاث الخجاٍع

، الؾُما ضًت واإلاالُت لشتى اللؼاغاث ألازغي. ئال أن اإلاإؾؿاثفىظُفتها ألاؾاؾُت جىمً في جىفير الؿُىلت الىل

غىض ئوشاءها أٌو مغة، فهي ال حؿخؼُؼ اللُام بظلً باالغخماص غلى مىاعصها اإلاالُت الخاصت،  اإلاإؾؿاث الىاشئت،

وختى غىض  زاصت ما حػلم منها باالؾدثماعاث ، فهاجه ألازيرة بؼبُػت الحاٌ جدخاج ئلى غالف مالي ضخم لللُام بها

م هُئاث مخابػتها، وغلُه فهي جدخاج ئلى مىاعص مالُت زاعحُت، أي ممٌى زاعجي، والظي غالبا ما ًيىن  غً ػٍغ

اللصير ، والظي مً أهم وظائفه جمىٍل اؾدثماعاث اإلاإؾؿاث غلى اإلاضي الضغم اإلاالي الؾُما اإلاإؾؿاث البىىُت

ل.و   اإلاخىؾؽ والؼٍى

 الخالي:الدؿاٌؤ الغئِس ي ومً زالٌ ول ما ؾبم طهغه، ًمىً ػغح 

 ؟ما هي مخخلف صيغ الخمويل والدعم املالي الري جوفسه املؤطظاث البىىيت للمؤطظاث الىاشئت

ًمىً ػغح حملت ألاؾئلت الفغغُت، التي جضوع وجخمدىع خٌى مظمىن  الدؿاٌؤ الغئِس ي اإلاؼغوحمً زالٌ 

 البدث، والخالي:

لهاماطا  -  ؟هلصض باإلاإؾؿاث الىاشئت وما هي مسخلف ػغق جمٍى

 ؟ما هي مسخلف صُغ الضغم اإلاالي التي ًلضمها البىً الىػني الجؼائغي للمإؾؿاث الىاشئت -

 :  املؤطظاث الىاشئت وطسق جمويلهااملحوز ألاٌو

 لمؤطظاث الىاشئت: الفلهي واللاهووي ل أوال: املفهوم

فاث الفلهُت  ، هجضها غضًضة حشترن في مػنى واخض. ئط ٌػغف حاهب مًللمإؾؿاث الىاشئت بالغحىع ئلى الخػٍغ

غىض  غماٌ، جيالُفها مىسفظتمإؾؿاث خضًثت اليشأة في غالم ألا  ( بأنهاStart -upالفله اإلاإؾؿت الىاشئت )

ػت للىمى، واللضعة غلى الخىؾؼال هؼالا  ػت، في ظل كابلُتها الؿَغ غلى الخىىىلىحُا باغخماصها  ق، ملابل أعباخها الؿَغ

 (10، صفدت 2020)إلاين و خؿاًً، . الحضًثت واإلاخؼىعة

مغبذ بشيل مخىغع  في خين ٌػغفها حاهب آزغ بأنها مىظمت مإكخت جبدث غً همىطج اكخصاصي ٌؿمذ بالىمى،

مىً كُاؾه، جسخبر هماطج اكخصاصًت مسخلفت وجىدشف بِئتها وجخىُف مػها جُا. أي أن الشغهت الىاشئت ًجب  ٍو جضٍع

ؼ وله جأزير غلى . الؿىق الظي جىص الخىاحض فُه والػمل به بشيل فىعي أن حػمل غلى هجاح مشغوغها بشيل ؾَغ

ىت،   (536، صفدت 2020)بستي و بىغٍى
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ف آزغ ٌػغفها بأنها مإؾؿت شابت وصًىامُىُت  بخياع والظي والا  مبيُت غلى الخىىىلىحُافي خين هىان حػٍغ

)ؾىٍلي، . أؾىاق حضًضة ؾخفاصة مً جؼىٍغ مىخج أو زضمت غير مػغوفت مً أحل ئوشاءًداٌو مإؾؿها الا 

 (74، صفدت 2021

حػٍغف زاص باإلاإؾؿاث الىاشئت، مً  20/254أخيام اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  ٌػغف اإلاشغع الجؼائغي طمً

 (2020، 254/20)اإلاغؾىم الخىفُظي عكم زالٌ شغوػها الخالُت: 

  أن جيىن اإلاإؾؿت زاطػت لللاهىن الجؼائغي، وهى مػُاع ئكلُمي فصلذ فيها أخيام اللاهىن الخجاعي

 .مإؾؿت جيشؽ صازل التراب الىػني بالخظىع لللاهىن الجؼائغي وألؼمذ غلى ول 

  ؾىىاث صون أن ًبين لىا هص اإلااصة بضاًت اخدؿاب هاجه اإلاضة، أخيام  08ال ًخجاوػ غمغ اإلاإؾؿت أن

الؿىىاث جددؿب بضاًت مً خصىلها أٌو مغة غلى غالمت مإؾؿت هاشئت، ألنها  .08فان مضة  14اإلااصة 

هصذ غلى مىدها هظه الػالمت إلاضة أعبؼ ؾىىاث كابلت للخجضًض مغة واخضة، أي أن غالمت مإؾؿت هاشئت 

ؾىىاث هػمغ غالمت مإؾؿت هاشئت في ول ألاخىاٌ، بِىما  08إلاضة أعبؼ ؾىىاث مخخالُت فلؽ، وهي مضة 

ؼ ؾىىاث إلاىدها غالمت مإؾؿت هاشئت مً  08الخىوس ي اشترغ غضم ججاوػ غمغ اإلاإؾؿت، مضة  الدشَغ

نها ". أن ًيىن وشاغ وأغماٌ اإلاإؾؿت مىصب غلى ئهخاج الؿلؼ و / أو جلضًم الخضماث، مهما  بضاًت جيٍى

الصغيرة  واهذ ػبُػتها أوهىغها، وهى الخػٍغف الظي جظمىخه أخيام اللاهىن الخىحُهي لخؼىٍغ اإلاإؾؿاث

واإلاخىؾؼت مً خُث اليشاغ، وأن ًخظمً اليشاغ فىغة مبخىغة؛ بما ٌؿاهم في اؾخلؼاب الىفاءاث 

ت، في ظل الخجاطباث التي جىخىف مفهىم  وألافياع اإلابضغت، لىىه لم ًبين مػُاع جصيُف الفىغة ؤلابخياٍع

 الابخياع، هما ؾىف جغي الخلا.

  جفغطه اللجىت اإلاسخصت، صون أن جدضًضه في أخيام اإلاغؾىم غضم ججاوػ عكم أغماٌ اإلاإؾؿت للحض الظي

الخىفُظي، وفي ول الحاالث لً ًخجاوػ الحض ألاكص ى إلاػُاع عكم ألاغماٌ إلاىذ صفت اإلاإؾؿاث الصغيرة 

 هما جظمىه حػٍغف هاجه اإلاإؾؿاث" ملُاع صج، 04بـ  واإلاخىؾؼت اإلادضص

  ملىن مً كبل أشخاص ػبُػُين أو صىاصًم % غلى ألاكل مً عأؾماٌ اإلاإؾؿت، م50أن جيىن وؿبت

 الاؾدثماع اإلاػخمضة أو مً ػغف مإؾؿاث أزغي جدىػ غلى غالمت مإؾؿت هاشئت. 

  ؼ زغوحها مً فترة الاخخظان واإلاؿاهمت في بػث أن ًخظمً وشاغ اإلاإؾؿت ئمياهُاث همى هبيرة لدؿَغ

ؼ طاث الىفاءة في الىمى والخؼىع، وهي زاصُت ملخصلت باإلاإ   ؾؿاث الىاشئت في ول بلضان الػالم. اإلاشاَع

  غامل، وهى الحض الظي جم اغخماصه للخمُيز بين اإلاإؾؿاث الصغيرة  250أن ال ًخجاوػ غضص غماٌ اإلاإؾؿت

، بمفهىم 254/20واإلاخىؾؼت واإلاإؾؿاث الىبيرة، مما ًضٌ غلى جأزغ أخيام اإلاغؾىم الخىفُظي عكم 

 .اإلاإؾؿاث الصغيرة واإلاخىؾؼت

 خصائص املؤطظاث الىاشئت: ثاهيا: 

 زصائص وهي:  ة جمخاػ بػضةير زأن اإلاإؾؿاث الىاشئت فان هظه ألا خؿب الخػاٍعف اإلالضمت بش
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 أؾاؽ الػمغ لىًأزظ غ اليشأة ال ًغي البػع أن ئطفاء وصف مإؾؿت خضًثت  مؤطظاث حدًثت اليشأة:

ؼ للمإؾؿت، اؾخسضامها ؿَغاللىي والالىمى  ئمياهُت شغوغ جخمثل في زتالز لىىفغ غخج بض أنال والحجم بل 

ل وخاحتها ئلىللخىىىلىحُا الحضًثت   مػخبر؛ جمٍى

ج لها فغصت للىمى فهظا ٌػني ؼ للمإؾؿتؿَغفُما ًسص ئمياهُت الىمى اللىي وال وئمياهُتها  ي واإلاتزاًضالخضٍع

ؼ عجلاء بػملها الخجاعي بشيلالا  اصة ؾَغ ؿعى ئطن ح حضا، فهية بير أعباح ه غلى جدلُمالخيالُف وكاصعة    مً صون ٍػ

ئلى الخؼىع مً أحل الخدٌى ئلى مإؾؿاث ضخمت هاجحت حؿاهم في زلم وظائف حضًضة، مما ٌؿاهم في الحض مً 

 (157-156، الصفداث 2022)صعاوي، البؼالت. 

ت إلشباع خاحاث الؿىق  ئلى حاهب هظا، اغخماص وشاػها بشيل عئِس ي غلى الخىىىلىحُا مغجىؼ غلى أفياع ابخياٍع

ل اإلاإؾؿاث الىاشئت فخخؼلب جيالُف مىسفظت ملاعهت مؼ ألاعباح التي جدصل  ت، وأما باليؿبت لخمٍى بؼغق غصٍغ

ؼ.   (133، صفدت 2020)بىػٍان و صىلي، غليها فهي ال جدخاج ئلى عأؽ ماٌ هبير لخدلُم همى ؾَغ

ػض مً أهم  ازجياش املؤطظت على فىسة إلابخياز: لىجاح اإلاإؾؿاث الىاشئت ال بض أن حػخمض غلى الابخياع َو

الؿماث التي جىصف بها اإلاإؾؿاث الىاشئت وجميزها غً اإلاإؾؿاث ألازغي، وهظا ًضزل طمً الاؾتراجُجُت الشاملت 

تها الخىافؿُت والخىىىلىحُت، فاالبخياع هى مهاعة ئوؿاهُ ت أو مىدؿبت للمإؾؿت التي ًخم مً زاللها جدضًض أولٍى ت فؼٍغ

خجؿض في جىلُض ألافياع التي ًدىج غنها فػالُت وئؾخغالٌ أفظل  في ظل بِئت مىاؾبت مؼ وحىص الخػلُم والخبرة، ٍو

لها ئلى ؾلػت أو  ػني طلً اؾخغالٌ ألافياع ؤلابضاغُت اإلاخىصل ئليها وجدٍى زضمت مخميزة إلػالكها في الؿىق.  للػالم َو

 (158-157، الصفداث 2022)صعاوي، 

فه للمإؾؿاث الىاشئت، غير أهه لم  هجض في هظا الؿُاق أن اإلاشغع الجؼائغي كض أزظ بهظه اإلاميزاث غىض حػٍغ

خضًثت اليشأة وكض ججاوػث هظه اإلاضة، بل وفىق هظا خضص ًىفم غىضما خضص غمغها بثمالىُت ؾىىاث ألهه كض جيىن 

واإلاخىؾؼت لى في ئػاع اإلاإؾؿاث الصغيرة ًجػل مً اإلاإؾؿت الىاشئت جبعكم ألاغماٌ وهى ما غضص الػماٌ وحجم 

لخػٍغف اإلاإؾؿت الىاشئت، هما أهه لم  غ حىهغي شغ  يرزؼ، زاصت وأن هظا ألا ؿَغلػضم ئمياهُتها جدلُم الىمى ال

ت. بشيل و ًدضص   اضح وصكُم مػنى أن ًخظمً وشاغ اإلاإؾؿت فىغة ابخياٍع

همُت ألا  لىزاصت ٌػىص ئ الػالم بصفت غامت والجؼائغ بصفتفي هخمام باإلاإ ؾؿاث الىاشئت وغلُه، فان الا 

خصاص والاحخماغُت، بما في طلً مؿاهمتها في جيشُؽ الاك كخصاصًتهضاف الاالبالغت لها والضوع الظي جلػبه لخدلُم ألا 

 وهى ما يرهمىاصب الػمل ؾىاء لصاخب اإلاإؾؿت أو لغ ير جىف لىحاهب كضعتها الػالُت غوجدلُم الخؼىع والخلضم ئلى 

اؾدُػاب وجىظُف الىفاءاث ، فظال غً كضعتها الػالُت في ميافدت مشيلت البؼالت والخىمُت اإلادلُت يٌؿاهم ف

حخماغُت كخصاصًت والا ث الىاشئت أن جيىن كاػغة للخىمُت الااإلاإؾؿا صمغت، خُث ًغاص مًألا الػلمُت والحض مً هجغة 

 لى اإلاػغفت والخؼىع الخىىىلىجي. اللائمت غ
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 ثالثا: مصادز جمويل املؤطظاث الىاشئت

م ألامىاٌ الظاجُت جل ل الظاحي والظي ًخم غً ػٍغ جأ اإلاإؾؿاث الصغيرة واإلاخىؾؼت في البضاًت ئلى الخمٍى

كؼاع اإلاشغوغاث الصغيرة واإلاخىؾؼت في مػظم الضٌو زاصت واإلاضزغاث الصخصُت لصاخب اإلاإؾؿت ولىً ًخصف 

ل الظاح ل أزغي فُلجأ أصحابها  ي،الىمامُت منها باهسفاض اللضعة غلى الاصزاع، مما ًدض مً الخمٍى ئلى مصاصع جمٍى

 (527-525، الصفداث 2020)بً حُمت، بً حُمت ، و الىالي، جخمثل: 

وطلً مً زالٌ اللىىاث التي حػمل في الغالب زاعج ئػاع الىظام اللاهىوي الغؾمي في  مصادز غير زطميت:

 الضولت، واالكتراض مً ألاهل وألاصضكاء ومضًىى الغهىهاث. 

 : وطلً مً زالٌ اإلاإؾؿاث اإلاالُت الغؾمُت وجخمثل في الجهاث الخالُت: مصادز زطميت

لُت ملابل خصٌى البىً غلى البىً بخلضًم كغوض  خُث ًلىم البىون الخجازيت: .1 للمإؾؿاث لؿض خاحاتها الخمٍى

فائضة ملابل هظا اللغض وهظا وفم شغوغ وطماهاث مخفم غليها بين الؼغفين وجىلؿم هظه اللغوض ئلى كغوض 

لت اإلاضي وغالبا اللغوض الاؾخغاللُت هي ألاهثر اؾخػماال إلاىاحهت  ت ػٍى اؾخغاللُت كصيرة اإلاضي وكغوض اؾدثماٍع

  .ث اإلاإؾؿاث الصغيرة واإلاخىؾؼت آلاهُتاخخُاحا

الخاصت  الهُئاث واإلاإؾؿاثأخُاها جضزل اللغوض اإلامىىخت مً ػغف هظه  :الهيئاث واملؤطظاث املخخصصت .2

طمً اللغوض البىىُت ئال أن مصضعها لِـ البىىن وئهما حهاث مخسصصت في صغم اإلاإؾؿاث الصغيرة 

يىن مً أبغػ أهضافها الخىمُت الاكخصاصًت  واإلاخىؾؼت فلض جيىن خيىمُت أو شبه خيىمُت أو غير خيىمُت ٍو

يىن وشاػها ألابغػ  مىصب في جلضًم الضغم للمإؾؿاث  وهضفها ألاؾاس ي لِـ الغبدُت وئهما اإلاصلحت الػامت ٍو

 .الصغيرة واإلاخىؾؼت

ت بىاؾؼت  :الخمويل عً طسيم زأض املاٌ املخاطس .3 ؼ الاؾدثماٍع ل اإلاشاَع هى غباعة غً أؾلىب أو جلىُت لخمٍى

ل اإلاصغفي بل  شغواث عأؽ اإلااٌ اإلاساػغ، وهي جلىُت ال جلىم غلى جلضًم الىلض فدؿب هما هى الحاٌ في الخمٍى

ل اإلاشغوع مً صون طمان الػائض وال مبلغه وبظلً فهى   جلىم غلى أؾاؽ اإلاشاعهت، خُث ًلىم اإلاشاعن بخمٍى

ًساػغ بأمىاله، ولهظا هغي بأنها حؿاغض أهثر اإلاإؾؿاث الصغيرة واإلاخىؾؼت الجضًضة أو الخىؾػُت التي جىاحه 

( ولُا أو حؼئُا الخؿاعة في خالت فشل اإلاشغوع )اإلاؿدثمغصػىباث في هظا اإلاجاٌ. في هظه الخلىُت ًخدمل اإلاساػغ 

، ومً أحل الخسفُف مً خضة هظه اإلاساػغ فان اإلاس اػغ ال ًىخفي بخلضم الىلض فدؿب بل ٌؿاهم في ئصاعة اإلامٌى

 .اإلاإؾؿت بما ًدلم جؼىعها

ل باصضاع أؾهم غاصًت أو ممخاػة ٌػخبر  الخمويل عً طسيم الظوق املالي )البوزصت(: .4 م الخمٍى يىن ئما غً ػٍغ ٍو

ل باإلاضًىه ل باصضاع الؿىضاث فهى جمٍى م الخمٍى لت ألاحلمً كبُل اإلاشاعهت في عأؽ اإلااٌ، أو غً ػٍغ  . ُت ػٍى

 زابعا: أهداف همويل املؤطظاث الىاشئت

ل اإلاإؾؿاث بصفت غامت واإلاإؾؿ  ت ــــت غضة أهضاف، وجخجلى مً زاللها أهمُــــاث الىاشئت بصفت زاصــــلخمٍى
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ل اإلاصغغ في بػث خغهت الخىمُت ؤلاكخصاصًت والاحخماغُت، وجخمثل فُما ًل ، 2006)زىوي و ؾاوي، : يوصوع الخمٍى

 (375-367الصفداث 

ت للمشغوع ؤلاؾدثماعي باإلمضاص بالخجهيزاث الالػمت؛  .1  جىفير الؿُىلت الظغوٍع

حؿهُل مسخلف الخضفلاث الىلضًت واإلاالُت بين مسخلف ألاغىان الاكخصاصًت بظمان جىظُف اإلاىاعص زاصت  .2

 ألازغي؛ الاكخصاصًت وألاغىانفُما بين الهُئاث اإلاالُت، 

ل الخجاعي وحىص أػغاف جىظم  .3 حغؼُت حؼء مً جيالُف اإلاشغوع ؤلاؾدثماعي حؿخلؼم الصىاغت للخمٍى

ظبؼهااإلاساػغ )البىىن  (؛)وهالء الخأمين طض العجؼ غىض الؿضاص وطمان الحؿاباث ( ٍو

 ًخػاون هإالء ألاػغاف مؼ اللؼاع اإلاصغفي الخجاعي واإلاإؾؿاث اإلاالُت ألازغي لخىفير مىخجاث الخجاعة الضولُت.  .4

ً عجلت الاكخصاص وجدؿين ؤلاهخاج والغفؼ مً ؤلاهخاحُت والاعجلاء ئلى مؿخىي الػاإلاُت .5  ؛جدٍغ

 بائً؛ الخىىع في اليشاػاث اإلاصغفُت وؤلاؾخجابت بصىعة أفظل وأؾغع لؼلباث الؼ   .6

لها؛ .7 م صغم هظه اإلاإؾؿاث وجمٍى ت للمإؾؿاث غً ػٍغ  عفؼ اللضعاث الخصضًٍغ

ل غلى الخىؾؼ وفخذ وخضاث أو زؼىغ ئهخاج حضًضة لهظه اإلاإؾؿاث وػٍاصة حجم أوشؼتها   .8 ٌؿاغض الخمٍى

اصة الػمالت  ؛ومىه ٍػ

ل الخأحيري اإلاإؾؿاث وزاصت اإلاإؾؿاث الىاشئت الحصٌى غلى اإلاػضا  .9 ث وآلاالث ٌؿاغض الخمٍى

والخجهيزاث الحضًثت بالىظغ ئلى ئمياهُاتها اإلاالُت اإلادضوصة وغضم اللضعة غلى ؤلاكتراض مً البىىن، هما 

 ؛ٌؿاهم في الحصٌى الػملت الصػبت

 ؛الحض مً الاؾخضاهت  .10

ل ؤلاؾالمي  .11 م الخمٍى  ؛جفػُل هظام اإلاشاعهت غً ػٍغ

ً و   .12 ل ألاوشؼت الخاصت بالخيٍى ب مً أحل عفؼ الىفاءة والفػالُت لخأهُل الػمل غلى الخىفل وجمٍى الخضٍع

 ؛هظا الىىع مً اإلاإؾؿاث

 .مؿاغضة اإلاإؾؿاث الىاشئت بػُضا غلى طغىغ اإلادُؽ في مغخلت ؤلاهؼالق مً زالٌ آلُت خظاهاث ألاغماٌ  .13

الجصائسي ي ًوفسها البىً الوطني ــل الخــويــائل الخمـــي ومخخلف وطــــل البىىــــاملحوز الثاوي: الخموي

 للمؤطظاث الىاشئت

 ملحت عً البىً الوطني الجصائسي أوال: 

اإلاإعر في  66/178بمىحب ألامغ عكم  1966البىً الىػني الجؼائغي هى بىً ججاعي غمىمي جأؾـ ؾىت 

لُدل مدل زمؿت بىىن أحىبُت )اللغض الػلاعي للجؼائغ وجىوـ، اللغض الصىاعي الخجاعي، البىً  13/06/1966

لُا، بىً باَعـ وهىلىضا، مىخب مػؿىغ للخصم( ش  الىػني للخجاعة والصىاغت في ئفٍغ والتي أصمجذ فُه في جىاٍع

ت الػامت( بشاعع ئعوؿخى ش ي غُفاعا بالجؼائغ  ماعؽ ول مهام البىً الخجاعي ًلؼ ملغه الغئِس ي )اإلاضًٍغ مسخلفت، ٍو

ٌؿتهضف البىً الىػني الجؼائغي مً زالٌ ، صًىاع حؼائغي  ُاع مل 150الػاصمت، هى شغهت طاث أؾهم ًلضع عأؾماله ب 
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لىم بها غضة فئاث مً الؼبائً في مسخلف اإلاجاالث واللؼاغاث الػامت والخاصت، مً أفغاص الػملُاث البىىُت التي ً

وزىاص ومهىُين ومإؾؿاث صغيرة ومخىؾؼت وصىاغاث صغيرة ومخىؾؼت ومإؾؿاث هبيرة ومإؾؿاث غمىمُت 

 الىػًوغيرهم. للبىً الىػني الجؼائغي فغوع ومؿاهماث غضًضة في غضة مإؾؿاث بىىُت ومالُت صازل وزاعج 

 (241، صفدت 2019)مغوان، بىزاعي، و صعاجي ، 

 ثاهيا: وطائل الخمويل التي ًوفسها البىً الوطني الجصائسي 

ل الظي جدخا ل ئال أن هظه حػخبر ألاؾىاق اإلاالُت مصضعا مهما للخمٍى حه اإلاإؾؿاث غلى اإلاضي اإلاخىؾؽ والؼٍى

ا لخلبُت خاحاتها  ل البىيي أمغا طغوٍع الفغصت غير مخاخت في غالبُت ألاخُان للمإؾؿاث، هظا ما ًجػل لجىءها للخمٍى

مىً أن  لُت اإلاسخلفت، إلاا ًلضمه مً كغوض جدىاؾب مذ خاحُاث وزصائص هظه اإلاإؾؿاث ٍو خم جصيُفها ًالخمٍى

 Banque)ئلى كغوض الاؾخغالٌ وكغوض الاؾدثماع  ، الاؾدثماع ،وشاػاث الاؾخغالٌ ،مىطىع اؾخػمالهاخؿب 

National d'Algerie, Rapport Annuel, 2014) 

جدخاج اإلاإؾؿت ئلى كغوض الاؾخغالٌ خؿب وشاغ اإلاإؾؿت، فىجض صوعة  :الخمويل بلسوض الاطخغالٌ .1

ت جمخض مً شغاء البظائؼ ئلى غاًت بُػها، بِىما صوعة اإلاإؾؿاث ؤلاهخاحُت جبضأ بشغاء  اؾخغالٌ اإلاإؾؿت الخجاٍع

ل اإلاىاص غبر مسخلف مغا ً وجدٍى خل ؤلاهخاج، أما اإلاىاص ألاولُت وجيخهي ببُؼ اإلاىخجاث الخامت الصىؼ مغوعا بالخسٍؼ

ً وىنها حشمل اكصغ صوعة اؾخغالٌ هما اهه ولما واهذ كُمت عأؽ  صوعة اإلاإؾؿاث الخضمُت ال ًيىن هىان جسٍؼ

اإلااٌ الػامل هبيرة ولما واهذ الحاحت اكل ئلى الضًىن اللصيرة ألاحل والػىـ صحُذ، مً هظا جدخاج اإلاإؾؿت 

ل صوعة الاؾخغال  ٌ. الاكخصاصًت الجملت كغوض الخمٍى

وشاػها، بمػنى جلىم اإلاإؾؿت وكغوض الاؾخغالٌ هي كغوض كصيرة مً خُث اإلاضة وحؿمذ للمإؾؿت بمماعؾت 

ل بػع ألاصٌى اإلاخضاولت،  م، وجىلؿم ئلى كغوض زاصت مىحهت لخمٍى ل اؾتهالهها، وغملُت ؤلاهخاج والدؿٍى بخمٍى

ل ألاصٌى اإلاخضاولت بصفت غامت، وكغوض بال وكغوض غامت خىكُؼ أو الالتزام في هظا الىىع مً مىحهت لخمٍى

مً  ،ان اإلاإؾؿت أمام اإلاخػاملين مػهااللغوض ًخضزل البىً هؼغف زالث بخىكُؼ وزُلت مخػهضا مً زاللها طم

لبين  ل ألاوشؼت الاؾخغاللُت للمإؾؿت هجض غلى ؾبُل اإلاثاٌ ال  ووؾائل الخمٍى اإلاخاخت غلى مؿخىي البىً لخمٍى

 (Banque National d'Algerie, Rapport Annuel, 2015) :غلى زاللها الحصغ ما ًلي

هي غباعة غً كغوض مػؼاة لخسفُف صػىباث الؿُىلت اإلاىكخت أو اللصيرة حضا، التي  :حظهيالث الصىدوق  .2

جىاحهها اإلاإؾؿت، وغاصة ما ًخم اللجىء ئليها ئلى مثل هظه اللغوض في فتراث مػُىت هنهاًت الشهغ مثال 

ت عواجب وفىاجير الغاػ والىهغباء  دغص البىً الخ، وغاصة ال جخجاوػ مضنها بظػت أًام فلؽ، والهاجف.لدؿٍى ٍو

غلى غضم ججاوػ هظه الفترة وي ال ًخدٌى ئلى سحب غلى اإلاىشىف، وفي خالت اإلاإؾؿاث الىاشئت غالبا ما 

 .ًيىن حؿهُل الصىضوق مشغوغ بخلضًم طمان شخص ي

ًخجؿض هظا اللغض مً زالٌ ؾماح البىً لحؿاب اإلاإؾؿت أن ًيىن مضًىا في : السحب على املىشوف .3

ض غً عصُض خؿابها الجاعي غلى خضوص مبلغ مػين أي اإلابل غ الظي ٌؿمذ للمإؾؿت اؾخػماله مما ًٍؼ
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ىكف البىً مؿخىي البىً ملابل فائضة جدىاؾب ىالفترة التي جم زاللها سحب مبالغ جفىق عصُضها الضائً، ٍو

 مضجه ئلى ؾىت.  وكض جصلخؿاب اللائضة بمجغص غىصة الحؿاب ئلى خالخه الؼبُػُت، 

ل ال ًيىن بمػٌؼ غً جدمل جيالُف ئطافُت كض ال جيىن مغغىبت مً ػغف أصحاب  ئن هظا الىىع مً الخمٍى

 الىاشئت زالفا إلاا ًدضر مؼ اإلاإؾؿاث هبيرة الحجم.  اإلاإؾؿاث

غ ؾىض ألمغ لفائضة البىً اإلالغض في ملابل حػل  :السحب على املىشوف ذي الخعبئت .4 جلىم اإلاإؾؿت بخدٍغ

ػمىالث البىىُت، وبهظا ال ًيىن الحؿاب مضًىا مثل ما هى الحاٌ خؿابها صائىا بلُمت الؿىض مسصىما مىه ال

في السحب غلى اإلاىشىف الػاصي مً حهت ومً حهت أزغي وحىص الؿىض ألمغ واغتراف باإلاضًىهُت اججاه 

 .اإلاصغف اإلالغض الظي ًمىً أن ًلىم باغاصة زصمه

 ؿخسضم ل :اللسض املوطمي ىت هدُجت وشاغ وهى كغض كض ًمخض ئلى أهثر مً حؿػت أشهغ، َو ل خاحت الخٍؼ خمٍى

 مىؾمي اإلاإؾؿت مػُىت الظي ًخميز بازخالٌ بين ؤلاًغاصاث والىفلاث، مما ًىلض خاحت غابغة في عأؽ اإلااٌ الػامل. 

 ل غملُت مالُت في  :كسض السبط هى غباعة غً كغض ًمىذ ئلى اإلاإؾؿت إلاىاحهت الحاحت ئلى الؿُىلت اإلاؼلىبت لخمٍى

 مإهض، ولىىه مإحل فلؽ ألؾباب زاعحُت. الغالب، جدللها شبه 

 ل مسؼون مػين  :الدظبيلاث على البضائع الدؿبُلاث غلى البظائؼ هي غباعة غً كغض ًلضم ئلى اإلاإؾؿت لخمٍى

يبغي غلى البىً أزىاء هظه الػملُت، الخأهض مً وحىص  والحصٌى ملابل طلً غلى بظائؼ هظمان لللغض، ٍو

 لغها ئلى غير طلً مً الخصائص اإلاغجبؼت بهاالبظاغت وػبُػتها ومىاصفاتها ومب

 حػخبر صفلاث الػمىمُت مجاال هاما ليشاغ اإلاإؾؿت، فالحيىمت مً : الدظبيلاث على الصفلاث العموميت

زاللها هفلاتها جسلم ػلبا ئطافُا وبالخالي أؾىاق حضًضة حؿمذ للمإؾؿت بخىؾُؼ اؾدثماعاتها والاؾخفاصة مً 

بُػت الؿىق الػمىمُت كض حؿبب مشاول مالُت للمإؾؿت، وهظا عاحؼ لضخامت ئًغاصاث هظا الؿىق، ولىً ػ

 الضولت جضغؼ حُضا ولىً جخأزغ في الضفؼ اإلاشغوع وامخضاصه غلى غضة ؾىىاث مثال، هما أن 

  الىفاالث مً ػغف البىً ئلى اإلاإؾؿت في الصفلت وطلً لظمانهم أمام الؿلؼاث الػمىمُت جمىذ  :مىح الىفاالث

 (Banque National d'Algerie, Rapport Annuel, 2016): جمىذ هظه الىفاالث غاصة في أعبػت أشياٌوغاصة ما 

هظه الىفالت مً ػغف البىً لخفاصي كُام اإلاإؾؿت التي فاػث  وحػؼىاملىاكصت: هفالت الدخٌو إلى  .1

ع ئطا اوسحب مً اإلاشغوع، وبمجغص أن ٌػؼى  باإلاىاكصت بخلضًم هلىص ؾائلت ئلى ؤلاصاعة اإلاػُىت هخػٍى

 .البىً هظه الىفالت ٌؿلؽ غً اإلاإؾؿت صفؼ الىفالت هلضا

وجمىذ هظه الىفالت مً ػغف البىً لخفاصي كُام الؼبىن بخلضًم الىلىص هظمان  هفالت حظً الخىفير: .2

 .الحؿً جىفُظ الصفلت وفم اإلالاًِـ اإلاىاؾبت

غىض اهتهاء اهجاػ اإلاشغوع، غاصة ما جلخؼؼ ؤلاصاعة صاخبت اإلاشغوع وؿبت مً مبلغ  هفالت اكخطاع الضمان: .3

اإلاإؾؿت ججمُض هظه اليؿبت، وجمىىه بالخالي  الصفلت وجدخفظ بها إلاضة مػُىت، هظمان وختى جخفاصي

لىم بضفػها فػلُا ئطا ظهغث هلائص في  الاؾخفاصة منها فىعا، ًلضم لها البىً هفالت اكخؼاع الظمان، ٍو

 الاهجاػ أزىاء فترة الظمان. 
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في بػع الحاالث جلىم ؤلاصاعاث صاخبت اإلاشغوع بخلضًم حؿبُم اإلاإؾؿاث الفائؼة  هفالت الدظبيم: .4

 .فلت، وال ًمىً أن ًمىذ هظا الدؿبُم فػلُا ئال ئطا خصلذ غلى هفالت الدؿبُم مً ػغف أخض البىىنبالص

  ل الصفلاث  فعليت: جوجدمىح كسوض زالر أهىاع مً اللغوض التي ًمىً أن جمىدها البىىن لخمٍى

ل اإلاؿبم، حؿبُلاث غلى الضًىن الىاشئت وغير اإلاسجلت، وحؿبُلاث غل ى الضًىن الػمىمُت: كغض الخمٍى

 (Banque National d'Algerie, Rapport Annuel, 2017) الىاشئت واإلاسجلت

مىذ هظا الىىع مً اللغوض غىض الهؼالق اإلاشغوع وغىضما ال جخىفغ للمإؾؿت ألامىاٌ  كسض الخمويل املظبم: .1 ٍو

 لالهؼالق في ؤلاهجاػ.  اليافُت

غىضما جيىن اإلاإؾؿت كض أهجؼث وؿبت مً مهمت مً ألاشغاٌ  الىاشئت وغير املسجلت:حظبيلاث على الدًون  .2

ولىً ؤلاصاعة لم حسجل بػض طلً عؾمُا، ولىً جم مالخظت طلً، ًمىنها أن جؼلب مىدها كغض بىاء غلى الىطػُت 

ت لألشغاٌ اإلاىجؼة صون أن ًخأهض مً أن ؤلاصاعة ؾىف جلبل باإلابالغ اإلاضفىغت.  الخلضًٍغ

هظه الدؿبُلاث غىضما جصاصق ؤلاصاعة غلى الىزائم الخاصت  : وجمىذواملسجلتحظبيلاث على الدًون الىاشئت   .3

خضزل البىً هىا الن الضفؼ كض ًخأزغ وكذ الاهتهاء مً ألاشغاٌ.  التي حسجل غىض اهتهاء الاهجاػ أو أحؼاء مىه ٍو

  للمإؾؿت، وجخمثل غملُت الخصم في كُام هى شيل مً أشياٌ اللغوض التي ًمىدها البىً : الخصم الخجازي

دل مدل هظا الصخص في الضائيُت ئلى غاًت  ش الاؾخدلاق، ٍو ت مً خاملها كبل جاٍع البىً بشغاء الىعكت الخجاٍع

ػخبر الخصم فغض كصير  ش، فالبىً ًلىم باغؼاء ؾُىلت لصاخب الىعكت كبل ًدين أحل حؿضًضها، َو هظا الخاٍع

تؼ مبلغا ئلى خلبىً ًضفألاحل باغخباع أن ا ش الاؾخدلاق لخدصُل هظا الضًً وهظا  امل الىعكت الخجاٍع يخظغ جاٍع ٍو

 ملابل مبلغ مػين ٌؿمى ؾػغ الخصم. 

 علد جحويل الفاجوزة (FACTORING).  ل كصير ألاحل ل الفاجىعة غباعة غً جلىُت مالُت في شيل جمٍى غلض جدٍى

ملابل أن جخسلى اإلاإؾؿت ػىغا غً خلىكها بصىعة الحلىق اإلاإؾؿت، ًمىده البىً أو مإؾؿت مالُت مسخصت 

ت،  يىن في الغالب أكل مً اللُمت اإلاداؾبُت الضفتًر ولُت أو بصىعة حؼئُت وبؿػغ جفاوض ي ًضفؼ مؿبلا ٍو

ش اؾخدلاق خؿاباث  والغغض مً هظه الػملُت هى جىفير ؾُىلت هلضًت بشيل مؿخمغ وصون الحاحت ئلى اهخظاع جاٍع

 Banque National d'Algerie, Rapport)اإلاإؾؿت.  لم هىغا مً الضًىامُىُت في وشاغساللبع الص يء الظي ؾُ

Annuel, 2016) 

ت الؼغف ألاٌو ًمثل اإلاإؾؿت   ل الفاجىعة وحىص زالزت أػغاف جيشأ فُما بُنها غالكت ججاٍع وجخؼلب غملُت غلض جدٍى

ل  وهي التي جيىن بدىػتها الحؿاباث اإلاضًىت التي ٌشتريها البىً أو اإلاإؾؿت اإلاالُت اإلاخسصصت في غلض جدٍى

لصض به الؼغف  اإلاضًً للمإؾؿت، أزيرا فان الؼغف الثالث ًخمثل في الفاجىعة، أما الؼغف الثاوي فهى الػمُل ٍو

لي  ل الفاجىعة( )غلضمإؾؿت اإلاالُت أو البىً اإلاخسصص في اليشاغ الخمٍى  جدٍى

 ك ٌ مىً أن هميز  :سض عً طسيم اللبو في هظا الىىع مً اللغوض ًلتزم البىً بدؿضًض لصالح صائً اإلاإؾؿت، ٍو

 بين غضة أشياٌ لهظا الىىع مً اللغوض أهمها

 للبٌى اإلامىىح لظمان مالءة الؼبىن ألامغ الظي ٌػفُه مً جلضًم طماهاث؛ ا .1
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  .اللبٌى اإلالضم في الخجاعة الخاعحُت .2

 اللبٌى اإلالضم في الخجاعة الخاعحُت.  .3

 ًمثل الاؾدثماع غملُت أؾاؾُت غملُت الهؼالق وشاغ اإلاإؾؿت، أو في خالت جىؾُؼ  :الخمويل بلسوض الاطدثماز

لت وؿبُا، ولمجاٌ اؾخغاللها، و  ظلً ًجب أن جخميز هظه الػملُت بيىن الػىائض اإلاىخظغة منها مغجبؼت بمضة ػٍى

ل الاؾدثماع جىاؾب وجأزظ بػين الاغخباع زصائص هظه الػملُت. جيىن اللغوض اإلاىحهت   لخمٍى

لت ومخىؾؼت ألاحل جتراوح مضتها ما بين ؾيخين ) ألاخُان ئلى ( وكض جصل في بػع 2وكغوض الاؾدثماع هي كغوض ػٍى

( ً ل الػلاعاث ( ؾى20غشٍغ ل الاؾدثماعاث،  وجمىذ البىىنت في خالت جمٍى أو اإلاإؾؿاث اإلاالُت اإلاخسصصت لخمٍى

ميزاهُت اإلاإؾؿت والتي جخمثل في: اإلاباوي، ألاالث واإلاػضاث، التي جدُذ للمإؾؿت مماعؾت  أي ألاصٌى الثابخت مً

خم حؿضًض أكؿاغ هظه اللغوض مً ا  ,Banque National d'Algerie) لىخائج التي جدللها اإلاإؾؿت.وشاػها، ٍو

Rapport Annuel, 2015) 

 ؾىىاث، وهي  07ئلى  02بين ٌػخبر كغض مخىؾؽ ألاحل ول كغض ًمىذ إلاضة جتراوح  :اللسوض مخوططت ألاجل

ت إلاضة اهخالن اللغض، مىحهت  لخمىٍل الاؾدثماعاث الخفُفت بمػنى جلً الاؾدثماعاث التي مضة اهخالهها مؿاٍو

مُض ألامىاٌ و ألازؼاع اإلاخػللت بػضم جو ًيىن البىً مػغطا للخؼغ جاإلاػضاث ووؾائل الىلل، مثل: آلاالث و 

 .حؿضًض اللغض

 ل ضف اإلاإؾؿت مً زالٌ اللجىء ئلى هت: اللسوض طويلت ألاجل اؾخػماٌ هظا الىىع مً اللغوض ئلى جمٍى

لت  لت مً الؼمً وجخميز بالخيلفت الػالُت وجدصُل الػىائض فيها ًيىن غلى مضة ػٍى اؾدثماعاث جمخض غلى فترة ػٍى

لت ألاحل جأحي لخلبُت هظا الىىع مً الاخخُاحاث، خُث أنها جفىق مضة   20ؾىىاث، لخصل ئلى  07واللغوض ػٍى

 ٍل اؾدثماعاث ضخمت مثل الحصٌى غلى غلاعاث، أعاض ي...الخؾىت، وهي مىحهت لخمى 

 خاجمت:

ت في وكخىا الحالي الػصهاع حػخبر وغلُه ، اكخصاصًاث اإلاإؾؿاث الىاشئت طغوٍع  زلم مً حؿهمه إلاا هظغا الضٌو

 والخضماث الؿلؼ ئهخاحها زالٌ مً الياملت، الاكخصاصًت الضوعة في وحؿهم جىمل أنها هما للثروة، زلم وبالخالي لللُمت

ت، الاؾتهالهُت ألاؾىاق في وػغخها  احخماغُت، زلُت باغخباعها للمجخمؼ الػمل إلاىاصب وجىفيرها حهت، مً والاؾدثماٍع

غ في هغغبتها مػُىت لظغوف هظغا فانها الاغخُاصًت، ألوشؼتها مؼاولتها غىض أنها ئال. أزغي  حهت مً  أو مىخجاتها جؼٍى

ع أو ججضًض أو جىؾُؼ ئلى جدخاج فانها ؤلاهخاحُت، كضعاتها وججضًض جدؿين  بىحىص ئال ًخم ال والظي اؾدثماعاتها، حػٍى

ل مصاصع ئلى جلجأ وبالخالي الضازلُت، اإلاالُت مىاعصها جىفيها ال ألاخُان أغلب في أنها ئال. لظلً وافُت أمىاٌ عؤوؽ  جمٍى

ل في هاما صوعا ًلػب ألازير فهظا البىىن، أهمها مً والتي زاعحُت  اإلاإؾؿاث. جمٍى

 املساجـــع:    املصادز و كائمت  

 ام ـــغبض الحمُض إلابن، ؾامُت خؿاًً، جضابير صغم اإلاإؾؿاث الىاشئت والابخياع في الجؼائغ كغاءة في أخى .1
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، حامػت مىخىعي، 02، الػضص 05، مجلت البدىر في الػلىص وكاهىن ألاغماٌ، اإلاجلض 20/254اإلاغؾىم الخىفُظي 

 . 10، ص 2020كؿىؼُىت، 

ىت ؾلُمت، اإلاإؾؿاث الىاشئت الصغيرة واإلاخىؾؼت في الجؼائغ واكؼ وجدضًاث، مجلت  .2 بستي غلي، بىغٍى
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 -واقع وجحدًاث -حاطناث الـأعمال كأداة لترقيت املؤسساث الناشئت في الجزائر

Business incubators as a tool for upgrading startups in Algeria - reality and challenges - 

 الجزائر/البويرةحامعت  /ليلى معمري د. 

Algeria /university of bouira /Dr.Layla MAMMERI 

 د. باًت ساعو / حامعت البويرة /الجزائر
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 ملخص الدراست: 

خاكىاث ألاغماُ مً ؤهم وطائل اإلاظاهدة لخىمُت اإلاؼسوغاث الـؿيرة واإلاخىطوت واإلااطظاث الىاػئت، وذلَ مً زالُ  حػخبر           

ؼ قػلُت حظاهم في جدهُو الخىمُت  ل ألاقٍاز ؤلابداغُت بلى مؼاَز الخدماث التي جهدمها لهره اإلااطظاث والتي حػمل مً زاللها غلى جدٍى

 الانخـادًت.

ىزنت البدثُت بلى ببساش دوز خاكىاث ألاغماُ في دغم وجسنُت اإلااطظاث الىاػئت في الجصائس. وذلَ مً زالُ الخوسم تهدف هره ال     

وند زلـذ  لىانؼ اإلااطظاث الىاػئت والحاكىاث في الجصائس ويرا الخددًاث التي جىاحهها الحاكىاث في دغمها للماطظاث الىاػئت. 

ت ف ي مجاُ اخخلان اإلاؼسوغاث واإلااطظاث الىاػئت لم جسم بػد للمظخىي الري خههخه الدُو اإلاخهدمت الدزاطت بلى ؤن الخجسبت الجصائٍس

 وحػخبر ججسبت خدًثت وبظُوت هظسا لحدازت قٌسة اإلااطظاث الىاػئت وللػسانُل التي جىاحهها.

 جىمُت انخـادًت.، خليرة جٌىىلىحُتماطظت هاػئت، خاكىت ؤغماُ، اخخلان ماطظت هاػئت،  الكلماث املفخاحيت:

 

 

Abstract: 

            Business incubators are considered one of the most important means of supporting the development of small and 

medium-sized enterprises and emerging startups, through the services they provide to these institutions, through which 

they work to transform creative ideas into concrete projects that contribute to the achievement of economic development. . 

       This article aims to highlight the role of business incubators in supporting and promoting emerging companies in 

Algeria. This is fulfilled by broaching the reality of startups and incubators in Algeria, as well as the challenges faced by 

incubators in supporting emerging companies. The study concluded that the Algerian experience in the field of startup and 

business incubation has not yet reached the level attained by developed countries and is considered a modern and simple 

experience due to the novelty of the idea of startups and the obstacles they face in reality. 

Keywords: Startup, business incubator, incubating a startup, Technological Park, economic development. 
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     مقدمت:

لهد لهُذ قٌسة بوؼاء ودغم اإلااطظاث الىاػئت للنهىق باالنخـاد اهخماما يبيرا في الػدًد مً الدُو هظسا           

لدوزها الهام في ؤلابداع والخجدًد وضخ الابخٍازاث الجدًدة في الظىم، يما ؤن هره اإلااطظاث ؤزبدذ هجاخها في 

صائس بلى الظعي لخىقير الظسوف اإلاالئمت لدشجُؼ ودغم الانخـادًاث التي جمس بمسخلت اهخهالُت ، وهى ما ًدقؼ بالج

ص مىازد الدولت زازج نواع اإلادسوناث، وهظسا الزجكاع وظبت اإلاساهسة  اإلااطظاث الىاػئت زاؿت في بهاز طُاطت حػٍص

ل الالشم،  في اإلااطظاث الىاػئت لخبىيها ؤقٍاز مظخددزت وببداغُت، قؿالبا ما ججد ؿػىباث في الحـُى غلى الخمٍى

ل لها، ومً هىا بسشث ؤهمُت الحاكىاث في دغم  قهي ال جخمخؼ باللماهاث الٍاقُت لهرا حػصف البىىى غً جهدًم الخمٍى

ومساقهت هره اإلااطظاث زاؿت في اإلاساخل ألاولى لبداًت مؼسوغاتها، خُث جهدم لها حملت مً الخدماث والدظهُالث 

 َؼ همىها وهجاخها. وآلُاث اإلاظاهدة والاطدؼازة والخىظُم بما ًلمً حظس 

وغلى السؾم مً هجاح قٌسة اخخلان اإلااطظاث الىاػئت في الػدًد مً دُو الػالم بال ؤن هره الكٌسة ند         

جإزسث هىغا في الجصائس بكػل الخإزس الخٌىىلىجي غلى مسخلل ألاؿػدة، يما ؤجها لم جدهو الخوىز اإلاولىب هظسا 

 ف اإلاخىزاة لهره الحاكىاث.لىحىد بػم الـػىباث والػسانُل التي جدُى دون بلىؽ ألاهدا

 ومما طبو ًمًٌ هسح ؤلاػٍالُت الخالُت8

 الجزائر؟ في الناشئت جرقيت املؤسساث في ألاعمال حاطناث مساهمت مدى ما

 جىهظم ؤلاػٍالُت الظابهت بلى مجمىغت مً ألاطئلت الكسغُت وهي8

 ما وانؼ اإلااطظاث الىاػئت في الجصائس؟

 الجصائس؟ما مدي هجاح قٌسة الاخخلان في 

 ما هي ؤهم الػسانُل والخددًاث التي جىاحهها الحاكىاث في دغم اإلااطظاث الىاػئت في الجصائس؟ 

 أهميت البحث:

جٌمً ؤهمُت الدزاطت في ؤهمُت الدوز الحُىي والكػاُ الري جلػبه اإلااطظاث الىاػئت زقؼ مػدالث الىمى         

اقت بلى ؤهمُت قٌسة بوؼاء الحاكىاث بهدف مظاهدة وجسنُت هره الانخـادي ودغم الخىمُت الانخـادًت، هرا باإلك

تها وهمىها.  اإلااطظاث للمان اطخمساٍز

 أهداف البحث:

 ببساش الدوز الهام للحاكىاث في دغم ومساقهت اإلااطظاث الىاػئت؛ -

 الخػسف غلى وانؼ اإلااطظاث الىاػئت والحاكىاث في الجصائس؛ -

 ي حػُو هجاح قٌسة اخخلان اإلااطظاث الىاػئت في الجصائس. الخػسف غلى ؤهم اإلاؼاًل والػسانُل الت -
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 ولإلحابت غلى ؤلاػٍالُت وألاطئلت اإلاوسوخت جم جهظُم البدث بلى مدىزًٍ يما ًلي8

 ؤلاهاز الىظسي للماطظاث الىاػئت والحاكىاث أوال:

 وانؼ وجددًاث اإلااطظاث الىاػئت والحاكىاث في الجصائس.ثانيا: 

 8أوال: إلاطار النظري للمؤسساث الناشئت والحاطناث

ل اإلااطظاث الىاػئت ونبل الخوسم لٌُكُت اخخلان اإلااطظاث        جلػب خاكىاث ألاغماُ دوزا هاما في دغم وجمٍى

 الىاػئت البد مً الخػسف ؤوال غلى مكهىمي اإلااطظاث الىاػئت والحاكىاث.

 إلاطار النظري للمؤسساث الناشئت:  -1-1

  فهوم املؤسساث الناشئت:م -1-1-1

لمت  Startupحػسف اإلااطظاث الىاػئت       اؿوالخا خظب الهامىض الاهجليزي، غلى اجها مؼسوع ؿؿير بدؤ للخى، ًو

Startup  ًًجخٍىن مً حصؤStart   " وهى ما ٌؼير  بلى قٌسة الاهوالم وup هىما ٌؼير لكٌسة الىمى الهىي، ؤما باليظبت "

)غبد الالوي و غالُ،  Jeune »حػني اإلااطظاث الؼابت اإلابخٌسة في نواع الخٌىىلىحُا الحدًثت . للهامىض الكسوس ي قهي 

  «entreprise novatrice dans le secteur des nouvelles technologies(211، ؿكدت 0202

غلى ؤجها ماطظت مـممت للىمى بظسغت  Y Cambinatorماطع خاكىت ألاغماُ   Paul grahamوغسقها         

وخدازت جإطِظها ال ججػل منها ماطظت هاػئت يما ؤهه لِع ػسها ؤن حػمل اإلااطظاث الىاػئت بمجاُ الخٌىىلىحُا، 

و زؤض اإلااُ اإلاساهس، الص يء ألاطاس ي الىخُد هى الىمى ، ًل ش يء ؤزس جسبوه مؼ اإلااطظاث  لها غً هٍس خم جمٍى ٍو

 .(52، ؿكدت 0202)ًىطل و ؿدًهي، بؼ الىمىالىاػئت ًد

اهما هي جلَ اإلااطظاث  غلى ؤجها لِظذ وسخت مـؿسة مً اإلااطظاث الٌبري،و  Stev يما غسقها البروقظىز  -

التي جيخهل مً قؼل بلى قؼل ختى جدهو الىجاح في ألازير، قهي جخػلم بىجاح مً الصبائً وهرا ما ٌػلمها 

 .(Steve, 2013, p. 64)الخٌُل

مًٌ بغواء حػٍسل ؤيثر ػمىلُت للماطظاث الىاػئت باغخبازها يُاهاث انخـاد      ًت خدًثت الىالدة جٍاقذ مً ٍو

ؤحل الىحىد، جسجٌص غلى ؤوؼاء مىخجاث غالُت الخهىُت ومبخٌسة وتهدف بلى جىمُت ؤغمالها بهىة في ؤطىام نابلت للخىطؼ 

وفي الىنذ ذاجه جىاحه هره اإلااطظاث اإلاساهس في الؿالب بل وؤًلا غدم الُهين، مما ٌػنى الهدزة غلى الخػسف غلى 

 .(45، ؿكدت 0202)بىغدالت و بً الوُب، الـلت والتي جازس غلى ألاداء والخػبير غنها حمُؼ اإلاخؿيراث ذاث

 8 جخميز اإلااطظاث الىاػئت بمجمىغت الخـائف واإلاخمثلت في8 خصائص املؤسساث الناشئت  -1-1-2

ًاث ػابت ًاقػت وؤمامها زُازا مؤسساث حدًثت العهد: - ًاث هاجحت  نجخميز بٍىجها ػس بما الخوىز والخدُى بلى ػس

 ؤوبؾالم ؤبىابها وبغالن الخظازة.
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 Startupقمً بخدي اإلاميزاث التي جددد مػنى الؼسيت الىاػئت  مؤسساث أمامها فرصت النمو الخدريجي واملتزاًد: -

ؼ وجىلُد بًساد ؤيثر بٌثير مً الخٍالُل التي جخولبها للػمل، بمػنى ؤن اإلااطظاث الىاػئت هي  هي بمٍاهُت همىها الظَس

ادة الخٍالُل،  ادة ؤلاهخاج واإلابُػاث مً دون ٍش اإلااطظاث التي جخمخؼ بةمٍاهُت الازجهاء بػملها الخجازي بظسغت ؤي ٍش

ًاث الىاػئت ال جهخـس يىدُجت غلى ذلَ ًىمى هامؽ ألازباح لدحه ا بؼٍل ًبػث غلى الدهؼت وهى ما ٌػني ؤن الؼس

ًاث نادزة غلى جىلُد ؤزباح يبيرة حدا.  باللسوزة غلى ؤزباح ؤنل ألجها ؿؿيرة بل الػٌع هي ػس

ت غلى ؤقٍاز مؤسساث جخعلق بالخكنولوحيا وحعخمد بشكل رئيس ي عليها - 8 جخميز بإجها ماطظت جهىم ؤغمالها الخجاٍز

ت، يما ٌػخمد ماطظىها غلى الخٌىىلىحُا للىمى والخهدم  والػثىز زائد هت ذيُت وغـٍس ة وبػباع خاحاث الظىم بوٍس

ل مً زالُ اإلاىـاث غلى ألاهترهذ ومً زالُ الكىش باإلاظاغدة والدغم مً نبل خاكىاث ألاغماُ.  غلى الخمٍى

ا باإلاهازهت مؼ ألازباح التي جدـل غليها 8 حػخبر ػسيت جخولب جٍالُل ؿؿيرة حدمؤسساث جخطلب جكاليف منخفظت -

ؼ وقجائي بػم الص يء ومً ألامثلت غلى ذل8َ ػسيت ؤماشون ، حىحل،  وغادة ما جإحي هره ألازباح بؼٍل طَس

  .(273، ؿكدت 0202)بً الوُب، ماًٌسوطكذ، قاٌع بىى

 دورة حياة املؤسساث الناشئت: -1-1-3

ًمًٌ جمُيز غدة مساخل في خُاة اإلااطظاث الىاػئت مسجبوت بمظخىي الىمى الري جدههه وهي مىضحت مً 

 زالُ الؼٍل اإلاىالي.

 8 دوزة خُاة اإلااطظت الىاػئت 22الؼٍل زنم 

 

ان ؤمُىت، غمازوغاملصدر:  ًاث الىاػئت في الجصائس بين وانػها ومخولباث هجاخها، يخاب حماعي بػىىان  مٍص زدًجت اًمان، الؼس

اإلااطظاث الىاػئت ودوزها في ؤلاوػاغ الانخـادي في الجصائس، مسبر اإلااطظاث الـؿيرة واإلاخىطوت في الخوىز اإلادلي، خالت مىوهت 

سة، ؾ  سة ، حامػت البٍى  .10البٍى
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هىم بدزاطتها وبلىزتها ختى 8 هي ماملرحلت ألاولى سخلت البدث والخوىز خُث ًملَ اإلاهاُو قٌسة اإلاؼسوع ألاولُت ٍو

ًخدهو مً ًىجها قسؿت غمل خهُهُت، وفي هره اإلاسخلت غادة جيخهل الكٌسة مً هخائج بدث غلمي بلى مؼسوع 

ًاإلا ل الحاكىاث. مهاوالحي، خُث ٌػخمد اإلاهاُو غلى مىازده الراجُت ؤو بػم اإلاظاغداث وؤلاغاهاث   ىذ الدزاطُت وجمٍى

8 وحػسف بمسخلت الاهوالم، خُث حػخبر مسخلت خاطمت هظسا الزجكاع مساهس الكؼل خُث طِخم ألُو املرحلت الثانيت

ب ومالٍي ألاغماُ  مسة الخػٍسل باإلاىخج ودزىله بلى الظىم ولهرا ٌػخمد اإلاهاُو في هره اإلاسخلت غلى دغم مدُوه الهٍس

 ساهسة في هره اإلاسخلت اإلابٌسة.الرًً ًهبلىن باإلا

8 وهي مسخلت ؤلانالع والىمى الري ٌظمذ للؼسيت بخىطُؼ وؼاهها ولهرا ال جدخاج بلى دغم زؤض ماُ املرحلت الثالثت

ل هرا الىمى وفي هكع الىنذ طدبدؤ بمىاحهت مىاقظت متزاًدة ند جدقػها لدزُى اإلاسخلت اإلاىالُت.  اإلاساهس لخمٍى

ػسف بمسخلت الاهصالم في الىادي بظبب جساحؼ اإلاىخج واهسكاق همى الؼسيت ) وادي الحصن( مما ند 8 وحاملرحلت الرابعت

 ًادي بلى زسوج اإلاىخج مً الظىم في خالت غدم جدازى هره الىكػُت. 

8 وهي مسخلت الـػىد مً حدًد ؤو حظلو اإلاىددز للخسوج مً اإلاسخلت الظابهت بكلل جبني ابخٍاز املرحلت الخامست

خم بهجاح حدًد  هه مً حدًد، ٍو ٌظمذ بخدظين اإلاىخج ؤو هسم بهخاحه ووطائل بهخاحه، هسم جىشَػه وبغادة حظٍى

ًاث زؤض ماُ اإلاساهسة ؤًلا.  هره اإلاسخلت غادة بكلل دغم ػس

8 وهي مسخلت بغادة بػث الؼسيت الىاػئت بكلل هجاح اإلاسخلت الظابهت خُث حظخوُؼ الؼسيت ؤن املرحلت السادست

مظخمسا مً حدًد بكلل الاغخماد غلى انخـادًاث الحجم وجسكُم الخٍالُل وهرا مادام الابخٍاز  جدهو همىا

ًاث اإلاىاقظت له بػد مً هسف الؼس ان و غمازوغ، الـكداث الجدًد لم ًخم جهلُده ؤو حػٍى  .(11-10)مٍص

 طار النظري لحاطناث ألاعمال: إلا  -1-2

لجإث الػدًد مً دُو الػالم بلى بوؼاء خاكىاث ؤغماُ بهدف دغم وجسنُت اإلااطظاث الىاػئت للمان 

تها وهمىها باغخبازها مً ؤهم وطائل اإلاظاهدة لخىمُت اإلاؼسوغاث الـؿيرة واإلاخىطوت واإلااطظاث الىاػئت.   اطخمساٍز

 8 حعريف حاطناث ألاعمال -1-2-1

جخىقس غلى خصمت مخٍاملت مً الخدماث وحػمل في مجاُ اطخهباُ حػسف خاكىاث بإجها مىظماث جىمىٍت 

)بلػُد، وزغاًت اإلاؼسوغاث الىاػئت التي ال جملَ ًل الىطائل الالشمت إلاىاحهت مخولباث ؤلاوؼاء والدؼؿُل

 .(42، ؿكدت 0202

ٌُت لحاكىاث ألاغماُ غلى ؤجها هُئاث تهدف بلى مظاغدة اإلااطظاث الىاػئت واإلابدغت  وحػسقها        الجمػُت ألامٍس

ًاقت الظبل اإلاخىىغت  يما ًخم جىقير وطائل الدغم اإلاخػددة منها الدغم اإلاالي والخبراث اإلاسخلكت وألامايً ويرلَ 

ًاث واإلااطظاث  .(037، ؿكدت 0202)هاػم غلي، للمظاغدة غلى بهاء مثل هره الؼس
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 نشأة حاطناث ألاعمال: -1-2-2

ًاث مهاوالجُت  هاجحت، وحػىد قٌسة  حػخبر خاكىاث ألاغماُ ؤخد ؤهم ألادواث اإلاظخسدمت لدغم زلو ػس

ىزى في الىالًاث  Btaviaفي بخاقُا  2737طىت نبل آلان، وؤُو خاكىت ؤغماُ جإطظذ طىت  32ظهىزها بلى  في هٍُى

س الؼبٍاث، اإلاهازاث  ٌُت، يمبادزة لدغم اإلااطظاث الـؿيرة واإلاخىطوت الجدًدة في جإطِع وجوٍى اإلاخددة ألامٍس

و اإلاىخجاث ذاث هابؼ ابخٍازي وببداعي ت وحظٍى ًان  .ؤلاداٍز دة مً هىغها وهدقها  بهُذ الكٌسة لؿاًت الظبػُىاث قٍس

التي جدخاج للخىحُه وزؤض اإلااُ مؿامس لخجظُد ؤقٍازها غلى ؤزق الىانؼ،  (Startup)قهى دغم اإلاؼسوغاث الىاػئت  

ٌُت  ؤما خالُا قهد اهدؼسث قٌسة الحاكىاث يثيرا في الػدًد مً دُو الػالم وججاوش غددها في الىالًاث اإلاخددة ألامٍس

ىزٍا، ويرا في الدُو  هُا والـين ًو ٍا وحىىب بقٍس آلاالف وؤًلا ًىحد الػدًد منها في الدُو ألاوزوبُت وحىىب ؤمٍس

 .(227، ؿكدت 0226)بىالؼػىز، الػسبُت والتي مً  بُنها الجصائس

 مهام حاطناث ألاعمال: -1-2-3

ًاث الىاػئت والـؿيرة في غدة مجاالث  ًاث  مػُىت جهدم اإلاظاغدة للؼس جخمثل خاكىاث ألاغماُ في ػس

و جهدًم مٍان مىاطب لبدء اإلاؼسوع باإلكاقت بلى جهدًم دغم مالي مددد وجهدًم  سها، خُث ًخم ذلَ غً هٍس لخوٍى

و والدغم زالُ ألاػهس ألاولى ؤو الظىت ألاولى  ب الالشم والدظٍى و ممهد لدظخوُؼ الخدٍز ختى جبدؤ غملها غلى بِئت وهٍس

 . والؼٍل اإلاىالي ًىضح ؤهم اإلاهام التي جهىم بها خاكىاث ألاغماُ. (220، ؿكدت 0202)ؿالحي، الاطخمساز بػد ذلَ 

 8 مهام خاكىاث ألاغماُ 20الؼٍل زنم 

 

ؼ الىاػئت املصدر: دزاطت خالت زاؿت حامػتي اإلاظُلت و بىمسداض،  -ؿالحي طلمى، دوز خاكىاث ألاغماُ الجامػُت في مساقهت اإلاؼاَز

ت،  اإلاجلد   .220، ؾ 0202، 22، الػدد 22مجلت الػلىم الانخـادًت والدظُير والػلىم الخجاٍز

 أنواع حاطناث ألاعمال:  -1-2-4

 8(222، ؿكدت 0222)جهاز الػصام، اع خاكىاث ألاغماُ وهيًمًٌ الخمُيز بين مجمىغت مً ؤهى 

 ت ــار الػلمُـــامػاث ومسايص ألابدــــجخىاحد الحاكىاث الـىاغُت بؼٍل غام في الجالحاطناث الصناعيت أو الخقنيت :  -

خمثــــوالخٌىىلىحُ ص وجوٍىـــــىع مً الحاكىــــــالىي لهرا ـــــل الهدف السئِظـــــت، ٍو ـــاث في حػٍص ـــ ؼ الـىاغُت ــــس ندزاث اإلاؼــــ  اَز
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 والخٌىىلىحُت، وذلَ مً زالُ جىقير اإلاخولباث الالشمت لها بؼٍل مدزوض. 

8 تهدف هره الحاكىاث بلى تهُئت اإلاخولباث واإلاظخلصماث اإلاولىبت ألصحاب حاطناث ألابحاث الخكنولوحيت -

ت والخٌىىلىحُت لروي الخبراث واإلااهلين لخىمُت ؤقٍازهم وجىظُل بدىثهم الػلمُت في مجاالث ؤلابداغا ث الكٌٍس

لها بلى مىخجاث طلػُت.  ؤلابداع والخجدًد جمهُدا لخدٍى

ؼ التي تهدف بلى الحاطناث الاقخصادًت - 8 وحػسف ؤًلا خاكىاث الخمٌين وهي الحاكىاث التي حظاغد في همى اإلاؼاَز

 ى جددًاث الكهس وألامُت والبوالت.الخؿلب غل

وهي خاكىاث تهخم بدغم ػبٌت مخىىغت ومخدازلت مً ألاغماُ، والهدف  الحاطناث مخعددة ألاغراض ) مخخلطت(: -

ؼ والخدماث التي جهدمها.  مً هرا الدغم هى زلو خالت الخٍامل في اهخاحُه اإلاؼاَز

ب مٍاها مدددا وبهما وؼاهها ًخىشع غلى غدة ؤمايً والهدف 8 وهي جلَ الحاكىاث التي ال جخولالحاطناث املفخوحت -

ؼ في مىانػها وذلَ مً زالُ جهدًم زدماتها اإلاسخلكت واإلاولىبت  مً هره الحاكىاث هى مظاهدة و اخخلان اإلاؼاَز

 بؿم الىظس غً اإلاٍان الالشم لبدء اإلاؼسوع. 

س 8 وهي الحاكىاث التي حػىد ملٌُتها ؾالب حاطناث غير ربحيت - للحٍىماث والجامػاث والهدف منها ؤلاطهام في جوٍى

ؼ اإلادخلىت لدحها.  اإلاىوهت التي جخىاحد قيها، وال حظخىفي الحاكىاث ؾير السبدُت ؤي هىع مً السطىم مً اإلاؼاَز

ًاث زاؿت خُث تهدف هره حاطناث ربحيت - 8 وهي الحاكىاث التي ًخم بوؼائها مً نبل ؤقساد وحماغاث ؤو ػس

ؼ التي ًخم اخخلاجها، يما حؼترن هره الحاكىاث يرلَ الحـُى غلى وظبت الحاكىاث بل ى جهدًم زدماتها للمؼاَز

ؼ بػد جسسحها ودزىلها طىم الػمل.   مً ؤزباح اإلاؼاَز

8 ًخم اخخلان اإلااطظاث الىاػئت مً هسف الحاكىاث وقو مراحل دعم الحاطناث للمؤسساث الناشئت -1-3

م، الـكداث إلاساخل ؤهمها  8(201-200)هاؿسي و مٍس

 8 في هره اإلاسخلت ًخم الخإيُد مً 8مرحلت الدراست واملناقشت الابخدائيت والخخطيط -

 حدًت ؿاخب الكٌسة ) ؤو اإلاؼسوع (  -

 مدي اهوبام مػاًير الازخباز غلى اإلاظخكُدًً ومؼسوغاتهم. -

و الػمل اإلاهترح غلى ب -  دازة اإلاؼسوع.ندزة قٍس

 هىغُت وهبُػت الخدماث التي ًخولبها اإلاؼسوع مً الحاكىت وندزة الحاكىت غلى جىقيرها. -

 الدزاطت الظىنُت والخوى التي جلمً ندزة اإلاىخج غلى الدزُى لألطىام. -

 الخوى اإلاظخهبلت لخىطػاث اإلاؼسوع. -
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ت حظاغد مرحلت إعداد خطت املشروع - 8 ًخم في هره اإلاسخلت بغداد دزاطاث حدوي مخٍاملت وجهدًم اهدؼازاث بداٍز

 غلى جـمُم هٍُل جىظُمي ًخالءم مؼ هبُػت غمل اإلااطظت وبطتراجُجُتها.

8 في هره اإلاسخلت جلولؼ خاكىاث ألاغماُ بلى جهدًم خصمت مرحلت الخأسيس والانظمام للحاطنت وبدء النشاط -

سـف لها مخٍاملت مً الخدما ث اإلاخىىغت التي جخالءم مؼ اخخُاحاث اإلااطظت اإلادخلىت وجولػاتها اإلاظخهبلُت ٍو

 مىنؼ ًدىاطب مؼ هىع وؼاهها وحجمها. 

8 ًخم زاللها مخابػت ؤداء اإلااطظاث التي حػمل دازل الحاكىت ومظاغدتها غلى مرحلت نمو وجطور املشروع -

الاطدؼازاث مً ألاحهصة الكىُت اإلاخســت اإلاػاوهت بةدازة جدهُو مػدالث همى غالُت مً زالُ اإلاظاغداث و

بُت التي جخم دازل الحاكىت وبالخػاون  الحاكىت غالوة غلى اإلاؼازيت في الىدواث ووزػاث الػمل والدوزاث الخدٍز

 مؼ اإلااطظاث اإلاػىُت.

خُث ًخىنؼ ؤن ًٍىن 8 وهي اإلاسخلت النهائُت باليظبت للمؼسوغاث دازل الحاكىت مرحلت الخخرج من الحاطنت -

 اإلاؼسوع ند خهو ندزا مً الىجاح والىمى وؤؿبذ نادزا غلى بدء وؼاهه زازج الحاكىت بحجم ؤغماُ ؤيبر .

 واقع وجحدًاث املؤسساث الناشئت والحاطناث في الجزائر. ثانيا:

الانخـادًت هدُجت لألهمُت بلى ؤزبختها اإلااطظاث الىاػئت في الػدًد مً الدُو في اإلاظاهمت في الخىمُت 

ؼ الانخـادي والبدث غً بدائل لهواع اإلادسوناث ؤؿبذ الاهخمام بكٌسة  والاحخماغُت وفي بهاز طُاطت الخىَى

ت. س بِئت ألاغماُ الجصائٍس  اإلااطظاث الىاػئت كسوزة ملحت للجصائس لخوٍى

 8 واقع املؤسساث الناشئت في الجزائر -2-1

ؼ مدا زُل يؼكذ الىشازة ألاولى في قترة طابهت غً وكؼ  ص وجىَى حملت مً ؤلاحساءاث التي تهدف بلى حػٍص

 1الانخـاد الىهني وؤغلىذ غً حظهُالث لكائدة الؼباب اإلاظدثمس مً ؤصحاب اإلااطظاث الىاػئت بما قيها جسـُف 

 ؤالف مدل ججازي لكائدتهم وؿىدوم وهني لدغمهم.

ؼ الؼباب ؤصحاب اإلااطظاث ولهد هدقذ الحٍىمت مً زالُ هره ؤلاحساءاث بلى البدث غً خل     ُى ذيُت في مؼاَز

الىاػئت، ونسزث بوؼاء زالر مىاهو جٌىىلىحُت لكائدة الؼباب ؤصحاب اإلااطظاث الىاػئت، ؤوؼاء ؿىدوم وهني 

ٍا"  طىت  يما جم بوؼاء مداقظت للوانت  0202لدغم اإلااطظاث الىاػئت بكاقت بلى اهلمام الجصائس بلى " طمازث ؤقٍس

ً بدسجُل اإلااطظاث الىاػئت في السجل اإلاخجددة والكػا ت، مؼ وكؼ حظهُالث حظمذ لـؿاز اإلاظدثمٍس لُت الوانٍى

 . (40-42، الـكداث 0202)بلهاًد و وازسون، الخجازي 

وبالسؾم مً وحىد بػم اإلابادالث اإلاددودة في بوؼاء اإلااطظاث الىاػئت، بال ؤهه ولحد آلان ال جىحد ججسبت           

ًاة لخجازب  و الالٌترووي، يما ؤجها مجسد مدا ًاث الىاػئت جيؼى في مجاُ الدظٍى زائدة، يما ًالخظ ؤن ؤؾلب الؼس

ًاث الىا  oued knissػئت غلى اإلاظخىي الىهني ػسيت واد يىِع طابهت في الػالم، يما هى الحاُ باليظبت ألهجح الؼس
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 leوهى غبازة غً بغادة قٌسة جم جوبُهها في قسوظا )  0224وهى مىنؼ الٌترووي مسـف لإلغالهاث، جم بهالنه طىت 

bon coin.fr.) ،(0226)بىالؼػىز. 

ذ و الجصائس بلى غدة ؤطباب ًمًٌ جلخُـها في الىهى الخالُتًسحؼ كػل وؼان اإلااطظاث الىاػئت في            )بظٍى

 8 (222-222، الـكداث 0202وازسون، 

 .PIBمً  %2اإلايزاهُت اإلاىحهت للبدث الػلمي في الجصائس ال حػدي  -

ىاء الدولت، اإلااطظاث زاؿت ـــاغلين طــــالكؼ ــــت حػني باالبخٍاز باالػتراى مؼ حمُـــؾُاب طُاطت واضح -

 ؤوغمىمُت والجامػت. 

 كػل الػالنت بين الجامػت، مسيص البدىر واليظُج الانخـادي.  -

 ؾُاب بخـائُاث خُى غدد اإلااطظاث الىاػئت في الجصائس. -

ت للماطظاث الىاػئت في الجصائس. - ؼ الابخٍاٍز ل الٍافي للمؼاَز  ؿػىبت بًجاد الخمٍى

ًاث الىاػئت في الجصائس. -  ؾُاب ؤلاهاز الهاهىوي اإلاىظم لػمل الؼس

ًاث الىاػئت. -  ؾُاب الىظام البُئي الخاؾ بالؼس

 واقع حاطناث ألاعمال في الجزائر: -2-2

قُكسي  23اإلاازر في  56-21مؼ ؿدوز اإلاسطىم الخىكُري زنم  0221نواع الحاكىاث في الجصائس ظهس غام      

اإلاخلمً الهاهىن ألاطاس ي للمؼاجل والري اغخبر الحاكىت ػٍل مً ؤػٍاُ اإلاؼخالث اإلاهخمت بهواع  0221

الحسقُت ويرا هُص اإلااطظاث التي جخٌكل الخدماث باإلكاقت بلى وزػاث السبى اإلاهخمت بالـىاغاث الـؿيرة واإلاهً 

ؼ اإلاىخمين بلى مُدان البدث، خالُا جخىاحد مؼاجل اإلااطظاث في  والًت ) ؤدزاز، ؤم البىاقي، باجىت،  21بداملي اإلاؼاَز

ج، زيؼلت، مُلت وؾسداًت( ٍس ان، بظٌسة، طُدي بلػباض، غىابت، وزنلت، وهسان، البُم، بسج بىغٍس )هبري و مٍص

 .(201، ؿكدت 0200

س الحظائس الخٌىىلىحُت،            وفي بهاز بسهامج الجصائس الالٌتروهُت قهد جم بهالم بطتراجُجُت وهىُت لدغم وجوٍى

وخاكىت  0222خُث جم بوؼاء غدة خاكىاث غبر الىهً غلى ؾساز الحظيرة الخٌىىلىحُت طُدي غبد هللا في 

خمثل الهدف ألاطاس ي لهره الحاكىاث في 0221، وخاكىت حامػت باجىت طىت 0220ىهسان طىت الخٌىىلىحُا ب ، ٍو

ؼ ؤلابداغُت في مُدان جٌىىلىحُا ؤلاغالم والاجـاُ ومساقهتها بلى ؾاًت بوؼاء  ، Startupجهدًم الدغم الٍامل للمؼاَز

ًالت الىهىُت للحظائس  ذ و وازسون، الخٌىىلىحُا واإلااطظاث الخابػت لهاوذلَ  مً زالُ ابسام اجكانُاث مؼ الى )بظٍى

 .(220، ؿكدت 0202

 ، Tstart( مً زالُ بسهامجها 0222في طىت  ooredooاكىت ػسيت) ـــت قىجد خـــاث الخاؿـــت للحاكىــــؤما باليظب      
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( والتي ؤنُمذ بالؼسايت مؼ اإلادزطت الىهىُت اإلاخػددة الخهىُاث بالحساغ، 0225في طىت  Dezzyوخاكىت ػسيت 

( في خين ؤن مكهىم الحاكىاث Alinov, Copcowork ,Incubme ,Sylabs, Consultingوؤزسي بدؤث بالبروش غلى ؾساز ) 

ي خاكىت ألاغماُ لجامػت اإلاظُلت مؼ ؤُو خاكىت حامػُت بالجصائس وه 0227الجامػُت لم ًظهس بال مازسا وذلَ طىت 

ان، لُخم الخها الػمل غلى حػمُم الخجسبت غلى غدة حامػاث ؤزسي    .(202، ؿكدت 0200)هبري و مٍص

 دور حاطناث ألاعمال في الجزائر في إنشاء ودعم املؤسساث الناشئت: -2-3

ادة زلو قسؾ غمل  جلػب        خاكىاث ألاغماُ دوزا هاما في بوؼاء وبهجاح اإلااطظاث الىاػئت مما ٌظمذ بٍص

حدًدة، والجدُو اإلاىالي ًىضح غدد الحاكىاث واإلااطظاث الىاػئت التي جم اخخلاجها ويرا غدد مىاؿب الػمل التي 

 .0227-0223جم جىقيرها في الجصائس زالُ الكترة 

اكىاث واإلااطظاث الىاػئت التي جم اخخلاجها وغدد مىاؿب الػمل التي جم جىقيرها في 8 غدد الح22الجدُو زنم 

 0227-0223الجصائس زالُ الكترة 

 

طازة بىغدالت، هدًاث زدًجت بً هُب، ندزاث وجددًاث خاكىاث ألاغماُ ودوزها في مساقهت اإلااطظاث  الىاػئت مؼ ؤلاػازة  املصدر:

ت والانخـادًت، ؾ لحالت الجصائس مجلت البدىر ؤلاد  .24اٍز

  0227- 0223ًالخظ مً زالُ الجدُو ؤغاله ؤن غدد الحاكىاث في الجصائس غسف ازجكاغا ملحىظا زالُ الكترة       

، وهرا بػد بوؼاء خاكىاث غلى مظخىي ًل مً 0226خاكىت طىت  24بلى  0225خاكىت طىت  21خُث اهخهل مً 

سة وبؼاز وباليظبت  ؼ اإلادخلىت قهد بلـ طىت والًت جُازث، والبٍى مؼسوع لُتراحؼ بػدها بلى  202،  0223لػدد اإلاؼاَز

خاكىت غلى  21مؼسوع مدخلً مً هسف  217، 0225وازجكؼ مجددا مجددا خُث بلـ طىت  0224مؼسوع طىت  71

ؼ. ػٌع هرا الخوىز زواج قٌسة الاخخلان ونبىلها مً هسف ؤصحاب ؤقٍاز اإلاؼاَز  اإلاظخىي الىهني َو

خُث  0227_  0223اء ودغم غدد هام مً اإلااطظاث الىاػئت زالُ الكترة ــــــاث في بوؼـــــاهمذ الحاكىــــلهد ط       

ـــت وطـــــػسي 72،  0225بلـ غددها طىت  ــــسيــــاهمذ هره الؼــ و مىاؿب ػؿل حدًد طاهمذ في جهلُف ــــاث بسلـ

 ت. ـــمػداث البوال
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 8للمؤسساث الناشئت في الجزائرجحدًاث دعم الحاطناث  -2-4

غلى السؾم مً الىجاح الهام الري خههخه خاكىاث ألاغماُ في دغم ومساقهت اإلااطظاث الىاػئت في الػدًد 

، بال ؤن هره الكٌسة لم جدهو الخوىز اإلاولىب في الجصائس، خُث ؤن هىاى بػم الـػىباث واإلاػُهاث التي  مً الدُو

ت اإلااطظاث الىاػئت بدد ذاتها منها ما ًخػلو بالحاكىاث حؼٍل جددًاث ؤمام جوىزها، منها  ما حػلو باطخمساٍز

مًٌ جلخُف ؤهم هره الخددًاث قُما ًلي8  هت الاخخلان. ٍو  باغخبازها قٌسة حدًدة في الجصائس ومنها ما ًخػلو بوٍس

 جإزس ؿدوز الهىاهين واإلاساطُم اإلاىظمت ليؼان خاكىاث ومؼاجل اإلااطظاث. -

 ههف الىعي الظُاس ي والانخـادي بإهمُت خاكىاث ألاغماُ في دغم وجىمُت اإلااطظاث. -

وحىد ؾمىق في مكاهُم خاكىاث ألاغماُ خُث اغخبرها اإلاؼسع الجصائسي ػٌال مً ؤػٍاُ مؼاجل اإلااطظاث التي  -

 جلولؼ بخهدًم الخدماث قهى وذلَ مظاًسة للىمىذج الكسوس ي.

ًافي بإهمُت -  خاكىاث ألاغماُ يألُت لخإطِع انخـاد اإلاػسقت. غدم جىقس وعي 

 بهماُ ؤهمُت زؤض اإلااُ الكٌسي في غملُت حظُير الحاكىاث. -

 مؼٍلت الػهاز والازخُاز الػؼىائي للمىنؼ الجؿسافي لبػم الحاكىاث. -

ل في الجصائس مً بين ؤهم اإلاؼاًل التي جدد مً جوىز الحاكىاث. -  الخمٍى

امػاث واإلااطظاث البدثُت مً حهت والهواغاث الػمىمُت في الجصائس والتي وؼٍل ؤهم ؿػىبت الخيظُو بين الج -

غائو في بوؼاء الحاكىاث واإلاؼاجل وهرا باإلكاقت بلى غدم جىقس ؤلاهازاث والٌكاءاث الالشمت إلدازة وحظُير هره 

 .(52، ؿكدت 0202)بلػُد، اإلاؼاجل

ادًت ال جصاُ زامدة وؾير مظخؿلت بِىما جىدؼس الرهىُت. - ادة، خُث ؤن اإلاهازاث الٍس ؼ جىمُت زوح الٍس  كػل مؼاَز

 الخسلل الخهني وغدم مىايبت الخوىزاث الحاؿلت في بِئت ألاغماُ الػاإلاُت ) الدقؼ الالٌترووي، الخجازة الالٌتروهُت ...(. -

ًاملت خُى اإلاهاوالجُت في الجصائس التي جىاحه الػدًد مً الـػىباث كػل اإلاىزد البؼسي اإلااهل واقخهازه  - لخلكُت 

 والخددًاث زاؿت قُما ًخػلو بىف ألاقٍاز ؤلابداغُت واإلابخٌسة.

جسلل ؤلاهخاحُت وغدم موابهت اإلاػاًير الدولُت، مما ًجػل اإلاىخج الجصائسي ؾير نادز غلى دزُى ألاطىام الٌبري وال  -

 .(27، ؿكدت 0202)بىغدالت و بً الوُب، ًخمخؼ باإلاىاقظت

 خاجمت:

اهوالنا مما طبو ًمًٌ الهُى بإن للحاكىاث دوزا هاما في دغم اإلااطظاث الىاػئت ومظاهدتها إلاىاحهت          

ت هره اإلااطظاث  ؿػىباث مسخلت الاهوالم، وحػخبر قٌسة اخخلان اإلااطظاث الىاػئت خال هاجحا للمان اطخمساٍز
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ت بلى  وشٍادة جىطػها واهدؼازها ويرا مظاهمتها في جدهُو الخىمُت الانخـادًت. وبالسؾم مً طعي الظلواث الجصائٍس

ره الكٌسة الاطخكادة مً ججازب الدُو اإلاخهدمت في مجاُ الحاكىاث ودغم وجسنُت اإلااطظاث الىاػئت ، بال ؤن ه

يما ؤجها ماشالذ جىاحه الػدًد مً الـػىباث والػىائو والتي ؾالبا ما جادي بلى قؼل ، جإزسا في الخجظُدغسقذ 

ؼ وألاغماُ الىاػئت.  اإلاؼاَز

 وهي8 ومما طبو ًمًٌ اطخسالؾ بػم الىخائج اإلاخىؿل بليها

ادًت ومظخددزت قهي ؤيثر غسكت للمساهس، وهرا ما ًوسح مؼٍل  باغخباز  - اإلااطظاث الىاػئت جدمل ؤقٍاز ٍز

لها. ل لهرا الىىع مً اإلااطظاث، خُث حػصف البىىى غً جمٍى  الخمٍى

حػخبر خاكىاث ألاغماُ مً ؤهم ؤحهصة الدغم واإلاساقهت للماطظاث الىاػئت والتي حػمل غلى جسحمت ألاقٍاز  -

ادًت بلى م ؼ انخـادًت وانػُت.الٍس  ؼاَز

و  - ًاث الدظٍى ت في مجاُ اإلااطظاث الىاػئت خدًثت وبظُوت ومهخـسة غلى بػم ػس حػخبر الخجسبت الجصائٍس

الالٌترووي، خُث لم جسم بػد للمظخىي الري خههخه ججازب الدُو اإلاخهدمت التي خههذ هجاخا قػلُا في 

 مظاهمت اإلااطظاث الىاػئت في الخىمُت الانخـادًت.

قذ الجصائس جإزسا في بوؼاء الحاكىاث وهرا زاحؼ لػدة غىامل منها الخسلل الخٌىىلىجي،جإزس ؿدوز غس  -

الهىاهين واإلاساطُم اإلاىظمت لهره الهُئاث، غدم مالءمت مىار ألاغماُ في الجصائس وكػل اإلاىزد البؼسي 

ًاقُت خُى اإلاهاوالجُت.... وؾيرها.  اإلااهل واقخهازه لخلكُت 

ت ، غلى السؾم مً جص  - اًد غدد اإلااطظاث الىاػئت مازسا بال ؤن هره ألازيرة حػاوي مً مؼٍلت الاطخمساٍز

 زاؿت في ظل ؾُاب آلُاث الدغم واإلاساقهت وهى ما ًادي بلى قؼلها في مساخلها ألاولى.

 قائمت املراحع:

 باللغت العربيت: املراحع

ألاغماُ ودوزها في دغم زواد ألاغماُ ودغم الخىمُت الانخـادًت. اإلاجلت (. خاكىاث 0202ؤمل هاػم غلي. ) - -

ت والبُئُت ،   (.2) 22الػلمُت للدزاطاث الخجاٍز

ًاث الىاػئت في الجصائسبين وانػها ومخولباث هجاخها يخاب  - ان، و زدًجت اًمان غمازوغ. الؼس ؤمُىت مٍص

نخـادي في الجصائس. مسبر اإلااطظاث الـؿيرة حماعي بػىىان اإلااطظاث الىاػئت ودوزها في الاوػاغ الا

سة. س اإلادلي، خالت مىوهت البٍى  واإلاخىطوت في الخوٍى

ادًت في ألازدن. مجلت 0222ؤهىز ؤخمد جهاز الػصام. ) - ؼ الٍس (. جإزير اطخسدام خاكىاث ألاغماُ في اهجاح اإلاؼاَز

 (.61الادازة والانخـاد )

جدُى البىىى الخهلُدًت للبىىى الاطالمُت، مدزل هظسي، نساءة (. 0226بلهاطم بىقاجذ، و غالُ بً زابذ. ) -

ذ. اإلااجمس الدولي للمالُت الاطالمُت  4في اإلاػُاز الؼسعي زنم  جدذ  TICIF 2018مؼ دزاطت خالت بىَ الٍٍى

 غىىان8 "الخدُى الى اإلاـسقُت الاطالمُت في الجصائس8 ألاطع والالُاث. الجصائس8 حامػت جِباشة.
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ت للماطظاث الىاػئت باالػازة الى وانػها في الجصائس. مجلت 0202، و وازسون. )زىزٍت بلهاًد - (. دزاطت هظٍس

 (.2) 6خىلُاث حامػت بؼاز في الػلىم الانخـادًت ، 

(. دزاطت مُداهُت لىانؼ اإلااطظاث الىاػئت في الجصائس. مجلت 0202خظين ًىطل، و اطماغُل ؿدًهي. ) -

 .52خىلُاث بؼاز ، ؿكدت 

(. ندزاث وجددًاث اإلااطظاث الىاػئت ومخولباث 0202الت، و هدًاث زدًجت بً الوُب. )طازة بىغد -

 (.1) 5هجاخها مؼ الاػازة لحالت الجصائس. مجلت خىلُاث حامػت بؼاز ، 

ؼ الىاػئت0202طلمى ؿالحي. ) - دزاطت خالت خاكىت  -(. دوز خاكىاث ألاغماُ الجامػُت في مساقهت اإلاؼاَز

ت ، حامػتي اإلاظُلت وبىمسد  (.2) 22اض. مجلت الػلىم الانخـادًت والدظُيرو الػلىم الخجاٍز

دزاطت في اوؼاء خاكىاث ألاغماُ اإلاساقهت  -(. اإلااطظاث الىاػئت وامٍاهُاث الىمى0202طماح بلػُد. ) -

 (.0) 6. مجلت خىلُاث حامػت بؼاز ، -للمؼسوغاث الىاػئت

م. اإلااطظاث الىاػئت وال - حاكىاث في الجصائسبين مخولباث الاحظهساز وجدداث طميرة هاؿسي، و غثماوي مٍس

 الاطخمساز، يخاب حماعي بػىىان اإلااطظاث الىاػئتوالحاكىاث. 

كت بىالؼػىز. ) - 8 دزاطت خالت startup(. دوز خاكىاث ألاغماُ في دغم جىمُت اإلااطظاث الىاػئت 02268ػٍس

 (.0) 22الجصائس. مجلت البؼائس الانخـادًت ، 

(. دغم ومساقهت اإلااطظاث اإلاـؿسة والىاػئت في الجصائس غً ظٍسو 0202و هبُل غالُ. ) مكُد غبد الالوي، -

ًالت الىهىُت لدغم وجىمُت اإلاهاوالجُت   . الجصائس8 موبػت مىـىز الىادي.ANADEالى

ذ، و وازسون. ) - (. وانؼ واقام اإلااطظاث الىاػئت في الجصائس. مجلت خىلُاث حامػت بؼازفي 0202منى بظٍى

 (.1) 5الانخـادًت ، الػلىم 

(. خاكىاث ألاغماُ الخٌىىلىحُت ودوزها في دغم وجسنُت اإلااطظاث الىاػئت، 0202مهدًت بً الوُب. ) -

ا همىذحا. مجلت الابداع ،   (.22) 20ججسبت ماليًز

ان. ) - (. ؤهمُت خاكىاث ألاغماُ الجامػُت في دغم ومساقهت اإلااطظاث 0200هـيرة هبري، و ؤمُىت مٍص

 revue des études sur les institutions et le developpementوالىاػئتمؼ الاػازة لىانؼ الجصائس.  اإلاهاوالجُت

 ،5 (22.) 

 باللغت ألاحنبيت:املراحع 

- Steve, B. (2013). why the lean start-up changes everything. Harvard business review , 5 (9) 
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  حاضىاث الاعمال مً خالل حعزيز املؤسساث الىاشئت

Boosting startups through accelerators. 
 الجزائر /  /جامعت الوادي مليك عمرط د. 

Algeria / University of el oued  /Phd melik omar 

محمد العيد /جامعت الوادي / الجزائرد. جيجاوي   

Dr. tidjeni mohamed el eid  /University of el oued /Algeria 

 د. بوركاًب محـمد عبد املاجد /جامعت خميس ملياهت /الجزائر

Dr. bourkaib Mohamed abd elmajed/ University of khemis miliana/ Algeria 

 ملخص الدراست: 

 ألاصواث ألاغماٌ عواص ًمىذ مما الىاشئت، إلاإؾؿاثا بِئت أغماٌ في خاؾًما ميىًها آلُاث صغم الاغماٌ اإلاباصعجُت أضبدذ

غ ًدخاحىنها التي واإلاؿاغضة ؼ ئلى أفياعهم لخؿٍى  مً مخىىغت مجمىغتخاغىاث واإلاؿغغاث الاغماٌ  جلضمخُث . هاجحت مشاَع

ٌ  الخىاضل وفغص والاعشاص اإلاياجب مثل اإلاؿاغضاث، ل غلى والحطى غ كطض. الخمٍى الاغماٌ  ألصحاب مىاؾب مىار وجىفير الابخياع جؿٍى

ػهم وجىؾُؼ لخأؾِـ اإلاباصعجُت ؼ هػغوعة اإلاباصعجُت الاغماٌ صغم لظا ًبرػ صوع آلُاث اإلاؿخلبل، في مشاَع خُث . الاكخطاصي الىمى لخػٍؼ

 ضب   ،هظا ؿغق مً زالٌ بدثىاهخ
ً
ف بأهم الُاث صغم الاغماٌ اإلاباصعجُت  مً خُثبازغاء الجاهب الىظغي إلاطؿلحاث اإلاىغىع  أ الخػٍغ

 . ألاغماٌ لغواص جىفغها التي اإلاؼاًاخاغىاث الاغماٌ واإلاؿغغاث و]بغاػ  مًاإلاسخلفت وأهىاغها 
ً
 اإلاإؾؿاث جىاحهها التي الخدضًاثب مغوعا

ٌ  الىاشئت   خاغىاث الاغماٌ واإلاؿغغاثواكؼ واإلاغافلت باإلؾلاؽ غلى  الضغم غلى للحطى
ً
 الهضف الى واإلاإؾؿاث الىاشئت بالجؼائغ وضىل

  فهًما الظي ًخمثل في ئغؿاءلهظا البدث  الغئِس ي
ً
ؼ لىُفُت شامال مً زال ٌ مسخلف  الىاشئت للشغواثخاغىاث الاغماٌ واإلاؿغغاث  حػٍؼ

 غاخل التي ًخؿلبها هجاح اإلاإؾؿاث.وفي حمُؼ اإلااشياٌ الضغم الظي جلضمه في شتى اشياله 

 .الاغماٌ، الىمى ثالُاث الضغم، خاغىا ،الىاشئت، الابخياع اإلاإؾؿاث الكلماث املفخاحيت:

Abstract: 

Entrepreneurship support mechanisms have become a critical component of the start-up business environment, 

giving entrepreneurs the tools and assistance, they need to develop their ideas into successful ventures. Business incubators 

and accelerators offer a variety of assistance, such as offices, mentorship, networking opportunities, and access to financing. 

In order to develop innovation and provide a suitable environment for entrepreneurial business owners to establish and 

expand their projects in the future, therefore, the role of support mechanisms for entrepreneurial business emerges as a 

necessity to promote economic growth. Where we address through our research this, starting with enriching the theoretical 

side of the terminology of the subject in terms of defining the most important mechanisms to support entrepreneurial 

business and the different types of business incubators and accelerators and highlighting the advantages they provide to 

entrepreneurs. Through the challenges faced by emerging enterprises to obtain support and accompaniment by projecting 

on the reality of business incubators, accelerators and emerging enterprises in Algeria, reaching the main objective of this 

research, which is to give a comprehensive understanding of how business incubators and accelerators enhance emerging 

companies through the various forms of support that they provide in various forms and in All stages required for the success 

of enterprises. 

Keywords: Startups, innovation, support mechanisms, business incubators, growth. 
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  :مقدمت

 الىمى صفؼ في الىاشئت اإلاإؾؿاثوجىىغا غلى الضوع الظي جلػبه  همىالم ائكخطاصًاث صٌو الػ أهثر حػخمض 

ػخبر فهي الخؿىع الىبير في الخىىىلىحُا ومجاٌ الاغماٌ والخلىُت،الػمل، زاضت في غل  فغص وزلم الاكخطاصي
ُ
 ح

ا ميىًها ًُ ض مً خضة و  الؿىق  ئلى حضًضة وزضماث مىخجاث جلضم خُث انهامً  بالحُاة هابؼ لكخطاص عئِؿ جٍؼ

ؼ في ؿاغضةأن ح ىً للمإؾؿاث الىاشئتمً طلً ئلى فُه، باإلغافت اإلاىافؿت  حضًضة، ضىاغاث وئوشاء الاكخطاص جىَى

ا  مإؾؿت هاشئتئوشاء  ئن
ً
ظلً فان اؾخسضام ل ألاولى،في مغاخلها باإلاساؾغ زطىضا أمًغا ضػًبا ومدفىف

م الىجاح أؾهل للػضًض مً عواص ألاغماٌ  آلالُاثجمىذ هظه ، خاغىاث ومؿغغاث ألاغماٌ ًمىً أن ًجػل ؾٍغ

ؼاثىاشئت ألاصواث وؤلاعشاصاث و الإؾؿت اإلا  والىجاح. للىمى التي جدخاحها  الخػٍؼ

لها هدجيخهج الجؼائغ هظالً هباقي الضٌو في ؾ  الىاشئت فياإلاإؾؿاث  مؿاغضة ؾُاؾتى الخىمُت الاكخطاصًت ٍغ

لها ئججاه البلاء  حمُؼ مغاخل خُاتها لخخمىً مً ومغافلت مً زالٌ ئوشاء آلُاث لضغم  والىمى، وطالًشم ؾٍغ

 الىاشت،  اإلاإؾؿاث

 إشكاليت البحث:

ٌ  جخمدىع  الضعاؾت هظه حػالجها التي ؤلاشيالُت فان ؾبم ما غلى بىاء  ٌ  خى  الخالي: الدؿاؤ

 الىاشئت؟املؤسساث  حعزيزفي حاضىاث ألاعمال كيف حساهم 

 لخىبثم مىه الدؿاؤلث الفغغُت الخالُت:

: ماهي  واإلاإؾؿاث الىاشئت؟ الاغماٌاإلافاهُم اإلاغجبؿت بداغىاث  الؿىؤاٌ ألاٌو

ـــــاوي:   الىاشئت؟ اإلاإؾؿاث جىاحهها التيوالطػىباث  الخدضًاث هي ماالؿإاٌ الثــ

 الىاشئت؟ مإؾؿاثلل الاغماٌ خاغىاث جىفغه يظال والضغم اإلاىاعص الؿإاٌ الثالث: ما

 اإلادخػىت؟ الىاشئت اإلاإؾؿاث هجاح في حؿاهم التي الغئِؿُت الػىامل هي ماالؿإاٌ الغابؼ: 

 :الفرضیاث

 :الخالیت الفغغیاث ضیاغت یمىىىا بها، اإلاخػللت الفغغیت والدؿاؤلث الغئیؿیت ؤلاشيالیت غلى لإلحابت

 واإلاإؾؿاث الىاشئت مً بين اصواث الخىمُت اللخطاصًت.حػخبر خاغىاث الاغماٌ الفغغُت ألاولى:  

 .والاهؿالق الخأؾیـ مغخلت في زاضت ومػىكاث مشاول مًالػضًض  الىاشئت اإلاإؾؿاث جىاحهالفغغُت الثاهُت: 

 .الجؼائغ في الىاشئت اإلاإؾؿاث الاػم إلاؿاغضة اإلاىاعص والضغمجىفير غلى  الاغماٌ خاغىاث الفغغُت الثالثت: حػمل
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ؼ  في الاغماٌ خاغىاث الفغغُت الغابػت: حؿاهم  الىاشئت. اإلاإؾؿاث فػالیتحػٍؼ

 املىهج املخبع في الدراست:

للُاث  ُتوضفصعاؾت مً زالٌ اإلاىهج الىضفي  وؿخسضموالاؾئلت الفغغُت  اإلاؿغوخت ؤلاشيالُت هظه إلاػالجت

خاغىاث والىكىف غلى اإلاؿاهمت التي جلضمها  الىاشئت اغماٌ واإلاإؾؿاثمً خاغىاث  اإلاباصعجُتصغم الاغماٌ 

ؼ اإلاإؾؿاث ألاغماٌ   :الخالُت اإلاداوع  زالٌ مًوطالً  الىاشئت،في حػٍؼ

ٌ  مفاهُم غامت :أوال  .خاغىاث ألاغماٌ خى

ٌ مفاهُم غامت  :ثاهيا  .الىاشئت اإلاإؾؿاث خى

 للحطٌى غلى الضغم واإلاغافلت. الىاشئت الشغواث جىاحهها التي الخدضًاث :ثالثا

 بالجؼائغ خاغىاث ألاغماٌو  الىاشئت واكؼ اإلاإؾؿاث :رابعا

 :الدراست أهميت

ٌ  اإلاىغىع أهمُت مً بضاًت الضعاؾت أهمُت جيبؼ  :الخالُت الػىاضغ في وجخمثل اإلاخىاو

 .ألاغماٌ وخاغىاثأهمُت اإلاإؾؿاث الىاشئت 

 اإلاخىاٌو بالجـؼائغ اإلاىغىع خـضازت

 الضغم. آلُاث جإصيها التي الىظُفت فهم في ألاغماٌ عواص ؿاغضح

 اهداف الدراست:

ٌ  في الضعاؾت اهضاف جخمثل   :الخالُت الػىاضغ الىضى

 واإلاإؾؿاث الىاشئت. لحاغىاث الاغماٌغي ظئزغاء الجاهب الى

 الػالكت بين آلُاث الضغم واإلاإؾؿاث الىاشئت. جىغُذ

 واإلاإؾؿاث الىاشئت في الجؼائغ. خاغىاث ألاغماٌ واكؼ الىكىف غلى

 .الىاشئت وهُفُت الاؾفاصة اللطىي للشغواث خاغىاث ألاغماٌللخدؿين مً آصاء  وغؼ جىضُاث

 مفاهيم عامت حول آلياث دعم الاعمال املبادرجيت.: أوال

  لحاضىاث الاعمال:الخطور الخاريخي  -1

ىُت، اإلاخدضة الىلًاث ئلى ألاغماٌ خاغىاث فىغة بغوػ ًيؿب ٌ  ظهغ خُث ألامٍغ  اغماٌ لحاغىت همىطج او

ىعن بىلًت ىعن مضًىت شماٌ باجفُا مىؿلت في ماهيىؾى ٌؿمى اغماٌ لطاخب ،1959 غام هٍُى  غاصعث خُث هٍُى
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 الشغهت مبنى أزظ الظي ماهيىؾى اغماٌ غلى هظالً وأزغ هبيرة بؿالت في حؿبب مما اإلاضًىت الىبيرة الشغواث أخض

 في انهم ئهدشف ما وؾغغان اليشأة خضًثت الشغواث لدؿخسضمها مؿاخخه بخلؿُم وكام الؿىابم اإلاخػضص اإلاغاصعة

ل الػملُاث في للمؿاغضة خاحت الػضًض  وجىاولذ .(Wagner 2006.p4)لهم جلضًمه غلى غمل ما وهى الُىمُتوالخمٍى

ىُت مما أصي ئلى ئوشاء أٌو  مً صٌو الػالم هظه الخجغبت وزاضت في مىؿلت أوعبا، التي اؾخفاصث مً الخجغبت الامٍغ

. اما غلى اإلاؿخىي الػالم الػغبي، واهذ اٌو ججغبت في مطغ خُث أوشأث 1986خاغىت أغماٌ في أوعوبا في غام 

بػض ضضوع  2003ظهىع أٌو خاغىت بالجؼائغ وان ؾىت ووان  ،1998خاغىت جىىىلىحُت جابػت لىػاعة الطىاغت في غام

ؼأٌو   مشاجل اإلاإؾؿاث.لحاغىاث الاغماٌ خث في طالً الىكذ واهذ حؿمى بلاهىن ألاؾاس ي الًخػمً  حشَغ

 حعريف حاضىاث الاعمال:

ا صوًعا ألاغماٌ خاغىاث جلػب  مً الػضًض غلى الخغلب اإلاإؾؿاث الىاشئت ومؿاغضتها في صغم في خُىًٍ

توكض ضب الػضًض مً الباخثين ئهخمامهم  الىجاح لخدلُم جىاحهها غىض ئهؿالكها وجغافلها التي الخدضًاث والاؾخمغاٍع

 في حػٍغف خػىاث الاغماٌ.

غلى أؾاؽ مباصعة  جإؾـ غامه او زاضه مإؾؿاث انها غلى  (Zinke et al. 2018.p48)ؾغف مً غغفذ

بُت غمل ولضيهم فىغة همء لشغواًمليىن  ول افياعهم جأؾِـ مً مبىغة مغخله في هم الظًً إلاإؾؿينا  ،فلـ جلٍغ

 Schmutzler and Presse)غغف ول مً ،هما هاجحت، هاشئت شغواث لُيىهىا اإلاإؾؿين جأهُل هي الحاغىت مهمت

2021.p33) الجمػُت الىؾىُت وغغغتها . الىاشئت اإلاىحهت للمإؾؿاث بغامج الضغم حمُؼ انها الاغماٌ خاغىت

ىُتاث لحػاه  واإلاياجبالىاشئت  للمإؾؿاثجلضم مىاعص مشترهت  بأنها أماهً (NBIA،2022) الاغماٌ الامٍغ

ين واإلاىظفين. باإلغافت ئلى  ٌ كض ٌػغغىن  طلً،والاؾدشاٍع ل واإلاؿاغضة الخلىُت.  غلى الحطى بِئت لها  وجػمًالخمٍى

ا. ًُ  أهثر أماًها جخؿىع فيها كبل أن جطبذ مىخفُت طاج

 اللؿاع بين بالشغاهت أو الخاص اللؿاع أو الػام لللؿاع جابؼ هُيل ول'' : ُبأنها الجؼائغي  اإلاشغع غغفها هما

ؼ وخاملي الىاشئت للمإؾؿاث صغما ًلترح الخاص، واللؿاع الػام ً ؤلاًىاء ًسظ فُما اإلابخىغة اإلاشاَع  والخيٍى

ل الاؾدشاعة وجلضًم ضةالغؾمُت ( ''والخمٍى  ) 10،ص2020الجٍغ

 مإؾؿت أو بغهامج غً غباعةأنها  ألاغماٌ خاغىتمً زالٌ الخػاٍعف الؿابلت ًمىً ان وؿخسلظ حػٍغف  

غ لضغم مطممتزاضت او غامت   مً ألاولى اإلاغاخل ألاغماٌ اإلاباصعجُت في وأصحاب الىاشئت اإلاإؾؿاث وهمى جؿٍى

 اإلاؿاخاث مثل والخضماث، اإلاىاعص مً مجمىغت الحاغىاث جىفغخُث للخؿغ  غغغت أهثر جيىن  غىضما جأؾِؿها

ً واإلاسخبراث، والخىحُه اإلاىخبُت، ٌ و  الخىاضل، وشبىت ،والخيٍى ل، بهضف غلى الحطى  الشغواث مؿاغضة الخمٍى

 .واإلاؿاهمت في الخىمُت الاكخطاصًت والىمى البلاء غلىطاث الاغماٌ اإلاباصعجُت  الىاشئت

 أهواع حاضىاث الاعمال:

 :والخالي ضىفها ( خُث134، ص2014 مطؿفى) جطيُف هى شمىلُت ألاهثر الخطيُف ًيىن  ان ًمىً
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 واإلاغجبؿت ؤلاكلُمُت والحاغاث الضولُت الاغماٌ خاغىاث وحشمل)والىضاًت  الؿبُػت خُث مً الاغماٌ خاغىاث

 مً الاغماٌ الجامػُت(،و خاغىاث والحاغىاث الىبيرة باإلاإؾؿاث واإلالغجبؿت الخاص لللؿاع والخابػت بالحيىمت

 اإلاإؾؿاث بين جغبـ وخاغىاث الخمىين وخاغىاث عبدُت وغير عبدُت اغماٌ خاغىاث الى وجىلؿم)ألاهضاف  خُث

 الاغماٌ الػاإلاُت(، وخاغىاث الشغواث ئؾخلؿاب الى تهضف خاغىاث الىبيرةو والحيىمُت واإلاطغغة الطغيرة

 وخاغىاث اإلاخسططت الخلىُاث وخاغىاث وبدثُت جىىىلىحُت خاغىاث الطىاغُتو الاغماٌ خاغىاث)اإلاخسططت 

 طاث )مثل اإلاخػضصة لغماٌ الخاضت( وخاغىاث ألاهضاف وطاث اإلاىخبُت الاغماٌ وخاغىاث الخضماث وشاؽ طاث

 اإلافخىخت(. والحاغىاث اإلاسخلؿت الافتراغُت والحاغىاث الحاغىاث اإلاخياملت الخضماث

 :أضىاف زالر ئلى (Tripathi and Oivo 2020)كؿمهاهما  

 ًىاكش خُثمجاها والاؾدشاعة الخبرة جلضًم غلى كائمت خاغىاث هي: ربحيت غير الاعمال حاضىاث 

خللىن  فيهم ًثلىن  الظًً الازغون وألاغػاء اإلاهىُين مؼ أفياعهم اإلاشاعوىن  غ جىحيهاث ٍو  .ألاوؿب الػمل فىغة لخؿٍى

 مثل زضماتها جلضًم ملابل عؾىم اؾدُفاء غلى حػخمض الحاغىاث مً الىىع هظا :الربحيت الاعمال حاضىاث 

 .اللاهىهُين واإلاىظفين اإلاداؾبت مؿدشاعي  مؼ الخىاضل او الخىىىلىحُا وهلل والًجاع الخدخُت، البيُت اؾخغالٌ

غ( ومىظفين ؾلبت) للمشاعهين بغامج جلضم :الجامعيت الاعمال حاضىاث   وئوشاء وافياعهم مهاعاتهم لخؿٍى

ٌ  وجلضًم اغماٌ ٌ  هلل في وحؿاغض الاولى مغاخلها في للشغواث اإلاىاؾبت الاجطاٌ شبياث وجىفير مبخىغة خلى  ألاضى

ت   .الىاشئت اإلاإؾؿاث الى واإلاىظفين للؿلبت الفىٍغ

مً زالٌ الخلؿُماث الؿابلت وؿخيخج ان الخلؿُم الاوضح والظي ًبخػض غً جضازل ابػاصه هى الخلؿُم مً 

الخاضت خُث ًمىً ججمُؼ باقي الىىاع  الاغماٌحاضنات وخاغىاث الاغماٌ الػامت والظي ًخػمً خُث الخبػُت 

فه لحاغىاث مً هظا الخلؿُم  الاشاة هظالً ان اإلاشغع الجؼائغي ئغخمض الىىغين، وججضع جدذ هظًً  زالٌ حػٍغ

ضة  254-20عكم  اٌ جىفُظيالاغماٌ في اإلاغؾىم     .2020لؿىت  55الغؾمُت غضصمً الجٍغ

 حاضىاث الاعمال: املساعداث التي جقدمها

 جؼوٍض اإلاإؾؿؿاث الىاشئت باإلاىاعص زالٌ الاغماٌ اإلاباصعجُت مً صغم في مهًما صوًعا ألاغماٌ خاغىاث جلػب

خُث خضص غضص هبير مً الباخثين في اإلاجاٌ هظا الضوعفي . والىجاح للىمى ئلُه ًدخاحىن  الظي الاػمت وجلضًم والضغم

ت لفائضة أصحاب الاغماٌ اإلاباصعجُت.  كُامها بمجمىغت مً اليشاؾاث الػغوٍع

 اهضاف جدلُم احل خاغىاث الاغماٌ مً جلضمها التي اإلاؿاغضاث( 141، ص2014,للض خضص )مطؿفى

 :بالػىاضغ الخالُت الىاشئت اإلاإؾؿاث

 اإلاػامل مً للمشغوع الاػمت اإلاغافم الىاشئت للمإؾؿاث الاغماٌ خاغىاث جىفغ :الخحخيت البييت -

ت مً الاخخُاحاث وول  والخجهيزاث  واإلاسخبراث  .الؿغق  بشتى الػغوٍع

ً وأماهً واللاغاث اإلاياجب مثل اإلاشغوع هخفُظ بمخؿلباث اإلاجهؼة الاماهً جىفير :الخحخيت الخدماث -  .الخسٍؼ
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 .الالػمت الػمل زؿـ ئغضاص في الىاشت للمإؾؿاث اإلاؿاغضة جلضًم :الاستراجيجيت الخدماث -

ٌ  البشغي  اإلاىعص ئؾخلؿاب في تـــالىاشئ اإلاإؾؿاث مؿاغضة :إلاجرائيت الخدماث -  غل ى والحطى

 .والدؿىق  الخمىٍل

 وجىفير واإلاخسططين والخبراء اإلاغشضًً وجىفير الخلىُت هلل غملُت في اإلاؿاغضة :الفىيت الخدماث جقدًم -

ب مغاهؼ   .الحاغىاث إلاىدؿبي والخػلُم الخضٍع

 .اإلاالُت أغبائه وجدمل الغؾمي الدسجُل في واإلاؿاغضة اللاهىهُت الاؾدشاعاث جلضًم: القاهوهيت الخدماث -

 اإلاإؾؿاث ٌؿاغضة مما والخيامل الخبراث جباصٌ بهضف الػالكاث مً شبىت بىاء :الخواصل شبكاث بىاء -

  .مدُؿدها في مفُضة غالكاث بىاء مً للحاغىت اإلاىدؿبت

 اإلالضمتخاغىاث الاغماٌ  ؿاغضاثم  ) 56ص 2022 ٍىت غامغ غبض الضائمػ  و ؾاعق غلي حاؾم(هما كؿم

  :الخلؿُم الخالي خؿب  الىاشئت مإؾؿاثلخػؼػ لل

ت واإلاداؾبُت  :الخدماث الاداريتوالسكريخاريت  اإلاؿاغضة في بىاء الهُيل لخىظُمي وجلضًم اإلاؿاغضة ؤلاصاٍع

 وزضماث الاجطاٌ والاؾخلباٌ.

ل، الحطٌى غلى عأؽ :خدماث الخمويل   اإلااٌ. جلضًم اإلاؿاغضة في الىضٌى الى الخمٍى

 للمؿاغضة غلى بضء اليشاؽ.جىفير اإلاؿاخاث وألاماهً اإلاجهؼة  خدماث البييت الخحخيت:

 اللاهىهُت هم زالٌ الخػٍغف باللىائذ وؤلاحغاءاث اللاهىهُت. اإلاشىعة جلضًم الاسدشاراث القاهوهيت:

 والخطضًغ، واإلابُػاث الؿىق  أبدار في جلضًم مػلىماث غً الؿىق واإلاؿاغضة الخدماث الدسويقيت:

غ في اإلاؿاغضة  اإلاىخجاث. وخماًت جؿٍى

 ثاهيا: مفاهيم عامت حول املؤسساث الىاشئت.

 ومؼ الىظائف، وجسلم الابخياع حشجؼ غلى ألنها اكخطاصأي صولت، مً مهًما حؼًءا الىاشئت اإلاإؾؿاث حػض

 اإلاىاعص هلظ مً الخأؾِـ بؿبب ألاولى مغاخلها في البلاء أحل مً جيافذ الىاشئت اإلاإؾؿاث مً الػضًض فان طلً

 جدخاحه الظي والضغم باإلاىاعص الىاشئت اإلاإؾؿاث لتزوٍض ومؿغغاث ألاغماٌ خاغىاث ئوشاء والضغم، اطاًخم

 .والىمى لإلهؿالق

 :الىاشئت املؤسساث حعريف

ضج   شغهت ضغيرة بضاث خال أو وشاؽ لبضء غمل انها بضء غمل حضًض او ( (cambridgeٌػغفها كامىؽ همبًر

   .احضًض ججاعي حضًضي او غملُت جخػمً فػال 

هماطج ؾىىاث هدض اكص ى لضيها 10هي مإؾؿاث ًبلغ غمغها (Schmutzler and Presse 2021.p35) ٌػغفها

 .زضما ث مبخىغة وجلضم مىخجاث أو ظفين لمى لمسؿـ وجملً  اإلابُػا ثمغجفؼ همى طاث أغماٌ 
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ؼ او شغواث انها الىاشئت ( اإلاإؾؿاثZinke et al. 2018)هما غغف   مىخج جلضًم بهضف الخأؾِـ خضًثت مشاَع

غ كابل اغماٌ همىطج في مبخىغة زضمت او  .الخفىق في الؿىق   وجملً ئمياهُاث، غالُا همىا وجظهغ للخؿٍى

 الجضًضة. الخلىُاث بمجاٌ جيشـ التي مبخىغة، بالزظ فخُت شغهت ( انهاlarousse) ،2023 كامىؽ هما ٌػغفها

ف اإلاإؾؿاث الىاشئت هي مإؾؿت فاث الؿابلت ًمىىىه حػٍغ  وجخميز مغخلت الاهؿالق، في مً زالٌ الخػٍغ

 أو مىخجاث وجلضًم جؿىٍغ غلى والضغم وجغهؼ وشاؾها اإلاىاعص هلظ بؿبب الُلين صعحتاإلاساؾغ وغضم باعجفاع

 هى اإلاإؾؿت هضف والابخياع لُيىن  والخلىُاث الجضًضة بالخىىىلىحُا جغجبـ ما وغالًبا الؿىق  ئلى حضًضة زضماث

 .والخىؾؼ الىمى

  املؤسساث الىاشئت: دورة حياة

 الاهؿالق بمغخلت الػاصًت اإلاإؾؿاث جمغ خُث الػاصًت اإلاإؾؿاث باقي غً الىاشئت اإلاإؾؿاث خُاة صوعة جسخلف

ػخبر  بالغوىص وجيخهي والىضج الىمى زم والاؾخلغاع أهم مً كضم مسؿـ لضوعة خُاة  Paul Grahamوالانهُاع، َو

 (: مىدنى صوعة خُاة اإلاإؾؿاث الىاشئت01الشيل )                  اإلاإؾؿاث الىاشئت:

 

 ( مؼ ئغافت جىغُداث مً كبل الباخثين.Businessinsider) ,2012اإلاطضع: 

ػا همىا زاللها حشهض الؿاخم الاهؿالق بمغخلت بضاًت الىاشئت اإلاإؾؿاث خُاة صوعة ًىضح الشيل  ؾَغ

 الحؼن  بدىع Paul Graham ؾماها مىؿلت هي والغوىص الفشل مىؿلت هدى هؼول هبير باهؼلق جىطضم ما ؾغغان

 مً الُخضح الظي اإلايشىص إلاىكؼ الى جطل ختى الخظبظب مغخلت لخضزل بالخدؿِىاث واللُام غليهاالىفاح ًجب غىضها

م زالله  .الىجاح الىمى ؾٍغ
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 املؤسساث الىاشئت: جىاحهجحدًاث التي  -ثالثا

 :ًلي ما الخدضًاث هظه جخػمً. وجىمُتها ئوشائها مغخلت أزىاء الخدضًاث مً مجمىغت الىاشئت الشغواث جىاحه

 فان الخدضًاث الخىاحهها اإلاإؾؿاث الىاشئت جخمثل في:(Bekkari and abelkader 2021)خؿب 

 حؿخدىط فُه الشغواث الىبيرة غلى الؿىق. مغهؼي، اكخطاص ًخطف بأهه الىؾني االلخطاص ؾبُػت  -

 الخضماث وهىما ًجهض اإلاإؾؿاث الىاشئت مً زالٌ اللُام باغماٌ الخضماث التي جدخاحها. كؿاع غػف  -

ل الظاحي  - ل مً أهبر الػلباث مما ًضفػهم للخمٍى ل خُث ٌػخبرمشيل الىضٌى للخمٍى غضم جىفغ آلُاث الخمٍى

 او الدشاعوي اإلادضوص.

ض مً اإلاساؾغ. الغكمي مماًدض الضفؼ هظم جىفغ غضم -  مً ؾهىلت جضاٌو ألامىاٌ ًٍؼ

 الاهترهذ والغكمىت بؿبب ئخخياع الخضمت وكلت اإلاىافؿت. غػف زضماث -

ؼ في مجاٌ  غضم مؿاًغة اإلاىظىمت -  الاغماٌ.اللاهىهُت للخؿىع الؿَغ

 غػف البنى الخدخُت وشبياث اإلاىاضالث. :اإلاىاضالذ وكىىاث الجاهب الىحِؿتي -

االشتراوي وجخضح في الفغق بين اإلاػامالث البىيي واإلاػخلضاث  الىظام وجغؾباث ُتوصًي احخماغُت اغخباعاث -

 الضًيُت والاحخماغُت.

 هظالً:ًمىً ان هػُف اليها 

 غُاب عوح اإلاباصعة والابخياع وزلافت جدضي الطػاب.   -

 غضم جىاحض خاغىاث ومؿغغاث الاغماٌ غبر وامل التراب الىؾني.  -

ػاث  - ػت في بِىت الاغماٌ.غضم مغاحػت الدشَغ  إلاؿاًغة الخغيراث الؿَغ

 لخظلُل الطػاب.غػف شبياث الخىاضل بين الشغواث الىاشئت مماًفلضها الخيامل  -

ؾُاؾُت اإلاغجبؿت  وفي الىكذ الغاهً ػاص عوىص الاكخطاص الػالمي اإلاخازغ بمسلفاث حائدت وىعها وألاحىاء الجُى 

 بالحغب الاهغاهُت الغوؾُت مً ضػىباث جؿىع اإلاإؾؿاث الىاشئت.

، الىػٍغ مطالح:)الخالُت ؤلاحغاءاث غملها مسؿـ غمً الحيىمت وغػذ الخدضًاث هظه إلاىاحهت  (2022ألاٌو

ل أحل مً الخؿبُلُت الىطىص وئضضاع ؤلالىترووي الضفؼ وؾائـ لالبخياع جىظُمي ئؾاع ئوشاء -  الدشاعوي، الخمٍى

عي ؤلاؾاع مغاحػت -  الىاشئت، الـمإؾؿاث مؼ مغوهت أهثر لجػلها ؤلالىتروهُت للخجاعة الدشَغ

ً مً وغيرها الىاشئت الـمإؾؿاث لطالح الـمإؾؿاث ئوشاء ئحغاءاث جبؿُـ -  الـمبخضئين، الـمؿدثمٍغ

 الظاجُين، والـملاولين الحغة ألاغماٌ ألصحاب الىاشئت الـمإؾؿاث ئوشاء -

ؼ -   ؤلالىتروهُت، والخجاعة ؤلالىترووي الضفؼ زالٌ مً اإلاالي لإلشغان هأصاة الىاشئت اإلاإؾؿاث صوع  حػٍؼ

ت، الىاشئت الـمإؾؿاث لطىضوق  ئكلُمُت ممثلُاث ئوشاء -  الجؼائٍغ
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  ،{Algeria Venture} غمىمي مؿغع زالٌ مً الىاشئت الـمإؾؿاث ئوشاء في لإلؾغاع بغهامج ئؾالق -

 البالص، ولًاث ول في ومؿغغاث خاغىاث ئوشاء -

 مؿخىاها، وجأهُل الحاغىاث لخلُُم هظام وغؼ -

 الـمالُت، الخىىىلىحُاث مجاٌ جيشـ التي الىاشئت الـمإؾؿاث لطالح" مالي مسبر" اؾخدضار -

 الجؼائغ، مغجبت وجدؿين الـمػغفت واكخطاص والازتراع الىاشئت بالـمإؾؿاث الـمخػللت الضولُت الخطيُفاث ئخطاء -

  الىاشئت، الـمإؾؿاث لطالح الػمل أعباب أغباء جللُظ -

  لالبخياعاث، مشترن ئًضاع وضىضوق  لالؾدثماع ضىضوق  إلوشاء ؤلاحغاءاث وجسفُف عأؽ ماٌ الـمساؾغ حشجُؼ -

ؼ -  .الجؼائغ في الىاشئت الـمإؾؿاث في بالؾدثماع الىفُلت الاؾدثماع ضىاصًم مؼ الخػاون  حػٍؼ

 :بالجزائرالاعمال  وحاضىاث الىاشئت املؤسساث واقع -رابعا

اإلادفىفت بػضًض غىائم  اإلاجالثغلى غغاع باقي الخجاعب في الػالم ًبلى مجاٌ وشاؽ اإلاإؾؿاث الىاشئت مً 

 ٌ ل، وجضوي في مؿخى الخبرة الطػىباث فيهظه وجخمثل أهم  والخؿىع، الضزى ٌ  اثوضػىب الافخلاع للخمٍى  ئلى الىضى

ت والحىاحؼ ألاؾىاق، ألاغماٌ، ومشاول جلىُت مثل الاهترهذ وغلباث  وعحاٌ الباخثين بين الخػاون  وهلظ. ؤلاصاٍع

وصغم، وهظا ًخدلم مً زالٌ ئهخام إلااجىفغه لها مً خماًت  الاغماٌ كاهىهُت وهى ماًفغع ئهػمامها للحاغىاث

ت. اث ؾُاؾاجه الخىمٍى  خيىمي ًػػها في أولٍى

عي هظام مً الجؼائغي  بالكخطاص الهخلاٌلمً زالٌ بغهامجها الخىمىي الحالي الجؼائغ  حؿعى  ٌػخمض هظام ئلى َع

 الاغماٌ صغم آلُاث ًىىع أن شأهه مً كىي  بُئي هظام اوشاءوطالً باإلاػغفت  اكخطاص وغلى أزغي  مىخجت كؿاغاث غلى

ػاغف  اإلاباصعجُت وللىكىف غلى واكؼ اإلاإؾؿاث الىاشئت وخاغىاث الاغماٌ وهػغا الىاشئت،  اإلاإؾؿاث وصغمٍو

 وهي:ىاكؼ لا لخدضًضمً زالٌ زالر ػواًا  الىػغ لػضم جىفغ البُاهذ الضكُلت خٌى اإلاىغىع ئزترها 

 : جطور عدد حاضىاث الاعمال بالجزائر أوال 

لبدث في أغخمضها ا فلضالاغماٌ، خاغىاث  غضص خاغىاث الاغماٌ بالجؼائغ وبالزظواكؼ للىضٌى الى 

الظي ًمثل جؿىع غضص خاغىاث الاغماٌ الجهاث الىضُت وجم ئغضاص الشيل الخالي  بها مً اإلاطغحالغؾمُت البُاهاث 

 :2020/2022بالجؼائغ زالٌ الفترة 
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بالجزائر الاعمال حضىاث عدد جطور ( 02)شكل 

 
 (radioalgerie,2022)و (APS ,2022)ألغخماص غلى امً اغضاص الباخثين ب: اإلاطضع

https://www.aps.dz/ar/economie/113972-63-2020-2021 

https://news.radioalgerie.dz/ar/node/5740 

اللاهىوي  ؤلاؾاع حُث وبػض ضضوع في ئوشاء خاغىاث الاغمال( الخؿىع بالججاه ؤلاًجابي 02)الشيل ًخضح مً  

ل غضص ُلُخم حسج 2021خاغىت لؿىت  29الى  14جؿىع الغكم مً  2020الظي ًىػم ئوشاء خاغيذ الاغماٌ ؾىت 

 .2022تىؾ اغماٌ خاغىت 38

 جطورعدد املؤسساث الىاشئت:-ثاهيا 

لضغم  اإلاطغغة هظامواإلاإؾؿاث  واإلاإؾؿاث الىاشئت اإلاػغفت اكخطاص وػاعةوشاء وبػض ئئغخمضث الجؼائغ   

لالؾخفاصة مً مت وهي شهاصة جثبذ جىفغ مػاًير ػال المً زالٌ خطىلها غلى  الاغماٌ خاغىاثاإلاإؾؿاث الىاشئت و 

ضة مً 254-20 عكم اإلاغؾىم الخىفُظيمدضصة في حؿهُالث وصغم جلضمه الضولت   .  2020 لؿىت 55غضص الغؾمُت الجٍغ

الػالمت  غلى اإلاخدطلت الىاشئت اإلاإؾؿاث غضص غً وبالػبـ ئوشاء اإلاإؾؿاث الىاشئت واكؼلظا في ئؾاع البدث غً 

ل لظالًاإلاخدطلت غلى الػالمت  واإلاإؾؿاث داث في البدثب كمىا والخمٍى  ئغضاص جمو  الىضُت للجهاث الغؾمُت الخطٍغ

 :2020/2022 الفترة زالٌ بالجؼائغ الىاشئت اإلاإؾؿاث غضص جؿىع  ًمثل الظي الخالي الشيل

 

 

 

 

https://www.aps.dz/ar/economie/113972-63-2020-2021
https://news.radioalgerie.dz/ar/node/5740
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 اإلاإؾؿاث الىاشئتغضص ( مسؿـ ًىضح جؿىع 03الشيل )

 

 (radioalgerie,2022)و (APS ,2022) غلى باألغخماص الباخثين اغضاص مً: اإلاطضع

https://www.aps.dz/ar/economie/113972-63-2020-2021 

https://news.radioalgerie.dz/ar/node/5740 

 خاضلت غلى غالمت مإؾؿت الىمىا الىاضح في ئوشاء مإؾؿاث هاشئت ( 03) الشيلًخضح مً زالٌ  

 750ختى شهغ ماعؽ فلـ فلض بلغ  2022مإؾؿت هاشئت، اما في ؾىت 624بلغ غضصها  2021هاشئتخُث زالٌ ؾىت 

 واكؼ الخؿىع الحاضل هدُجت ؤلاهخمام بهظا اللؿاع.وهى ما ًفؿغ  مإؾؿت خاضلت غلى غالمت مإؾؿتهاشئت

 :في حعزيز املؤسساث الىاشئت العلميالخعليم العالي والبحث دور   -ثالثا

ؼ فيوػاعة الخػلُم الػالي والبدث الػلمي جلىم بها  اإلاؿاهمت التي أخضل ًسفى غلى  للبالص  الاكخطاصًت اللضعاث حػٍؼ

، وبهظا الطضص أضضعث الىاشئت اإلاإؾؿاث الاهخمام بسلم زالٌ مًوؤلابضاع  الابخياع غلى كائم كىي  اكخطاص وبىاء

ت بغُت ئوشاء خاغىاث اغماٌ حامػُت في ول حامػت غبر الىؾً   وجدفيز الؿلبتغضًض اللغاعث الخىظُمُت والخدفيًز

ؼ مبخىغة مإؾؿاث هاشئتو حشجُؼ البدث الػلمي ئججاه الابخيا  الىاشئت.ع واإلاإؾؿاث غلى ئوشاء مشاَع

ؼوللىكىف غلى واكؼ   هاث الػلمي كمىا بالبدث غً بُا والبدث الػالي الخػلُم زالٌ مً الىاشئت اإلاإؾؿاث حػٍؼ

جي الجامػت   الخالُت:جىضلىا للىخائج اإلاىضحت بالشياٌ جسظ أصحاب مإؾؿاث هاشئت مً زٍغ
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 الدكخوراه.( ًوضح وسبت أصحاب املؤسساث الىاشئت مً حملت 00الشكل )

 

 (APS ,2023)على  باألعخماد الباحثين اعداد مً: املصدر

https://www.aps.dz/ar/sante-science-technologie/138766-2023-02-01-09-38-43 

ش ألاٌو مً فُ( وؿبت أصحاب اإلاإؾؿاث الىاشئت مً خملت شهاصة الضهخىعاه 04)الشيل ًىضح  غي فختى جاٍع

  .شئت بالجؼائغمً اإلاإؾؿاث الىا %15ب واإلالضعة 2023

 الالىترووي اليشغ في مىطتغً اإلاإؾؿاث الىاشئت جؿىع وؿبت البدىر اإلاىجؼة هما كمىا بالبدث غً 

ت  الػلمُت للمجالث ً التي جدمل ولمت ( في ال(ASJPالجؼائٍغ  ( زالٌ(startupو )شغهت هاشئت( و (هاشئتمإؾؿت )ػىاٍو

 جدطلىا غلى الىخائج الخالُت: خُث 2022وؾىت 2021و2020الؿىىاث 

ASJP مىصت في الىاشئت املؤسساث موضوع في البحوث عدد جطور  (00)الشكل     

 

 اإلاطضع: مً ئغضاص الباخثين

المؤسسات الناشئة 
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خُث ( جؿىعا باإلججاه ؤلاحابي في غضص البدىر في مىغىع اإلاإؾؿاث الىاشئت 05ٌ الشيل )هالخظ مً زال

 وهظا ًإشغ  2022في ؾىت  104و 2021في ؾىت  76و 2020لؿىت  الىاشئت مىغىع اإلاإؾؿاث بدثا في20سجلىا 

 للباخثين بمىغىع اإلاإؾؿاث الىاشئت.لالهخمام اإلاتزاًض 

 الػلمي والبدث الػالي الخػلُم وػاعة اجسظتها التي زالٌ هظه اإلاإشغاث ًمىً عؤٍت صوع ؤلاحغاءاثومً  

اصة الىاضحت فياإلاالجامػُت و  لىسبا غافلتهاإلا  غضص اإلاإؾؿاث الىاشئت. ؿاهمت في الٍؼ

ؼ اإلاإؾؿاث الىاشئت في   اإلاخػمً اللاهىن  ئضضاع"هما لخظ بُان الحيىمت ألازير ؤلاحغاءاث اإلاخسظة لخػٍؼ

ٌ  ألاؾاس ي اللاهىن   وئوشاء الػالمت، إلاىذ وؾىُت لجىت وجىطِب البؿُؿت، اإلاؿاهمت شغهت وئصعاج الظاحي، للملاو

ا الىاشئت اإلاإؾؿاث ومؿغع الىاشئت، للمإؾؿاث الجؼائغي  الطىضوق       ؤلالىتروهُت اإلاىطت وهظا فىخىع  ألجيًر

Startup.dz, ل غً فػال  مغهؼ وئهجاػ الحاغىاث، وجغكُت لضغم بغهامج وئؾالق الىاشئت، اإلاإؾؿاث ومغافلت جمٍى

ؼ زالٌ مً الجامػاث مؿخىي  غلى ومغافلت اؾخلباٌ هُاول وئوشاء ألاولُت، بالىماطج زاص  كؿاع مؼ الخػاون  حػٍؼ

 (aps,2023)"الػالي الخػلُم

 إخخبار صحت الفرضياث:

 الاغماٌ خاغىاث حػخبر :غلى ئزخباع الفغغُت ألاولى جىضلذ الضعاؾت الى صحت الفغغُت ألاولى التي جىظ

 .اللخطاصًت الخىمُت اصواث بين مً الىاشئت واإلاإؾؿاث

ؼ زالٌ مً الاكخطاصًت الخىمُت في مهًما صوًعا الىاشئت والشغواث ألاغماٌ خاغىاث جلػبخُث  الاغماٌ  حػٍؼ

ت  غلى وحؿاغض أصحاب الاغماٌ اإلاباصعجُت مىاعص جلضم خُث ،لالبخياع صاغمت بِئتالحاغىاث الاغماٌ  جىفغ. اإلاباصٍع

ض الفشل مساؾغ مً ًللل مما الىاكؼ، أعع غلى أغمالهم ئؾالق ٍؼ حؿاهم في  الىاشئت الشغواث. الىجاح فغص مً ٍو

ؼ اإلاىافؿت وئوشاء ضىاغاث ظائفالو  زلم زالٌ مً الاكخطاصي الىمى صفؼ اصة ئلى ًإصي مما حضًضة الجضًضة وحػٍؼ  ٍػ

دلم  ؤلاهخاحُت ؼٍو  وهظا ماًجػلهما مً بين اهم أصواث الخىمُت الاكخطاصًت. الاكخطاصًت الخىمُت والخىَى

 الىاشئت اإلاإؾؿاث غلى: جىاحه جىظ التي الثاهُت الفغغُت صحت الى الضعاؾت جىضلذ الثاهُت ئزخباع الفغغُت

 .والاهؿالق الخأؾیـ مغخلت في زاضت ومػىكاث مشاول مً الػضًض

بىثير، خُث جفىق هجاحها في مغاخل بضاًتها احمؼ الباخثين في مىغىع اإلاإؾؿاث الىاشئت ان وؿبت فشلها  

  زؿًغا الفشل ٌػض
ً

منها، هما حػمل الحيىمت صغم  لالؾخفاصة فغص صوما ًبلى لضيهم ولىً الاغماٌ اإلاباصعجُت في مخأضال

 .اإلاإؾؿاث الىاشئت لخؿي هظه الخدضًاث

 غلى الاغماٌ خاغىاث حػمل الثالثت التي جىظ: الفغغُت صحت الى الضعاؾت الثالثت جىضلذ الفغغُت ئزخباع

 .الجؼائغ في الىاشئت اإلاإؾؿاث إلاؿاغضة الاػم والضغم اإلاىاعص جىفير

ؼ والخضماث ألاصواث مً تـــــمخىىغ مجمىغت اٌــــألاغم اثــــخاغى جلضم   طلً في بما ت،ــــاث الىاشئـــــاإلاإؾؿ لخػٍؼ
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ل والاعشاص غ وبغامج وكىىاث الخىاضل اإلاىخبُت واإلاؿاخت الحطٌى غلى الخمٍى ب والخؿٍى إلاؿاغضة اإلاإؾؿاث  ،.الخضٍع

 مى.الىاشئت غلى جظلُل الطػاب ومىاحهت الخدضًاث لخدلُم الىجاح والى

ؼ في الاغماٌ خاغىاث حؿاهم: جىظ التي الغابػت الفغغُت صحت الى الضعاؾت جىضلذ الغابػت الفغغُت ئزخباع  حػٍؼ

 .الىاشئت اإلاإؾؿاث فػالیت

اصة هىان ألازيرة الثالر الؿىىاث زالٌ اهه الى جىضلىا الضعاؾت زالٌ مً اصة مً وماهخج غىه الحاغىاث غضص في ٍػ  ٍػ

اصة وكابلها الىاشئت للمإؾؿاث اإلالضم والضغم اإلاؿاغضاث في اصة حػني  الىاشئت اإلاإؾؿاث غضص في ٍػ اإلادخػىت، الٍؼ

اصة  هجاح وبلاء اإلاإؾؿاث الىاشئت اإلادخػىت عغم ان وؿبت فشلها غىض الاهؿالق غالبا جىً مغجفػت، ئطن هظه الٍؼ

ؼ فػاٌ فيال هابضوع  جلىم الاغماٌ ان خاغىاث ثبذج الغابػت، ، وهى ماًثبذ صحت الفغغُت الىاشئت اإلاإؾؿاث حػٍؼ

 وؿبت الاخخػان لم جبلغ بػض اإلاؿخىي اإلايشىص. ان عغم

 الخاجمت:

 ومؿغغاث خاغىاث حؿاهم هُف حابت إلشيالُت البدث واإلاخمثلت في:بالبدث غً ئكمىا زالٌ صعاؾدىا هظه 

ؼ في ألاغماٌ  الىاشئت؟ اإلاإؾؿاث حػٍؼ

غً ئشيالُت البدث وضحىا اإلافاهُم الػامت لحاغىاث الاغماٌ خُث جمثل هُئاث مإهلت إلاؿاغضة  ولالحابت

ألاولى  جخمثل في مإؾؿاث هاججتغً اغماٌ مباصعجُت في بضاًت مغاخلها الىاشت، وهظه اإلاإؾؿاث الىاشئتاإلاإؾؿاث 

ؼ ل ألاغماٌ خاغىاث مؿاهمت خُث جىاحه جدضًاث وضػاب حؿخىحب غ همىخػٍؼ  زالٌ مً الىاشئت اإلاإؾؿاث وجؿٍى

ت الىجاح لخدلُم ئليها ًدخاحىن  التي الاجطاٌ والشبياث والضغم باإلاىاعص جؼوٍضهم   .والاؾخمغاٍع

 :الخوصياث

ؼ صغم اإلاإؾؿاث الىاشئت:  بػض الىضٌى لىخائج الضعاؾت هلترح الخىضُاث الخالُت لخػٍؼ
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 دور وأهميت إرساء ثلافت الخدفظ املداسبي غلى إسخدامت املؤسساث الىاشئت في الجسائر

The Role And Importance of Establishing Accounting Conservatism Culture on The 

Sustainability Startups In Algeria 

 الجسائر /سكيكدة -5533أوث  02جامػت  / جريراث أًمن د.

Dr. Aymen Trirat /University of 20 August 1955-skikda/ Algeria 

 

 ملخص الدراست:

 اإلااؾؿاث الىاشئت في الجؼاثغ، اؾخضامتهضًذ هظه الىعُت البدشُت بلى ببغاػ صوع وؤهمُت بعؾاء زِاًت الخدٌف اإلاداؾبي كلى  

ظا جدضًض ؤهمُت اؾخسضام ؾُاؾاث  وطلٗ مً زال٘ كغض مٌهىم اإلااؾؿاث الىاشئت والخدٌف اإلاداؾبي طمً ألاصبُاث اإلاداؾبُت، ٓو

ت ال جؼا٘  ت اإلااؾؿاث الىاشئت في اليشاغ وخماًتها ؤمىالها. زلصذ الضعاؾت بلى ؤن البِئت الجؼاثٍغ الخدٌف اإلاداؾبي في صكم اؾخمغاٍع

ت لىػاعة تهخم بهظا الىىق مً حلاوي مً كضة مشأل  حلُّ هجاح اإلااؾؿاث الىاشئت، كلى الغهم مً اؾخدضار الخٖىمت الجؼاثٍغ

حر  اإلااؾؿاث. ٓما ؤشاعث الضعاؾت بلى الضوع الٕبحر الظي ًاصًه اؾخسضام الخدٌف اإلاداؾبي في اإلااؾؿاث الىاشئت كلى هغاع جًى

 لخمازل في اإلاللىماث والخض مً مماعؾاث بصاعة ألاعباح.الظماهاث الٖاًُت للخص٘ى كلى الِغوض، وجسٌُع كضم ا

ؤٓثر باإلااؾؿاث الىاشئت إلاا لها مً ؤهمُت في جدُِّ الخىمُت  الاهخمامؤوصذ الضعاؾت الجهاث الخٖىمُت في الجؼاثغ بظغوعة 

 اللاإلاُت.الاُخصاصًت وزلّ ًغص كمل حضًضة، باإلطاًت بلى طغوعة مىآبت الخؼىعاث الخاصلت في بِئت ألاكما٘ 

ت اليشاغ، خماًت ألامىا٘. الكلماث املفخاخيت:  اإلااؾؿاث الىاشئت، الخدٌف اإلاداؾبي، صعحت اإلاساػغة، بؾخمغاٍع

 

Abstract: 

The aim of this paper is to highlight the role and Importance of Establishing Accounting Conservatism Culture on 

The Sustainability Startups In Algeria, This can be achieved by presenting the concept of Startups and the accounting 

Conservatism within the accounting literature,as well as the Determines the importance of using accounting conservatism 

policies in supporting the continuity of startups in activity and protecting their funds. The study concluded that the Algerian 

environment still suffers from several problems that hinder the success of startups, despite the Algerian government's 

creation of a ministry concerned with this type of enterprise. The study also pointed to the significant role played by the use 

of accounting conservatism in start-ups, such as providing adequate collateral for obtaining loans, reducing information 

asymmetries and limiting profit management practices. 

The study recommended that government agencies in Algeria should pay more attention to emerging enterprises 

because of their importance in achieving economic development and creating new job opportunities, in addition to the 

need to keep pace with developments in the global business environment. 

Keywords: startups, accounting conservatism, degree of risk, continuity of activity, protection of funds. 
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 . ملدمت5 

لت والىاجخت في  ؤٓضث اللضًض مً الضعاؾاث التي ُامذ بها مجمىكت مً الض٘و اإلاخِضمت طاث الخبرة الؼٍى

م في جىمُت  ت واإلااؾؿاث الىاشئت، الضوع الٕبحر الظي جللبه هظه اإلاشاَع م ؤلابخٖاٍع ججؿُض اإلاماعؾاث الٌللُت للمشاَع

لّ اللضًض مً ًغص اللمل الجضًضة، وخلها للٕشحر مً في ز بؾهاماتهااُخصاصًاتها، وصًم عجلت جىمُتها مً زال٘ 

 ٔالبؼالت وهجغة ألاصموت ... بلخ الاحخماكُتاإلاشأل الاُخصاصًت والِظاًا 

ت واإلااؾؿاث الىاشئت، ُغعث  ابُخضاء م ؤلابخٖاٍع بالىجاح الظي ؤُغث به وخِِخه هظه الض٘و في اإلاشاَع

حز كلى مهاعاث ألاًغاص ُو لُت الخٖىمت الجؼاثغ التٓر ت والاؾدشماع ًيها، مً زال٘ وطم ُىاهحن حشَغ ضعاتهم ؤلابخٖاٍع

جي الجاملاث للمباصعة بلى بوشاء ماؾؿاث مصوغة زاصت بهم  وجىـُمُت حضًضة تهضي بلى حصجُم الشباب وزٍغ

 وزلّ ًغص كمل حضًضة.

ت وشاغ اإلااؾؿاث الىاشئت وخماًتها مً الؼوا٘، في ؿل  الخٖىمي اإلاىحه طلٍ ؤلاهٌاَ وبهضي صكم اؾخمغاٍع

غ في الجؼاثغ ظاللبدث الللمي والخؼٍى ت ، ٓو م الابخٖاٍع ل الٖافي للمشاَع ، ؤصبذ مً الظغوعي صلىبت بًجاص الخمٍى

زِاًت الخدٌف اإلاداؾبي في الخلامل مم ممخلٖاث ومىاعص اإلااؾؿاث الىاشئت، في ؿل خالت كضم الُِحن اإلادُؼت  بعؾاء

م الاؾدشماٍع  ت.بهظا الىىق مً اإلاشاَع

 . إشكاليت الدراست5.5

ت، ًمٕىىا  اث الضولت الجؼاثٍغ الضعاؾت  بشٖالُت بلىعةباكخباع ؤن مىطىق اإلااؾؿاث الىاشئت ؤصبذ ؤخض ؤولٍى

٘  في  :آلاحي الدؿائ

 ؟ما صوع وؤهمُت بعؾاء زِاًت الخدٌف اإلاداؾبي كلى اؾخضامت اإلااؾؿاث الىاشئت في الجؼاثغ

 الٌغكُت الخالُت:ًخٌغق هظا الدؿا٘ئ بلى ألاؾئلت 

 ؟ما اإلاِصىص باإلااؾؿاث الىاشئت  -

 ؟ما هي صلىباث هجاح اإلااؾؿاث الىاشئت -

 ؟ما هى واُم اإلااؾؿاث الىاشئت في الجؼاثغ -

 ؟ما هى واُم الخدٌف اإلاداؾبي في ؿل الىـام اإلاداؾبي اإلاالي -

 ؟ثغفي الجؼا ؤزغ اؾخسضام ؾُاؾاث الخدٌف اإلاداؾبي كلى اؾخضامت اإلااؾؿاث الىاشئت ما -

 . أهميت الدراست0.5

وهى صوع وؤهمُت بعؾاء زِاًت الخدٌف اإلاداؾبي كلى  ٌؿخمض البدث ؤهمُخه مً ؤهمُت اإلاىطىق الظي ًدىاوله،

اإلااؾؿاث الىاشئت في الجؼاثغ الظي ٌلخبر مً الِظاًا الاُخصاصًت اإلاشحرة للجض٘ في الجؼاثغ، ومدل بدث  اؾخضامت

ــــاإلاداؾبحن والباخشحن، كلى ؤمل بًجاص الخلغ مً ُبل اللضًض مً ـــــمؿخم ت ـــــبت التي جدُذ للمشـــــ٘ى اإلاىاؾـ م الابخٖاٍع  اَع
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ت. ت في اليشاغ والىمى بشٖل ؤٓبر في بِئت ألاكما٘ الجؼاثٍغ  واإلااؾؿاث الىاشئت في الجؼاثغ، الاؾخمغاٍع

 . أهداف الدراست1.5

 حؿعى هظه الضعاؾت بلى جدُِّ ألاهضاي آلاجُت:

 الخلغي كلى مٌهىم وممحزاث اإلااؾؿاث الىاشئت؛ -

 الخلغي كلى واُم اإلااؾؿاث الىاشئت في الجؼاثغ والصلىباث التي جىاحهها؛ -

 الخلغي كلى مٌهىم الخدٌف اإلاداؾبي وؤهمُخه؛ -

 جدضًض واُم الخدٌف اإلاداؾبي في ؿل الىـام اإلاداؾبي اإلاالي؛ -

 ضامت اإلااؾؿاث الىاشئت في الجؼاثغ.ببغاػ ؤزغ جؼبُّ ؾُاؾاث الخدٌف اإلاداؾبي كلى اؾخ -

 . مداور الدراست2.5

ؾلُا مىا لإلحابت كلى بشٖالُت الضعاؾت ولإلإلاام بجمُم حىاهب البدث، جم جِؿُم الضعاؾت بلى زالر مداوع 

 عثِؿُت هي:

 مٌهىم اإلااؾؿاث الىاشئت. -

 الخدٌف اإلاداؾبي في ؿل ملاًحر اإلاداؾبت الىلُت والىـام اإلاداؾبي اإلاالي. -

 زغ اؾخسضام ؾُاؾاث الخدٌف اإلاداؾبي كلى اؾخضامت اإلااؾؿاث الىاشئت.ؤ -

 . مفهوم املؤسساث الىاشئت0

بػاع جدضًض مٌهىم اإلااؾؿاث الىاشئت ؾيخؼَغ في هظا اإلادىع بلى جدضًض مٌهىم هظه اإلااؾؿاث وؤهم  في

اث التي  الخصاثص واإلامحزاث التي جخمخم بها، باإلطاًت لخىطُذ ؤهمُتها في صًم عجلت الخىمُت، وطٓغ ؤهم اإلالُى

 جصاصًها بشٖل كام.

 . وشأة وحػريف املؤسساث الىاشئت5.0

ٔاث الىاشئت " ضاماؾخسلِض بضؤ  " بلض الخغب اللاإلاُت الشاهُت مباشغة وطلٗ مم بضاًت Start Upمصؼلح الشغ

ض كغي الِامىؽ ؤلاهجلحزي اإلااؾؿت الىاشئت  ٔاث عؤؽ ما٘ اإلاساػغ لِشُم اؾخسضام اإلاصؼلح بلض طلٗ، ُو ؿهىع شغ

لمت " اصؼالخا " وهى ما ٌشحر بلى ًٕغة Startًً "" جخٖىن مً حؼؤStart Upبإجها "مشغوق صوحر في بضاًت مهضه"، ٔو

 . (081، صٌدت 8102)بىالشلىع،  " اإلاشحرة بلى ًٕغة الىمى الِىي Upو" الاهؼالَ

غ مىخجاتها ؤو مً Park ؤما   ها بإجها "ماؾؿت حلخمض كلى الخٕىىلىحُا ٓجؼء عثِس ي مً  كملُت جؼٍى ًلًغ

م" بؾتراجُجُت ِها في جدُِّ الىمى الؿَغ  . (3، صٌدت 8180)بً ًاطل،  بهخاحها وحؿٍى

ت اإلاصممت لخىمى بؿ ""Growthه خ٘ى الىمى ــــــفي مِالخPaul Graham اع بليها ـــــٓما ؤش  غكت ـــبإجها "جلٗ الشٓغ



 

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

  برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 املؤجمر الدولي

 الػلمي

2023 

 

428 

ّ جٕىىلىحُا حضًضة"  .(050، صٌدت 8188)صعاوي،  وحؿعى لخلّ وحؿٍى

" بلى اإلااؾؿاث الىاشئت بإجها "اإلااؾؿاث الشابت اإلابخٕغة في ُؼاق  "La Rousseبِىما ؤشاع الِاهىن الٌغوس ي 

ض،  الخٕىىلىحُاث الخضًشت" ها (01، صٌدت 8188)باًٍؼ ت حضًضة كاصة ما جٖىن ، في خحن ٌلًغ البلع ألازغ بإجها "شٓغ

ابلت للخؼىع ومغبدت وجمخلٗ ؤلامٖاهُت  صوحرة في مغخلتها اإلابٕغة مً الدشوُل، حؿعى بلى همىطج ؤكما٘ مؿخضامت ُو

 .(01، صٌدت 8180)ًىؾٍ و صضًِي،  لخدُِّ ملض٘ همى مغجٌم"

م   8181ؾبخمبر 05اإلااعر في  254/20كلى الصلُض اإلادلي، ؤصضع اإلاشغق الجؼاثغي اإلاغؾىم الخىٌُظي ُع

م اإلابخٕغة والخاطىاث وجدضًض مهامها وحشُٕلتها  بةوشاءاإلاخللّ  ٔاث الىاشئت" واإلاشاَع اللجىت الىػىُت للالماث "الشغ

غوغ التي بمىحبها جمىذ كالمت ماؾؿت هاشئت، خُث وؾحرها،ٓما خضص هظا اإلاغؾىم في ًصله الغابم مجمىكت مً الش

مً الٌصل كلى ؤهه حلخبر "ماؾؿت هاشئت" ٔل ماؾؿت جسظم للِاهىن الجؼاثغي وجدترم اإلالاًحر  00هصذ اإلااصة 

  (001، صٌدت 8181)بىكىُني و ٓغومي،  :آلاجُت

 ؾىىاث؛ 2اإلااؾؿت  ًجب ؤن ال ًخجاوػ كمغ  -

 كلى مىخجاث ؤو زضماث طاث ًٕغة مبخٕغة؛ ؤكمالهاؤن ٌلخمض همىطج  -

م ؤكمالها الؿىىي اإلابلى الظي جدضصه اللجىت الىػىُت؛ -  ؤال ًخجاوػ ُع

ٔا بيؿبت  - كلى ألاُل مً ُبل  ؤشخاص ػبُلُحن ؤو صىاصًّ اؾدشماع ملخمضة، ؤو  % 50ؤن ًٖىن عؤؽ مالها مملى

 ي خاصلت كلى كالماث  ماؾؿت هاشئت؛مً ػغي ماؾؿاث ؤزغ 

 ًجب ؤن جٖىن بمٖاهُاث همى اإلااؾؿت ٓبحرة  بما ًُه الٌٕاًت؛ -

 كامل. 851ًجب ؤن ال ًخجاوػ كضص اللما٘ ًيها  -

مً زال٘ الخلاٍعٍ الؿابِت، هالخف بإن مٌهىم اإلااؾؿاث الىاشئت ًغجٕؼ كلى زالر كىاصغ ؤؾاؾُت مخمشلت: 

ٔان هىكه، ص الابخٖاع في  م، وكلُه ًمًٕ الِ٘ى بإن اإلااؾؿاث مهما  عحت اإلاساػغة الىاججت كً كضم الخإٓض والىمى الؿَغ

الىاشئت هي جلٗ اإلااؾؿاث التي حؿعى البخٖاع وػغح مىخج ؤو زضمت حضًضة حؿتهضي بها ؾَى ؤٓبر، ٓما ؤجها جخمحز 

يها كلى همىطج ؤكما٘ ُابل بضعحت مساػغة كالُت ٔىجها حلمل في ؿغوي كضم جإٓض شضًضة لظلٗ ٌلخمض اإلااؾؿىن ً

غ بشٖل ًلا٘.  للخؼٍى

 . مميزاث املؤسساث الىاشئت0.0

  (033، صٌدت 8181)بىعهان و صىلي،  جخمخم اإلااؾؿاث الىاشئت بمجمىكت مً اإلامحزاث مً بُنها ما ًلي:

 . مؤسساث خدًثت الػهد:5.0.0

ٔاث هاشئت لًٕ لِـ  ؤزؼاءًغجٕب الٕشحر مً ألاشخاص   ىلبتها كلى ؤجها شغ  في جصيٍُ اإلااؾؿاث الصوحرة ُو

هظا الىىق ما هخدضر كىه، وبهما جخمشل اإلااؾؿاث الىاشئت في اإلااؾؿاث التي حلخمض كلى الابخٖاع وجىلُض ألاًٖاع 

؛ لها بلى ؾلم ؤو زضماث ممحزة إلػالُها في الؿَى  ؤلابضاكُت وجدٍى
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 افػت وأمامها خياران: . مؤسساث شابت 0.0.0ً

ٔاث هاجخت ؤو الخؿاعة وبهالَ ؤبىابها؛  بما الخؼىع والخد٘ى بلى شغ

 . مؤسساث أمامها فرصت للىمو الخدريجي واملتزاًد:1.0.0

ٔاث الىاشئت  "  م وجىلُض بًغاص Start Upمً بخضي الؿماث التي جدضص ملنى الشغ " هي بمٖاهُت همىها الؿَغ

 لتي جخؼلبها لللمل؛ؤؾغق بٕشحر مً الخٖالٍُ ا

 . مؤسساث جخػلم بالخكىولوجيا وحػخمد بشكل رئس ي غليها:2.0.0

اث الىاشئت  ت كلى ؤًٖاع عاثضة  بإجهاجخمحز الشٔغ اث جِىم ؤكمالها الخجاٍع خاحاث الؿىَ  وبشباقشٔغ

ِت طُٓت؛  بؼٍغ

 . شركاث جخطلب جكاليف مىخفضت:3.0.0

هظه  جإحياإلااؾؿاث الىاشئت جٖالٍُ بؿُؼت وصوحرة باإلاِاعهت مم ألاعباح التي جدصل كليها، وكاصة ما  جخؼلب

جاجي بلع الص يء.  م ًو  ألاعباح بشٖل ؾَغ

 . أهداف املؤسساث الىاشئت1.0

 باكخباع ؤن هظه اإلااؾؿاث ال ًخؼلب جإؾِؿها بمٖاهُاث مالُت ؤو ماصًت ٓبحرة ًةن الهضي مً بوشائها هى:

غة،    (821، صٌدت 8180)عمظاوي و بُى

ُت عوح اإلاباصعة الٌغصًت والجماكُت باؾخدضار ؤوشؼت اُخصاصًت ؾللُت ؤو زضمُت لم جًٕ مىحىصة مً  - جُغ

ظا بخُاء ؤوشؼت اُخصاصًت جم الخسلي كنها ألي ؾبب؛  ُبل، ٓو

غة وهظا باليؿبت إلاؿخدضسي اإلااؾؿاث ؤو بصىعة هحر مباشغة اؾخدضار ًغص كمل حضًضة ؾىاء بصىعة مباش -

ّ اؾخسضامهم ألشخاص  ًكً ػٍغ  ؛ آزٍغ

ُت وجشمحن  - حلخبر اإلااؾؿاث الىاشئت ؤصاة ًلالت لخىػحن ألاوشؼت في اإلاىاػّ الىاثُت مما ًجللها ؤصاة هامت لتُر

 الثرواث اإلادلُت؛

لالُاث الخلاُضًت التي جغبؼها بباقي اإلااؾؿاث حشٖل خلِت وصل في اليؿُج الاُخصاصي مً زال٘ مجمل ال -

 اإلادُؼت واإلاخلاملت ملها، والتي حشتْر في اؾخسضام طاث اإلاضزالث؛

ل  هظه  - ت ولٕنها ال جمخلٗ الِضعة اإلاالُت واإلااصًت كلى جدٍى جمٕحن اللضًض مً الٌئاث التي جمخلٗ ؤًٖاع اؾدشماٍع

م واُلُت.   ألاًٖاع بلى مشاَع

 هجاح املؤسساث الىاشئت . صػوباث2.0

اث التي  ض،  وشاغ اإلااؾؿاث الىاشئت هظٓغ منها ما ًلي: حلُّهىاْ اللضًض مً اإلالُى   (08، صٌدت 8188)باًٍؼ
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 . مشكلت الخمويل:5.2.0

ٔان طلٗ في اإلاغاخل اإلابٕغة   ت هاشئت، ؾىاء  ل كىصغا عثِؿُا ألي شٓغ حر ٌلخبر الخمٍى للماؾؿت مً ؤحل جًى

ت جىؾُم هؼاَ ؤكمالها في مغاخل مخِضمت، وبالغهم مً حلضص  الخض ألاصوى مً مِىماث البِاء، ؤو في خالت عهبت الشٓغ

ّ الصىاصًّ الخاصت  ٔاهذ هظه اإلاصاصع مدلُت ؤو زاعحُت ؤو كً ػٍغ ل اإلااؾؿاث الىاشئت ؾىاء  مصاصع جمٍى

ل ٌلخبر  ل، بال ؤن مشٖل الخمٍى لىص الؿبب في طلٗ بالخمٍى مً ؤٓبر اللِباث التي جىاحهها اإلااؾؿاث الىاشئت، َو

 لللضًض مً ألاؾباب ؤبغػها كضم جىاًغ الظماهاث الٖاًُت لخص٘ى اإلااؾؿاث الىاشئت كلى الِغوض.

 . إوػدام الخبرة لدى أصحاب الشركاث:0.2.0

الللمي والخِني الٕبحر، وهى ما  بن جإؾِـ ماؾؿاث هاشئت ًدخاج لخبراث مخىىكت، باإلطاًت بلى اإلاؿخىي 

ّ وبكضاص   بلى هحر طلٗ. ؤلاؾتراجُجُاثًٌغض كلى صاخب اإلااؾؿت الىاشئت ؤن ًلم ببلع ؤؾاؾُاث ؤلاصاعة والدؿٍى

 . مػوكاث جىظيمت:1.2.0

اث اللىاثذ الخىـُمُت  لُتحشمل هظه اإلالُى  والِىاهحن التي جازغ كلى بِئت وجٖلٌت ألاكما٘ بشٖل اللام، والدشَغ

ظا الخلُِض في بحغاءاث بوشاء اإلااؾؿاث الىاشئت وصلىبت الخص٘ى كلى الترازُص الغؾمُت لها.  ٓو

 . صػوباث الدسويم:2.2.0

ُِت، ٓما ًاصي هِص  اهسٌاضبن  ؤلامٖاهُاث اإلااصًت للماؾؿاث الىاشئت ًاصي بلى طلٍ ٌٓاءتها الدؿٍى

ِي بلى الخض مً اؾتهضاًها لل  ذ الخالي.الخبرة لضحها اإلاجا٘ الدؿٍى ت في الُى  ؾىاَ التي حشهض مىاًؿت ٍُى

 . دورة خياة املؤسساث الىاشئت3.0

ًمغ ؤي وشاغ ججاعي بمغاخل مدضصة لٖي ًىمى مً مغخلت الشغوق في اليشاغ بلى  مغخلت الىطج، وجمغ صوعة 

  (088، صٌدت 8102)بىالشلىع،  خُاة اإلااؾؿاث الىاشئت كبر اإلاغاخل الخالُت:

 . مرخلت بىاء الفكرة:5.3.0

اإلااؾؿت الىاشئت، خُث ًِىم شخص ما، ؤو مجمىكت مً ألاشخاص بؼغح همىطج ؤولي  اهؼالَجبضؤ ُبل  

بت، وزال٘ هظه اإلاغخلت ًخم الخلمّ في البدث ؤو صعاؾت الٌٕغة حُضا وصعاؾت  لٌٕغة ببضاكُت ؤو حضًضة ؤو ختى هٍغ

لها. وؤطواَالؿَى  غها مؿخِبال  وبمٖاهُت جمٍى  اإلاؿتهلٗ للخإٓض مً بمٖاهُت جؼبُِها كلى ؤعض الىاُم وجؼٍى

 . مرخلت إلاهطالق:0.3.0

في هظه اإلاغخلت ًخم بػالَ الجُل ألا٘و مً اإلاىخج ؤو الخضمت، خُث جٖىن هحر ملغوًت وعبما ؤصلب ش يء  

مىلها ماصًا  وكاصة ما ًلجإ عاثض ألاكما٘ في  ؤنًمًٕ  ًىاحه اإلاِا٘و هىا هى بًجاص مً ًدبنى الٌٕغة كلى ؤعض الىاُم ٍو

 ". Fools Friends Family هظه اإلاغخلت بلى ما ٌلغي بـ "

 . مرخلت مبكرة من إلاكالع والىمو:1.3.0

بلى اإلاىخج الظعوة، ٓما ًمًٕ ؤن  في هظه اإلاغخلت ًىدشغ اللغض ه ألاواثل، ــــــم اليشـــــًخىؾٍو  اغ بلى زاعج مبخٍٕغ
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بضؤ الٌشل، ؤو ؿهىع كىاثّ  ؤزغي ممًٕ ؤن جضًم  ًُبضؤ الظوؽ الؿلبي خُث  ًتزاًض كضص اللاعطحن للمىخج ٍو

 اإلاىدنى هدى التراحم.

 . مرخلت إلاخخفاء:2.3.0

ل  اؾخمغاع بالغهم مً  ً )عؤؽ اإلاا٘ اإلاوامغ( بخمٍى اإلاشغوق بال ؤهه ٌؿخمغ في التراحم ختى ًصل اإلامىلحن اإلاوامٍغ

بلى مغخلت ًمًٕ حؿمُتها وصي اإلاىث، وهى ما ًاصي بلى زغوج اإلاشغوق مً الؿَى في خالت كضم  الخضاْع زاصت وؤن 

 ملضالث الىمى في هظه اإلاغخلت جٖىن حض مىسٌظت.

 . مرخلت حسلم املىددر:3.3.0

ت ٌؿخمغ عاثض ألاكما٘ في هظه اإلاغخلت بةصزا٘ ح لضًالث كلى مىخجه وبػالَ بصضاعاث مدؿىت، لخبضؤ الشٓغ

خم بػالَ الجُل الشاوي  وآدؿابالىاشئت بالنهىض مً حضًض بٌظل ؤلاؾتراجُجُاث اإلاؼبِت  ّ  اللمل، ٍو الخبرة لٌٍغ

ِه كلى هؼاَ واؾم.  مً اإلاىخج وطبؽ ؾلغه وحؿٍى

 .  واكؼ املؤسساث الىاشئت في الجسائر4.0

اث الىاشئت في الجؼاثغ مً ؤٓثر اإلاىاطُم التي حؿلؼذ كليها ألاطىاء في بِئت ألاكما٘ ٌلخبر مىطىق اإلااؾؿ

ت مازغا، بال  ذ جإزغا في بػالَ هظا الىىق مً اإلااؾؿاث زاصت في ؿل الخإزغ  الخٕىىلىجي  ؤنالجؼاثٍغ الجؼاثغ كًغ

شاغ  ؤلاهٌاَ الخٖىمي كلى وزلّ اإلااؾؿاث، هاهُٗ كً طلٍ  و الابخٖاع اإلاسجل في كضة ُؼاكاث وهُاب زِاًت 

غ الظي ال ًخجاوػ   كاإلاُا 00، لخدخل بظلٗ اإلاغجبت 8100مً الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي لؿىت  1%البدث الللمي والخؼٍى

ؼاًُت،  ذ، مُمىوي، و بُى  . (011، صٌدت 8181)بؿٍى

، بال اهه ال جىحض ججغبت عاثضة، ٓما ؤهه الىاشئتبغهم مً وحىص اللضًض مً اإلاباصعاث في بوشاء اإلااؾؿاث 

لخمض هجاح  وجؼىع  ملـم اإلااؾؿاث الىاشئت اإلاىحىصة في الجؼاثغ هي ججاعب ؾابِت لبلع الض٘و اإلاخِضمت، َو

اغ اإلااؾؿاث الىاشئت في الجؼاثغ ًمًٕ اإلااؾؿاث الىاشئت كلى جىاًغ بِئت ؤكما٘ مىاجُت، وكلُه ًةن طلٍ وش

ؼاًُت، خصغه في الىِاغ الخالُت:  ذ، مُمىوي، و بُى   (000، صٌدت 8181)بؿٍى

غ؛ -  طلٍ ؤلاهٌاَ الخٖىمي اإلاىحه للبدث الللمي والخؼٍى

 وحاملاث؛ وماؾؿاثٖىمُت وبشغاْ حمُم الٌاكلحن مً  هُئاث خ باالبخٖاع هُاب ؾُاؾت واضخت تهخم  -

 طلٍ اللالُت بحن الجاملت واليؿُج الاُخصاصي؛ -

ت واإلااؾؿاث الىاشئت في الجؼاثغ؛ - م الابخٖاٍع ل الٖافي للمشاَع  صلىبت بًجاص الخمٍى

 هُاب ؤلاػاع الِاهىوي اإلاىـم ليشاغ اإلااؾؿاث الىاشئت في الجؼاثغ؛ -

ٔاث الىاشئت. بُئيهُاب هـام  -  زاص بالشغ

 . الخدفظ املداسبي في ظل مػاًير املداسبت الدوليت والىظام املداسبي املالي1

ٌلخبر "الخدٌف اإلاداؾبي" ؤو ما ًصؼلح كلُه ؤًظا "مبضؤ الخُؼت والخظع"، ُظُت بدشُت ُضًمت وملاصغة في 

ذ هٌؿه، خُث الػم مهىت اإلاداؾبت مىظ بضاًتها. ٓما ٌلخبر مً اإلاٌاهُم ألاؾاؾُت التي ُام ت الُى ذ كليها الىـٍغ
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ض وملاعض، بال  اإلاداؾبُت، ًغهم الجض٘ الىاؾم الظي ًشحره مٌهىم الخدٌف اإلاداؾبي بحن ألاػغاي اإلاسخصت بحن مٍا

ؤهه ال ًؼا٘ ًاصي صوعا مهما في اإلاماعؾاث اإلاداؾبُت بلى ًىمىا هظا، ٓما بلى اهخمام اإلاداؾبحن به بلى صعحت ؤهه ؤصبذ 

ؾت اللملُت، زاصت في الخاالث التي ًىاحه ًيها اإلاداؾب مشٖلت الازخُاع بحن البضاثل ًمشل حجغ الؼواًا في اإلاماع 

 اإلاخاخت في ؿغوي كضم الخإٓض.

 . حػريف الخدفظ املداسبي5.1

ٌلض الخدٌف اإلاداؾبي مً ؤهم اإلاٌاهُم في اإلاماعؾت اإلاداؾبُت وؤٓثرها جإزحرا كلى وؿٌُتي الُِاؽ وؤلاًصاح، 

الباخشحن له مً خُث جإزحره الؿلبي كلى حىصة اإلاللىماث التي جخظمنها الِىاثم اإلاالُت طاث  وبالغهم مً ملاعطت بلع

، بال ؤهه ال ًؼا٘ ًاصي صوعا مهما في اإلاماعؾاث اإلاداؾبُت بلى ًىمىا (810، صٌدت 8100)كمغ و الِظاة، الوغض اللام 

هظا، ٓما بلى اهخمام اإلاداؾبحن به ختى ؤصبذ ًمشل حجغ الؼواًت في اإلاماعؾاث اإلاداؾبُت الخضًشت، زاصت في 

حلضصث اإلاداوالث  الخاالث التي ًىاحه ًيها اإلاداؾب مشٖلت الازخُاع بحن البضاثل اإلاخاخت في ؿغوي كضم الخإٓض. لظلٗ

ه بإهه "مُل اإلاداؾبحن لؼلب صعحت ؤكلى   (Basu, 1997, p. 7) لىطم حلٍغٍ مالثم إلاٌهىم الخدٌف اإلاداؾبي، ًِض كًغ

 مً الخدِّ كىض الاكتراي باألعباح في الِىاثم اإلاالُت وصعحت ؤُل مً الخدِّ كىض الاكتراي بالخؿاثغ".

ًةهه "ًجب كلى اإلاداؾب ؤلابالن كً ؤصوى ُُمت مً بحن الُِم  (Ball & Shivakuma, 2005, p. 95)خؿب 

البضًلت اإلادخملت للص٘ى وؤكلى ُُمت مً بحن الُِم البضًلت اإلادخملت لاللتزاماث"، بط ًجب الاكتراي باإلًغاصاث في 

ذ الخّ ولِـ كاحال، والا  ًِض كبر كً الخدٌف  (Watts, 2003, p. 2)كتراي بالىٌِاث كاحال ولِـ آحال". ؤما ُو

ٌؿغ ) م حمُم الخؿاثغ"، ٍو م ؤي عبذ، ولًٕ جُى ( اؾخسضام هظه Wattsاإلاداؾبي مً زال٘ اإلاِىلت اإلاإزىعة "ال جخُى

اللباعة للخإُٓض كلى جسٌُع الخدٌف اإلاداؾبي للعباح وحلـُم اإلاصاٍعٍ والخؿاثغ اإلادخملت. في اإلاِابل، ًغي 

ثل ؤن الخلٍغٍ ألآثر وصٌا للخدٌف اإلاداؾبي، هى ملُاع الازخُاع بحن البضا (Givoly & Hayn, 2000, p. 289)الباخشان 

ّ جإزحر الاكتراي باإلًغاصاث  اإلاداؾبُت التي جاصي بلى جِلُل ألاعباح الترآمُت اإلاٌصح كنها بلى الخض ألاصوى، كً ػٍغ

م الاكتراي بالىٌِاث، وجُُِم ألاص٘ى بإصوى الُِم والالتزاماث بإكلى الُِم.  وحؿَغ

ٖي ) م ( في البُان مٌاهFASBُؤوعص مجلـ ملاًحر اإلاداؾبت اإلاالُت ألامٍغ ٌا للخدٌف  8م اإلاداؾبت اإلاالُت ُع حلٍغ

اإلاداؾبي بإهه "عص ًلل خظع للضم الخإٓض في مداولت لظمان ؤن خاالث كضم الخإٓض واإلاساػغ الٖامىت في ؿغوي 

لان إلابالى ؾِخم ؾضاصها ؤو جدصُلها في  ٔاي"، ًٌي وحىص جِضًغان ؤو جُى ألاكما٘ ُض ؤزظث بلحن الاكخباع بشٖل 

م ألاُل جٌائالاإلاؿخِبل بىٌـ صعح  .(FASB, 1980, p. 23) ت الاخخما٘، اؾخسضام الخُى

مً زال٘ ما جم كغطه، ًخطح ؤهه عهم حلضص حلاٍعٍ الخدٌف اإلاداؾبي بال ؤجها مدشابهت مً خُث اإلالنى، 

كىض الاكتراي باألعباح واإلاصغوًاث في وجخٌّ في مظمىجها كلى وحىب مماعؾت اإلاداؾبحن لضعحت مً الخُؼت والخظع 

ه اإلاللىماث اإلاالُت، وبالخالي  الِىاثم اإلاالُت، وكضم اإلابالوت في جُُِم ألاص٘ى والالتزاماث، ألن طلٗ ُض ًاصي بلى حشٍى

 جظلُل مؿخسضمي الِىاثم اإلاالُت.
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 . أهواع الخدفظ املداسبي0.1

هىكان مً الخدٌف اإلاداؾبي هما الخدٌف اإلاشغوغ والخدٌف هحر اإلاشغوغ. خُث  (Ryan, 2006, p. 3)طٓغ 

الخدٌف اإلاشغوغ بإهه طلٗ الىىق مً الخدٌف اإلاداؾبي الظي ٌلخمض كلى  (Beaver & Ryan, 2005, p. 269)كغي 

ألازباع الاُخصاصًت في حعجُل الاكتراي باألزباع الؿِئت )اإلاصغوًاث( وجإحُل الاكتراي باألزباع الجُضة )ألاعباح( لخحن 

ُِمت الِابلت للخدِّ ؤحهما جدِِها، ومً ألامشلت كلى الخدٌف اإلاشغوغ، ُُاؽ اإلاسؼون الؿلعي بالخٖلٌت ؤو صافي ال

لت ألاحل. وكغي  الخدٌف اإلاداؾبي هحر اإلاشغوغ بإهه طلٗ  (Ruch & Taylor, 2015, p. 7)ؤُل، وجضوي ُُم ألاص٘ى ػٍى

ت، إلالالجت ألاصى  ٘ والالتزاماث، الىىق الظي ًىؼىي كلى الازخُاع اإلاؿبّ للؿُاؾاث اإلاداؾبُت مً ػغي بصاعة الشٓغ

ُت زال٘  ت بلى ُُمتها الؿُى ت لصافي ؤص٘ى الشٓغ والظي ًترجب كىه الاكتراي اإلاؿخمغ باالهسٌاض في الُِمت الضًتًر

غ  ًترة خُاة هظه ألاص٘ى ؤو الالتزاماث، ومً ؤمشلت الخدٌف هحر اإلاشغوغ، الاكتراي ًىعا بىٌِاث البدث والخؼٍى

.ٓمصغوي، وجؼبُّ ؤلاهخالْ اإلاعجل للص  ٘ى

 . أهميت الخدفظ املداسبي1.1

لِض ؤؾهمذ خالت كضم الخإٓض التي جىاحه اإلاداؾبحن في مماعؾتهم إلاهىت اإلاداؾبت في ؿهىع الخدٌف اإلاداؾبي، 

وهى ؤصاة ٌؿخسضمها اإلاداؾبىن في مىاحهت اإلاىاٍُ الصلبت التي ًٕخىٌها الشٗ والومىض كىض بكضاص وكغض 

مًٕ جلخُص ؤهم  (830، صٌدت 8108)ًىؾٍ، ُت الخدٌف اإلاداؾبي ًُما ًإحي: الِىاثم اإلاالُت، ٍو

ٌلض ؤصاة مىاؾبت إلاىاحهت خاالث كضم الخإٓض التي جىاحه اإلاداؾبحن كىض بكضاص الِىاثم اإلاالُت والابخلاص كً  -

؛  اإلابالوت في جِضًغ صافي الضزل وصافي ألاص٘ى

ٔاث في اليشاغ وخماًت ألامىا٘؛ اإلاداًـت - ت الشغ  كلى اؾخمغاٍع

حر الظماهاث الٖاًُت للضاثىحن واإلاِغطحن بإن ؤمىالهم ؾىي ًخم حؿضًضها في الاحا٘ اإلاخٌّ كليها؛ -  جًى

ؼ شٌاًُت ؤلاًصاح كً اإلاللىماث اإلاالُت وجدؿحن بِئت ألاكما٘؛ -  ٌؿاهم الخدٌف اإلاداؾبي في حلٍؼ

 ٌؿاكض الخدٌف اإلاداؾبي في جسٌُع الالجمازل في اإلاللىماث  والخض  مً مماعؾت بصاعة ألاعباح؛ -

ٌؿاكض كلى ججىب مساػغ وشغ مللىماث مداؾبُت هحر واُلُت ومبالى ًيها، ومساػغ كضم وشغ مللىماث واُلُت  -

 ومٌُضة ألهغاض اجساط الِغاعاث؛

غ لهم هام  ؤمان مً ؤي بن مؿخسضمي الِىاثم اإلاالُت ًٌظلىن اؾخلما٘ ألا  - ام اإلاداؾبُت اإلاخدٌـت، ألجها جًى  ُع

لت.  هخاثج ؾلبُت هحر مخُى

 (.IAS/IFRS. الخدفظ املداسبي في ظل جطبيم مػاًير إلابالؽ املالي الدوليت )2.1

مل ؤخض ؤٓبر الهُئاث اإلاىـمت إلاهىت اإلاداؾبت في اللالم، والتي حلIASB ٌلخبر مجلـ ملاًحر اإلاداؾبت الضولُت 

غ مجمىكت مً اإلالاًحر اإلاداؾبُت اإلاىخضة طاث الجىصة اللالُت واإلاٌهىمت والِابلت للخؼبُّ، والتي حؿاكض  كلى جؼٍى
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حن في مسخلٍ ؤؾىاَ عؤؽ اإلاا٘ في اللالم كلى اجساط الِغاعاث الاُخصاصًت اإلاىاؾبت   ,Zhang)اإلاؿاهمحن واإلاشآع

2011, p. 2)ؿترشض مجلـ ملاًحر اإلاداؾبُت الضولُت باإلػاع اإلاٌاهُمي في وطم ملاًحر حضًضة ؤو حلضًل اإلالاًحر  ،َو

خي بلى ؤن مٌاهُم  غ اإلاالُت، خُث ٌشحر الخإصُل الخاٍع اإلاىحىصة باإلطاًت بلى جىطُذ ػبُلت وخضوص اإلاداؾبت والخِاٍع

شحرا ما ًخم صمجها في ألاػغ اإلاٌاهُمُت ٓإخض  غ اإلاالُت ٓو الخُؼت والخظع للبذ صاثما صوعا باعػا في بكضاص الخِاٍع

ومجلـ ملاًغ   IASBخصاثص الىىكُت للمللىمت اإلاداؾبُت، ُبل ؤن ًِىم ٔل مً مجلـ ملاًحر اإلاداؾبت الضولُتال

ٖي  بصغي الىـغ كً الخدٌف  لصالح زاصُت الخُاصًت واكخباعه صٌت هحر  8110في كام  FASBاإلاداؾبت اإلاالُت ألامٍغ

غ طلٗ بإن الهضي الغثِس ي مً بكضاص الِىاثم (Hellmen, 2008, p. 77) مغهىب ًيها في الِىاثم اإلاالُت ض جم جبًر ،ُو

حر زاصِخحن هما اإلاالءمت والخمشُل  اإلاالُت هى جِضًم مللىماث مالُت مٌُضة إلاؿخسضميها، وال ًخدِّ طلٗ بال بخًى

اؾبُت، والخدٌف اإلاداؾبي ًخلاعض مم الصاصَ، وال ًخدِّ الخمشُل الصاصَ بال مً زال٘ خُاصًت اإلاللىماث اإلاد

 .(508، صٌدت 8100)ًااص،  زاصُت الخُاصًت

وعُت مىاُشت  لخلضًل ؤلاػاع اإلاِترح، صون ؤن  IASBؤصضع مجلـ ملاًحر اإلاداؾبت الضولُت  8103في كام 

داؾبُت، وبالخالي لم ًخم اُتراح بكاصة بصزا٘ الخدٌف ًخؼَغ بلى الِؿم الخاص بالخصاثص الىىكُت للمللىماث اإلا

ٔاهذ هىاْ مساوي  اإلاداؾبي في ؤلاػاع اإلاٌاهُمي، ومم طلٗ لم ًِخىم ؤصخاب اإلاصلخت بالدجج التي ُضمها اإلاجلـ، و

متزاًضة مً الخسلي الىاضح كً الخدٌف اإلاداؾبي، وهدُجت لللضًض مً الظوىغ والاهخِاصاث اإلاىحهت مً ُبل 

حن والباخشحن الظًً ًىـغون بلى الخدٌف كلى ؤهه مماعؾت الخظع كىض اجساط الخِضًغاث في ؿل كضم الخإٓض، اإلاهىُ

اُخىم اإلاجلـ بإن هظا اإلاٌهىم ُض ًاصي بلى الخُاصًت كىض ازخُاع وجؼبُّ الؿُاؾاث اإلاداؾبُت، وجإًُضه إلكاصة 

مم الخٌؿحر الىاضح له مما  8101ٌاهُمي لؿىت بصزا٘ مٌهىم الخُؼت والخظع في مؿىصة اللغض لخلضًل ؤلاػاع اإلا

ىهي خالت الدشَى  الؿاثضة  .(Mora & Walker, 2015, p. 621) ًدِّ الىطىح ٍو

 . الخدفظ املداسبي في ظل الىظام املداسبي املالي.2.1

)اإلاغؾىم الخىٌُظي  050 - 12مً اإلاغؾىم  00ؤشاع الىـام اإلاداؾبي اإلاالي إلاصؼلح الخدٌف اإلاداؾبي في اإلااصة 

م  بإهه "ًجب ؤن حؿخجُب اإلاداؾبت إلابضؤ الخُؼت الظي ًاصي بلى جِضًغ ملِ٘ى  (08، صٌدت 8112، 050-12ُع

اجم في ؿ غوي الشٗ ُصض جٌاصي زؼغ جد٘ى لشْٖى مىحىصة  بلى اإلاؿخِبل مً شإجها ؤن جِلل بالضًىن للُى

 ممخلٖاث الُٕان ؤو هخاثجه".

 ًيبغي ؤن ال ًبالى في جِضًغ ُُمت ألاص٘ى واإلاىخجاث، ٓما ًجب ؤن ال ًِلل مً ُُمت الخصىم وألاكباء؛ -

ً اخخُاػاث زٌُت ؤو ماوهاث مبالى ًيها. -  ًجب ؤن ال ًاصي جؼبُّ مبضؤ الخُؼت بلى جٍٖى

هالخف ؤن الىـام اإلاداؾبي اإلاالي ُض ؤشاع إلاٌهىم الخدٌف اإلاداؾبي بمصؼلح الخُؼت، واكخبره ؤخض اإلاباصت 

ض اإلا كلى طغوعة الخِضًغ  00اصة اإلاداؾبُت التي جدٕم كملُت بكضاص الِىاثم اإلاالُت في خالت كضم الخإٓض، خُث جٓا

 اإلالِ٘ى وكضم اإلابالوت في الخِضًغ في ؿغوي كضم الخإٓض.
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 . الفصل ألاول: مبادئ غامت5.2.1

لُت  80هـ اإلاىاًّ ٘  0081عحب  83خؿب الِغاع  م، الظي ًدضص ُىاكض الخُُِم واإلاداؾبت ومدخىي  8112حٍى

ىاكض ؾحرها في  ظا مضوهت الخؿاباث ُو ضة الغؾمُت،  الٌصل ألا٘و هجض في:الٕشىي اإلاالُت ٓو  (0، صٌدت 8111)الجٍغ

"ًترجب كً ألاكباء اإلابِىت بىطىح مً خُث مىطىكها واإلادخملت بٌلل ؤخضار ػغؤث  0.000خؿب الٌِغة  ألاغباء: -

ل الاخخُاػاث بلى هخاثج كىضما جؼو٘ ألاؾباب  ً الاخخُاػاث"، مم طغوعة جدٍى ؤو حاع خضوثها مً ُبُل الاخخما٘ جٍٖى

نها، واؾدىاصا بلى هظه الٌِغة هالخف ؤن الىـ ً التي صًلذ بلى جٍٖى ام اإلاداؾبي اإلاالي ُض ؤٓض كلى وحىب جٍٖى

 اخخُاػاث وطلٗ للكباء اإلادخملت وهظا ما ٌلٕـ وحىص مٌهىم الخدٌف اإلاداؾبي.

ِت جُُِم اللىاصغ اإلاُِضة في الخؿاباث، ِٓاكضة كامت كلى  0.008خؿب الٌِغة  الخكلفت الخاريخيت: - "جغجٕؼ ػٍغ

سُت، في خحن ٌلمض خ ؿب بلع الشغوغ التي ًدضصها هظا الخىـُم وباليؿبت بلى بلع اجٌاُُت الخٖالٍُ الخاٍع

 اللىاصغ بلى مغاحلت ججغي كلى طلٗ الخُُِم باالؾدىاص بلى:

 الُِمت الخالُت؛ -

 ُُمت ؤلاهجاػ؛ -

 الُِمت الىٌلُت. -

سُت ِٓاكضة كامت لُِاؽ بىىص كىاصغ  ٌلخبر جإُٓض الىـام اإلاداؾبي اإلاالي كلى اؾخسضام ؤؾلىب الخٖلٌت الخاٍع

 اإلاحزاهُت ؤخض ؤهم الخُاعاث اإلاداؾبُت اإلاؿخسضمت في مٌهىم الخدٌف اإلاداؾبي.

"كىضما جٖىن الُِمت الِابلت للخدصُل ألي ؤصل ؤُل مً ُُمخه  0.008خؿب الٌِغة  جدوي كيمت ألاصول : -

لى ًاثع الُِمت اإلاداؾبُت الصاًُت، ًةن هظه الُِمت ًجب بعحاكها بلى ُُمتها الِابلت للخدصُل، وخُيئظ ٌلخبر مب

"جشبذ زؿاعة ُُمت ؤي ؤصل  2.008اإلاداؾبُت كلى الُِمت الِابلت للخدصُل زؿاعة في الُِمت"، ٓما ؤوعصث الٌِغة 

 باهسٌاض ألاصل اإلاظٔىع وبةصعاج كبء في الخؿاباث".

ص٘ى مً زال٘ الٌِغجحن الؿابِخحن هجض ؤن الىـام اإلاداؾبي اإلاالي ُض ؤشاع بلى حسجُل زؿاثغ جضوي ُُم ألا 

ت وهى ما ٌلخبر حىهغ الخدٌف اإلاداؾبي.  هحر الجاٍع

 ُىاكض زاصت للخُُِم وؤلاصعاج في الخؿاباث . الفصل الثاوي:0.2.1

طٓغ هٌـ الِغاع في الٌصل الشاوي مجمىكت الِىاكض الخاصت للخُُِم وؤلاصعاج في الخؿاباث هظٓغ البلع منها 

ضة  :  (1، صٌدت 8111الغؾمُت، )الجٍغ

"بطا صاعث الُِمت الِابلت للخدصُل ألي جشبُذ ؤُل مً ُُمتها اإلاداؾبُت  01.080خؿب الٌِغة  الخثبيخاث: -

ّ بزباث زؿاعة في الُِمت". ٔاث، ًةن هظه الُِمت حلىص بلى الُِمت الِابلت للخدصُل كً ػٍغ  الصاًُت بلض ؤلاهخال

 "حشٖل هٌِاث البدث ؤو الىٌِاث الىاحمت كً ػىع البدث إلاشغوق صازلي ؤكباء  05.080ؤوعصث الٌِغة  ٓما
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ض الىـام اإلاداؾبي اإلاالي  جضعج في الخؿاباث كىضما جٖىن مؿخدِت وال ًمًٕ جشبُتها"، وكمال بمبضؤ الخُؼت والخظع ًٓا

كلى طغوعة بصعاج جٖالٍُ البدث اإلاؿخدِت والتي ال ًمًٕ بزباتها، ٓمصاٍعٍ في خؿاب هدُجت الضوعة بضال مً 

 عؾملتها ٓخشبُذ وهظا مً باب الخُؼت والخظع.

"ًخم جُُِم الخىؿٌُاث اإلاالُت التي جمذ خُاػتها ختى خل٘ى  0.088خؿب الٌِغة  املاليت ؾير الجاريت: ألاصول  -

ت  ظلٗ الِغوض والخؿاباث الضاثىت التي ًصضعها الُٕان والتي لم ًخم خُاػتها ألاهغاض ملاملت ججاٍع اؾخدِاُها ٓو

ع جىاُص في الُِمت ُصض بزباث ؤي زؿاعة مدخملت بالخٖلٌت اإلاهخلٕت، وجسظم ٓظلٗ كىض بٌُا٘ ٔل ؾىت مالُت الزخبا

."  في الُِمت وهظا ػبِا للِىاكض اللامت لخُُِم ألاص٘ى

م الاكتراي بالخؿاثغ اإلادخملت  ًدبحن لىا مً زال٘ الٌِغة الؿابِت ؤن الىـام اإلاداؾبي ُض ؤٓض كلى طغوعة حؿَغ

م الاكتراي  بالخؿاثغ اإلادخلمت وجإزحر الاكتراي باإلاٖاؾب وهى ما ٌلخبر حىهغ الخدٌف اإلاداؾبي الظي ًِض ي حؿَغ

 بلى هاًت جدِِها.

ُمت  5.083خؿب الٌِغة  املخسوهاث: - "كمال بمبضؤ الخُؼت الخظع ًةن اإلاسؼوهاث جُِم باألُل مً بحن جٖلٌتها ُو

ٓ ،"ّ ُمت ؤلاهجاػ الصاًُت هي ؾلغ البُم اإلاِضع بلض ػغح جٖلٌتي ؤلاجمام والدؿٍى ما ؤشاعث هٌـ بهجاػها الصاًُت، ُو

الٌِغة بلى بصعاج  ؤي زؿاعة في ُُمت اإلاسؼوهاث في الخؿاب ٓلبء في خؿاب الىخاثج كىضما جٖىن جٖلٌت مسؼون ما 

ؤٓثر مً الُِمت الصاًُت إلهجاػ هظا اإلاسؼون، وجدضص زؿاثغ الُِمت في اإلاسؼوهاث ماصة بماصة، ؤو في خالت ؤص٘ى 

لخبر اؾخسضام ُاكضة دا كلى وحىص  مخلاوطت ًئت بٌئت، َو الخٖلٌت ؤو الؿَى ؤحهما ؤُل في ُُاؽ اإلاسؼون ماشغا صٍغ

 الخدٌف اإلاداؾبي.

 . أثر اسخخدام سياساث الخدفظ املداسبي غلى اسخدامت املؤسساث الىاشئت2

بن اؾخسضام ؾُاؾاث الخدٌف اإلاداؾبي في جُُِم ؤص٘ى والتزاماث اإلااؾؿاث الىاشئت، وػلب صعحت ؤكلى 

بإعباخها، وصعحت ؤُل مً الخدِّ لالكتراي بمصغوًاتها وزؿاثغها اإلادخملت، ؾىي ٌلىص  لالكترايمً الخدِّ 

ُما  ً، اإلاِغطحن ...بلخ(، ًو بالٌاثضة لِـ ًِؽ كلى ؤصخاب اإلااؾؿاث الىاشئت وبهما كلى اإلاجخمم ٖٓل )اإلاؿدشمٍغ

 اؾاث الخدٌف اإلاداؾبي.ًلي جىطُذ ألهم اإلاؼاًا التي جدِِها اإلااؾؿاث الىاشئت مً جؼبُِها لؿُ

 . جدسين الػملياث الخػاكدًت )غلود الدًن(5.2

التي جضكى بلى مماعؾت الخدٌف  ألاؾبابحلخبر كِىص الضًً ؤو ما ٌؿميها البلع ألازغ بلِىص اإلاضًىهُت مً ؤهم 

ِصض بلِىص اإلاضًىهُت جلٗ اللِىص  ٔاث الىاشئت، ٍو التي ًدخاج ًيها اإلاداؾبي كىض بكضاص وكغض الِىاثم اإلاالُت للشغ

الضاثً بلى طمان بإن ُُمت الضًً الظي ؾُمىده للمضًً واللىاثض اإلاترجبت كلُه ؾىي ًخم حؿضًضها في مىكضها 

ت لً جىسٌع  ش ببغام اللِض، ٓما ًدخاج الضاثً في هظه اللِىص بلى طمان بإن ُُمت ؤص٘ى الشٓغ اإلاخٌّ كلُه في جاٍع

ٔاث الىاشئت بلض خص٘ى اإلاِترض كلى الضًً، وبالخالي  م ؤن ًِىم اإلاِغض بخدلُل الِىاثم اإلاالُت للشغ مً اإلاخُى

ت الىاشئت جماعؽ الخدٌف اإلاداؾبي ًةن  ٔاهذ الشٓغ الغاهبت في الاُتراض ُبل اجساط ُغاع مىذ الِغض لها، وكلُه بطا 
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غحم الؿبب في طلٗ لٖىن (305ٌدت ، ص8100)ٓؿاب،  شغوغ مىذ الِغض ؾىي جٖىن مِؿغة بضعحت ؤٓبر  . ٍو

غ  ًى ت ألاعباح في الٌتراث اإلاؿخِبلُت، ٍو ٔاث الىاشئت( اؾخمغاٍع الخدٌف اإلاداؾبي ًظمً للمؿاهمحن  )ماؾؿى الشغ

للضاثىحن طماها ؤٓبر كلى حؿضًض التزاماتهم، ٓما ؤن الضاثىىن ًٌظلىن اؾخسضام الخدٌف اإلاداؾبي في كِىص الضًً 

ت اإلاِترطت لظمان حوؼُت ُغوطهم، وبالخالي كىض الُِام مً ؤحل الخٌاؾ كلى الخض ألا  صوى مً صافي ؤص٘ى الشٓغ

م الاكتراي بالخؿاثغ واإلاصاٍعٍ اإلادخملت، مً شإهه ؤن ًِلل  بخإحُل الاكتراي باألعباح واإلاٖاؾب لخحن جدِِها وحؿَغ

ت وؤعبدها به ً الخىٌُظًحن بخطخُم صافي ؤص٘ى الشٓغ ضي جىػَلها كلى ؤهٌؿهم مً اخخمالُت ؤن ًِىم اإلاضًٍغ

 .(Watts L, 2003, p. 8) ٓمٖاًأث

اصة ٌٓاءة Bell and Shivakumarكلى الجاهب آلازغ، ًغي الباخشان ) ( بإن الخدٌف اإلاداؾبي ٌلمل كلى ٍػ

باإلًغاصاث، ًظال كً مؿاهمخه في جُُِض كِىص الضًً، مً زال٘ الاكتراي اإلابٕغ باإلاصغوًاث وجإزحر الاكتراي 

ت  ت التي ُض ًِىم بها اإلاضًغون مً ؤحل الخص٘ى كلى مىاًم زاصت لهم كلى خؿاب مصلخت الشٓغ ؤلاحغاءاث الاهتهاٍػ

ؼ اإلاالي  ت، ًالخدٌف اإلاداؾبي ٌلمل كلى خماًت اإلآغ م الاؾدشماٍع وألاػغاي الضاثىت ألازغي ؤو ؤلاًغاغ في جىٌُظ اإلاشاَع

 اث الىاشئت مً الاهسٌاض في الٌتراث اإلاؿخِبلُت وهى ما ًظمً للضاثىحن حؿضًض ُغوطهم في آحالها اإلادضصةللشٔغ

(Ball & Shivakumar, 2005, p. 91)، 

 . الحد من جوزيؼ ألارباح وجلدًم املكافأة0.2

دٌف اإلاداؾبي مٌُض في جُُِض الؿلْى الاهتهاػي وحض في الٕشحر الضعاؾاث وألاصبُاث بإن اؾخسضام الخ

ت الىاشئت مً زال٘  اصة ُُمت الشٓغ ٔاث الىاشئت، ًظال كً ٍػ ً كىض بكضاص وكغض الِىاثم اإلاالُت للشغ للمضًٍغ

لُت، ٓما ٌؿاهم الخدٌف في الخض مً ؤلاًغاغ  جدؿحن ُضعتها كلى الاُتراض والخص٘ى كلى الدؿهُالث البىُٕت والخمٍى

ً ألهٌؿهم وللػغاي ألازغي، ًاإلاضًغون ٓما هى مللىم ًخدٕمىن بشٖل ًلا٘ في ؤص٘ى في الخىػَ لاث مً ُبل اإلاضًٍغ

ت الىاشئت ولًٕ لِـ لهم خصص ٓبحرة في ؤؾهمها، وهى ألامغ الظي ًاصي بلى خضور هؼاق في مجا٘ كِىص  الشٓغ

ّ اؾخسضام ؾُاؾا ث مداؾبُت مخدٌـت، وبالخالي ًبرػ خىاًؼ ؤلاصاعة، خُث ال ًمًٕ خل هظا الجزاق بال كً ػٍغ

ً في اإلابالوت في جُُِم ؤص٘ى وؤعباح  الخدٌف اإلاداؾبي بشٖل ػبُعي ٓإصاة ًلالت حلمل كلى جُُِض خىاًؼ اإلاضًٍغ

ت الىاشئت زال٘ ًترة والًتهم ّ ًغض اؾخسضام (Zuo & Watts L., 2012, p. 4) الشٓغ ملاًحر ؤشض صغامت ، كً ػٍغ

لالكتراي باألزباع الؿِئت ٓسؿاثغ بضال مً الاكتراي باألزباع الجُضة كلى ؤجها مٖاؾب، ًظال كً طبؽ الخدٌف 

ً والخض مً  ٔاث الىاشئت والضاثىحن آلازٍغ اإلاداؾبي إلاماعؾاث ؤلاصاعة التي مً اإلامًٕ ؤن جازغ ؾلبا كلى ماؾؿى الشغ

ت كلى ؾضاص التزاماتها  ً ببظ٘ حهض للمبالوت في ُضعة الشٓغ وجىػَم ؤعباخها، وبالخالي الخِلُل مً اخخمالُت ُُام اإلاضًٍغ

ت الىاشئت كلى ؤهٌؿهم بضال مً بظ٘ حهض الجساط  جِضًغ صافي ألاص٘ى ؤو ألاعباح الترآمُت لخىػَم صافي ؤص٘ى الشٓغ

 .(Watts L, 2003, pp. 8-9) مشغوكاث طاث صافي ُُمت خالُت مىحبت

 . حػسيس خوكمت املؤسساث الىاشئت1.2

ٔاث جلٗ ؤلاحغاءاث وألاؾالُب اإلاؿخسضمت مً ػغي ؤلاصاعة في جىـُم اللالُاث الخلاُضًت  مت الشغ  ًِصض بدٓى
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ؼ حىصة ؤلاًصاح  التي ت وحلٍؼ ت الىاشئت مم اإلاؿاهمحن وؤصخاب اإلاصالح ًيها، بهضي حلـُم ُُمت الشٓغ جغبؽ الشٓغ

والشٌاًُت في ُىاثمها اإلاالُت، وخماًت مصالح وخَِى اإلااؾؿحن واخترامها. حلخمض ٌٓاءة اللالُاث الخلاُضًت بشٖل 

ألاػغاي اإلاخلاُضة، وختى جٖىن اإلاللىماث اإلاداؾبُت ؤؾاس ي كلى وص٘ى مللىماث مالُت مالثمت وطاث مصضاُُت بلى 

ت والِضعة كلى الخوُحر  غ الىاُم الاُخصاصي الٌللي للشٓغ مالثمت وطاث مصضاُُت ًجب ؤن جٖىن لها الِضعة كلى جصٍى

ً وهحرهم  ت في اإلاؿخِبل، ٓما ًجب ؤن حؿاكض اإلاؿخسضمحن مً اإلادللحن واإلاؿدشمٍغ لاث ألاصاء اإلاالي للشٓغ كلى مً جُى

ت ؿاهم اؾخسضام الخدٌف (Silva Brito & Alexsandro, 2012, p. 25) الخيبا بالخضًِاث الىِضًت اإلاؿخِبلُت للشٓغ ، َو

حزة ألاؾاؾُت لترؾُش   ٔاث الىاشئت والظي ٌلض  بضوعه الٓغ ؼ شٌاًُت ؤلاًصاح اإلاداؾبي لضي الشغ اإلاداؾبي في حلٍؼ

م  ت في مىـماث ألاكما٘.الخٓى

 . جلليل مخاطر الدغاوي اللضائيت2.2

جخٌّ اللضًض مً الضعاؾاث اإلاهخمت بمىطىق اؾخسضام الخدٌف اإلاداؾبي كلى ؤن مساػغ الضكاوي الِظاثُت 

هي ألازغي حلض صاًلا الؾخسضام ؾُاؾاث مداؾبُت مخدٌـت مً ُبل اإلاداؾبحن كىض الُِام بلملُاث الُِاؽ 

ىكت  (Watts L, 2003, p. 4) ِىاثم اإلاالُت، بطا حشحر صعاؾتوؤلاًصاح في ال اصة في كضص الضكاوي الِظاثُت اإلاًغ بإن الٍؼ

ُٕت زال٘ ؾخِىُاث الِغن اإلااض ي زم همذ بلض  ً والضاثىحن والتي بضؤث في الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ مً ػغي اإلاؿدشمٍغ

ضم ) اث ٓشحرة في مداولت مىه لخٌؿحر  (wattsطلٗ مباشغة ٌلخبر ؾببا عثِؿُا إلاماعؾت الخدٌف اإلاداؾبي، ُو هـٍغ

اث الخدٌف اإلاداؾبي في الِىاثم اإلاالُت، ومً بحن الىخاثج التي ألا  ؾباب الخُِِت مً وعاء اعجٌاق ؤو اهسٌاض مؿخٍى

ت اإلاٌصح wattsجىصل بليها ) ( هي ؤن جٖالٍُ الخِاض ي جٖىن ؤٓبر كىض اإلابالوت في جُُِم ؤعباح وصافي ؤص٘ى الشٓغ

، ؤي ؤن اإلابالوت في جُُِم كىاصغ ألاص٘ى وألاعباح كنها مِاعهت بخٖالٍُ الخِاض ي كىض جسٌُع ألاعباح وصاف ي ألاص٘ى

ضا مً مساػغ اإلاخابلت  ً الخىٌُظًحن إلاٍؼ ت بضال مً جِلُلها ٌلخبر ؾببا ًللُا لخلغض اإلاداؾبحن واإلاضًٍغ في الشٓغ

اإلااؾؿاث الىاشئت الخدٌف في ؤلاكالن كً ألاعباح وألاص٘ى ، لظلٗ ًٌظل ؤصخاب  (Watts L, 2003, p. 5) الِظاثُت

م طضهم في خالت ًشل الِغاعاث  كمال بمبضؤ الخُؼت والخظع، لخٌاصي زؼغ الضكاوي الِظاثُت التي ُض جًغ

ً ؤو   هدُجت اؾخسضامهم إلاللىماث مالُت مظللت ومبالى في ُُمها. الضاثىحنالاُخصاصًت للمؿدشمٍغ

 الخكاليف الضريبيت . جخفيض3.2

بت الضزل جدىاؾب ػغصًا مم ألاعباح  (8111)الؿماعه، وصعاؾت  (Jain & Rezaee, 2004)بُيذ صعاؾت  بإن طٍغ

ٔاث الىاشئت اؾخسضام الخدٌف اإلاداؾب ت، وهدُجت لظلٗ ًمًٕ للشغ بُت اإلاللً كنها مً ُبل الشٓغ ي ألهغاض طٍغ

بت، مً زال٘ ؤلاكالن كً ؤُل ما ًمًٕ مً ألاعباح، وطلٗ بةؿهاع ؤلاًغاصاث بإُل ما  للخض مً الضزل الخاطم للظٍغ

بت  بي وججىب الظٍغ  .Jain & Rezaee, 2004, p)ًمًٕ وبؿهاع اإلاصغوًاث بإكلى ما ٌؿاكض كلى جسٌُع الىكاء الظٍغ

بت وػَغ خؿابه باألعباح اإلاللً كنها، Watts، وفي طاث الؿُاَ ًِ٘ى )(6 ( بإهه لؼاإلاا اعجبؽ الضزل الخاطم للظٍغ

ٔاث الىاشئت إلاؼابِت الضزل اإلاداؾبي  غ خىاًؼ للشغ ِت خؿاب ألاعباح، ٓما ؤن الظغاثب جًى ًهما ًازغان كلى ػٍغ

ت الىا بُت، وبما ؤن الشٓغ بت مىحبت، ًةن اإلاللً كىه مم الِىاهحن الظٍغ شئت جدِّ ؤعباخا ومضازُلها الخاطلت للظٍغ
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غ خاًؼا لخإحُل الاكتراي بالضزل، بهضي الخِلُل مً  بت والضزل اإلاللً كىه ًًى الاعجباغ بحن الضزل الخاطم للظٍغ

ّ مماعؾت الخدٌف اإلاداؾبي، وطلٗ بوع الىـغ  ، وهظا ًخم(Watts L, 2003, p. 3) الُِمت الخالُت للظغاثب كً ػٍغ

كً الضواًم ألازغي التي جضًم ؤلاصاعة بلى جبني ؾُاؾاث هحر مخدٌـت، وججضع ؤلاشاعة بإن مماعؾت الخدٌف  لِـ مً 

بت بلى ًتراث ػمىُت الخِت، ألن  بت جهاثُا، وبهما الوغض مىه جإحُل الظٍغ ت الىاشئت مً الظٍغ شإهه بكٌاء الشٓغ

 اعؾت الخدٌف اإلاداؾبي جِلل مً ؤعباح الٌتراث الخالُت وحلـم مً ؤعباح الٌتراث اإلاؿخِبلُت.مم

 . الخاجمت3

ت م ؤلابخٖاٍع واإلااؾؿاث الىاشئت في الجؼاثغ مدل حض٘ واؾم وبدث مؿخمغ  جبِى مؿإلت حصجُم وصكم اإلاشاَع

م  مً ُبل الباخشحن واإلاداؾبحن واإلاِاولحن، كلى ؤمل بًجاص الخل٘ى اإلاىاؾبت التي جضكم الخؼبُّ الٌللي لهظه اإلاشاَع

جدُِِها واإلااؾؿاث وجدميها مً ؤلاهالَ، هـغا للخصاثص التي ًخمحز بها مٌهىم اإلااؾؿاث الىاشئت، والتي ًخؼلب 

ت. ل الٖافي مً اإلااؾؿاث البىُٕت لخىٌُظ زؼؼها الاؾدشماٍع ظا الخص٘ى كلى الخمٍى  جىاًغ الخبراث اإلاخىىكت ٓو

ت لضوع وؤهمُت بعؾاء زِاًت الخدٌف اإلاداؾبي كلى بؾخضامت اإلااؾؿاث الىاشئت في  واهؼالُا مً ألاؾـ الىـٍغ

 ثج وجىصُاث الضعاؾت ٓما ًلي.الجؼاثغ التي جم كغطها في هظا البدث، ًمًٕ جِضًم هخا

 . الىخائج5.3

 اإلااؾؿاث الىاشئت في الجؼاثغ جخمشل في: اؾخضامتلخؼبُّ ؾُاؾاث الخدٌف اإلاداؾبي ؤهمُت في صكم 

ٔاث في اليشاغ وخماًت ألامىا٘؛ - ت الشغ  اإلاداًـت كلى اؾخمغاٍع

 جسٌُع صعحت اإلاساػغة وجدؿحن حىصة اإلاللىماث اإلاالُت؛ -

ٔاث؛ببغاػ ألاصاء الاُخ -  صاصي الٌللي للشغ

حر  - ُت؛ الظماهاثجًى  الٖاًُت للخص٘ى كلى الِغوض اإلاصًغ

ًجُُِض الؿلْى  -  والخض مً بصاعة ألاعباح؛ الاهتهاػي للمضًٍغ

خا؛ - بي مُا  جسٌُع الىكاء الظٍغ

جسٌُع مساػغ الضكاوي الِظاثُت مً زال٘ جٌاصي مساػغ وشغ مللىماث هحر صخُدت ؤو مساػغ كضم وشغ  -

 ت.مللىماث صخُد

 حلُّ هجاح اإلااؾؿاث الىاشئت في الجؼاثغ، ؤهمها: اُخصاصًتجىحض صلىباث 

ت - م الابخٖاٍع ل الٖافي للمشاَع  واإلااؾؿاث الىاشئت؛ صلىبت بًجاص الخمٍى

غ  -  واهٌصا٘ الجاملت كً ؤعض الىاُم. طلٍ ؤلاهٌاَ الخٖىمي كلى البدث الللمي والخؼٍى

 هجاح اإلااؾؿاث الىاشئت في الجؼاثغ، ؤهمها: جىحض صلىباث ُاهىهُت حلُّ

 ؛هُاب بػاع ُاهىوي ًلا٘ ًىـم وشاغ اإلااؾؿاث الىاشئت -
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غ البِئت الِاهىهُت والخىـُمُت اإلاىاؾبت ليشاغ اإلااؾؿاث الىاشئت. -  كضم جًى

 جىحض صلىباث زِاًُت حلُّ هجاح اإلااؾؿاث الىاشئت في الجؼاثغ، ؤهمها:

 اؾؿاث الىاشئت في الجؼاثغ؛اإلا وبوشاءهُاب زِاًت الابخٖاع  -

 للخبراث الٖاًُت التي جمٕىه مً بوشاء وحؿُحر اإلااؾؿاث الىاشئت. واًخِاعهطلٍ اللىصغ البشغي وكضم جإهُله  -

 . الخوصياث0.3

 بىاء كلى الىخاثج اإلاخىصل بليها في هظه الضعاؾت ًمًٕ الخغوج بالخىصُاث الخالُت:

الخغص كلى جؼبُّ ؾُاؾاث الخدٌف اإلاداؾبي في اإلااؾؿاث الىاشئت إلاا لها مً ؤهمُت في اإلاداًـت كلى  طغوعة -

ت ٔاث وخماًت ألامىا٘؛ اؾخمغاٍع  الشغ

ؤٓثر باإلااؾؿاث الىاشئت إلاا لها مً ؤهمُت في جدُِّ الخىمُت  الاهخمامًيبغي كلى الجهاث الخٖىمُت في الجؼاثغ  -

 ًضة؛ الاُخصاصًت وزلّ ًغص كمل حض

 طغوعة مىآبت الخؼىعاث الخاصلت في بِئت ألاكما٘ اللاإلاُت )الضًم ؤلالٕترووي، الخجاعة ؤلالٕتروهُت ...بلخ( -

اصة ؤلاهٌاَ الخٖىمي كلى البدث الللمي وعبؽ الجاملاث ومغآؼ البدث الللمي ببِئت ألاكما٘  - طغوعة ٍػ

ت؛  الجؼاثٍغ

حر البِئت الِاهىهُت والشِاًُت والاُ -  خصاصًت اإلاىاؾبت التي حؿمذ بةوشاء اإلااؾؿاث الىاشئت وهمىها؛طغوعة جًى

جي الجاملاث والشباب اإلاِا٘و مً ؤحل  - بُت لخٍغ يُت وجضٍع الخبراث الالػمت  آدؿابطغوعة بحغاء صوعاث جٍٖى

ت وحصجُم ألاًٖاع ؤلابضاكُت. م ؤلابخٖاٍع  وجىمُت عوح اإلاِاوالجُت وبوشاء اإلاشاَع

 . كائمت املراجؼ4

 كائمت املراجؼ باللؿت الػربيت. 5.4

(. ؤزغ ألاػماث اإلاالُت كلى صكم ؾُاؾت الخدٌف اإلاداؾبي: صعاؾت في 8100بُبا٘ كمغ، ومإمىن الِظاة. ) -

ٔاث الصىاكُت اإلاؿاهمت ألاعصهُت.   .181-210(، 0) 82،  مجلت حاملت الىجاح للبدارالشغ

ضة الغؾمُت - م ، الجٍغ ش 01اللضص ُع ،. اإلاخللّ بخدضًض ُىاكض الخُُِم واإلاداؾبت 8111 ماعؽ 85، الصاصع بخاٍع

 ومدخىي الٕشىي اإلاالُت ومضوهت الخؿاباث. الجؼاثغ

م  - اإلاخللّ بخؼبُّ  00-10. اإلاخللّ بخؼبُّ ؤخٖام الِاهىن 050-12اإلاغؾىم الخىٌُظي اإلاغؾىم الخىٌُظي ُع

م  ضة الغؾمُت، اللضص ُع ش بخا 80الىـام اإلاداؾبي اإلاالي. الجؼاثغ: الجٍغ  .8112ماي  82ٍع

(. صعاؾت مُضاهُت لىاُم بوشاء اإلااؾؿاث الىاشئت في الجؼاثغ. 8180خؿحن ًىؾٍ، و بؾماكُل صضًِي. ) -

 .21-02(، 0) 2،  خىلُاث حاملت بشاع في الللىم الاُخصاصًت
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مىن مُالص ًااص. ) - كلى الخدٌف اإلاداؾبي  IFRS – IAS(. ؤزغ الالتزام بخؼبُّ ملاًحر اإلاداؾبت الضولُت 8100ٍع

غ اإلاالُت :صعاؾت جؼبُُِت.   .508-500(، 8) 81،  مجلت الٌٕغ اإلاداؾبيوحىصة الخِاٍع

ل وجيشُؽ اإلااؾؿاث الىاشئت في 8181ؾمُدت بىكىُني، و ؤؾُت ٓغومي. ) - (. صعاؾت جُُِمُت لىاُم جمٍى

 .025-000(، 3) 0،  خىلُاث حاملت بشاع في الللىم الاُخصاصًتالجؼاثغ. 

ٌت بىالشلىع. )ش - : صعاؾت خالت  start up(. صوع خاطاهاث ألاكما٘ في جىمُت اإلااؾؿاث الىاشئت 8102ٍغ

 .030-000(، 8) 0،  مجلت البشاثغ الاُخصاصًتالجؼاثغ. 

غ اإلاالُت" صعاؾت جؼبُُِت ". 8108كلي ًىؾٍ. ) - مجلت (. ؤزغ مدضصاث هُٖل ملُٕت اإلايشإة في الخدٌف الخِاٍع

 .800-835(، 0) 82،  خصاصًتصمشّ للللىم الاُ

غة. ) - مت بُى مت عمظاوي، و ٍٓغ ٔاث هاشئت -(. جدضًاث اإلااؾؿاث الىاشئت في الجؼاثغ 8180ٍٓغ ) هماطج لشغ

 .821-805(، 3) 0،  خىلُاث حاملت بشاع في الللىم الاُخصاصًتهاجخت كغبُا(. 

ض. ) - تمجلت ؤعاء لل(. ؤهمُت وملىُاث اإلااؾؿاث الىاشئت. 8188ٓما٘ باًٍؼ  0،  ضعاؾاث الاُخصاصًت وؤلاصاٍع

(0 ،)51-01. 

ل اإلااؾؿاث الىاشئت في الجؼاثغ ٓغهان للخض مً البؼالت. 8188لُىضة صعاوي. ) - مجلت (. اؾتراجُجُاث صكم وجمٍى

 .005-050(، 8) 2،  الضعاؾاث الِاهىهُت

اث  (. ؤزغ الخدٌف اإلاداؾبي والالجمازل8111مدمض ًالح الؿماعه. ) - باإلاللىماث كلى جٖلٌت الخمىٍل في الشٔغ

ت واإلاالُت الللُا، ألاعصن: حاملت  عؾالت صٓخىعاهاإلاؿاهمت اللامت ألاعصهُت.  . كمان، ٔلُت الضعاؾاجاإلصاٍع

 كمان اللغبُت.

ل اإلااؾؿاث الىاشئت )خل٘ى 8181مصؼٌى بىعهان، و كلي صىلي. ) - (. الاؾتراجُجُاث اإلاؿخسضمت في صكم وجمٍى

 .002-030، مجلت صًاجغ اُخصاصًت ح اإلااؾؿاث الىاشئت(. إلهجا

ؼاًُت. ) - ذ، ًاؾمحن مُمىوي، و ؾٌُان بُى خىلُاث (. واُم واًاَ اإلااؾؿاث الىاشئت في الجؼاع. 8181منى بؿٍى

 .080-013(، 3) 0،  حاملت بشاع في الللىم الاُخصاصًت

غ ُؼاق اإلااؾؿاث الىاشئت في الجؼاثغ :صعاؾت جدلُلت. 8180بً ًاطل. ) وؾلُت - .  )عؾالت صٓخىعاه((. ؤلُاث جؼٍى

ت وكلىم الدؿُحر، الجؼاثغ: حاملت ؤبى بٕغ بلِاًض.  جلمؿان، ٔلُت الللىم الاُخصاصًت والخجاٍع

ٔاث اإلاؿاهمت  (. اللىامل اإلاازغة في الخدٌف اإلاداؾبي صعاؾت مُضاهُت8100ًاؾغ الؿُض ٓؿاب. ) - كلى الشغ

لالؿلىصًت.    .301-810(، 8) مجلت الخجاعة والخمٍى
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 البدائل الحمويلية املحاحة للمؤضطات الىاشئة

Funding options available to startups  
  الجشائز جامعة محمد الشزيف مطاعدًة ضوق أهزاص / /هدى فزيال بوغابة ط دكحوراه.

PhD student. Houda Feriel Boughaba Mohamed-Cherif Messaadia University - Souk Ahras / Algeria 

 

 

 ملخص الدراضة: 

لُت اإلاخاخت للمإظعاث الىاؼئت هـشا للخصىصُت التي جخمخم  تهذف هزه الذساظت ئلى حعلُؽ الظىء كلى مخخلف البذائل الخمٍى

ل، ئطافت ئلى خاحتها للذكم اإلاادي والاظدؽاسة للخللُل مً فشص فؽلها، هىدُجت بها والتي ججللها جىاحه  صلىبت في الحصٌى كلى الخمٍى

ادة خـىؾ هاجه اإلاإظعاث هـشا  ل والذكم لٍض ليل ما ظبم جم اظخدذار آلُاث مخصصت لهزا الىىق مً اإلاإظعاث ًجمم بين الخمٍى

م اليعُج الىػني  ألهمُتها في جىَى

لُت للمإظعاث الىاؼئت، ورلً مً خالٌ كشض في هزا  ؤلاػاس، ظِخم الترهيز في هزه الىسكت البدثُت، كلى أهم اإلاصادس الخمٍى

ل ؤلاظالمي ومضاًا وكُىب ول منها،  ل الجماعي، الحاطىاث والخمٍى لُت الحذًثت هشأط اإلااٌ اإلاخاػش، مىصاث الخمٍى أهم ألاؼياٌ الخمٍى

ل اإلاإظعاث الىاؼئت هـشا لؼبُلت هزه اإلاإظعاث واخخالف اخخُاحاث ول مشخلت خُث ال ًمىً الجضم بىحىد ؼيل ج لي أمثل لخمٍى مٍى

 مً مشاخل خُاتها.

لُت :الكلمات املفحاحية  .اإلاإظعاث الىاؼئت، البذائل الخمٍى

 

Abstract: 

This study aims to shed light on the various funding options available to emerging enterprises due to their privacy, 

which makes them face difficulty in obtaining financing, in addition to their need for advice to reduce the chances of their 

failure. As a result has been developed mechanisms it combines funding and support to increase its chances of success, 

given their importance in diversifying the national fabric 

In this context, this paper will focus on the most important financing sources for emerging institutions, by 

presenting the most important modern financing forms such as risk capital, crowdfunding platforms, incubators, and Islamic 

financing, and the advantages and disadvantages of each of them, as it is not possible to say that there is an optimal 

financing form. To finance startups due to the nature of these institutions and the different needs of each stage of their life.  

Keywords: Startups, Funding options. 
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  ملدمة:

جدلُم الخىمُت الاكخصادًت، وحب في ؿل الاهفخاح كلى ألاظىاق اللاإلاُت، ومم جضاًذ أهمُت ودوس الىاؼئت في 

البدث كً ألُاث لذكم ومشافلت لهاجه اإلاإظعاث هـشا لهؽاؼتها، هزا ما أدي الظخدذار آلُاث إلاىاحهت فؽل 

هاجه ألاخيرة خاصت في أكىامها ألاولى، خُث ًجب أن ججمم كاجه آلالُاث بِذ ؤلاكاهت اإلاالُت والذكم اإلاادي 

كىغ الهُاول الخللُذًت التي حلخمذ كلى الجاهب اإلاالي فلؽ  فهي جدخظنها واالظدؽاساث في مخخلف اإلاجاالث 

ل أفياسها ئلى واكم، ومتى جصبذ كادسة كلى مىاحهت العىق واإلاىافعت  وجشافلها في مخخلف أوؽؼتها لدعخؼُم جدٍى

 .جخخلى كنها لدعخلل بزاتها

 :هزا ما ًجللىا هؼشح الدعاٌؤ الاحي  

لُت اإلاخاخت للمإظعاث الىاؼئت؟فُما جخمثل                 مخخلف البذائل الخمٍى

 أهداف الدراضة:

لها ومضاًا وكُىب ول الُت  تهذف هزه الذساظت الى الخلشف كلى اإلاإظعاث الىاؼئت ومخخلف ظبل جمٍى

 أهمية الدراضة:

ل اإلاعخدذزت  الذوس الىبير الزي جللبه اإلاإظعاث الىاؼئت في اكخصادًاث الذٌو الىامُت، وهجاح مخخلف هُاول الخمٍى

 لهاجه اإلاإظععاث كلى الخىُف مم خصائصها وجلذًم الخذماث واإلاعاكذاث التي جدخاحها فلال.

 :
ا

 هظزة عامة حول املؤضطات الىاشئةأوًل

لُت الذ جىاحههاظىلىم فُما ًلي بالخلشف كلى    اإلاإظعاث الىاؼئت وأبشص اإلاؽاول الخمٍى

 جعزيف املؤضطات الىاشئة: .1

جيىن مإظعت هاؼئت ال ًخللم اإلاىطىق باللمش وال بالحجم وال  ئن"  Scranton & Fridensonكشفها ول مً  

 (71، صفدت 7107)بشخاًل و خلىغ، كً أسبم حعاؤالث جالُت:  باإلحابتبلؼاق اليؽاغ الزي جيؽؽ فُه بل 

o  همى كىي 

o اظخخذام جىىىلىحُا خذًثت 

o  الث ضخمت ئلىالحاحت  جمٍى

o ."اظخخذام ظىق حذًذة ًصلب فيها جلُُم اإلاخاػش والخيبإ بها 
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ف كؼاعي هىعي خُث ؼمل اللؼاق الخىىىلىجي  الباخثينبالشغم مً أن  ف الى أهه ًبذو حلٍش اظخثىُا الخصيُف في الخلٍش

 .الزي جيؽؽ فُه اإلاإظعاث الىاؼئت هما أهه سهض كلى الخصائص الىىكُت والىمى اللىي وخالت كذم الُلين

م،  اإلاإظعاث الىاؼئت في ملاله اإلاؽهىس خٌى الىمى أنها ؼشهت مصممت Paul Grahamوكشف    للىمى العَش

، هما أهه لِغ مً الظشوسي أن حلمل الؽشواث الىاؼئت في مجاٌ ورهش أهه لِعذ ول ؼشهت خذًثت حلخبر هاؼئت

 (keltoum & moufid, 2020) الش يء ألاظاس ي الىخُذ هى الىمى. ،الخىىىلىحُا

مً  %01باإلائت أظبىكُا، وأخُاها بؽيل اظخثىائي  7و 5فان الىمى الجُذ ًيىن بين  Paul Grahamوخعب   

 الىاخُت اإلاثالُت في ألاسباح

ت خذًثت ومً مىـىس  أو مؽشوق  ئوؽاءالجخار خؼىة اججاه  ؤلاكذاد"  ظا هيأً هي كُام اإلاإظعين  أخش مإظعت ججاٍس

ش وبؽيل أهثر جدذًذا فان اإلاإظعت الىاؼئت هي  أو  سواد ألاكماٌ بالبدث كً همىرج أكماٌ كابل للخىشاس والخؼٍى

ش همىرج كابل للخؼبُم لخلبُت خاحت العىق أو مؽيلت ملُىت لذي اللمالء. ئلىمؽشوق ججاسي حذًذ باسص يهذف   جؼٍى

 (85-88 ، الصفداث7171)بىغاصي ، 

 وهى كباسة كً حلٍشف اظتراجُجي هىعي.

مً ػشف مإظعيها أي مذًشها ومعاهميها، لِغ لذيها ماض ي وال أصٌى مادًت  ئػالكها" ؼشهت جم بأنها كما عزفد 

ل  أخش ظبب كذم وحىد خُاس  ش ما ًفعمل في بِئت جىىىلىحُت مخغيرة للغاًت وهى لهبيرة، غالبا ما ح أمامه ظىي جمٍى

 (FRANCE, 2021, p. 4) هفعه مً خالٌ )خلىق اإلالىُت(.

في الخلٍشف أن  أؼير هجذ أن هزا الخلٍشف هى حلٍشف مالي ولم ًميز هثيرا اإلاإظعت الىاؼئت كً أي مإظعت أخشي، 

ل  ل حذًذة  ئال اإلاإظعاث الىاؼئت حلخمذ كلى خلىق اإلالىُت في الخمٍى أهه في الىاكم هجذ أهه جم ابخياس صُغ جمٍى

 خاصت بهزا الىىق مً اإلاإظعاث.

هي ول مإظعت ؼابت راث ئمياهُاث همى " اإلاإظعت الىاؼئت مً خالٌ الخلاٍسف العابلت وعخيخج الخلٍشف الخالي:

 ."في كؼاق الخىىىلىحُا في بِئت مدفىفت باإلاخاػش هبيرة، جيؽؽوجؼىس 

  طة الىاشئةدورة حياة املؤض .2

 هثيرا اإلاإظعاث فهزه رلً، هى غير أن الىاكم ئال اإلاعخمش، الىمى هى Startupالىاؼئت  اإلاإظعاث ًميز ما ئن  

لها حلشف أن كبل ؼذًذ وجزبزب صلبت بمشاخل وجمش جخلثر ما مىً هدى ػٍش  الخالي اإلاىدنى خالٌ مً رلً ئبشاص اللمت، ٍو

 Paul Grahamكبل  مً واإلاصمم
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 : مىحنى املؤضطات الىاشئة1الشكل ركم 

 

 (8، صفدت 7171)ظىىس ي و مدبىب، اإلاصذس: 

)بً أخمذ و بىػىبت،  مً خالٌ الؽيل ًمىً جلعُم دوسة خُاة اإلاإظعت الىاؼئت ئلى ظذ مشاخل: 

 (8، صفدت 7170

هي مشخلت ؿهىس الفىشة ؤلابذاكُت والذساظت اإلالملت إلمياهُت ججعُذها كلى أسض أوًل: مزحلة ما كبل الاهطالق: 

ل؛ شها واظخذامتها وهزلً البدث كً مصادس الذكم والخمٍى  الىاكم وجؼٍى

جخميز هزه اإلاشخلت بذسحت خؼىسة كالُت خُث ًخم مً خاللها كشض الجُل ألاٌو للمىخىج أو  ثاهيا: مزحلة الاهطالق:

مىلها مً أبشص الللباث التي جىاحه اإلاإظعاث  ئلىالخذمت الغير ملشوفت فالحاحت  مً ًدبنى الفىشة كلى أسض الىاكم ٍو

 اًت ؤلاكالمُت.الىاؼئت في هزه اإلاشخلت مما ًجللها بداحت ئلى الىثير مً التروٍج والذك

عىد هىق مً الحماط الغير معبىق هما ًمىً ثالثا: مزحلة كبيل إلاكالع والىمو:  ًبلغ اإلاىخج رسوجه في هاجه اإلاشخلت َو

للل ظلشه وبـهىس كىائم  ذ مً كشطه ٍو مىً ان ًللذ مما ًٍض ه ألاوائل ٍو ًبذا  أخشي لليؽاغ الخىظم خاسج مبخىٍش

 دني بالتراحم.اإلاىخىج بفلذ مياهخه ما ًذفم اإلاى

ملذالث الىمى في هزه اإلاشخلت جيىن حذ مىخفع والاظخمشاس في التراحم وكذم رابعا: مزحلة الاهحدار في الوادي:  

 الفؽل والخشوج مً العىق. ئلىوادي اإلاىث، وكذ ًإدي باإلاؽشوق  أو الاظخذسان ًمىً الىصٌى ئلى مشخلت الاهدؼاغ 

ج اٌـــــألاكمدث سائذ ًب خامطا: مزحلة النهوض وجطلم املىحدر:  اث كلى ــــاٌ جدعِىـــــشي حلذًالث بادخــــكً بذائل ٍو
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له كلى هؼاق أوظم مما ٌعاهم في ئػالق الجُل الثاوي مً اإلاىخىج معخفُذا  مىخىحه مً خالٌ طبؽ ظلشه وحعٍى

 مً كامل الخجشبت وجصحُذ ألاخؼاء.

ؼشح في ضادضا: مزحلة الىمو الطزيع:  ًـهش اإلاىخىج كلى ؼيله النهائي اإلاخؼىس بلذ ججاوصه مشخلت الخجشبت والاخخباس ٍو

م مدللت  أخشي ألاظىاق اإلاعتهذفت وبأظلاس مذسوظت جمىً اإلاإظعت الىاؼئت مً الاجلاء والنهىض مشة  وبؽيل ظَش

 .الؼائلت وألاسباحهمى متزاًذ لخبذأ مشخلت الحجم والجىدة 

  ةالىاشئإشكالية ثمويل  .3

ل مً أبشص ملىكاث همى وجؼىس كؼاق اإلا ، اإلاخىظؼت والىاؼئت الصغيرة إظعاثحلخبر مؽيلت الحصٌى كلى الخمٍى

ل في وافت مشاخل كمش هاجه اإلاإظعاث في الذٌو الىامُت، خُث حلاوي  ابخذاء  اإلاإظعتمً مؽيلت الحصٌى كلى الخمٍى

ش. وبؽيل مبذئي، ًمىً اللٌى   ئن هزهمً مشخلت الخأظِغ ئلى مشخلت الدؽغُل، زم مشخلت الخىظم والخؼٍى

لُت بعبب حجمها )هلص الظماهاث( وبعبب خذازتها )هلص السجل الائخماوي(.  اإلاإظعاث جىاحه صلىباث جمٍى

لُت اإلاصشفُت وغير اإلاصشفُت ججذ هفعها ل هزه  وكلُه، فان اإلاإظعاث الخمٍى أمام حملت مً اإلاخاػش كىذ جمٍى

ل لهزه  اإلاإظعاث وألظباب ملىلت في  اإلاإظعاثفي مخخلف مشاخل همىها، ألامش الزي ًجللها جخجىب جلذًم الخمٍى

  .هثير مً ألاخُان

 أبعاد مشكلة الحمويل: .أ 

ل وأظبابها الحلُلُت بدُث ًخطح مً هز ه ألابلاد أن مؽيلت حؽير اللذًذ مً الذساظاث ئلى أبلاد مؽيلت الخمٍى

ل هزه  ل ال جخمثل بىلص العُىلت أو كلت اإلاإظعاث اللاملت في مجاٌ جمٍى ، بل أن لهزه اإلاؽيلت اإلاإظعاثالخمٍى

 (6، صفدت 7170)بهُاوي و بىكالكت،  أبلاد أخشي، هما هى مبين في الؽيل الخالي:

ل وأظبابها : أبلاد مؽيلت الحصٌى كلىالشكل  الخمٍى

 
 (7، صفدت 7170)بهُاوي و بىكالكت،  :املصدر
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ل  جخمثل كمىما في: هلص اإلاللىماث؛ اإلاإظعاث الصغيرة، اإلاخىظؼت والىاؼئت وبالخالي فان أبلاد وكىاصش مؽيلت جمٍى

ل طلف دوس اإلاإظعاث راث اللالكت؛ البلذ الذًني؛ فجىة  ل؛ جمُيز مصادس الخمٍى الاخخُاحاث؛ صلىبت ؼشوغ الخمٍى

ل وهلص الظماهاث  (7، صفدت 7170)بهُاوي و بىكالكت،  .لصالح اإلاؽشوكاث الىبيرة؛ اسجفاق جيلفت الخمٍى

 الىاشئة: املؤضطاتمزاحل ثمويل  .ب 

ل اإلا   (3، صفدت 7170)مخخاسي و مخخاسي،  :اإلاشاخل الخالُت مالىاؼئت وف إظعاثًخم جمٍى

  :لإظعتخالٌ اإلاشخلت ألاولى جشفم مخاػش فؽل اإلااملزحلة ألاولى كلى سأط اإلااٌ  ها، وخاللها ًخم جمٍى

 ألافشاد اإلاشبين منهم؛ أو الصخص ي ألصحاب الفىشة 

  :ساط اإلااٌ  مإظعاثوىن اإلاخاػش خالٌ هزه اإلاشخلت مخىظؼت وخالٌ هزه اإلاشخلت جـهش املزحلة الثاهية

ًاإلاخاػش   لألفشاد. وجخميز باللمل الجماعي اإلاإظعاثاإلاشافلت لهزه  ألاكماٌاللادًين وخاطىاث  واإلاعدثمٍش

 ؛ إظعتاإلاؽاسهين في اإلا

في العىق  ئدساحهاووعب همى مشجفلت هما ًمىً  أسباحالىاؼئت خالٌ هزه الفترة  اإلاإظعاث الثالثة: ثحلماملزحلة 

 اإلاشاخل اظخلشاسا. أهبر اإلاالُت، خُث حلخبر مً 

اإلاشخلخين الثاهُت والثالثت، وهزا بالخصىص  ئلىالىاؼئت في الىصٌى  اإلاإظعاثئال اهه في الىاكم ال حعخؼُم ملـم  

ل  كىذ ئًجاد صلىباث في الخمٍى

ا:   ضطات الىاشئةاليات دعم وثمويل املؤ ثاهيا

جخخلف ألالُاث اإلاعخخذمت في دكم هزا الىىق مً اإلاإظعاث فُما ًلي ظىلشض أبشص الُاث الذكم التي 

 حلخمذ كليها:

 رأص املال املخاطز)املغامز(: .1

سأط ماٌ ًىؿف بىاظؼت وظُؽ مالي مخخصص في مؽشوكاث خاصت راث مخاػش مشجفلت جخميز باخخماٌ  ولهى 

خ اإلادذد،  ي ال جىؼى همى كىي لىنها  في الحاٌ كلى جُلً بالحصٌى كلى دخل والخأهذ مً اظترداد سأط اإلااٌ في الخاٍس

ل  لىم بخمٍى وهزه الحالت حلخبر مصذس اإلاخاػشة أمال في الحصٌى كلى فائع اللُمت كىي في اإلاعخلبل البلُذ وعبُا، ٍو

 (78، صفدت 7171)كبُذ،  اإلاإظعاث في مشاخلها الخأظِعُت ألاولى أو اإلاخىظؼت.

 خصائص رأص مال املخاطز: 

 (7، صفدت 7170)بشاهُم،  ًخميز سأط اإلااٌ اإلاخاػش بمجمىكت مً العماث هزهش منها  

 ل بشأط ماٌ اإلاخاػش مً ألاوؽؼ لت ألاحـــــٌلذ الخمٍى  ىاث بغع الىـش كً حجم ــــــظى 7ئلى  5ل مً ـــــت ػٍى
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 .تاإلامىل إظعتاإلا

 له  ؽشوقٌلذ لشأط ماٌ اإلاخاػش أفم صمني بصشف الىـش كً اللمش الاكخصادي أو الفني للم الزي ًخم جمٍى

ل مً  ظىىاث ال ًؼلب اإلاعدثمش اظترداد سأط اإلااٌ وكائذه وال ًخم رلً ئال بلذ  7ئلى  5وخالٌ فترة الخمٍى

 جذفلاث هلذًت أو جدلُم كىائذ مالُت. إظعتبُم خصص سأط ماٌ اإلاخاػش أو بذاًت جدلُم اإلا

 ل ئكامت كائمت  إظعاثالخىظم في م أو صغيرة واإلاخىظؼت ال اإلاإظعاث ًخصص سأط ماٌ اإلاخاػش لخمٍى

 أوإلكادة هُيلت ؼشواث كائمت

 ل اإلا  التي لها أظىاق واكذة مً هاخُت الخىمُت الاكخصادي غالبا. إظعاثًذخل سأط ماٌ اإلاخاػش في جمٍى

م سأط اإلااٌ اإلاخاػش ل كً ػٍش  :مشاخل الخمٍى

ل مً كبل سأط اإلااٌ اإلاخاػش مً  خالٌ الؽيل الخالي: ًمىً جىطُذ مشاخل الخمٍى

 الشكل: مزاحل الحمويل عً طزيم رأص املال املخاطز

 (5، صفدت 7170)بهُاوي و بىكالكت،  اإلاصذس:

ل بشأط اإلااٌ اإلاخاػش:  (7صفدت  ،7170)بالصالح،  مً خالٌ الؽيل أكاله وعخيخج اإلاشاخل الخالُت للخمٍى

(: جخميز هزه اإلاشخلت باإلاخاػش اإلاشجفلت، ألن seed capitalمزحلة رأص مال ما كبل الحأضيظ أو إلاوشاء ) -

خذخل سأط اإلااٌ الاظدثماسي في هزه اإلاشخلت  اخخماٌ فؽل مإظعت لِغ لها هُان كاهىوي في العىق ًيىن هبيرا، ٍو

ش اإلاىخج وفي الغال  ب كملُت ججشبخه في العىق وملشفت مذي ؤلاكباٌ كلُه.لخغؼُت هفلاث البدث وجؼٍى

(: ًخذخل سأط اإلااٌ الاظدثماسي في العىىاث ألاولى مً بذاًت اليؽاغ، خُث Start-Upمزحلة رأص مال إلاوشاء)

م اإلاىخجاث أو البذء في ؤلاهخاج ل جىمُت مىخج، أو ظىق أولي، أو حغؼُت هفلاث حعٍى  .جيىن اإلاإظعت في خاحت ئلى جمٍى

ت لحُاة اإلاؽشوق زم اإلاشخلت ألاولى مً Early stageمزحلة رأص بعد إلاوشاء ) (: ٌغؼي مشخلت البذاًت الخجاٍس

ت، وججمم هزه اإلاشخلت ول اإلاخاػش التي ٌلاوي منها مؽشوق حذًذ وؼشواث  ل والتي حغؼي هفلاث البذاًت الخجاٍس الخمٍى

ل اإلا  ؽشوق في هزه اإلاشخلت.سأط اإلااٌ الاظدثماسي هي الىخُذة التي جلبل جمٍى
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(: ًمٌى مشخلت همى وجؼىٍش مإظعت جيىهذ كذ خللذ أسباخا لىنها Middle stageمزحلة رأص مال الحىمية )

ادة كذستها ؤلاهخاحُت أو اهدعابها ــاٌ كامـــــاج لشأط مـــــىس مىخىحها، أو جدخــــجدخاج لخمىٍل ليي جؼ ل مً أحل ٍص

 إلاؽشوق حذًذ.

: ٌعخلمل هزا الىىق كىذ حغُير (Leveraged by out/ Leveraged by inثحويل امللكية )مزحلة رأص مال 

م كائمت  ل مؽشوق كائم ئلى ؼشهت كابظت مالُت جشمي ئلى ؼشاء كذة مؽاَس ألاغلبُت اإلاالىت لشأظماٌ اإلاؽشوق أو جدٍى

ل العلؼت الصىاك ل كملُاث جدٍى ُت واإلاالُت في اإلاؽشوق ئلى مجمىكت ودوس سأط اإلااٌ اإلاخاػش في هزه اإلاشخلت هى جمٍى

 حذًذة مً اإلاالن. 

 أهمية رأص املال املخاطز:

ل  ت لخمٍى لشأط اإلااٌ اإلاخاػش أهمُت كصىي ئر ٌلخبر ميىها أظاظا مً ميىهاث ظىق سأط اإلااٌ، وجلىُت طشوٍس

مىً خصش أهمُخه في الىلاغ آلاجُت:  (8، صفدت 7170)بىظِغ،  اإلاإظعاث، ٍو

  جذكُم بشامج ؤلاصالح الاكخصادي: هجذ أن الذٌو التي جؼبم بشامج ؤلاصالح الاكخصادي والتي جدخاج ئلى

ل  ا في جىفير الخمٍى سؤوط أمىاٌ راث ػبُلت خاصت وئلى هُيلت مالُت وفىُت، جللب هزه الؽشواث دوسا خٍُى

ت الالصمت لهزا اللؼاق، وحعاهم في الحذ مً آلا زاس الخطخمُت خُث جىفش الخىفير الالصم والخبرة الفىُت وؤلاداٍس

 للمؽشوكاث الاكخصادًت. 

  ٌل اإلاإظعاث الجذًذة: ًمثل دكم اإلاإظعاث الجذًذة اإلاجاٌ الؼبُعي ليؽاغ ؼشواث سأط اإلاا دكم جمٍى

واإلاخابلت للمإظعاث الجذًذة، خاصت في  ؤلاسؼاداإلاخاػش خُث جلذم الذكم اإلاالي والفني وؤلاداسي، وهزلً 

لها دون بذاًت اه ل، بخالف هفاءة فىشة اإلاؽشوق  اؼتراغؼالكاتها وجمٍى طماهاث وكُىد كلى هزا الخمٍى

وفاكلُت أشخاصه وهزه الىؿُفت هامت حذا لخلً اإلاؽشوكاث، في ملابل كضوف اإلاإظعاث البىىُت كً 

م. ل مثل هزه اإلاؽاَس  جمٍى

 ر الذكم اإلاالي والفني الالصم وهزلً دكم اإلاإظعاث اإلاخلثرة: حعاهم مإظعاث سأط اإلااٌ اإلاخاػش في جىفي

ىت فيها، فهي جدشص أؼذ الحشص كلى  ؤلاداسي للمإظعاث اإلاخلثرة وحزب الاظدثماساث ئليها، ألنها ؼٍش

ت إلصالح معاسها لخدفيز اإلاعدثمٍشً  اإلاخابلت الفىُت واإلاالُت الظشوٍس

 مىصات الحمويل الجماعي: .2

 كذد هبير مً  ئلىم ـــً، وجىحيههـــش مً اإلامىلُـــشة مً كذد هبُـــاث صغُـــــــبىمُىاٌ ــــــاسة كً خؽذ ألامــــي كبــــه

 هبير. أدويخذ  ئلىاإلالترطين، باظخخذام جىىىلىحُا سكمُت مما ًذٌ كلى جللُل الىظاػت الخللُذًت 

   )خمذوػ و بىصاهت(

 الجماعي الحمويل مىصات خالل مً ؤضطاتامل ثمويل مزاحل

ل كملُت جمش ل مىصاث خالٌ مً إظعاثاإلا جمٍى   :الخالُت ألاظاظُت بالخؼىاث الجماعي الخمٍى
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 ئداسة كلى اللائمين كُام في هزه اإلاشخلت جخمثل :الجماعي الحمويل مىصات طزف مً للمشزوعات ألاولي الاخحيار 

ل مىصاث ل، جؼلب التي ألاولي للمؽشوكاث باالخخُاس الجماعي الخمٍى ٌ  مإهلت جيىن  أن ًمىً والتي الخمٍى  للحصى

ل مً كلى  اإلالاًير مً كلى مجمىكت رلً في ملخمذة ألاهترهِذ ؼبىت كلى اإلاخىاحذة اإلاىصاث هزه خالٌ الخمٍى

ل مىصاث ػشف مً اإلاىطىكت  الجماعي. الخمٍى

 ل مىصاث كُام في اإلاشخلت جخمثل هزه :الجماعي الحمويل مىصات عبر املؤهلة املشزوعات حيثيات عزض  الخمٍى

 هزه جيىن  وبزلً بها، الخاص ؤلالىترووي اإلاىكم كلى أولي بؽيل باإلاؽشوكاث اإلاإهلت ًخللم ما ول بلشض الجماعي

ل، التي اإلاؽشوكاث هزه فيئبذاء الشأي  ئمياهُت للجمهىس  جدُذ أظاظُت اإلاشخلت مشخلت  ًجلل ما وهى جؼلب الخمٍى

لُت اللشاساث كلب في الجمهىس  ت الخمٍى  والاظدثماٍس

 ل كُام في اإلاشخلت هزه جخمثل :املشزوعات لحمويل الالسمة ألاموال جمع  ؼبىت خالٌ مً الجماعي مىصاث الخمٍى

ل اإلاؽشوكاث الالصمت ألامىاٌ بجمم ألاهترهِذ  بخلذًم الجمهىس  مً هبير للذد الفشص ئجاخت خالٌ مً اإلاإهلت لخمٍى

ل اإلاالُت معاهماتهم ل أهىاق مم ًدىاظب بما ورلً اإلاؽشوكاث، لخمٍى  وفي .اإلاىصاث جلً خالٌ الجماعي مً الخمٍى

 .أصحابها ئلى ألامىاٌ وحلاد اللملُت هزه جلغى ألي مؽشوق الالصمت ألامىاٌ حمم كملُت اهخماٌ كذم خالت

 ل الالصمت ألامىاٌ حمم كملُت ئهماٌ بلذ :وعات املشز ثىفيذ ٌ  اإلاإهلت مً اإلاؽشوكاث مؽشوق أي لخمٍى  كلى للحصى

ل ل مىصاث كبر الخمٍى  الالصمت ألامىاٌ بخلذًم الىاكم أسض كلى اإلاؽشوكاث جىفُز جأحي مشخلت الجماعي، الخمٍى

ل مىصاث وجخدصل .اإلاؽشوكاث ألصحاب ل اإلاشجبؼت اللملُاث. ئداسة ملابل كالواث كلى الجماعي الخمٍى  هزه بخمٍى

 (%8 ئلى %5 بين ما اإلاؽشوكاث )كادة

ل طمً مشاخل مشخلت آخش بمثابت هزه وحلخبر :املالية ألاوراق وعوائد اللزوض جطدًد  كبر للمؽشوكاث الخمٍى

ل مىصاث  بما اإلاؽشوكاث أصحاب كلى اإلاعخدلت اللشوض أكعاغ خاللها حعذًذ مً ًخم بدُث الجماعي، الخمٍى

ٌ  ئػاس في كليها الؽشوغ اإلاخفم مم ًخىافم ل كلى الحصى  الالصم الخمٍى

 مخاطز الحمويل الجماعي:

ل الجماعي مدفىفت بالىثير مً اإلاخاػش، منها اإلالصىدة ومنها غير ملصىدة، وكلى اللمىم ًمىً   لت الخمٍى ػٍش

  (3، صفدت 7170)ػالم،  رهش بلع هزه اإلاخاػش كلى الىدى الخالي:

ألامش كذ ًثاس كملُا ورلً ئما لغُاب الؽفافُت أو لىلص كذم صشف ألامىاٌ في الغشض اإلاللً، هزا  -

اإلاللىماث اإلالذمت أو كذ جيىن هىان ؼبهت جالكب أو فعاد كىذما ًيىن غشض صاخب اإلاؽشوق مغاًشا جماما 

ل الجماعي؛  كً رلً الزي أكلىه كبر مىصت الخمٍى

ً )اإلاعاهمين( اظترحاق أمىالهم في خاالث ملُىت، فم - ثال كىذما ال ًخم حمم اإلابلغ كذم كذسة اإلاعدثمٍش

ل الجماعي باسحاق اإلابالغ الجضئُت التي جم جدصُلها  ل، فمً اإلافترض ئن جلىم مىصت الخمٍى اإلاؼلىب للخمٍى
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م  وحملها، فهىا كذ جخداًل بلع اإلاىصاث مً احل الاظدُالء كلى هزه ألامىاٌ أو اظخخذامها في مؽاَس

لها؛  أخشي غير التي ًشغب اإلاعدثمش في جمٍى

ت، فالىؽف كً فىشة اإلاؽشوق في فترة مبىشة مً كمشه،  - اإلاخاػش اإلاشجبؼت بدماًت خلىق اإلالىُت الفىٍش

ً أهثر اظخلشاسا مً  ًجلل صاخب الفىشة ًخاػش بفىشجه بان حعشق وجؼىس بؽيل أفظل مً كبل معدثمٍش

 الىاخُت اإلاالُت.

 حاطىات ألاعمال: .3

داكم لشواد ألاكماٌ أصحاب ألافياس اإلاخميزة، ًشجىض كملها كلى هي هُان اكخصادي، ئداسي، مالي، فني وججاسي،  

جبني واخخظان اإلاؽشوكاث الحذًثت، مىز بذاًت الفىشة ئلى أن جصبذ جلً اإلاؽشوكاث كادسة كلى مىاحهت اإلاىافعت في 

  (08، صفدت 7171)الشمُذي و ػلحي ،  ظىق اللمل.

 :ثلدمها حاطىات ألاعمالالخدمات التي  (0

 اجفلذ مجمىكت مً اإلاصادس كلى أن مً أهم الخذماث التي جلذمها خاطىاث ألاكماٌ كمىما جخمثل في:

 :ا اإلاؽترهت، مً اظخلباٌ وجىـُم مخخلف  خدمات الطكزيحاريا خاٍس هي ول الخذماث اإلاخلللت بذكم العىٍش

ش اإلاعدىذاث وخفف اإلالفاث...الخاإلاشاظالث كبر الهاجف، الفاهغ، الاًمُل، ػباكت الىصىص )واؼا و  ، جصٍى

 (8، صفدت 7170جىسٍت، 

 :)جطهيالت وخدمات أضاضية( 
ّ
خُث جلىم خاطىاث ألاكماٌ بخىفير اإلاشافم ألاظاظُت  ثوفير بنى ثححية

مً  ثاإلطافت ئلى جىفير الاخخُاحاواإلاياجب، اإلاخخبراث، اإلالامل، غشف الاحخماكاث اإلاؽترهت والىسػ، هزا ب

أحهضة وخذماث جلىُت اإلاللىماث وؼبياث الاجصاٌ، ًيىن رلً بالخيعُم بين خاطىاث ألاكماٌ واإلاؽشوكاث 

 اإلاىدعبت مً خالٌ اإلاؽاسهت أو الاظدئجاس.

 :ب أصحاب  ثوفير الخدمات املحخصصة ً روي الخبرة والاخخصاص بخذٍس جلىم الحاطىت مً خالٌ اإلاذًٍش

بُت  اإلاؽشوكاث كلى هُفُت أداء أكمالهما في مخخلف اإلاجاالث، مً خالٌ كلذ الىذواث، الذوساث الخذٍس

ووسػ اللمل في الحاطىت وخاسحها، جىفير كاكذة مللىماث لخذمت اإلاؽشوكاث، جلذًم وجِعير الاظدؽاساث 

م واللالكاث اللامت، سفم كذسة اإلاإظعاث كلى اظخخذام الخىىىلىحُا اإلاخؼىسة  الفىُت، خذماث الدعٍى

خاصت في الحاطىاث الخىىىلىحُت. هما أن اللالكت بين الحاطىت واإلاإظعت بلذ الخخشج مً الحاطىت حعخمش 

لع مم اخخالف ؼيل هزه اللالكت مً همىرج ألخش، بدُث ًمىً أن جـل اإلاإظعت معخفُذة مً ب

لُت، اإلاؽاسهت باإلالاسض والحصٌى كلى اإلاللىماث بصىسة معخمشة.   خذماتها وخاصت الدعٍى

 :ل للمؽشوكاث ملابل  جطهيل الوصول إلى مصادر الحمويل جلىم بلع خاطىاث ألاكماٌ بخىفير جمٍى

ل مً خالٌ ؼشواث الخم ل اإلاؽاسهت في ملىُتها، والبلع ألاخش ًىفش اإلاعاكذة في الحصٌى كلى الخمٍى ٍى
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ً والؽشواء الاظتراجُجُي ً لخبني  نأوالبرامج الحيىمُت، الخلشف كلى اإلاعدثمٍش والبدث كً معدثمش أو ؼٍش

 (6، صفدت 7171)أخمذ خىفي،  مإظعت بلذ مشخلت الخخشج مً الحاطىت.

 :تهذف الحاطىاث ئلى دكم الخلاون والخيعُم مم مخخلف اإلاإظعاث  الزبط باألفزاد والزبط الشبكي

اإلاخخصت، خُث جخلاون هثيرا مم الجاملاث، مإظعاث البدث والللىم والحذائم الخىىىلىحُت. في بلع 

الحاالث حلمل كلى سبؽ مالن ألاكماٌ الجذد مم غيرهم ممً هم في وطم ًمىنهم مً الاظدثماس معخلبال في 

 مفهىم الخلاون بين اإلاإظعاث(.اإلاإظعت )جذكُم 

 :ادة ملذالث الىجاح،  بىاء العالمة الحجارية ت، ٍص حلخبر خاطىاث ألاكماٌ فظاء إلػالق ألاكماٌ الخجاٍس

ت الخاصت بها.  و )كَشغ حصجُم ألافياس اإلاخميزة، طمان دًمىمت اإلاإظعاث اإلادخظىت وبىاء اللالمت الخجاٍس

 (75-78، الصفداث 7170بً صاًش ، 

 دوس خاطىاث ألاكماٌ في اظدثماس مخشحاث البدث الللمي: 

 ظىبرص فُما ًلي اللالكت والترابؽ بين خاطىاث ألاكماٌ ومخشحاث البدث الللمي

الىاكم حلخبر خاطىاث ألاكماٌ الخىىىلىحُت الحل إلاؽاول مشاهض البدث الللمي والباخثين وجشحمت أكمالهم في 

 للبىاء واإلادافـت كلى سأط اإلااٌ الفىشي والحذ كذس ؤلاميان مً هجشجه مً خالٌ: تؤلاهخاجي. هما حلذ أداة اظتراجُجُ

 (777، صفدت 7171)مهذي و لؼشػ، 

كلى أخذ الذوس الزي ًمىً أن جللبه الحاطىاث في اظدُلاب  ى: ال ًخفاضخيعاب أصحاب إلاهحاج الفكزي 

 الىفاءاث الباخثت، ووكف هٍضف ألادمغت في الىػً اللشبي.

: ئن الهذف مً ئوؽاء الحاطىاث في الجاملاث هى جبني اإلابذكين الحكامل بين الجامعة وحاطىات ألاعمال

لهم مً مجشد همىرج مخبري  ً وجدىٍل أفياسهم ومؽاَس ئلى ؤلاهخاج والاظدثماس. مً خالٌ جىفير الخذماث، واإلابخىٍش

ً في ظبُل الحص اد ـــت في اكخصــــت مظافــــخــــٌى كلى اإلاىخج الزي ًخلم كُمــــالذكم واإلاعاكذة اللملُت للمبخىٍش

 العىق مً خالٌ:

 اخخظان ألافياس اإلابذكت واإلاخميزة للؽباب؛ 

 جىلُذ فشص كمل للؽباب؛ 

 ل البدىر والذساظ م ومىخجاث؛جدٍى  اث ئلى مؽاَس

 اإلاعاهمت في صىم اإلاجخمم اإلالشفي اإلاللىماحي؛ 

 ت الخالكت؛  طمان الاظخفادة الفلالت مً اإلاىاسد البؽٍش

 .م اإلاخشحاث الللمُت والخلىُت اإلابخىشة  حعٍى
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 الاضحيحاجات والحوصيات:

  جخخلف اإلاإظعاث الىاؼئت كً الخللُذًت بعبب خاصُتي الابخياس التي ججللها جىاحه مخاػش مشجفت الش يء

ل الخللُذي  ؛الزي ًمىلها مً الاظخفادة مً الخمٍى

  ل ل لهاجه اإلاإظعاث منها سأط اإلااٌ اإلاخاػش، مىصاث الخمٍى جم اظخدذار مُياهيزماث كذًذة لذكم وجمٍى

 الجماعي وغيرها؛

  لت الذكم مً الُت ألخشي؛جخخلف  الخذماث اإلالذمت وػٍش

  في ول مشخلت مً دوسة خُاة اإلاإظعاث الىاؼئت جدخاج الى هىق ملين مً الذكم؛ 

 ادة مً فشص هجاح اإلاإظعاث الىاؼئت؛  حعاهم الالُاث اإلاعخدذزت في الٍض

  رلً ٌلخمذ كلى ليل الُت مضاًا وكُىب لزا ال ًمىً الجضم كً أخعً وظُلت لذكم هاجه اإلاإظعاث بل

ل الزي ًشغب فُه مالىيها؛ ل وهىق الخمٍى  اإلاشخلت التي جدخاج فيها الى الخمٍى

  تستمزم في كل مرة تغيير أداة التمويل حسب خصائص كل مرحمة وطبيعة الظروف السائدة
 حولها، والتي تجبرها عمى سرعة البتاقمم من أجل البقاء والنمو.

 

 كائمة املزاجع

 :املزاجع العزبية

لت مخخاسي صهشة مخخاسي،  (0 ل اإلاإظعاث الىاؼئت خالت 7170. )وسٍص (. الاظدثماس الجشيء والُت معخدذزت لخمٍى

كشاءة في الفشص -" اإلاملىت اللشبُت العلىدًت". خظاهت اإلاإظعاث الىاؼئت في ؿل الاكخصاد الشكمي

 ماسط. 77أدساس، ًىم -. حاملت أخمذ دساًت-والخدذًاث

م الىاؼئت. اإلالخلى 7170. )توهىاس جىسٍظامُت واؼا،  (7 (. خاطىاث ألاكماٌ ودوسها في دكم ومشافلت اإلاؽاَس

 ماسط. 77أدساس، ًىم -الذولي خٌى خظاهت اإلاإظعاث الىاؼئت في ؿل الاكخصاد الشكمي. حاملت أخمذ دساًت

ل معخدذزت 7170. )ومدمذ بىػىبتظلُذ بً أخمذ،  (3 (. مإظعاث سأط ماٌ اإلاخاػش هصُغت جمٍى

كشاءة -الىاؼئت في الجضائش. ملخلى دولي خٌى خظاهت اإلاإظعاث الىاؼئت في ؿل الاكخصاد الشكميللمإظعاث 

 ماسط. 77، ًىم أدساس-دساًت. حاملت أخمذ -في الفشص والخدذًاث

(. خاطىاث ألاكماٌ والُت فلالت لذكم سواد ألاكماٌ في مصش. مجلت هماء 7171ؼُماء أخمذ خىفي. ) (8

 .17، اللذد18ذاإلاجللالكخصاد والخجاسة، 

م الالىترووي ودوس اإلاإظعاث الىاؼئت في جلبُت اخخُاحاث 7171. )وكلي مدبىبكلي ظىىس ي،  (5 (. الدعٍى

ش اإلاإظعاث الىاؼئت. حاملت مدمذ بىطُاف -اللمالء. اإلالخلى الذولي خٌى خاطىاث ألاكماٌ العبُل لخؼٍى

لُت. 7اإلاعُلت، ًىم   حٍى
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ل الخللُذي للمإظعاث الىاؼئت والالُاث 7170) صاًش.بً  وكبذ الىهابكماس كَشغ،  (6 (. مؽاول الخمٍى

ل اإلاإظعاث الىاؼئت في الجضائش لُت الىفُلت إلاىاحهتها. ملخلى دولي خٌى اؼيالُت جمٍى بين -والبذائل الخمٍى

 . حاملت حُجل، ماسط.-ألاظالُب الخللُذًت واإلاعخدذزت

ذة  (7 الىاؼئت. اإلالخلى الىػني خٌى خاطىاث  (. خاطىاث ألاكماٌ واظخذامت اإلاإظعاث7171) بىغاصي.فٍش

ش اإلاإظعاث الىاؼئت. ظىُىذة: مخبر اكخصاد مالُت واداسة ألاكماٌ.  ألاكماٌ العبُل لخؼٍى

ىت لؼشػمشاد مهذي،  (8 (. خاطىاث ألاكماٌ الخىىىلىحُت الُت السظاء دكائم الاظخلشاس والىمى 7171. )وصبًر

م الصغيرة واإلاخىظؼت. خاطىاث ألاكماٌ  ش اإلاإظعاث الىاؼئت. حاملت للمؽاَس -0955أوث  71العبُل لخؼٍى

 ظىُىذة، هىفمبر.

(. الخللُم اإلالاوالحي وخخمُت الابخياس. مجلت كلىم الاكخصاد والدعُير 7107. )وحهاد خلىغهؽام بشخاًل،  (9

 .13، اللذد 71والخجاسة، اإلاجلذ 
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 ملخص الدراسة: 

اصًت التي لها صوع جىمىي مهم في اكخهاص الضٌو الىامُت، لظلً تهضؾ هظه الضعاؾت الى           حعض اإلاإؾؿاث الىاقئت مً اإلاإؾؿاث الٍغ

لهاو  زهاةو اإلاإؾؿاث الىاقئتالخعغؾ على  ُِ الًىء على حؿلفي الجؼاةغ و الالُاث الحضًثت لضعمها و واكع جمٍى

حعخبر ؾُاؾت الخدـيز الجباتي آلُت هامت  بدُث جىنلىا الى حملت مً الىخاةج أهمها. الخجغبت الـغوؿُت والىىضًت،

ت  ٓهغ حؿخسضمها الضولت لخُبُم ؾُاؾتها الخىمٍى مً زالٌ والابخياع اهخمام هىضا باإلاإؾؿاث الىاقئت  والخضعُمُت ٍو

 اإلاإؾؿاث الىاقئت الابخياع و  جسهُهها إلايزاهُت هبيرة لضعم

الـغوؿُت في مجاٌ الابخياع و يغوعة الاؾخـاصة مً الخجغبت الىىضًت  وفي ألازير اكترخىا بعٌ الحلٌى ومً أهمها       

ل اإلاسهو الباخثين على زلم مإؾؿاث هاقئت  وحصجُع غوػٍاصة حجم الخمٍى  وحصجُع عملُت للبدث والخٍُى

 جامعاث اواإلاإؾؿاث.البدث ؾىاءا في ال

 .، الُاث الضعم، ججاعب صولُت، ؿغوؿا، هىضااإلاإؾؿاث الىاقئت الكلمات املفحاحية:

 

Abstract: 

         Startups are the leading institutions with an important developmental role in the economy of developing countries. 

This study aims to identify the characteristics of startups and the reality of their financing and modern mechanisms to 

support them in Algeria and, so that we have reached a number of results. Fiscal stimulus policy is an important mechanism 

used by the State to implement its development and support policy and shows Canada's interest in emerging institutions 

and innovation by allocating a large budget to support innovation and emerging institutions. 

        Finally, we have proposed some solutions, the most important of which is the need to take advantage of the Canadian 

and French experience in the field of innovation, encourage researchers to create emerging institutions, increase the amount 

of funding allocated to research and development, and encourage the research process, whether in universities or 

institutions. 

Keywords: startups, support mechanisms, international experiences, France, Canada.  
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 ملدمـة:

حضًضة الاهخمام مع ْهىع اقياٌ  كبل الضٌو اإلاخُىعة والىامُت، وجؼاًض هظاا هبيرا مً قهض العالم الُىم اهخمام        

وجضعى  الخىىىلىجي،في اإلاجاٌ  والابخياع الؾُماالابضاع  مؿخدضزت جلىم علىالاكخهاصًت التي جدبنى أؿياعا  للمإؾؿاث

خميز بلضعة هبيرة على اللُام هظه ألازيرة باإلاإؾؿاث الىاقئت، بدُث جؼاًض اهخمام الباخثين بهظه اإلاإؾؿاث النها ج

ت ملاعهت باإلاإؾؿاث   الىبري.بأوكُت ابخياٍع

عاث اإلاسخلـت اُت خُٓذ هظه اإلاإؾؿاث بالغعاًت و هٓغا لهظه ألاهم        لتي ؾعذ الى تهُئت العىاًت مً كبل الدكَغ

اصًت لخجؿُض لي ألاؿياع و ؿخذ اإلاجاٌ امام خامبِئت مىاؾبت و  ع الٍغ عهم،اإلاكاَع الؿلُاث العمىمُت  ا اججهذهم مكاَع

غ اإلاإؾؿاث ةغ هدى اؾخدضار الُاث عضة لضعم و في الجؼا  الىاقئت.جٍُى

صاةما  والتي حؿعىمً الضٌو التي جىلي أهمُت هبيرة إلاىيىع الابخياع  وهىضا أًًاالؿُاق حعخبر ؿغوؿا  وفي طاث       

 العاملت. وئهخاحُت الُضى لخلُُم مضي ؿعالُت مإؾؿاتها في هظا اإلاجاٌ العخباعه مدغن للىم

 مشكلة الدراسة:

  الخالُت:في بدثىا هظا ؾىداٌو ؤلاحابت على ؤلاقيالُت  

 ؟  وهىضاماهى واكع صعم اإلاإؾؿاث الىاقئت في الجؼاةغ، ؿغوؿا 

  الخالُت:على هظه ؤلاقيالُت ؾىداٌو ؤلاحابت على الدؿاؤالث ولإلحابت 

 وزهاةهها؟ما هي اإلاإؾؿاث الىاقئت  -1

  الجؼاةغ؟ؿُما جخمثل الُاث الضعم الحضًثت لهظه اإلاإؾؿاث في  -2

  خمثل أوحه صعم اإلاإؾؿاث الىاقئت والابخياع في ؿغوؿا وهىضا؟ؿُما ج -3

 أهداف الدراسـة:

لها؛  -  الخعغؾ على زهاةو اإلاإؾؿاث الىاقئت وأهمُت جمٍى

 الخعغؾ على واكع صوع الضولت في صعم اإلاإؾؿاث الىاقئت؛ -

 .هىضااإلاإؾؿاث الىاقئت والابخياع في ؿغوؿا و  اؾت ججغبت صعمصع  -

 أهمية الدراسـة:

جخمثل أهمُت البدث في مضي صوع هظه اإلاإؾؿاث في اوكاء وؿُج اكخهاصي مىلض للثروة وإلاىانب الكؼل        

 ٌ ؿيها الجؼاةغ مً زالٌ ئعالنها لعضة كغاعاث حضًضة لخىـُظ  اإلاإؾؿاث بما والىامُت بهظهاإلاخُىعة  واهخمام الضو

غ اإلاإؾؿاث الىاقئت  ل هظه اإلاإؾؿاث واوكاء نىضوق اؾتراججُت جٍُى مً الخجاعب الضولُت  ويغوعة الاؾخـاصة .لخمٍى

 اإلاجاٌ.ألازغي في هظا 
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 مححىيات البحث:

 حعٍغف اإلاإؾؿاث الىاقئت وزهاةهها  .1

 اهضاؾ اإلاإؾؿاث الىاقئت  .2

 اإلاإؾؿاث الىاقئت في الجؼاةغصعم  .3

 .ججاعب صولُت خٌى صعم اإلاإؾؿاث الىاقئت   .4

 

  وخصائصها جعريف املؤسسات الناشئة .1

خيىن ً   start –upخضًث حعني مكغوع نؼير  الكاتعت و أنببذ مهُلح اإلاإؾؿاث الىاقئت مً اإلاهُلحاث          

و هى وا ٌكير لـىغة الىمى اللىي، لىً مً الىاخُت العملُت   upهى ما ٌكير الى ؿىغة الاهُالق و  و    start   مً حؼةين 

 هظا اإلاهُلح مغجبِ أؾاؾا بمإؾؿت مبخىغة.

بضا اؾخسضام هظا اإلاهُلح بعض الحغب العاإلاُت الثاهُت مباقغة، وطلً مع بضاًت ْهىع عاؽ اإلاساَغ لِكُع          

)بً حُمت ، الىالي ، و بً بخىغة " في كُاع الخىىىلىحُا. اؾخسضام اإلاهُلح بعض طلً على انها " اإلاإؾؿاث الكابت اإلا

 (MERRAD ،2021، و DJEKIDEL ،DOUA)و   (525، نـدت 2021حُمت، 

  جعريفها: .1.1

 ؤلاهخاحُت، ؤلابضاع،في التي جخمثل ، التي جميزهامً زالٌ الخهاةو عغؿها  "بُاع باجُني": خؿب الـغوس ي 1جعريف 

معضٌ ؤلاعاصًت الظي ًدىاؾب  وحعاْمؾغعت اجساط اللغاع، ؾُاصة الغوح الجماعُت لضي اإلايكئين  ،اإلاغوهت، الىـاءة

 .َغصًا مع ألاؾىاق

ؾخدضار مىخجاث أو زضماث جم جهمُمه لؼغى اعغؿها بأنها عباعة عً جىُٓم بكغي بعٌ الاكخهاصًين  :2جعريف  

 .ي ْل ْغوؾ مً عضم الُلين اللهىي، بمعنى أنها جلىم على اإلاساَغة في ألاعماٌف

بالحجم و  باإلاىيىع وبالعمغ ًخعلم  ال نـت اإلاإؾؿاث الىاقئت اَالق بأن " Fridenson Patrick" في خين ًغي  :3جعريف 

ل  واٌ بلُاع اليكاٍ، وئهما ًجب جىاؿغ أعبع ميزاث: همى كىي مدخمل، اؾخسضام جىىىلىحُا خضًثت، جدخاج لخمٍى

 (2022)ػعواق،    زُىعتها جلُُمًهعب ضخم والحهٌى على مسخلف أقياٌ اإلاؿاهمت وأن جيىن في ؾىق حضًض 

اإلاإؾؿت الىاقئت هي مىٓمت مإكخت مهممت للبدث عً همىطج اعماٌ كابل « Steve Blank »  عغؿها  : 4جعريف 

غ    (DJEKIDEL, DOUA, & MERRAD, 2021, p. 419)للخىغاع و كابل للخٍُى

 . خصائص املؤسسات الناشئة:  2.1

  العهد:.شركات حديثة 1.2

 ، (133، نـدت 2020)بىعهان و نىلي،  و جسخلف عً الكغواث الهؼيرة و اإلاخىؾُت هي قغواث خضًثت اليكاة        
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ً اما الخُىع و الخدـــــــلها زُ )بؿىٍذ ، مُمىوي ، و اعة ــــاو اػالق أبىابها و الخؿ ت،ــــــــهاجحاث ـــٌى الى مإؾؿــاٍع

 (2021بىكُاًت ، 

  النمى:.مؤسسات سريعة 2.2

ع    stqrtupمً اخضي الؿماث التي جدضص معنى الكغهت الىاقئت          اًغاص وجىلُض هي ئمياهُت همىها الؿَغ

ازغ هي اإلاإؾؿاث التي جخمخع بامياهُت الاعجلاء بعملها وبمعنى بىثير مً الخيالُف التي جخُلبها للعمل  أؾغع

اصة ؤلاهخاج  اصة الخيالُف، هىدُجت على طلً ًىمى هامل ألاعباح لضيها واإلابُعاث الخجاعي بؿغعت أي ٍػ مً صون ٍػ

 بكيل ًبعث على الضهكت.

، بل العىـ هي قغواث كاصعة وهظا ٌعني ان الكغواث الىاقئت ال جلخهغ بالًغوعة على أعباح اكل النها نؼيرة       

 (2020)بىعهان و نىلي، على جىلُض أعباح هبيرة حضا. 

 . مؤسسات جعحمد على الحكنىلىحيا: 3.2

ت.       لت عهٍغ  اإلاإؾؿاث الىاقئت هي اإلاإؾؿاث التي اعمالها جلىم أؿياع عاةضة واقباع خاحُاث الؿىق بٍُغ

ل مً زالٌ اإلاىهاث على الاهترهذ ٌعخمض مإؾؿى هظه  الكغواث على الخىىىلىحُا للىمى والخلضم، والعثىع على الخمٍى

 ومً زالٌ الـىػ بمؿاعضة وصعم مً كبل خايىاث الاعماٌ.

  :مسحدام. اسحنساخ نمىذج 4.2

ألاؿًل لضًمىمت اؾخيؿار همىطج  اإلاثاٌ AIRBNBو UBERجمثل ول مإؾؿت هاقئت كابلت لالؾخيؿار ػالبا اط      

م مسخلف مع الحـاّ الخام على هــ معضالث الغبدُت، كض  وعلى هُاقعمل ججاعي في بِئاث مؼاًغة  أوؾع ًضًغه ؿٍغ

تًخُلب الامغ حعضًالث َـُـت  لخىُُف الىمىطج على مدلُت الؿُاق لىً اإلاىُلم طاجه ؿان واهذ  وأخُاها يغوٍع

م على هُاق معين ؿمً الهعب حؿمُت قغهخً قغهخً جلبي اخخُاحا مدضصا ب ضكت، او ًلضم زضمت مىحهت للدؿٍى

 (2020)بىعهان و نىلي، بمإؾؿت هاقئت 

  الناشئة:اهداف املؤسسات  .2

 الخالُت:حؿعى اإلاإؾؿاث الىاقئت أؾاؾا ئلى جدلُم ألاهضاؾ 

 عخبر هظا صعم  غي:ــــــالىباث ــــت للمإؾؿـــاث الىؾُُــــجىؿير اإلاىخج غة مً َغؾ ـــــاث الىبُـــــا للمإؾؿــــَو

 اإلاإؾؿاث الىاقئت.

 جللُو حجم البُالت مً زالٌ جىؿير مىانب قؼل صاةمت ومإكخت إلاسخلف الكغاةذ والـئاث 

 ـــُبُج ـــ ـــغ واإلابـــم اإلاعاًُـ ــ ـــ ـــــ ـــاعُـــاصب الهىـ ـــت وؤلاصاٍعـــــــ ــ ـــ ـــعت الـ ع ــــم العمل وحصجُــــوجلؿُ ىصة،ـــــالجاإلاُت هاصاعة ــ

ت.  اعــــألاؿى  ؤلابخياٍع
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  ت مما ٌؿبب زلل في  لليكاٍ:جدلُم جىاػن الهُيل الاهخاجي جـخلض الضٌو الىامُت للاعضة نىاعُت كٍى

، وحؿاهم اإلاإؾؿاث الىاقئت بكيل هبير في ئنالح هظا الخلل.  الهُيل ؤلاكخهاصي  لهظه الضٌو

  ٌع مهؼغة مما ٌؿاهم في حعُٓم عؤوؽ ألامىا ُـها في مكاَع اؾدثماع اإلاضزغاث اإلادلُت الهؼيرة وجْى

ً صوالُب الخىمُت.  وجدٍغ

  ع ع وجىَى  .(99، نـدت 2022)ؾلُاوي و بىقُخي،  .الهاصعاثاإلاؿاهمت في الخسلو مً ئكخهاص الَغ

 . دعم املؤسسات الناشئة في الجزائر: 3

غق  20/03/220أعلىذ الحيىمت، في              غ الـمإؾؿاث الىاقئت َو عً كغاعاث حضًضة لخىـُظ اؾتراجُجُت جٍُى

ؼ حغاص عً اجساط كغاعاث لخجؿُض  لها على عأؾها ئوكاء نىضوق اؾدثماعي لضعمها. وأعلً الىػٍغ ألاٌو عبض العٍؼ جمٍى

 هظه الاؾتراجُجُت جخمثل في: 

 وضع إلاطار اللانىني 1.3.  

اع ويع           مـاهُم الـمإؾؿاث الىاقئت والحايىاث وهظا الـمهُلحاث الخانت بالىٓام  هغؽالظي اللاهىوي  ؤلَا

البُئي الكخهاص الـمعغؿت، مً أحل حؿهُل ئحغاءاث ئوكاء هظه الىُاهاث. عالوة على عملُت ئعضاص الىهىم 

ل مع صوعة همى  الخىُٓمُت طاث الهلت، التي ؾخـض ي ئلى مغاحعت الىهىم الـمىحىصة مً أحل جىُُف آلُاث الخمٍى

 (42، نـدت 2021)عغاب و نضًلي،  .الـمإؾؿاث الىاقئت

ؾبخمبر  15اإلاإعر في  254/20مً أحل جأَير كاهىوي أمثل للمإؾؿاث الىاقئت جم انضاع اإلاغؾىم الخىـُظي          

ىُت ميلـت بمىذ عالماث "مإؾؿت هاقئت" و "مكغوع مبخىغ" وخايىت أعماٌ"  2020 والظي ًخًمً ئوكاء لجىت َو

للمإؾؿت الىاقئت خُث حاء في اإلااصة  وجدضًض مهامها وهُـُت ؾيرها، هما جًمً اإلاغؾىم يبِ للخعٍغف اللاهىوي

 مً اإلاغؾىم أهه حعخبر مإؾؿت "هاقئت ول مإؾؿت زايعت لللاهىن الجؼاةغي وجخىؿغ ؿيها اإلاعاًير آلاجُت:  11

 ( ؾىىاث.8ًجب أال ًخجاوػ عمغ اإلاإؾؿت زماوي ) -

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

ىُت ) -  ( ملُاع صج(.04ًجب أال ًخجاوػ عكم ألاعماٌ الؿىىي اإلابلؽ الظي جدضصه اللجىت الَى

% على ألاكل مً كبل أشخام َبُعُين أو نىاصًم اؾدثماع معخمضة 50أن ًيىن عأؽ ماٌ الكغهت مملىوا بيؿبت  -

 أومً َغؾ مإؾؿاث أزغي خانلت على عالمت "مإؾؿت هاقئت".

 يىن ئمياهُاث همى اإلاإؾؿت هبيرة بما ؿُه الىـاًت.ًجب أن ج -

 ":ALGERIA VENTUREإطالق مؤسسة ثركية وجسيير هياكل دعم املؤسسات الناشئة ". 2.3

جلعب الحايىت أو مؿغعت ألاعماٌ صوعا مهما في مغاؿلت وصعم اإلاإؾؿاث الىاقئت زانت في مغاخلها ألاولى،          

ت باوكاء مإؾؿت جغكُت وحؿُير هُاول صعم اإلاإؾؿاث الىاقئت "واًماها بهظا الضوع كامذ   ALGERIAالضولت الجؼاةٍغ

VENTURE وهي مإؾؿت عمىمُت طاث 2020هىؿمبر  30اإلاإعر في  356/20" وهظا بمىحب اإلاغؾىم الخىـُظي عكم ،
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لها وئهجاػها اإلاإؾؿت َابع نىاعي وججاعي جىيع جدذ وناًت الىػٍغ اإلايلف باإلاإؾؿاث الىاقئت، وكض ؾاهم في جمٍى

ىُت ؾىهاَغان ، وللض صزلذ اإلاإؾؿت خيز اليكاٍ بعض جضقُنها مً كبل عةِـ الحيىمت ألاؾبم الؿُض: عبض  الَى

ؼ حغاص وطلً ًىم خىاحض ملغها الحالي على مؿخىي خٓيرة "صهُا "باعن" في أوالص ؿاًذ بالجؼاةغ 2021ماعؽ  02العٍؼ ، ٍو

 (1235، نـدت 2021)خاج ؾعُض و عابحي، العانمت. 

 . ثأسيس صندوق ثمىيل املؤسسات الناشئة : 3.3

الق          بعض ويع اَاع كاهىوي ًدضص ويعُت اإلاإؾؿت الىاقئت و اإلاؼاًا اإلامىىخت لهظا الىىع مً اإلاإؾؿاث، جم ؤلَا

ل اإلاإؾؿاث الىاقئت، في  ني للمإؾؿاث الىاقئت الظي  03/10/2020الغؾمي لهىضوق جمٍى مً زالٌ اإلاإجمغ الَى

 (43، نـدت 2021)عغاب و نضًلي، . اخخًىه اإلاغهؼ الضولي للمإجمغاث بالجؼاةغ العانمت

غها) - ىُت لتركُت الحٓاةغ الخىىىلىحُت وجٍُى ل الىوالت الَى ئلى وػاعة الـمإؾؿاث الهؼيرة والـمإؾؿاث  (ANPTجدٍى

 (42، نـدت 2021)عغاب و نضًلي،  .الـمعغؿتالىاقئت واكخهاص 

  الجبائية:. الححفيزات 4.3

 2020الخىمُلي مً كاهىن اإلاالُت  33والتي حاءث لخعضٌ اإلااصة  2021مً كاهىن اإلاالُت  86للض ههذ اإلااصة            

بت على الضزل »على ما ًلي:  حعـى اإلاإؾؿاث التي جدمل عالمت "مإؾؿت هاقئت" مً الغؾم على اليكاٍ اإلانهي والًٍغ

بت على أعباح الكغواث إلاضة أعبع ) ش الحهٌى على عالمت "مإؾؿت هاقئت" 4ؤلاحمالي أو الًٍغ ( ؾىىاث، ابخضاء مً جاٍع

 ًض.مع ؾىت واخضة ئياؿُت في خالت الخجض

%، الخجهيزاث التي جلخىيها 5حعـى مً الغؾم على اللُمت اإلاًاؿت، وجسًع للحلىق الجمغهُت بمعضٌ             

ت عها الاؾدثماٍع  (2021)كاهىن اإلاالُت ،  «.اإلاإؾؿاث الحاملت لعالمت "مإؾؿت هاقئت وجضزل مباقغة في ئهجاػ مكاَع

 دعم املؤسسات الناشئة:. ثجارب دولية حىل  4

 . الحجربة الكندية:  1.4

هىضا واهذ حعاوي مً يعف في الاؾدثماع في مجاٌ جىىىلىحُا والاجهاٌ وفي البرمجُاث والخجهيزاث ويعف في            

ــــــا لها لالهخمــــا كٍىـــت، لىً هظا وان صاؿعــــــى ؤلاهخاحُـــــهم ــ ـــام بمىيـ ـــ ــ ـــىع الابخىـ ــ ـــ ــــــاع في اإلاإؾؿـ ــ ـــاث الىاقئـ ـــ ــ ــ ـــخمهت والا ـ ـــــ ام ــ

غ.  بالبدث والخٍُى

الُىم أنبدذ هىضا مً أهبر الاكخهاصًاث وجىاؿؿُت في العالم وحعخبر مً الضٌو الغاةضة في مجاٌ الابخياع           

ل ل ؼ وصعم الابخياع في اإلاإؾؿاث. والخىىىلىحُا والعلىم، بدُث اهخهجذ زُت عمل على اإلاضي الٍُى  خعٍؼ
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 . خطة عمل اكحصادية: 1.1.4

  ةالاستراثيجي                                                            السنة                  

 ؾىىاث 5ههذ على جدضًض البرهامج الىىضي لالبخياع لبظي مضجه          2212

2211 
ؼ الابخياع في الاكخهاص الغكمي؛ جم اجداط جضابير لضعم - ع الهؼيرة واإلاخىؾُت وحعٍؼ  اإلاكاَع

ت والابخياع في اإلاإؾؿاث.  - اصة جضعُم مجاالث البدث والاعماٌ الخجاٍع  ٍػ

 

2212 

غملُاع صوالع مىحهت لالؾدثماع اإلاباقغ في البدث  1.1جسهُو مبلؽ  -  ؛والخٍُى

 ملُىن في قيل عاؽ ماٌ مساَغ. 500جسهُو  -

 

2213 

اصة زضماث خايىاث الاعماٌ  60جسهُو  - ع الاعماٌملُىن صوالع لٍؼ  ؛ وحؿَغ

 ملُىن صوالع لالؾدثماع في اإلاإؾؿاث التي تهخم باالبخياع. 10جسهُو  -

 

2214 

  اعخمضث:: جىُٓم زُِ عمل في ألاؾىاق العاإلاُت خُث 

اةف و ؿغم للىىضًين  مً احل الابخياع و الاؾدثماع  تاؾتراجُجُ     -   -  عمل لخلم ْو

ً  و مغاؿلتهم مً احل  جدلُم أهضاؿهم      -   -  صعم اإلاإؾؿاث و اإلاؿدثمٍغ

 (2018)مُمىوي و بىكُاًت، اعضاص الباخثين باالعخماص على ملاٌ  اإلاهضع: مً 

 .  برامج دعم املؤسسات الصغيرة واملحىسطة املبحكرة: 2.1.4

ني لألبدار          الابخياع في اإلاإؾؿاث  الىىضًت لضعمجم اللُام بمجمىعت مً البرامج   مً َغؾ اإلاجلـ الَى

ع همى احل جـعُل الابخياع  الهؼيرة واإلاخىؾُت مً في مجاٌ  واإلاخىؾُت العاملتاإلاإؾؿاث الهؼيرة  الخىىىلىجي وحؿَغ

ت اللاةمت على الخىىىلىحُا.  ألاوكُت الابخياٍع

   الصناعي:برنامج دعم البحث  (1

ع اإلابخىغة مً كبل اإلاإؾؿاث الهؼيرة  -   واإلاخىؾُتالضعم اإلاالي للمكاَع

  واإلاخىؾُتاإلاؿاهمت في اإلاىٓماث التي جلضم اإلاؿاعضاث للمإؾؿاث الهؼيرة  -

   للمساعدات:برنامج ادخال الابحكار  (2

ٌ مؿاعضة اإلاإؾؿاث الهؼيرة            ت  واإلاخىؾُت للىنى التي جلضمها  واإلاؿاعضاث الخلىُتللخضماث الخجاٍع

 (86، نـدت 2018)مُمىوي و بىكُاًت،  العمىمُت. ومإؾؿاث البدثالجامعاث 

  كندا:. املؤسسات الناشئة في 3.1.4

ىا  جلىُا، وجلضم الاكخهاصمع جىىع  بدُث  الىاقئت ومإؾؿاث الخىىىلىحُا،ااإلاإؾؿاث  للعضًض مًهىضا أنبدذ مَى

ني وجىمُتها فياإلاؿخىي  الىمى علىؾاعضث عضصا مً مإؾؿاتها الىاقئت اإلادلُت على   حمُع اهداء العالم. الَى

 ومً بين اإلاإؾؿاث الىاقئت الىاجحت في هىضا لضًىا: 
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 الكترونية   ثجارة: Lightspeedمؤسسة 

ل  ملُىن صوالع  347 اإلاإؾؿت:هظه  احمالي جمٍى

هما اهه ًىؿغ مىهت  وججاع الخجؼةت،بالخدلُالث للمُاعم  ومىهت زامجىؿغ هظه اإلاإؾؿت بغامج هلاٍ البُع         

ت مع بغهامج هلاٍ البُع  لهم باصاعة أعمالهم بؿهىلت مً زالٌ الجمع بين ئصاعة اإلاسؼون  وبالخجؼةت ٌؿمذمغهٍؼ

 (.DISFOLD startups cannadiennes , s.d)  .زالٌ مىهت الخجاعة الاهتروهُت والعمالء وؤلابالغ مً

  وبرمجيات املؤسساتثنمية  منصة :Coveoمؤسسة 

ل   ملُىن صوالع  167.2احمالي الخمٍى

الخبرة  حؿاعض خؿبهما انها  الانُىاعي،على الظواء  والاكتراخاث بىاءاجىؿغ هظه اإلاإؾؿت مدغواث البدث         

واإلاىاكع  والكبياث الضازلُت وزضمت العمالءالـعالت اإلاخعللت باصاعة عالكاث  جلضًم اإلاعلىماث والخجاعب على

 (.DISFOLD startups cannadiennes , s.d)  الاهتروهُت.

 إدارة الطاكة  :Ecobeeمؤسسة 

ل   ملُىن صوالع  149.4احمالي الخمٍى

 واللابل للبرمجتزالٌ مىٓم الحغاعة الغكمي  حؿمذ مًجىؿغ هظه اإلاإؾؿت مىٓماث الحغاعة الظهُت التي         

.الىنٌى عً بعض الى اعضاصاث صعحت الحغاعة في اإلاياجب  بؿهىلت wifiاإلاغجبِ بكبىت   DISFOLD startups) واإلاىاٌػ

cannadiennes , s.d.) 

 اإلاالُت  الخضماث :Wealthsimpleمإؾؿت 

ل   ملُىن صوالع   166.9احمالي الخمٍى

 وجدؿين ؿىاجير، مً زالٌ ألانٌى اإلاسخلـت ألامىاٌوئصاعة  بؿُُت لالؾدثماعجلضم هظه اإلاإؾؿت خلىال           

بُت مً زالٌ اإلاىهت  وجدهُل الخؿاةغ ألاعباح  واإلاساَغ لالؿغاص وئعاصة اؾدثماع هما انها جضًغ ألامىاٌ  الًغاةب، الًٍغ

م مً  (.DISFOLD startups cannadiennes , s.d) اإلاالُين.الخبراء  وؿٍغ

  والحطبيلات العلارات :Breatherمؤسسة 

ل احمالي   ملُىن صوالع  122.5الخمٍى

وعغوى زالٌ جُبُلاتها  الكهغ مًجىؿغ هظه اإلاإؾؿت ئمياهُت العمل بكيل مغن خؿب الؿلعت او الُىم او       

ٌ انها  الخضماث هما التي ًمىً  الخازيراث الخام بضون إلاؿاخاث العمل الي قغهت او عامل ٌعمل لحؿابه  جلضم خلى

 (.DISFOLD startups cannadiennes , s.d) الضًىامىُت.ان جإزغ على الاعماٌ 
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 . الحجربة الفرنسية: 2.4

اصة ميزاهُت البدث بدُث ؾُهل ٌ         ،2023ملُاع ًىعو في عام  1.2ًىو مكغوع كاهىن البرمجت البدثُت على ٍػ

 projet de loi de programmatrion et de la) .2021في عام  ملُىن  400و 2022ملُىن في عام  800بعضما وان 

recherche 2021-2030, s.d.) 

اتها مً زالٌ  والابخياع فيالبدث  بالحـاّ علىجلتزم ؿغوؿا  2030- 2021كاهىن بغمجت ألابدار  ومىه مع       أولٍى

ؾىىاث اإلالبلت.  10ملُاع ئياؿُت على مضي  25ميزاهُتها  مً %3الخسُُِ لخسهُو 

(https://lafrenchtech.com/fr/, s.d.) 

جؼاًض الاهخمام باالبخياع باعخباعه عامل  اإلاإؾؿاث بعضجبيذ ؿغوؿا ؾُاؾت جلىم على اوكاء عالكاث جلاعب بين        

غ.هما انها شجعذ على اوكاء مإؾؿاث حضًضة تهضؾ إلاماعؾت البدث  اإلاإؾؿاث،جدؿين جىاؿؿُت  مهم في  والخٍُى

 ووعني بالعىاكُضؾُاؾاث خيىمُت عغؿذ باؾم العىاكُض  ئَاع  جبىيها فيعالكاث جلاعب بين اإلاإؾؿاث جم  ؿىغة اوكاء

بعٌ الخـانُل الا ان الجىهغ بلي  والخؼير فيالدؿمُاث  ومع حعضص وألاكُاب الخىاؿؿُت اةغ العلمُتوالحٓاإلالاَعاث 

 بُنها. والخلاعب ؿُمامً الخعاون  ببعًها وزلم حى اإلاإؾؿاث  وهى عبِزابخا، الا 

والؼير يىمُت الح الغبدُت وػير الغبدُت،العىاكُض هؿُاؾت خيىمُت جضعم بكيل هبير الخلاعب بين اإلاإؾؿاث       

غ مً واإلاخىؾُت والىبيرة وهُئاث البدث الحيىمُت واإلاإؾؿاث الهؼيرة ش ي،  ومسابغ وػيرها.حامهاث  والخٍُى )كَغ

 (104، نـدت 2019العابض، و علىن ، 

  واملحىسطة:. أوحه الدعم املؤسسات الصغيرة 1.2.4

 املشاريع أوحه الدعم

 

 

 خدمات الحىيل

 845ملُىن ًىعو ٌ  722مجمىعه  كضم ما الىػاعاث خُثالهىضوق اإلاىخض بين  -

 2015 – 2010زالٌ الـترة  مكغوع بدث

ع التي ًمىلها  826ملُىن ًىعو ٌ  574مىدذ الهُئاث ؤلاكلُمُت  - مكغوع مً اإلاكاَع

 الهىضوق ما بين الىػاعاث.

ىُت للبدث مىدذ ما مجمىعه  - ل  822الىوالت الَى  1196ملُىن ًىعو لخمٍى

  .2015-2010مكغوع بدث زالٌ الـترة ما بين 

 الهيكلية لللدرةاملشاريع 

 الحنافسية

ع البدث  غ الخعاوهُتهي مكاَع   واإلاإؾؿاث:بين الكغواث  والخٍُى

ل  452 -  2015.-2010مكغوع في الـترة ما بين  45ملُىن ًىعو مىحهت لخمٍى

 
 

 خدمات محعللة باالسخشارات

 .واإلاخىؾُت اإلاإؾؿاث الهؼيرةبسهىم جىمُت أوكُت  وحؿهُالث ماصًتصعم  -

 وخماًتها.حسجُل بغاءاث ازتراع  والىهاةذ بسهىمالاعقاصاث  -

بُت جاحيبكيا ؿغصي او يمً ملخلُاث ووعف حعلُمُت  ان جيىن هظه الخضماث ًمىً   وجضٍع

 عػهامت.بكيل صوعي او ؿم 
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 الدورات الحكىينية

يُتجىُٓم صوعاث  - الؿىت لـاةضة ول اإلاىخمين  ومخسههت َىاٌ كاعضًت جيٍى

يُت الـغنت امام اإلاإؾؿاث  جدُذ اإلاىايُعلالكُاب الخىاؿؿُت، خُث  الخيٍى

اثالهؼيرة    .أصاء اؿغاصها واإلاخىؾُت لالعجلاء بمؿخٍى

 

 

 ثدعيم اللدرة الحكنىلىحية

اث باليؿبت للمإؾؿاث صازل ألاكُاب  - ٌعخبر العامل الخىىىلىجي مً أولٍى

اع  وفي هظاالخىاؿؿُت،  العضًض  واإلاخىؾُت مًاؾخـاصث اإلاإؾؿاث الهؼيرة  ؤلَا

على  وجىمُت كضعاتها اإلاإؾؿاث،وكغ الخىىىلىحبا بين  حعؼػ مًمً اإلاباصعاث التي 

صعم بعٌ الهُئاث  صث مًواؾخـاالخىىىلىحُا  اهدكاؾ وازخُاع والخاكلم مع

ً ؿغق العمل على  الخجهيزاث الى أخضرالكخىاء   أؿًلحاهب العمل على جيٍى

 للخىىىلىحُا.اؾخسضام 

ش ي، العابض، و علىن ، اعضاص الباخثين باالعخماص على ملاٌ  اإلاهضع: مً  .(2019)كَغ

 

 الخاثمة: 

ٌعخبر هجاح اإلاإؾؿاث الىاقئت مً هجاح اكخهاص الضولت لظلً، صعم هظه اإلاإؾؿاث ًخُلب جسهُو هُئاث     

ع الاكخهاصي،  ل هظه اإلاإؾؿاث ومغاؿلتهم للخىحه هدى الخىَى ت ههب على صعم  واهخمام الضولتجخىـل بخمٍى الجؼاةٍغ

لُت  نيعماٌ خايىاث الا  ومً أهمهااإلاإؾؿاث الىاقئت مً زالٌ عضة الُاث جمٍى ل اإلاإؾؿاث  والهىضوق الَى جمٍى

  :ان، اؾخسلهىا مً هظه الضعاؾت والخدـيزاث الجباةُتالىاقئت 

ت  -  والخضعُمُت؛حعخبر ؾُاؾت الخدـيز الجباتي آلُت هامت حؿخسضمها الضولت لخُبُم ؾُاؾتها الخىمٍى

ني له صوع مهم مً احل جدلُم الىمى الاكخهاصي  - م الهىضوق الَى صعم اإلاإؾؿاث الىاقئت عً ٍَغ

 ؛الخهضًغ والخىحه هدى 

كضع ممىً مً بغاءاث الازتراع  أهبر أنبدذ الضٌو الىبري في يل اكخهاص اإلاعغؿت حؿعى الى جدلُم  -

غ الاكخهاص والاهدكاؾ بؼُت  ؛جٍُى

زالٌ جسهُهها إلايزاهُت هبيرة لضعم الابخياع  والابخياع مًئت ًٓهغ اهخمام هىضا باإلاإؾؿاث الىاق -

 واإلاإؾؿاث الىاقئت.

 : الىخاةج اإلاخىنل اليها ًمىً اكتراح العىانغ الخالُت وعلى يىء

على زلم  وحصجُع الباخثينمجاٌ الابخياع  الىىضًت والـغوؿُت فييغوعة الاؾخـاصة مً الخجغبت  -

  ؛مإؾؿاث هاقئت

ل  - اصة حجم الخمٍى غ وحصجُع عملُت اإلاسهو للبدثٍػ   ؛البدث ؾىاءا في الجامعاث او اإلاإؾؿاث والخٍُى

ع مً احل الحض مً الـىاعق الاحخماعُت -  ؛الخىػَع العاصٌ للمكاَع

 مىاهبت الخُىع العالمي في مجاٌ الدؿُير، مً زالٌ عكمىت واؿت اللُاعاث.  -
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 املراحـــع:    كائمة 

     العربية: املراحع باللغة

ل اإلاإؾؿاث الىاقئت  .(21 05 ,2020) .ع ,نىلي & ,.م ,بىعهان  .1  .الاؾتراججُاث اإلاؿخسضمت في صعم و جمٍى

 .مجلت صؿاجغ اكخهاصًت

الخدـيزاث الجباةُت هألُت لضعم اإلاإؾؿاث الىاقئت في الجؼاةغ  .(02 12 ,2021) .ب ,عابحي & ,.ي ,خاج ؾعُض  .2

 .مجلت اإلاعُاع  .

ل اإلاإؾؿاث الىاقئت في اللاهىن الجؼاةغي  .(01 06 ,2022) .ع ,ػعواق .3 ت للحلىق و العلىم  .جمٍى اإلاجلت الجؼاةٍغ

 .الؿُاؾُت

خىلُاث حامعت  .صوع الضولت في صعم اإلاإؾؿاث الىاقئت بالجؼاةغ الجضًضة .(2021) .ر ,نضًلي & ,.ؾ ,عغاب .4

 .40 ,بكاع في العلىم الاكخهاصًت

خىلُاث حامعت  .صوع الضولت في صعم اإلاإؾؿاث الىاقئت بالجؼاةغ الجضًضة .(2021) .ر ,نضًلي & ,.ؾ ,عغاب .5

 .بكاع في العلىم الاكخهاصًت 

صٌؿمبر ؾىت  31اإلاىاؿم  1442حماصي الاولى عام  6مإعر في  20-16كاهىن عكم  .(2021) .كاهىن اإلاالُت  .6

 .2021ًخًمً كاهىن مالُت لؿىت  2020

ش ي .7  :الابخياع الخعاووي في اإلاإؾؿاث الهؼيرة و اإلاخىؾُت  .(19 12 ,2019) .ف ,علىن  & ,.ٌ ,العابض ,.م ,كَغ

 .عغى الخجغبت الـغوؿُت 

البدث في  :الابخياع و صوعه في جىمُت اإلاإؾؿاث الهؼيرة و اإلاخىؾُت  .(09 ,2018) .ؽ ,بىكُاًت & ,.ي ,مُمىوي  .8

 .الخجغبت الىىضًت 
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  دزاطت حالت الجصائس–دوز الخمىيل ألاصغس في دعم وجسكيت املؤطظاث الىاشئت 

The role of microfinance in supporting and promoting emerging enterprises  

a case study in Algeria 

 لجصائس/ ا بشاز-هسي محمداحامعت ط /كسيمت جياح. أ.د

Algeria /Tahri Mohamed University- Bechar/.Hadji Karima Pr 

لجصائسا  /   د.بلعابد فاًصة/ بشاز-هسي محمداحامعت ط 

Algeria /Tahri Mohamed University- Bechar/.Belabed. Faiza Dr 

الىادي/الجصائس-حامعت لخظس حمه أ.د. عىادي مصطفى/   

Pr.Aouadi Mostafa/ Lakhdar Hamma University- El ouad/ Algeria  

 

 

 ملخص الدزاطت: 

م الىاقئت في الجؼابغ ، ل ألاصغغ الغهحزة ألاؾاؾُت لـهىع اإلاكاَع خُث ؾلذ الجؼابغ لخىفحر بغامج الضكم اإلاالي  ٌلخبر الخمٍى

والفني  إلوكاء وحصجُم اإلاؤؾؿاث الىاقئت واللظاء كلى الصلىباث التي حلاوي منها وػٍاصة كضعتها الخىافؿُت  لظمان مؿاَمتها في 

 الخىمُت اإلادلُت.

لىمى الاكخصاصي والاحخماعي ؤن جدلُم ملضالث اطغوعة فغطتها الـغوف، خُث  لىاقئتإن الاؾدثماع في اإلاؤؾؿاث ا  

إلاا لها مً صوع فلاٌ في  لىاقئتوالحظاعي ال ٌلخمض فلؽ كلى اإلاكغوكاث الطخمت والىبحرة، خُث جدخاج َظٍ ألازحرة إلى اإلاؤؾؿاث ا

خاص ومداعبت الهكاقت مً زالٌ جلضًم اإلاؿاكضة لألشبىاء اليؿُج الصىاعي اإلاخيامل، وزلم فغص كمل حُضة وعفم الىاجج اإلادلي  

 اإلاهمكحن وطوي الضزل اإلاىسفع الغاغبحن في إوكاء مؤؾؿاث هاقئت.  

ل ألاصغغ الكلماث املفخاحيت: م صغحرة.، الخمٍى  مؤؾؿاث هاقئت، اؾدثماع، همى اكخصاصي، مكاَع

 

Abstract: 

Microfinance is the mainstay of startups in Algeria, as Algeria sought to provide financial and technical support 

programs for the establishment and encouragement of emerging enterprises and eliminate their difficulties and increase its 

competitiveness to ensure its contribution to local development.  

Investing in startups is a necessity imposed by circumstances, as achieving economic social and cultural growth rates 

do not depend only on large and large projects, as the latter need startups because of their effective role in building the 

integrated industrial fabric, creating good job opportunities and raising local production  and fighting poverty by providing 

assistance to marginalized and low-income people who want to establish startups. 

Keywords: microfinance, startups , investment, economic growth, small projects. 
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 ملدمت:

الضٌو مً زالٌ ؾُاؾت اكخصاصًت قاملت لخدلُم الىفاءة الاكخصاصًت التي جظمً وؿبت همى هبحرة في  حؿعى

اصة  ضا ما جدلله ٍع اث كالُت مً الدكغُل َو ش  ألاكماٌالضزل الىػني وجدلُم مؿخٍى التي حلخبر ؤَم جؼىع في جاٍع

 الحضًثت في الضٌو الىامُت واإلاخؼىعة.   ألاكماٌ

اصة ألاكماٌ خُث  اؾتراجُجُاث الخىمُت  خحزا مهما طمًؤزظث  جمثل اإلاؤؾؿاث الىاقئت ؤَم ؤقياٌ ٍع

غ َظٍ اإلاؤؾؿاث وحصجُم  ،صٌو اللالم اللضًض مًفي والاحخماكُت الاكخصاصًت  غي اللضًض مً الاكخصاصًحن ؤن جؼٍى ٍو

حخماكُت في الضٌو ككيل كاو و الضٌو الىامُت الخىمُت الاكخصاصًت والا  اللىامل اإلاؿاَمت فيٌلخبر مً ؤَم  وكائهاإ

ا  اصة الؼاكت كامال ككيل زاص، خُث ؤصبدذ البضًل ألاكىي ؤماو اللضًض مً الاكخصاصًاث باكخباَع ؤؾاؾُا لٍؼ

 ، إال ؤنها جىاحه كلع الصلىباث.ؤلاهخاحُت مً هاخُت، و اإلاؿاَمت في ملالجت مكيلتي الفلغ والبؼالت مً هاخُت ؤزغي 

ل إخضي الللباث التي جىاحه ؤصحابحلخبر   اإلاؤؾؿاث الىاقئت زاصت ؤزىاء فترة ؤلاوكاء،   إقيالُت الخمٍى

ظا عاحم  إلى كؼوف البىىن كً مىذ الابخمان إلاثل َظا الىىق مً اإلاؤؾؿاث زاصت إطا وان ػالبي َظٍ  هبحرةضعحت بَو

الث ال ًمخليىن الظماهاث اليافُت لخغؼُت كُمت اللغض ل اإلاؤؾؿاث ، لظلً ؾالخمٍى لذ الجؼابغ إلى حصجُم جمٍى

ل ألاصغغ  باإلطافت إلى صكم ومغافلت َظٍ اإلاؤؾؿاث. لتركُتها، وكض  حاءث َظٍ الىاقئت  مً زالٌ ما ٌؿمى بالخمٍى

ل  إلبغاػ صوع الضعاؾت    في الجؼابغ. اإلاؤؾؿاث الىاقئت في صكم وجغكُت   ألاصغغالخمٍى

 مً زالٌ ما ؾبم ًمىً ػغح ؤلاقيالُت آلاجُت:  إلاشكاليت السئيظيت للبحث: .1

ل ألاصغغ في صكم  اإلاؤؾؿاث الىاقئت في الجؼابغ؟وجغكُت  إلى ؤي مضي حؿاَم آلُت الخمٍى

 اؾدىاصا إلى ؤلاقيالُت الغبِؿُت، ًمىً ػغح كلع ألاؾئلت الفغكُت هما ًلي:: ألاطئلت الفسعيت.2

 الىاقئت في الجؼابغ؟اللىابم التي جىاحهها اإلاؤؾؿاث ما هي ؤَم  -

ل ألاصغغ لضكم اإلاؤؾؿاث الىاقئت في الجؼابغ؟-  فُما جخمثل ؤَم مؤؾؿاث  الخمٍى

ل ألاصغغ في صكم -  اإلاؤؾؿاث الىاقئت في الجؼابغ؟ما هي ؤَم مؿاَماث الخمٍى

 الهضف مً اهجاػ َظا البدث ًخجؿض في الىلاغ الخالُت:: أهداف البحث.3

 صىعة واضحت كً واكم وجدُاث اإلاؤؾؿاث الىاقئت في الجؼابغ. إكؼاء -

 حؿلُؽ الظىء كلى الضوع الخىمىي للمؤؾؿاث الىاقئت في الاكخصاص الجؼابغي. -

 الخلغف كلى َُاول صكم  اإلاؤؾؿاث الىاقئت في الجؼابغ.-

ل ألاصغغ في صكم اإلاؤؾؿاث الىاقئت في الجؼا-  بغ.الخؼغق إلى مضي ؤَمُت ومؿاَمت الخمٍى
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ل اإلاؤؾؿاث الىاقئت في الجؼابغ زاصت في اللؼاكاث : أهميت البحث.4 ٌؿخمض البدث ؤَمُخه مً ؤَمُت صكم وجمٍى

ت،  في الجؼابغ مً ؤحل ميافدت البؼالت وجسفُع وؿبها، وفي  الحٍُى
ً
 اؾتراجُجُا

ً
م الصغحرة ؤصبذ َضفا ل اإلاكاَع فخمٍى

ل ألاصغغ ؤصبذ طغوعة ملحت لدصجُم ؤلاصماج الاكخصاصي والاحخماعي لفئت  َظا الؿُاق فئن جثمحن ججغبت الخمٍى

 الؿيان التي جفخلض للمضازُل ؤو طاث مضازُل غحر زابخت.

 : مفاهيم حىل الخمىيل ألاصغسأوال

تها ألهه ًظمً  ل ألاصغغ مً ؤَم ألاؾاؾُاث إلوكاء وجىؾُم اإلاؤؾؿاث الىاقئت وطمان اؾخمغاٍع ٌلض الخمٍى

 الخغؼُت الياملت الخخُاحاتها اإلاالُت مً ؤحل اللُاو بإوكؼتها ووؿابفها. 

ل ألاصغغ مً ؤَم ألاؾالُب الني حؿاَم في صكم ؤصحاب اإلاكاألاصغس: مفهىم الخمىيل  .1 م إلوكاء ٌلخبر الخمٍى َع

فه. ا وكض ازخلف الباخثىن في حلٍغ َغ  مؤؾؿاتهم وجؼٍى

ل ألاصغغ بإهه:" جلضًم الخضماث اإلاالُت للفلغاء مً مىـمي مكغوكاث   :ألاصغس الخمىيل حعسيف .1.1 ٌلغف الخمٍى

 (01، صفدت 1998)حىصًث ، لىعوـ ،  اللمل الحغ"

ل للمكغوكاث OCDEالخلاون الاكخصاصي والخىمُت )حلغف مىـمت  ل ألاصغغ بإهه: "الحصٌى كلى جمٍى ( الخمٍى

اإلاصغغة، التي ٌؿخفُض منها ألاشخاص اإلاهمكحن الظًً ًخؼللىن الى زلم فغص كمل زاصت بهم في ؿل غُاب آفاق 

ل الخللُضًت غحر ممىً"ؤزغي مهىُت   (60، صفدت 2016)مدمض،   ، الىصٌى الى مصاصع الخمٍى

ل ألاصغغ كلى ؤهه: "مجمىكت الخضماث اإلالترخت )اإلالضمت( لألفغاص الظًً لِـ لهم اللضعة كلى  ٌلغف الخمٍى

 (Sébastien et autres, 2006, p. 17)  الحصٌى كلى جلً الخضماث مً اإلاؤؾؿاث اإلاالُت الخللُضًت".

والخإمحن  وؤلاًضاقهما ٌلغف بإهه:"جلضًم هؼاق واؾم مً الخضماث اإلاالُت في اإلاجالث الابخماهُت والاصزاع 

ب وبىاء اللضعاث لظوي الضزٌى اإلاىسفظت ؤي الفلغاء الىاقؼحن اكخصاصًا" الث بل والخضٍع ) كبض الغخمان ،  والخدٍى

 (04، صفدت 2010

ل ألاصغغ ٌلني: "جىفحر الخضماث اإلاالُت واإلكغاض وؤلاًضاق   اخخُاحاثالتي جخىُف مم  والاصزاع بغهامج الخمٍى

ً كلى جىـُم اإلاكغوكاث"  (01، صفدت 1998)حىصًث وعفُلت ،   الفلغاء اللاصٍع

دت  مما ل ألاصغغ بإهه كملُت جلضًم مجمىكت مخىىكت مً الخضماث اإلاالُت إلى قٍغ ؾبم ًمىً حلٍغف الخمٍى

ً كلى زلم اإلاكغوكاث اإلاضعة للضزل  .الفلغاء اللاصٍع

ل مصؼلحي بحن واضح فغق  وحىص عغمفي الجصائس:  ألاصغس الخمىيل  .2.1   اإلاصغغ، واللغض اإلاصغغ الخمٍى
ا
 هال ؤنا  إال

 اإلاصغغة اإلاؤؾؿاث إوكاء كلى إلى اإلاؿاكضة الغامُت الحيىمُت ؤلاحغاءاث كً للضاللت الجؼابغ في ٌؿخسضمان اإلاصؼلححن

كمل البؼالت، وميافدت ل َو  اإلاالي الىـاو مً اإلاؿدبلضًً لألفغاص اإلاصغفُت الخضماث جلضًم الجؼابغ في اإلاصغغ الخمٍى

مىً اإلاصغغة اإلاؤؾؿاث وإلى  مىخجاث الاصزاع، مىخجاث الاؾتهالهُت، اللغوض ؤلاؾيان، كغوض طلً ٌكمل ؤن ٍو
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الث اإلاصغغ، الخإمحن )مؼاي وآزغون،    مصغغة. مكغوكاث إوكاء في الغاغب للكباب اإلاالي الخللُم وهظا اإلاالُت الخدٍى

 (133، صفدت 2018

، فان 22/01/2004اإلاؤعر في: 13-04ػبلا للمغؾىو الغباس ي الصاصع كً وػاعة الدكغُل والخظامً الىػني عكم

اللغض اإلاصغغ ًمىذ لفئاث اإلاىاػىحن  ؤناإلااصة الثاهُت والثالثت ًىص كلى في اللاو لجهاػ اللغض اإلاصغغ اإلادضص  ؤلاػاع 

الاكخصاصي والاحخماعي  ؤلاصماج إلىإلاىخـم، ويهضف بضون صزل و/او طوي الضزل الظلُف غحر اإلاؿخلغ وغحر ا

في اإلاجٌز باكخىاء اللخاص  ألاوكؼتللمىاػىحن اإلاؿتهضفحن كبر إخضار ألاوكؼت  اإلاىخجت للؿلم والخضماث، بما في طلً 

  .الهؼالق اليكاغ ألاولُتواإلاىاص 

 وجخمثل في:: مىخجاث الخمىيل ألاصغس  .2

 911-99كلى اإلاغؾىو الغباس ي عكم  كغف اإلاكغق الجؼابغي اللغض اإلاصغغ بىاء   اللسوض املصغسة:     . 2.1

واإلاخللم بجهاػ اللغض اإلاصغغ، خُث هص كليها في اإلااصة الثاهُت مً هفـ اإلاغؾىو   4099ماعؽ  44اإلاؤعر في 

لغ وغحر " اللغض اإلاصغغ كغض ًمىذ لفئاث اإلاىاػىحن بضون صزل و ؤو طوي الضزل الظلُف غحر مؿخ :الغباس ي

 ؿلملل اإلاىخجتألاوكؼت حخماعي للمىاػىحن اإلاؿتهضفحن كبر إخضار الا كخصاصي والا ؤلاصماجمىخـم ويهضف إلى 

ت وكؼتألاوهظا  والخضماث  ."الخجاٍع

ت التي  :الادخاز املصغس . 2.2 ل ألاصغغ َى جدفحز كمالئها كلى فخذ خؿاباث اصزاٍع الخىحه الحالي إلاؤؾؿاث الخمٍى

 حلىص كليهم كلىابض وجىفغ للمؤؾؿت ؾُىلت جخمحز بالخيلفت الللُلت والاؾخلغاع.

غ حكغقل الخأمين املصغس:  .2.3 سفظت الخإمحن اإلاصغغ كلى ؤهه: "خماًت طوي الضزٌى اإلاى Churchill Craig ٌلغف هَغ

ظا الخلٍغف  ،طض مساػغ مدضصة ملابل صفم ؤكؿاغ جإمُيُت مىخـمت جدىاؾب واخخماٌ وكىق َظٍ اإلاساػغ وجيلفتها َو

ى:  َى طاث الخلٍغف الظي ًجىػ اؾخسضامه باليؿبت للخإمحن اللاصي فُما كضا الؿىق اإلاؿتهضف اإلادضص بىطىح َو

 (Craig Churchill, 2006, p. 13)   طوي الضزٌى اإلاىسفظت".

 ثاهيا: مفهىم املؤطظاث الىاشئت

اإلاؤؾؿاث الىاقئت كلى اَخماو اكخصاصًاث الضٌو هـغا ألَمُتها الاكخصاصًت والاحخماكُت، فخلضصث  اؾخدىطث

 مفاَُمها مً صولت ألزغي ومً هـاو اكخصاصي آلزغ. 

فهى مفهىو وؿبي هـغا الزخالف  الىاقئت حلٍغف نهاةي ومدضصلِـ للمؤؾؿاث حعسيف املؤطظاث الىاشئت:  .1

 اإلالاًحر اإلاؿخسضمت في الخلٍغف بحن الباخثحن وبحن الضٌو 

ا، ؤي جلً Start up) جؼلم حؿمُت "مكغوق هاش ئ" ( كلى اإلايكأث ؤي جلً التي جيىن في اإلاغاخل اإلابىغة مً همَى

غ الؿابلت لالهؼالق، والتي تهضف إلزباث اإلايكأث التي جيىن في مغخلت صعاؾت اللابلُت التي  حكهض البدث والخؼٍى

ؤصبدذ َظٍ  كابلُتها الخلىُت والؿىكُت، واإلايكأث التي جيىن في مغخلت اهؼالكها ؤو الؿىىاث ألاولى مً خُاتها،
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ظاعباث الدؿمُت ؤهثر جضاوال مىظ نهاًت الدؿلُيُاث، مم اهدكاع ميكأث ؤلاهترهذ خُث قهضث ألاؾىاق اإلاالُت كضة م

م للبىعصت وحلض بإعباح كُاؾُت، اللضًض مً َظٍ اإلايكأث  كلى ميكأث جلىُاث اإلاللىمت التي جبدث كً صزٌى ؾَغ

ًؼللها ؤصحابها كلض زبرة مهىُت في مجاٌ ملحن، كلض جسغحهم مً حاملاث ومضاعؽ هبحرة، ؤو ججؿُضا لىخابج ؤبدار 

 (10، صفدت 2017)ؾبتي،   .مسخبراث وفغق بدث حاملُت"

ت مصممت إلوكاء مىخج ؤو زضمت حضًضة في ؿل ؿغوف مً كضو  حلغف اإلاؤؾؿت الىاقئت بإنها:" مؤؾؿت ككٍغ

 (Reis, 2011, p. 37)  الُلحن الكضًض". 

خضًثت الخإؾِـ ال ًجلل منها مؤؾؿت هاقئت، هما حلغف بإنها:" مؤؾؿت مصممت لخىمى كؿغكت، ووىن ؤنها 

ل مً كبل  هما ؤهه لِـ مً الظغوعي ؤن جيىن َظٍ ألازحرة كاملت في مجاٌ الخىىىلىحُا، ؤو ؤن جدصل كلى الخمٍى

 (Graham ،Startup= Growth ،2012)  مغامغ، وإهما ألامغ الىخُض الظي يهم َى الىمى ؤو ؤي ش يء آزغ ًدبم الىمى"

ضؾً باجٍغً وبدؿب  بلؼاق وال بالحجم وال باللمغ جخللم ال الىاقئت الكغهت جيىن  ؤن Patrick Fridenson فٍغ

جب اليكاغ، -Gaelle, pp. https://wydden.com/dis-cest-quoi)  ؤن جخظمً وحؿخىفي الكغوغ ألاعبم الخالُت: ٍو

une-start-up/) 

 مدخمل؛ كىي  همى -

 خضًثت؛ جىىىلىحُا اؾخسضاو -

ل جدخاج-  ضخم؛ لخمٍى

 ؾىق حضًض مم صلىبت جلُُم اإلاساػغة.-

اإلاخللم بئوكاء اللجىت  2020ؾبخمبر  15اإلاؤعر في  254/20ؤصضع اإلاكغق الجؼابغي اإلاغؾىو الخىفُظي عكم 

ا، وكض طهغ  الىػىُت للالماث اإلاؤؾؿاث الىاقئت واإلاؤؾؿاث اإلابخىغة والحاطىاث وجدضًض مهامها وحكىُلتها وؾحَر

مىه  11َظا اإلاغؾىو في الفصل الغاكم مجمىكت الكغوغ التي بمىحبها جمىذ كالمت مؤؾؿت هاقئت خُث هصذ اإلااصة 

 جؼابغي وجدترو اإلالاًحر الخالُت:كلى اهه: حلخبر "مؤؾؿت هاقئت" ول مؤؾؿت زاطلت لللاهىن ال

 ؾىىاث. 08ًجب ؤن ال ًخجاوػ كمغ اإلاؤؾؿت -

 ؤي فىغة مبخىغة. ؤو ًجب ؤن ٌلخمض همىطج اإلاؤؾؿت الىاقئت كلى مىخجاث ؤو زضماث ؤو همىطج ؤكماٌ -

 ًجب ؤن ال ًخجاوػ عكم ألاكماٌ الؿىىي اإلابلغ الظي جدضصٍ اللجىت الىػىُت.-

صىاصًم  ؤو ػبُلُحن   ؤشخاصمً كبل  ألاكلكلى   %50ًيىن عؤؽ ماٌ اإلاؤؾؿت مملىوا بيؿبت  ؤنًجب -

 .هاقئتخاصلت كلى كالمت مؤؾؿت  ؤزغي مً ػغف مؤؾؿاث  ؤو اؾدثماع ملخمضة 

 همى اإلاؤؾؿت هبحرة بما فُه الىفاًت. إمياهُاثجيىن  ؤنًجب  -
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 كامال. 250ال ًخجاوػ كضص اللماٌ  ؤنًجب  -

خضص قغوغ مىذ  وإهما الىاقئتوبالخالي فان اإلاكغق الجؼابغي لم ٌلؼي حلٍغف مدضصا للمؤؾؿت 

، وبما ؤن حلٍغف اإلاؤؾؿاث الصغحرة واإلاخىؾؼت في الجؼابغ اكخمض كلى ملاًحر  " إلاكغوق ملحنهاقئتصفت"مؤؾؿت 

وعؤؽ اإلااٌ اإلاؿدثمغ، وملاًحر هىكُت  همُت حلنى باإلاؤقغاث الاكخصاصًت والىلضًت والتي جخمثل في ملُاعي كضص اللماٌ

 كامال  250جسص اإلالىُت واإلاؿؤولُت والاؾخلاللُت، ومً حهت ؤزغي فان كضص اللماٌ في اإلاؤؾؿاث الىاقئت ال ًخجاػو 

هىو اإلاؤؾؿاث الىاقئت واإلاؤؾؿاث الصغحرة واإلاخىؾؼت، وبالخالي فان اللضًض مً ففهىان جضازل بحن م

ؿاث صغحرة ومخىؾؼت بىاء كلى ملُاع كضص اللماٌ، واغلب اإلاؤؾؿاث الصغحرة اإلاؤؾؿاث الىاقئت هي مؤؾ

ا.   واإلاخىؾؼت هي لؿذ مؤؾؿاث هاقئت بىاء كلى الخصابص التي جمحَز

ف اإلاؤؾؿاث  مما ؾبم ى خضًث  الىاقئتًمىً حلٍغ بإنها هُان ٌلخمض في الغالب كلى الخىىىلىحُا  َو

م في ؿل مساػغ كضو  م لخدلُم ؤعباح ضخمت في وكذ ؾَغ ، مً زالٌ  ػغح الخإهضاليكإة ٌؿعى للىمى الؿَغ

 .مىخىج مبخىغ وحضًض

 : ًمىً إبغاػ ؤَمُت اإلاؤؾؿاث الىاقئت فُما ًلي:أهميت املؤطظاث الىاشئت. 2

ًمىنها ؤن جلىو بضوع  الىاقئتإن اإلاؤؾؿاث  مشكلت البطالت : جلليصالحليليت املىخجت و  جىفير فسص العمل. 1.2

ا في الضٌو اإلاخلضمت ؤو  الاكخصاصًتإًجابي في زلم مىاصب اللمل، فهي حلخبر مً ؤَم ألاصواث  التي حؿاكض كلى جىفحَر

خىؿُف كمالت بسبرة كلُلت وبضون جلىو ب  و الىامُت، خُث جمُل إلى جىثُف كىصغ اللمل كً اإلاؤؾؿاث الطخمت

ى ما ًمخص ػالبي اللمل زاصت طوي الكهاصاث م و  ؤصحاب ألافياع و و   زبرة َو جي الجاملخملي اإلاكاَع  .اثزٍغ

ا البدث كلى ؤهبر بضعحت الىاقئت اإلاؤؾؿاثإن اكخماص الابخكاز في البحث والخطىيس:. 2.2 غ، وجغهَؼ  في والخؼٍى

 اللمالكت الاكخصاصًت للىُاهاث هبحرة، وغحر كاصًت زضماث لخلضًم ؤؾاؾُا مصضعا منها حلل فابلت الخؼىع، اللؼاكاث

ت  ال ؾُما في مجاٌ الخىىىلىحُا، ى ؤصاٍ طغوٍع ي بلض في الاكخصاصًت والاحخماكُت أل لخىمُت  خالُا لضفم عجلت اَو

غ مىخجاث بخيلفت ؤكل ملاعهت باإلاؤؾؿإطافت إلى اللالم   ، الىبري  اثاللضعة كلى ابخياع وجؼٍى

بمغوهت كالُت في  الىاقئتجخمحز اإلاؤؾؿاث  وشيادة إلاهخاحيت والحفاظ على الخىافظيت: جىىيع إلاهخاج الصىاعي. 3.2

باؾخسضامها ؤصواث ووؾابل وهظا جلىُاث إهخاحُت خضًثت كللذ مً الخيالُف وعفلذ مً مؿخىي حىصة  ؤلاهخاج، وطلً

هما ؤن َظٍ اإلاؤؾؿاث جماعؽ ؤوكؼتها في كضص ُت، كلى الخىىىلىحُت التي ؤهؿبتها محزة جىافؿ الكخماصَااإلاىخجاث 

ظا ما ٌؿاَم في جىىق اإلاىخجاث الصىاكُت التي جيخجها، فهي حؿاكض كلى جلبُت خاحاث  الاكخصاصًتهبحر مً اإلاجاالث  َو

 .توالخجاٍع ت، الؼعاكُُتالصىاك صاصًتالاكخاللؼاكاث مسخلف  اإلاؿتهلىحن اإلاتزاًضة و اإلاخىىكت، وجغبؽ بحن 

حؿاَم اإلاؤؾؿاث الىاقئت في وكغ اللُم واإلاباصا الاكخصاصًت والخىـُمُت  الاكخصادي: الىمى املظاهمت في . 4.2 

اإلاؤؾؿاث ججخاح ؤؾىاق  َظٍوىن ، الجىصة، الىفاءة والفلالُت إصاعة الىكذ، الابخياع ، الاًجابُت واإلاباصعة، ؤلابضاق،
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ٌؿاَم في زلم الثروة واإلاؿاَمت و جللُل الىاعصاث وػٍاصة الصاصعاث، مما  حلب كملت ؤحىبُتحؿاَم في بالخالي كاإلاُت و 

 .في الىاجج الضازلي الخاو

م الىاقئت جخمثل في ؤعبم  إنالصعىباث التي جىاحه املؤطظاث الىاشئت: .  3 ؤبغػ اإلاكاول واللظاًا التي جىاحه اإلاكاَع

 (98-97، الصفداث 2007)حىاص،  : مكىالث وصلىباث عبِؿُت

ت، فاإلاباصع ًىاحه كضة كغاكُل لضي كُامه  الصعىباث إلادازيت:. 1.3 م الىاقئت كضة صلىباث إصاٍع جىاحه اإلاكاَع

بئحغاءاث الخإؾِـ التي جيىن مللضة وبؼُئت جضفم به في الىثحر مً ألاخُان إلى جغن فىغة ؤلاوكاء، وطلً لـغوفه 

  .وجىاطم إمياهُاجه ومؿخىي زبرجه

لُت، إن اهسفاض ؤلامياهالصعىباث الدظىيليت: . 2.3 م الىاقئت ًؤصي إلى طلف هفاءتها الدؿٍى ُاث اإلااصًت للمكاَع

لُت وجفظُل اإلاؿتهلً إلاىخجاث الكغواث الىبحرة اإلالغوفت  إطافت إلى طلف مهاعاتها الدؿٍى

م الىاقئت كلى كضعاث وزبراث ؤصحابها بصفت عبِؿُت هـغا للضو ؾماح  الصعىباث الفىيت:. 3.3 حلخمض اإلاكاَع

ت اإلاخسصصت اإلاغجفلت الخيالُفإمياهُاتها اإلااص  .ًت بدصىلها كلى الىفاءاث البكٍغ

م الىاقئت جخمثل في الصلىباث  الصعىباث الخمىيليت:. 4.3 للل ؤبغػ اإلالىكاث التي حلترض همى، وتهضص بلاء اإلاكاَع

م الىاقئت إلى ألامىاٌ لخمىٍل اؾدثماعاث البدث والخؼىٍغ، اؾدثماعاث اللملُت  لُت خُث جدخاج اإلاكاَع الخمٍى

ت ) إقهاع، قبىت البُ ل الاخخُاج مً عؤؽ ؤلاهخاحُت )ملضاث، ؤصواث،...(، اؾدثماعاث اللملُت الخجاٍع م،...(، وجمٍى

مً الحصٌى كلى ألامىاٌ  -كؿهىلت  -اإلااٌ اللامل )مسؼون، ػبابً، هلضًاث،...(، لىً ما ًدضر َى ؤنها ال جخمىً 

 .الالػمت إلاىاحهت َظٍ الحاحاث

 الجصائس  في آلياث الخمىيل ألاصغس املعخمدةاملحىز الثاوي: 

 ؤن انهقإ مً التي والكغوغ الضكم ؤقياٌ مسخلف جىفحر كلى الترهحز إلى ألازحرة الؿىىاث في الجهىص اججهذ

ل اللاكضي الصىاعي اليؿُج كلى الحفاؾ كلى حؿاكض
ّ
 كلى اللمل جم فلض ولهظا اإلاصغغة؛  اإلاؤؾؿاث مً ؤؾاؾا اإلاكي

ت في الاؾدثماعاث جدفحز الاؾدثماعي وجلضًم الضكم اإلااصي والخلني  جدؿحن اإلاىار زالٌ مً اللضًض مً اللؼاكاث الحٍُى

ل ألاصغغ و اإلاغافلت للغاغبحن في   مؤؾؿاث هاقئت. إوكاءمً زالٌ الخمٍى

 أوال: أهم مؤطظاث الخمىيل ألاصغس في الجصائس 

ل اإلاؤؾؿاث الىاقئت في الجؼابغ  هما جلضو الضكم واإلاغافلت مً احل حؿهُل  ًىحض كضة مؤؾؿاث حؿعى لخمٍى

تها.إوكائها  ا وطمان اؾخمغاٍع َغ  وجؼٍى

ل زضماث جلضًم في مسخلفت حهاث حكاعن الجصائس: في ألاصغس للخمىيل واملؤطظاحي الخىغيمي إلاطاز. 1  ألاصغغ الخمٍى

ت بئوكاء اللىاهحن حؿمذ خُث الجؼابغ، في  وحلاوهُاث والبىىن مسخلفت كاهىهُت مالُت بإقياٌ وؾاػت قغواث الجؼابٍغ

ل اإلالضمحن ؤَم ًلي وفُما للغبذ، تهضف ال التي والجملُاث والاصزاع اللغض الجؼابغ خُث ال ًمىً ؤن  في اإلاصغغ للخمٍى
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 :هدصغ بضكت اإلاؤؾؿاث التي جضكم اإلاؤؾؿاث الىاقئت   في الجؼابغ لىىىا ؾجرهؼ كلى اإلاؤؾؿاث الغابضة واإلاخمثلت في

 (2019)اليكغة الاخصابُت، 

جم إوكاء الىوالت الىػىُت لضكم حكغُل الكباب بمىحب  :(ANSEJ) الشباب  حشغيل لدعم الىطىيت الىكالت .1.1

، وهي َُئت وػىُت طاث ػاكم زاص جخمخم بالصخصُت 1996ؾبخمغ 08اإلاؤعر في  296-96اإلاغؾىو الخىفُظي عكم

ت والاؾخلالٌ اإلاالي، وحؿعى  لدصجُم ول الصُغ اإلاؤصًت إلولاف كؼاق الدكغُل الكبابي مً زالٌ إوكاء  اإلالىٍى

  .اإلطافت إلى جغكُت ووكغ الفىغ اإلالاوالحي، ومىخج إكاهاث مالُت وامخُاػاث حبابُت زالٌ ول مغاخل اإلاغافلتاإلالاوالث، ب

, خؿبما وعص في اإلاغؾىو ANADE جدمل حؿمُت الىوالت الىػىُت لضكم وجىمُت اإلالاوالجُتؤصبدذ الىوالت 

خمم اإلاغؾـــوالظي ٌل 2020هىفمبر  22ؤعر في ــــاإلا 329-20ظي عكم ــالخىفُ ي ـــؤعر فـــاإلا 296-96م ــــىو الخىفُظي عكــــضٌ ٍو

غحر حؿمُتها 1996ؾبخمبر  8   .واإلاخظمً إوكاء الىوالت الىػىُت لضكم حكغُل الكباب وجدضًض كاهىنها ألاؾاس ي, َو

 (2020لضكم وحكغُل الكباب، )اإلاىكم الغؾمي للىوالت الىػىُت   : للىوالت كضة مهاو هظهغ منها

لهم لالؾخفاصة مً اللغوض ,بمسخلف ؤلاكاهاث؛ - م الظًً جغشح مكاَع  جبلُغ الكباب طوي اإلاكاَع

ا الكباب مم الحغص كلى اختراو بىىص صفاجغ الكغوغ؛ -  جلىو بمخاكلت الاؾدثماعاث التي ؤهجَؼ

ت؛ جضكم وجلضو - لهم الاؾدثماٍع م في إػاع جؼبُم مكاَع  الاؾدكاعة وجغافم الكباب طو اإلاكاَع

م والخىـُم اإلالمٌى بهما  -  جسصُصاث الصىضوق الىػني لدكغُل الكباب؛ حؿحر وفلا للدكَغ

 حصجُم ول ؤقياٌ الخضابحر ألازغي الغامُت إلى جغكُت حكغُل الكباب. -

 ُاػاث في مغخلت الاؾخغالٌ وحكمل َظٍ الامخُاػاث ما ًلي:هما ًخم مىذ الكباب اإلالاٌو كغاع الامخ

بت كلى الضزل ؤلاحمالي - بت  IRGإكفاء جاو إلاضة زالزت ؾىىاث إلى ؾخت ؾىىاث خؿب مىكم اإلاكغوق مً الظٍغ والظٍغ

)كلى خؿب صُغت  TVA، والغؾم كلى الغكم ألاكماATBٌ، والغؾم كلى اليكاغ اإلانهيIBSكلى ؤعباح الكغواث 

 ق(، وؤلاكفاء مً خلىق الدسجُل.اإلاكغو 

ــــ -  ــباإلائت القتراواث ؤصحاب اللمل باليؿبت للمغجباث اإلاضفىكت ألحغاء اإلاؤؾؿت؛7الاؾخفاصة مً اإلالضٌ الخفع لـ

ت اإلاداػة للمكغوق مىطىق صكم الىوالت. -  ؤلاكفاء مً عؾىو خم هلل اإلالىُت كلى ألاصٌى الللاٍع

للصلىباث هـغا  و  في ول اللؼاكاث الاؾدثماع دصجُم وجغكُت ل:  ANDI الاطدثمازالىكالت الىطىيت لخطىيس .  2.1

ً اإلاد التي واحهها ؾدثماع اإلاىـم الا غ في كاهىن ــــاصة الىـــــغي إكـــــغق الجؼابــاكغ اإلاك ألاحاهب،ُحن و لاإلاؿدثمٍغ

ت في الا ؿُاؾت لل هافظة الىلىج إلى كالم التي حلخبر اع ــــؾدثمالا ت ـــلتركُت ــــالت الجؼابٍغـــالىهجم إوكاء  ، و الجؼابغؾدثماٍع

 بالجؼابغ.ؾدثماع الا 

غ الاؾدثماع )الحىافؼ وجخمثل    ألامغمً  11-09اإلااصة خؿب  ( ANDIاإلامىىخت مً ػغف الىوالت الىػىُت لخؼٍى
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غ الاؾدثماع 2001 ؤوث 20الصاصع في   01/03  :فُما ًلي ، اإلاخللم بخؼٍى

بت كلى ؤعباح الكغواث  والغؾم كلى اليكاغ اإلانهي إلاضة ) - بت كلى الضزل ؤلاحمالي ،الظٍغ (ككغ 10ؤلاكفاء مً الظٍغ

 اإلاكغوق باليؿبت للمىؼلت الخاصت؛ اهؼالقؾىىاث مً 

 بجؼء مً جيالُف ألاقغاٌ اإلاخلللت باليكؼاث ألؾاؾُت باليؿبت للمىاػم الخاصت؛ الخىفل بيل ؤو  -

 اإلاسفظت في مجاٌ الحلىق الجمغهُت للخجهحزاث اإلاؿخىعصة التي جضزل في اهجاػ اإلاكغوق؛ جؼبُم اليؿبت -

 ؤلاكفاء مً الغؾم كلى اللُمت اإلاظافت للؿلم والخضماث التي جضزل مباقغة في اهجاػ اإلاكغوق؛ -

ت التي جضزل في اهجاػ اإلاكغوق. -  ؤلاكفاء مً الغؾم كلى هلل اإلالىُت ألاصٌى الللاٍع

ف  (:FGARوق طمان اللسوض للمؤطظاث الصغيرة واملخىططت)صىد. 3.1 مىً حلٍغ )اإلاىكم  والخالي:FGAR ٍو

ؤوش ئ صىضوق طمان اللغوض  (2020الغؾمي لصىضوق طمان اللغوض للمؤؾؿاث الصغحرة و اإلاخىؾؼت، 

ـــ 1423عمظان  06اإلاؤعر في  02/373الخىفُظي عكم للمؤؾؿاث الصغحرة واإلاخىؾؼت بمىحب اإلاغؾىو  ـــــ  11ٌ اإلاىافم لـ

و اإلاخللم بخؼبُم اللاهىن الخىحُهي للمؤؾؿاث الصغحرة واإلاخىؾؼت اإلاخظمً لللاهىن ألاؾاس ي 2002هىفمبر 

 لصىضوق طمان اللغوض للمؤؾؿاث الصغحرة واإلاخىؾؼت .

َى مؤؾؿت كمىمُت جدذ وصاًت وػاعاث وصىضوق طمان اللغوض للمؤؾؿاث الصغحرة اإلاخىؾؼت 

ت والاؾخلاللُت اإلاالُت  خمخم َظا الصىضوق كصخصُت ملىٍى اإلاؤؾؿاث الصغحرة واإلاخىؾؼت والصىاكت الخللُضًت ، ٍو

 .2002ماعؽ  14اهؼلم الصىضوق في اليكاغ بصىعة عؾمُت في 

، خُث ؾمذ آهظان 1999ٌو مغة ؾىت (: ؿهغ اللغض اإلاصغغ أل ANGEMالىوالت الىػىُت لدؿُحر اللغض اإلاصغغ ). 4.1

وكاغ في مسخلف اللؼاكاث إال ؤهه لم ٌلغف في صُغخه الؿابلت الىجاح الظي واهذ جخىزاٍ  15000بئوكاء ؤهثر مً 

ا. م ومخاكلت اهجاَػ ت مىه، كؿبب طلف كملُت اإلاغافلت ؤزىاء مغاخل إهظاج اإلاكاَع ث )ميكىعا الؿلؼاث الجؼابٍغ

      (2020الىوالت الىػىُت لدؿُحر اللغض اإلاصغغ، 

اإلاؤعر في  14-04جمثل الىوالت الىػىُت لدؿُحر اللغوض اإلاصغغ آلُت حضًضة ؤوكإث بمىحب اإلاغؾىو الخىفُظي 

في لتركُت الكغل الظاحي وصكم اإلاؤؾؿاث ؤال اهه لم ًىؼلم وكاغ الىوالت فللُا كلى اعض الىاكم إال  2004حاهفي  22

، وحكيل الىوالت الىػىُت لدؿُحر اللغض اإلاصغغ ؤصاة لخجؿُض ؾُاؾت الحيىمت فُما ًسص 2005مىخصف ؾىت 

 مداعبت الفلغ والهكاقت الاحخماكُت.

 ( فُما ًلي:ANGEMاإلاهاو ألاؾاؾُت للىوالت الىػىُت لدؿُحر اللغض اإلاصغغ )جخمثل 

م واللاهىن -  اإلالمٌى بهما.حؿُحر حهاػ اللغض اإلاصغغ وفم الدكَغ

 صكم وهصح  ومغافلت اإلاؿخفُضًً مً اللغض اإلاصغغ في إػاع اهجاػ ؤوكؼتهم.-

ـــجل غ)اللغضــــــحرة بخؼــغ اللغوض الصغــــلدؿُِ تــــــالت الىػىُـــىو الىهـــ  ضعاث ـــت اللـــــجىمُ إلى تــــاإلاصغغ(، عامُ ٍى



 

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

  برلين –ألمانياالسياسية واالقتصادية / ، اإلستراتيجيةإصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات  

 

 املؤجمس الدولي

 العلمي

2023 

 

477 

اللغض اإلاصغغ َى إكغاض ٌؿمذ ككغاء ، زلم وكاػاتهم الخاصتلألشخاص الغاغبحن ألازظ كلى كاجلهم  الفغصًت

ؼت  18ًبلغ مً اللمغ ؤهثر مً  ليل مىاػً َظا الجهاػ مىحه.. ججهحز صغحر و مىاص ؤولُت لبضء وكاغ ؤو خغفت كاما قٍغ

ا الجهاػ ؤن ًيىن صون صزل ؤو لضًه صزل غحر زابذ وغحر مىخـم، وهظلً باليؿبت لليؿاء اإلااهثاث في البِذ، يهضف َظ

م زلم وكاػاث إلهخاج ؾلم و زضماث  . إلى ؤلاصماج الاكخصاصي والاحخماعي كً ػٍغ

بجهاػ الضكم  ًخىفل الصىضوق الىػني للخإمحن كً البؼالت:   (CNAC)البطالت على للخأمين الىطني الصىدوق . 5.1

ؾىت، والظًً فلضوا  50- 30إلوكاء وجىؾُم اليكاػاث اإلاسصصت للكباب اللاػل كً اللمل و البالغ مً اللمغ 

ملُىن صًىاع، ًلضو الجهاػ ألصحاب  10وؿابفهم ألؾباب اكخصاصًت لكهغ واخض، الحض ألاكص ى للمكغوق ال ًخجاوػ 

غ صكم زؼت اللمل م اإلاغافلت ؤزىاء حمُم مغاخل اإلاكغوق و وطم مسؼؽ ألاكماٌ، وجؼٍى  .اإلاكاَع

 (82، صفدت 2005)بغهىػي،    لجصائساملسافلت أطاض لتركيت املؤطظاث الىاشئت ففي ا. 2

م لخدلُم  الىاقئتالهُئاث الضاكمت للمؤؾؿاث حلمل  كلى خصٌى ؤخؿً الىخابج و َظا بمغافلت اإلاكاَع

م والخالي، ؤَضافها  :ًمىً جلضًم كلع ؤؾباب مغافلت اإلاكاَع

ت اليافُت، وبالخالي كلى الخعلد الفني .1.2 : ال ًمخلً ؤي مكغوق في بضاًت إوكاءٍ الىثحر مً الخبرة والىفاءة الدؿُحًر

ً ؤؾاؾُحن َما: اإلالغفت الفىُت الجُضة باإلاكغوق، والغوح اإلالاوالجُت  ميش ئ اإلاكغوق الجضًض الخدىم في كىصٍغ

في ؤلاصاعة والدؿُحر، اإلاداؾبت، اللاهىن، اللالُت، خُث ؤن َظٍ ألازحرة جخؼلب مجمىكت مً اإلالاعف ؤلاطافُت 

 الجباًت، ؤلاؾتراجُجُت،...الخ.

ت "عؤؽ ماٌ الىفاءاث" )  ( إلايش ئ اإلاؤؾؿت، كً capital compétencesفاإلاغافلت تهضف إلى ما ٌؿمى بخلٍى

ً الفغصي والجماعي...، وؾىف ولغض بالخفصُل ؤؾباب الخللض الفني فُما ؾ ل اإلالاعف، الخيٍى م جدٍى  ُإحي:ػٍغ

ظا ًخؼلب حعلد املحيط الخازجي. 2.2 : جخمحز البِئت الخاعحُت كاصة بالخغحر وكضو الثباث، وبالىثحر مً الخللُضاث، َو

اللُاو بجهض إطافي للخيبؤ بالخغحراث البُئُت بهضف الاؾخلضاص للـغوف الؼاعبت وجصحُذ ألاوطاق كبل جفاكم اإلاكاول، 

)كً  وجإحي اإلاغافلت في َظا ؤلاػاع بإصواث وػغق كلمُت تهضف إلى طبؽ َظا الخللُض وجىطُذ الخُاعاث اإلامىىت للملاٌو

م صعاؾت الؿىق، هصابذ إؾتراجُجُت،...(.  ػٍغ

ت زالٌ جىفُظ إحغاءاث إوكاء اإلاكغوق، واإلاخلللت الخعلد إلادازي . 3.2  ما ًىاحه اإلالاولىن صلىباث إصاٍع
ً
: غالبا

اإلالامالث اإلاخلللت بمصالح الظغابب والخإمُىاث ومصالح اللمل والظمان بمسخلف ملامالث حسجُل اإلاكغوق وهظا 

ى ًمثل زلل هبحر كلى اإلالاولحن، مما ًيخج كً طلً جإزحر هبحر في إحغاءاث ؤلاوكاء اللاهىوي  ا َو الاحخماعي وغحَر

م. ى ما كض ًؤصي ؤخُاها إلى  الخسلي كً اهجاػ اإلاكاَع  للمؤؾؿت واهؼالق اليكاغ، َو

 اث ـاوي منها اإلاؤؾؿــــي حلـــت الخــــاول الفىُــــ:َىان مجمىكت مً اإلاكشت وطعف املؤطظاث حدًثت اليشأةهشا. 4.2

ا، وؾىف هغهؼ َىا كلى ؤَم َظٍ  الصغحرة كامت زاصت في مغاخل وكإتها ألاولى، والتي حللض ككيل هبحر كملُت همَى

 الي، والظلف اللاهىوي اإلاكاول، اإلاخمثلت في ملضالث الىفاة اللالُت، الظلف اإلا
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غة في الضٌو اإلاخلضمت جبحن ــاث الصغُــــــى اإلاؤؾؿــــاث التي ؤحٍغذ كلـــفالضعاؾمعدالث الىفاة والفشل العاليت: . 5.2

% منها فلؽ جبلى ألهثر 20قهغا(، وؤن 18) غ مً ؾىت وهصفــغة، ال جبلى ألهثـــمؤؾؿت صغُ 1000% مً ول50بإن 

 ؾىىاث.10مً 

: الؿمت الؿلبُت الثاهُت للمؤؾؿاث الصغحرة، هي الظلف اإلاالي الىاجج كً مدضوصًت حجم الظعف املالي. 6.2

ً اخخُاػاث  ل وؤلاهخاج وصلىبت جيٍى ت و جيالُف الخمٍى ؤلاهخاج وجخمثل ؤؾباب َظا الظلف في اعجفاق الخيالُف ؤلاصاٍع

ساػغ اإلاالُت و الترصص في الخىؾم اإلاالي وهظلً خاحت مالُت للىمى باإلطافت إلى مدضوصة اللضعة كلى امخصاص آزاع اإلا

اؾخسضاو ألاعباح لالؾخسضاو الصخص ي، مم مدضوصًت ألاعباح التي جدللها اإلاؤؾؿاث الصغحرة وجإزحر الظغابب كلى 

 .اإلابالغ اإلاخبلُت

ؾؿاث الصغحرة، : الىثحر مً الصلىباث التي حلاوي منها اإلاؤ الظعف اللاهىوي والظياس ي للمؤطظاث الصغيرة. 7.2

 هي هاججت كً ؾُاؾاث وكىاهحن ال جإزظ كلحن الاكخباع زصىصُت َظٍ اإلاؤؾؿاث.

ول َظٍ الخللُضاث اإلاظوىعة شجلذ ؿهىع ما ٌؿمى بهُئاث صكم ومغافلت اإلاؤؾؿاث الصغحرة، التي تهضف 

ومكيل  الىاقئت باألؾاؽ إلى اللظاء كلى َظٍ الخللُضاث، وخل اإلاكاول ألازغي التي كض جىاحهها اإلاؤؾؿاث

ل.  الحصٌى كلى الخمٍى

 ؤطظاث الىاشئت في الجصائس في دعم املثاهيا: مظاهماث الخمىيل ألاصغس 

ل ألاصغغ مجمىكت مخىىكت مً الخضماث اإلاالُت هسضماث ؤلاكغاض وؤلاًضاق والاصزاع لخلبُت  جلضو بغامج الخمٍى

ً كلى بضء مكغوكاث اكخصاصًت مضعة للضزل  .الاخخُاحاث اإلاالُت للفلغاء اللاصٍع

اإلاؤؾؿاث ًبحن الجضٌو مجمىق : 2020الظداس ي ألاول مً جىشيع املؤطظاث املصسح بها حظب حجمها خالل  .1

ل مً ػغف الهُئاث الحيىمُت اإلالىُت بخلضًم الضكم ، هما ًبحن  ذ بها والتي جدخاج إلى كملُاث الخمٍى التي جم الخصٍغ

ا خؿب حجم ول مؤؾؿت.  الجضٌو  كضص اإلاىاصب  التي ًخم جىفحَر

 2020املشازيع املمىىحت خالل الظداس ي ألاول مً (:1الجدول زكم )

 عدد مىاصب العمل الليمت )مليىن د ج( املشازيع املصسحت الخصييف

 7.90% 5426 8.68% 66.630 %43 1222 مؤطظت مصغسة

 39.35% 27.016 %42.38 325.061 43.98% 1321 مؤطظت صغيرة

 52.74% 36.204 48.96 375.525% 13.2% 391 مؤطظت مخىططت

 100% 68.646 100% 766.943% 100% 3004 املجمىع

ت املصدز:  .17، ص2020 36اإلاللىماث الاكخصاصًت للؼاق اإلاؤؾؿاث الصغحرة واإلاخىؾؼت، وػاعة الصىاكت واإلاىاحم، اللضص وكٍغ

م اإلاصغح  بها، زم جليها اإلاؤؾؿاث اإلاصغغة زم اإلاؤؾؿاث ـــغة ؤهبر كضص مً  اإلاكـــاث الصغُـــجمثل  اإلاؤؾؿ  اَع
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ــــل بيؿبــــمـاصب كــــــــغ كضص مىـــــــذ بخىفُـــتي حؿمـــت الــــاإلاخىؾؼ ــــَو 52.74%ت  ـ ـــوؿب ؤكلــــــى يـ ــــــت ملــ ـــاعهـ ت باإلاؤؾؿاث ـــ

 . اإلاصغغة والصغحرة

ًىضح الجضٌو الخالي كضص اإلاؤؾؿاث   :حظب كطاع اليشاط (( ANSEJ جىشيع املؤطظاث املظخفيدة مً دعم --2

، هما بُني كضص 2019اإلاؿخفُضة مً صكم الىوالت الىػىُت لضكم وحكغُل الكباب زالٌ الؿضاس ي الثاوي مً ؾىت 

ا و هظا مبلغ الاؾدثماع الالػو لدكغُلها.   الىؿابف التي حؿمذ بخىفحَر

 مً  (: شهاداث ألاهليت حظب2)زكم الجدول 
ً
 (30/06/2012كطاع اليشاط )جساكميت اعخبازا

كطاع 

 اليشاط

املشازيع 

 املمىلت

جأثير  اليظبت

 الىعائف

مخىطط 

عدد 

 الىعائف

جكلفت مخىطط 

 ( العمالت )دج

مخىطط  ( مبلغ الاطدثماز )دج

جكلفت 

املشسوع 

 الصغير

 3700925 211629975913 1565056 2 135222 %15 57183 الصزاعت

  الصىاعت

 الخلليدًت

42 998 % 11 126 245 3 875 597 110 539 774 148 2 570 812 

BTPH1 34282 9% 99590 3 1325426 131999167477 3850393 

 5920139 3291597454 1606441 4 2049 %0 556 السي 

 4702300 125739489922 1630165 3 77133 % 7 26740 الصىاعت

 2718880 27925617407 1180139 2 23663 % 3 10271 الصياهت

 6630865 7499507851 1351506 5 5549 % 30 1131 الصيد

 2535487 29928593125 1174361 2 25485 % 3 11356 مهً حسة

 3249867 350995401235 1396713 2 251301 2%8 108003 خدماث

د  2522761 33767158812 1399269 2 24132 %503. 13385 هلل الخبًر

هلل 

 البظائع

56530 14.80% 96237 2 1512486 145557153559 2574866 

هلل 

 املظافسيً

18992 5 % 43691 2 1068234 46672214955 2457467 

 3213054 1225545651925 1346314 2 910297 100% 381427 املجمىع

تاملصدز:   . 24، ص2020 ،  35 اإلاللىماث الاكخصاصًت للؼاق اإلاؤؾؿاث الصغحرة واإلاخىؾؼت، وػاعة الصىاكت واإلاىاحم، اللضص وكٍغ

م اإلامىلت مً ػغف الىوالت هالخف مً زالٌ الجضٌو ان  كؼاق الصُض اؾخدىط كلى اهبر وؿبت  مً اإلاكاَع

ل ٍخمى ال الؼعاكُت في اإلاغجبت الثاهُت مً خُثاث اإلاؤؾؿ، زم حاءث % 30الىػىُت لضكم وحكغُل الكباب بيؿبت 

 

                 
1
BTPH : Société de bâtiments, travaux public et hydraulique  شركة البناء واألشغال العامة واهليدروليكية 
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م اللؼاكاث  مً مجمىق مبلغ % 15 ما كضٍع خُث جمثل  ألازغي، زم جلها اإلاؤؾؿاث التي حلمل طمً جمىٍل مكاَع

لها بـــ ، زم مؤؾؿاث كؼاق الصىاكت الخللُضًت والحغف والتي %  14.80كؼاق هلل البظاةم  واإلالضعة وؿبت جمٍى

لها مً ػغف الىوالت ب  ًضٌ كلى  صج ما148 774 539 110  هظا اللؼاق ما كضٍعزصص ل و  11جمثل وؿبت جمٍى

 .اثؤَمُت َظا اللؼاك

م ًمثل الجضٌو كضص   :حظب كطاع اليشاط والجيع (( ANSEJ جىشيع املؤطظاث املظخفيدة مً دعم -3.2 اإلاكاَع

 . اإلامىلت مً ػغف الىوالت الىػىُت لضكم وحكغُل الكباب خؿب كؼاكاث  اليكاغ حيـ اإلاؿخفُض

 مً 3)زكم الجدول 
ً
 (30/06/2012(: املشازيع املمىلت حظب الجيع )جساكميت اعخبازا

 وظبت إلاهاث إلاهاث الركىز  املشازيع املمىلت كطاع اليشاط

 %5 2669 54514 57183 الصزاعت

 17 % 331 7 667 35 998 42 الصىاعت الخلليدًت

BTPH 34282 33489 739 % 2 

 4 % 25 531 556 السي 

 15 % 3888 22852 26740 الصىاعت

 2 % 173 10098 10271 الصياهت

 1 % 16 1115 1131 الصيد

 46 % 5190 6166 11356 مهً حسة

 17 % 17831 90172 108003 خدماث

د  3 % 389 12996 13385 هلل الخبًر

 1 % 709 55821 56530 هلل البظائع

 3 % 481 18511 18992 هلل املظافسيً

 100 % 39495 341932 381427 املجمىع

ت اإلاللىماث الاكخصاصًت للؼاق اإلاؤؾؿاث الصغحرة واإلاخىؾؼت، وػاعة الصىاكت واإلاىاحم، اللضصاملصدز:   . 25، ص2020 ،  35 وكٍغ

  لفئت الظوىع  الىوالت الىػىُت لضكم وحكغُل الكبابؤن الضكم اإلاىحه مً ػغف هالخف مً زالٌ الجضٌو 

   ، الن اغلب َظٍ اللؼاكاث جخؼلب كمل كىصغ الظوىع.ملاعهت باإلهار ؤهثر 

م اإلامىلت مً ػغف الصىضوق  (:( CNACجىشيع املؤطظاث املظخفيدة مً دعم .2 ًمثل الجضٌو كضص اإلاكاَع

 الىػني للخامحن كً البؼالت خؿب اللؼاكاث  وخؿب خيـ اإلاؿخفُض. 
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 مً 4)زكم الجدول 
ً
 (30/06/2012(: املشازيع املمىلت )جساكميت اعخبازا

عدد املشازيع  كطاع اليشاط

 املمىلت

 هصيب املسأة

 

 دج( الخمىيل)مليىن  إحمالي جأثير العمالت

 88886.39 52536 11.28% 21858 الصزاعت

 341,83 44 893 35 22.59% 721 13 الصىاعت الخلليدًت

BTP 8433 %2.42 27003 34031.76 

 2402.34 1159 4.99% 341 السي 

 52779.95 33510 21.82% 11524 الصىاعت

 2608.74 2112 2.29% 873 الصياهت

 3267.15 1704 0.42% 475 الصيد

 4635.65 2435 47.02% 1123 املهً الحسة

 110990.61 65850 17.19% 31090 الخدماث

 118383.90 69666 1.52% 45848 هلل البظائع

 28910.45 18530 1.23% 12214 هلل املظافسيً

 491238.78 310398 %100 147500 املجمىع

تاملصدز:   . 26، ص2020 ،  35 اإلاللىماث الاكخصاصًت للؼاق اإلاؤؾؿاث الصغحرة واإلاخىؾؼت، وػاعة الصىاكت واإلاىاحم، اللضص وكٍغ

م مً ػغف الصىضوق الىػني للخامحن كلى البؼالت للؼاق  ل اإلاكاَع اإلاهً هالخف مً زالٌ الجضٌو ؤن جمٍى

م 47.02%الحغة قيل اهبر وؿبت مً هصِب اإلاغؤة  الصىاكت اإلامىلت في َظا اللؼاق، زم كؼاق  مً مجمىق اإلاكاَع

ل فُه بلغ الظي الخللُضًت والحغف  في َظا اللؼاق وان هصِب اإلاغؤة  و ملُىن صج   4434183ما كُمخه احمالي الخمٍى

م اإلامىلت ما وؿبخه   والظي ٌلخبر ملضاع ملبٌى ملاعهت مم باقي كؼاكاث اليكاغ ألازغي.22,59%مً اإلاكاَع

م اإلامىلت مً ػغف الىوالت : ((ANGEMاملؤطظاث املظخفيدة مً دعم  جىشيع .3 ًمثل الجضٌو كضص اإلاكاَع

 . الىػىُت لللغض اإلاصغغ خؿب كؼاكاث اليكاغ

 (30/06/2012الاعخماداث املمىىحت حظب كطاع اليشاط )جساكمي في  (:5)زكم الجدول 

 )%( الحصت املبالغ املمىىحت عدد اللسوض املمىىحت كطاع اليشاط

 % 13.73  8063294457.370 122052 الصزاعت

الصىاعاث الصغيرة 

 حدا

350484 17274833907.880 39.42 % 

BTP 76782 6406748306.420 8.64 % 

 % 20.07 16287151951.720 178426 الخدماث

 17,61 % 123,410 459 859 8  549 156 الصىاعت الخلليدًت
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 % 0.45   995353071.950 4011 الخجازة

 %  0.09 108934313.790 844 الصيد

 % 100 57995775132.54 889148 املجمىع

ت اإلاللىماث الاكخصاصًت للؼاق اإلاؤؾؿاث الصغحرة واإلاخىؾؼت، وػاعة الصىاكت واإلاىاحم، اللضص املصدز:  . 27، ص2020   35 وكٍغ

الصىاكاث الصغحرة حضا و الخضماث والصىاكاث الخللُضًت والؼعاكت هي  ؤنهالخف مً زالٌ الجضٌو 

%  91بيؿبت الىوالت الىػىُت لدؿُحر اللغض اإلاصغغ اللؼاكاث التي اؾخفاصث مً اغلب اللغوض اإلامىىخت مً ػغف 

ت. الىاقئتفي مجمىكها، وطلً هـغا لدصجُم الضولت للمؤؾؿاث   في َظٍ اللؼاكاث الحٍُى

 اإلايكإة في ؾىتؤؾؿاث اإلاجـهغ في الجضٌو اإلاىالي كضص : في مجاالث أوشطت مخخلفتؤطظاث امل جطىز ملازهت بين .  4

 كلى الخىالي: 2019و  2018

 اث الصغيرة واملخىططت في حميع اللطاعاث حظب كطاع اليشاطؤطظ(:جطىز امل6)زكم الجدول 

 الخطىز )%( الحصص )%( S1/2018 الحصص )%( S1/2017 مجاالث ألاوشطت

 5,66 0,63 7368 0,64 6973 الصزاعت

الهيدزوكسبىهاث والطاكت واملىاحم 

 الخدماث ذاث الصلت و

2938 0,27 3035 0,26 3,30 

BTPH 182501 16,69 188290 16,06 3,17 

 4,42 8,71 102128 8,95 97803 الصىاعاث الخحىيليت

 7,35 51,43 602755 51,36 561461 الخدماث بما في ذلك املهً الحسة

 11,13 22,90 268369 22,09 241494 الحسف و الخلليدًت الصىاعت

 7,21 100 1171945 100 1093170 املجمىع

ت اإلاللىماث الاكخصاصًت للؼاق اإلاؤؾؿاث الصغحرة واإلاخىؾؼت، وػاعة الصىاكت واإلاىاحم، اللضص املصدز:  13، ص2020 ،  35 وكٍغ

هالخف مً زالٌ الجضٌو الؿابم ؤن كضص اإلاؤؾؿاث كض اعجفم زالٌ ؾىت في ول اللؼاكاث، وؤهبر كؼاق جؼىعث 

 .%11.13كضص مؤؾؿاجه الصغحرة  واإلاخىؾؼت َى كؼاق الصىاكت الخللُضًت والحغف خُث بلغذ وؿبت الخؼىع فُه  

 

      الخاجمت

اإلادغوكاث مثل الؿُاخت والصىاكت الخللُضًت، في ؿل للض ؤصبذ مً الظغوعي الاَخماو بالصىاكاث زاعج 

الخغحراث الىبحرة التي ٌكهضَا كالم الُىو، فالجؼابغ جىاحه جدضًا هبحرا مً احل جدلُم الىمى الاكخصاصي، واللظاء 

كلى البؼالت وجدؿحن الـغوف اإلالِكُت ألفغاص اإلاجخمم، لظلً ًجب جظافغ الجهىص واللمل كلى صكم وجغكُت 

م الصغحرةالصىاكا غ اإلاؤؾؿاث الىاقئت  ث اإلادلُت واإلاكاَع حلخمض  اثمؤؾؿوهي  مً زالٌ الاَخماو بئوكاء وجؼٍى
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  كلى الابخياع في مسخلف اإلاجاالث مً ػغف ملاولحن كض ال جيىن لهم الخبرة اليافُت لظا فهي جدخاج اإلاغافلت واإلاؿاكضة

 لها. ؤَم ألاَضاف اإلاؿؼغة لخدلُم 

ا ا اَم  تهخم الجؼابغ هغحَر مً الضٌو بمىطىق اإلاؤؾؿاث الىاقئت هـغا الَُتها في الخىمُت اإلادلُت وباكخباَع

لُضة كً مفهىمها ملاعهت بالضٌو  م الاكخصاصي، غحر ؤنها الػالذ في بضاًتها وصون مؿخىي الخؼللاث َو البضابل للخىَى

ً و هلص  خاطىاث ألاكماٌ التي حلخبر  ؤصاة صكم اإلاخلضمت هـغا  لبلضَا كً اإلاجاٌ الخىىىلىجي وهلص وعي اإلاؿدثمٍغ

لها . غ  لهظٍ اإلاؤؾؿاث الىاقئت مما صلب كملُاث جمٍى  وجؼٍى

 بىاءا كلى طلً ًجب اجساط كضة إحغاءاث، ًمىً إصعاج كلظها كلى قيل اكتراخاث واألحي: 

ت في الجؼابغ.- ل ألاصغغ كلى مؿخىي البىىن الخجاٍع  إكامت فغوق مؿخللت و مخسصصت في الخمٍى

عي مالبم وواضح جىـم فيها كمل وؾحر اإلاؤؾؿاث الىاقئت -  إلؼامُت وطم إػاع كاهىوي حكَغ

تطغوعة مىذ  -  ل واإلاغافلت للمؤؾؿاث الىاقئت في  ألاولٍى وفم بغهامج  ،الىػني الاكخصاصمً خُث الضكم والخمٍى

  .وىنها في مغاخل ؤولى مً الـهىع والخؼىع  إلوكائهاوػني للخىمُت وجىفحر البِئت اإلاىاؾبت 

لهــــم اإلابخىغة والخىفــــغاص خاملي اإلاكاٍعـــحصجُم ألاف - م خلُلُتــل بمكاَع م في مكاَع  .م بلصض جمىُنهم مً ججؿُض ؤفياَع

  .اللالم طغوعة الاكخماص والاؾخفاصة مً الخجاعب الغابضة والىاجحت في مجاٌ اإلاؤؾؿاث الىاقئت في مسخلف صٌو  -

ً في اإلاؤؾؿاث الىاقئت ومغافلتهم مً  - ب ؤكظاء اإلاؤؾؿاث الىاقئت، وطغوعة جإَُل اإلاؿحًر ً وجضٍع اللمل كلى جيٍى

 الىاخُت الخلىُت؛ 

 الخاو اإلاخىفغة مدلُا بضال مً الصىاكاث التي حؿخضعي اؾخحراصَا  ألاولُتحصجُم الصىاكاث التي حؿخغل اإلاىاص   -
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 -جسائرال حالة -املؤشصات الىاشئة طىير البيئة الحكىىلىجية في دعم وث دور 

The role of the technological environment in supporting and developing startups 

   -the case of Algeria- 

 فرحات مغاربي جامعة -ألاورو املحيط في واملحىشطة الصغيرة املؤشصات في والاشخثمار الشراكة مخبر/   هاديال جريدي غمام .د ط

 ()الجزائر 1شطيف عباس،
  ()الجزائر 1عباس،شطيف فرحات جامعة ،LEMAC العىملة ظل في الجزائرية ألامىال رؤوس ثلييم مخبر/  غربي خليلد.

 
 

 :امللخص

 بيئدددة إليجدددا  الحهومدددة فضدددور فدددع   دددط    املدددوتر اإلااصضدددا  الناعدددئة   الدننولوجيدددا البيئدددةتهدددال الاةاصدددة تعدددع الدودددرل   دددع   ة  

فااخددد     الحايصدددة الدننولوجيدددا مجددداى فدددع مدملدددوة  نغدددا  قملدددا   بندددا  الناعدددئة  اإلااصضدددا  نجدددا    اصددددمراة لقدددما  مالئمدددة اننولوجيدددة

ؽدددددنا   دددددداؼ لدددددا ط ااوتدددددا الدننولوجيدددددا خوستس الب يدددددة الداديدددددة  اصددددددخاا   بإنغدددددا  اإلاالئمدددددةة الدننولوجيدددددة ئدددددالجسائدددددر  دددددات ادددددااب   ل هي

بواصملة مولوما  من  ات مؾا ة   الا دما    اصدخامر اإلانهج الوؽفي الدالي ع    الااؾاى ااض   اافق الانت نر ؤلا ال اننولوجيا 

 فددع   راقيددا نقدائؿ  ددات مدن خودداني مازالدر الجسائددر فدا  اإلاب  لددة اإلاجهدو ا  مددن بدالرمط ت  مفا هددا نذيجدة تعددع  اوؽدلنا  ؤلاحؾددائيا   دع 

 مدد   الدنيدد  الداددايا   إلاواجهددة الدننولوجيددة الدغ دد ا  موالبددة   الناعددئة اإلااصضددا  املددوتر   لداف دد  اإلاناصددبة اننولوجيددة البيئددة تهيئددة

  نجددددا  اإلااصضددددا  املدددوتر فددددع استدددا الحايصدددة ال دددد  الدننولوجيددددا  مجددداى فددددع الجهددددو    انصيددد  ؤلاؽددددالحا  اإلاستدددا مددددن فدددال الددددراهن  الوفددد 

 .مذضاة ة  خغ  ا  انافضية ذا  بيئة فع  ألافرا  احدياجا  لدلبية  ةقمية ذلية  حلوى  نماذج  ابدهاة الناعئة

 .اىقنال ا اهال ،الانت نر ؛ الااؾاى اننولوجيا  اإلاولوما ؛ البيئة الدننولوجيااإلااصضا  الناعئة؛  الكلمات املفحاحية:

Abstract:  

The study aims to know the role of the technology environment in supporting and developing startups, The Government 

has sought to create an enabling technological environment to ensure the continuity and success of startups and to build a 

sophisticated sector of activity in the field of modern technology,So Algeria took several measures to create appropriate 

technologies through the establishment of a special fund to support technology transformation, promote infrastructure and 

the use of information and communication technologies. 

It used the analytical descriptive, through information from several sources, and reliance on statistics And we have come to 

the conclusion that despite the efforts made, Algeria continues to suffer from several shortcomings and obstacles in creating 

the appropriate technological environment to stimulate and develop startups and to keep pace with technological changes 

and the extet to which the challenges and adapt to the current situation, No further reforms and intensified efforts in the 

area of modern technologies increase the development and success of startups and innovate smart and digital models and 

solutions to meet individuals' needs in a competitive environment and accelerated changes. 

Keywords: emerging institutions, Environment Technology, Information and communication technology,net web,mobile. 
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 :ملدمة

قددا  ألا مدداى   ددالط فددع خغي دد ا   ددات حددا ز الدننولوجيددا تعددع مجددا   مخدلدد  فددع الضددر   الدملددوة  أ ى  

ا مددددددددن أهميددددددددة  فائددددددددات ما يددددددددة هددددددددل مدددددددداأؽدددددددبار اإلااصضددددددددا  الاقدؾددددددددا ية فددددددددع الددددددددا ى اإلادملددددددددوةت خودمددددددددا   ددددددددع اننولوجيددددددددا 

 اإلااصضا  من بالوايا مما  ف     ؤلاباا   الدم  الضر ة فع الدنفي   النفا ت فع ألا ا       خضوتقية 

حايصدددة ال غدددتت  خودمدددا  ماصضدددا  فهددد  الدملدددوة الحاؽدددا موالبدددة مدددن امننهدددا  صياصدددا  بدددرام  بذبنددد  الناعدددئة 

  .  ع الدننولوجيا  بدهاة أعيا  جايات

  ةابددا  الناعددئة   ناددرا اإلاغدداة   نجددا  ااددا  ال دد  الرئيضددية الووامددا أحددا  الدننولوجيددا البيئددة  خودبدد 

 حيدد   اإلادواؽددلة لالبدهداةا  مؾدداة الدجايددا   الابدهدداة  ة   اليقدد    ددا  حالددة مدد  الناعددئة اإلااصضددا  نغدا 

  املبيقاتهدددا الحايصدددة الرقميدددة الدننولوجيدددا  صدددائا ألهميدددة    ة حيددد  نادددرا فدددر ةتا  ليهدددا الا دمدددا  أؽدددب 

 تباا يدددددددةاقدددددددايط مندجدددددددا   الناعدددددددئة اإلااصضدددددددا  املدددددددوتر فدددددددعفع اإلاضددددددداهمة  الددددددد ما  الاؽدددددددملنا ع   ؤلانت ندددددددر ال ليدددددددة

ألا مددداى  مماةصدددة صدددهولة  ااضددد    الابدهددداة الدغ ددد    تحدددااز الدم ددد  ااقيدددق   اقليدددا الدهدددالي    ابدهاةتددد 

 ااقيددددددددق الد ضددددددددديق  الدهامددددددددا بددددددددد    يددددددددائ  اإلااصضدددددددددا  بتفهدددددددداة   دددددددددر  مخدلفددددددددة جايدددددددددات  ت ددددددددداى مندجدددددددددا  جايدددددددددات 

 إلادمللبا  الضو   ةمبا  الومال   الاصدمراة 
ً
 . فع  ملية املوتر اإلاندجا  الحالية اصدجابة

 اإلاوددامال  مددن جايددات أعددهاى يهددوة  فددع  صدداهمر  ألا مدداى الدجدداةت  ددالط  جدد  الانت نددر م دد     لقددا

 بنفددا ت الدجاةتددة اإلاوددامال  ت اةت ؤلالنت  نيددة  يمنددن الدجدداةت نجددا أهمهددا  مددن  اإلاولومددا   با قدؾددا  اإلارابملددة

  خضدددوتق نغدددر فدددع صددداهمر بايددد  الودددالط  فدددع مهدددا  أي مدددن الانت ندددر   دددع موقوهدددا ددددالى مدددن ماصضدددة ألي

 جايدددا اقدؾدددا  يدددا فدددع للدنميدددة مفددددا  هدددو الدننولوجيدددة البيئدددة الدغ ددد  فدددع  هددد االجايدددات   ألافهددداة الخددداما 

  . اإلاورفة   ع يودما

 اإلاددددددددداى ةأش   دددددددددع قدددددددددائط الاقدؾدددددددددا  مدددددددددن الاندقددددددددداى يدددددددددا  الداليدددددددددة:ؤلاجرا مدددددددددن مجمو دددددددددة ا دمدددددددددا  الجسائدددددددددر اادددددددددا ى 

لقددددما  بقددددا   اصدددددمراةتة  املددددوتر  اننولوجيددددة ااديددددة ب يددددة بدددددوف    الابدهدددداة   ؤلابدددداا    ددددع القددددائط الاقدؾددددا  تعددددع

جلدددددو اننولوجيدددددا  حايصدددددة      الحافدددددنا     دددددط أهمهدددددا مدددددن لب ددددد  الحهومدددددة جهددددداا فبددددد لرهددددد س اإلااصضدددددا   

خوستدددددددددددس الب يدددددددددددة الداديدددددددددددة  اصددددددددددددخاا     ؽدددددددددددنا   دددددددددددداؼ  لدددددددددددا ط ااوتدددددددددددا الدننولوجيدددددددددددا تنغدددددددددددا  اصددددددددددددوماى الرقمندددددددددددة 

  خوميمهددددددددددددا    ؾددددددددددددرنة  انصيددددددددددددد  عددددددددددددبنة اإلاواؽدددددددددددددال    ؤلانت ندددددددددددددر اددددددددددددافق ااضدددددددددددد      الااؾددددددددددددداى ؤلا ددددددددددددال اننولوجيددددددددددددا 

   ادددددددددددوف   بيئدددددددددددة اننولوجيدددددددددددة إلاضدددددددددددا ات هددددددددددد س  ممدددددددددددا يضددددددددددداهط فدددددددددددع املدددددددددددوتر اإلااصضدددددددددددا  اإلابدندددددددددددرتالضدددددددددددلنية  الالصدددددددددددلنية 

 : الدالية ؤلاعهالية  ر  يمنننا صبق ما   ع بنا  اإلااصضا    ع النمو  الاصداامة  البقا .

 ؟ بالجزائر الىاشئة وثطىير املؤشصات دعم في الحكىىلىجية البيئة شاهمد كيف

 :الدالية الفر ية ألاصئلة  ر  يمنن ؤلاعهالية دالى من  

 ؟الدننولوجية  البيئة الناعئة باإلااصضا  نقؾا ما -
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 ؟بالجسائر الدننولوجية البيئة فع الناعئة اإلااصضا   اق  ما - 

 وترددددددددددددددددددددد امل   ددددددددددددددددددددددلداض  يةددددددددددددددددددددالدننولوج ةددددددددددددددددددددالبيئ مجدددددددددددددددددداى يددددددددددددددددددددف ةددددددددددددددددددددددددددالا ل امرددددددددددددددددددددددددددددق يددددددددددددددددددددددالد و ددددددددددددددددددددددددالجه أ    يددددددددددددددددددل -

 ؟ةدددددددالناعئ اإلااصضا 

 الجسائر؟ فع الناعئة اإلااصضا  فغا تعع أ   ال   الدننولوجية الداايا  أهط هع ما -

 انميددة فددع البيئددة الدننولوجيددة الوبدد  أؽددبار الدد ي الددا ة  مددن أهمي هددا الاةاصددة هدد س خضدددماأهميةةة البحةة : 

  انو دد  الاقدؾددا ية  الدنميددة عجلددة  فدد  فددع مت ايددا بغددها خضدداهط بددا ةها   ال دد  الناعددئة اإلااصضددا     ددط

 اقدؾددا يا  فددع الن ددع مضدددوى    ددع القيمددة اإلاقددافة  دلددق جايددات  عددغا مناؽددو  اددوف   اإلاا ددع  الاقدؾددا 

 .صوا  حا   ع  النامية اإلادقامة الا ى 

 أهداف البح :

 مفاهيط  امة حوى  اإلااصضا  الناعئة   البيئة الدننولوجية ؛ -

 الا لدددددددددددة  دددددددددددرل مددددددددددن  اإلاب  لدددددددددددة  الجهددددددددددو  الدننولوجيدددددددددددة البيئدددددددددددة فددددددددددع الناعدددددددددددئة اإلااصضددددددددددا   اادددددددددددايا   اقدددددددددد  -

 الناعئة  اإلااصضا  نجا    لا ط

 بيئة الدننولوجية فع   ط  ارقية اإلااصضا  الناعئة .ال مضاهمة ليفية   ع الدورل -

 اقايط اوؽيا   اقت احا  ح ى يضذنا تليها مضدقبال  ةاقا  اإلااصضا  الناعئة؛ -

 ماا ة لما ي ع: 3 لإلما  بجوانو موفو   ةاصذنا  ؤلاجابة   ع ؤلاعهالية قمنا بدقضيط  ةاصذنا تعع 

    الناعئة   البيئة الدننولوجيةمفاهيط أصاصية حوى اإلااصضا  -

 . دننولوجيةال بيئةال فع الناعئة إلااصضا ا  اق  خصخيؿ -

 .الدننولوجية البيئة الناعئة اإلااصضا  ايا اا   آفا  -

 :إلاعمال بيئة و الىاشئةلمؤشصات ل ةشياش: املفاهيم ألا أوال

 الىاشئة: املؤشصات مفهىم-1

 مدا  هدو" Start " جدسأين مدن ادهدو   Start-up  ملمدة للددو  بداأ ؽدغ  ت مغدر   : أنهدا   دع ؤلانجل  ي  القاموش باضو خورل

 . القوي  النمو لفنرت يغ   ما  هو " UP "   الانملال  فنرت تعع يغ  

      الحجدط   بدالومر اإلاوفدو  يدولدق   ناعدئة عدرلة اهدو   أ   هدو " Patrick Fridenson " الاقدؾدا ي حضدو أمدا

  : خضاؤ   ألاةب    ع ؤلاجابة  تجو ال غا  بقملا 

 ؛ مادما قوي  نمو *
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 ؛ حايصة اننولوجيا تصدخاا  *

 ؛ ضخط لدموتا *ااداج

 (180 ؽفاة2020)تنؾال  .اإلاخا رت اقييط يؾوو حي  جايا الضو   أ    من مدتلا اهو   أ  *

 فددددددددددع بضددددددددددر ة نجددددددددددا    ااقددددددددددق مددددددددددرا   ددددددددددات للفغددددددددددا خوددددددددددـر ال دددددددددد  اإلااصضددددددددددا  هددددددددددع" بالنددددددددددو صددددددددددذي  خورتدددددددددد  حضددددددددددو

 (steve,2013,p.5")السبائن من باصدمراة  ادولط ادني  يجولها  مماألاد  

   ع دالى الا دما  من للدملوتر قابا أ ماى نموذج خضدخا  الدننولوجيا   ع قائمة ماصضة هع الناعئة اإلااصضة-

  هع جايات  دامة أ  مندجا تنغا  من ادمنن ح ى مغر  ها   ليها يودما ال   الدننولوجيا ااض   فع الاصدمراة

 (67 ؽفاة2020)صاةت  .فنري  ماى ةأش بذنمية ملت مة قيمة  دلق انافضية م  ت الذضاب تعع تهال ال   الغرما 

 ( 122  ؽفاة 2020نوة ها فيما ي ع: )بوةنا     :الىاشئة املؤشصات خصائص-2

مددددا الدملددددوة  الداددددوى تعددددع عددددرما  نا حددددة  أ  تمددددال   الاجدما يددددة   عددددرما  عددددابة يافوددددة  أ الوهددددا:* ماصضددددا  حايصددددة 

 أبوابها  الخضاةت؛

 * عرما  أمامها فرؽة للنمو الداةتجع  اإلات ايا؛

 * عرما  ادولق بالدننولوجيا  خودما بغها ةئيس    ليها؛

 ة م  ألاةبا  ال   ااؾا  ليها.* عرما  ادمللو اهالي  منخفقة  فه  ادمللو اهالي  ؽغ  ت مقاةن

 :الىاشئة للمؤشصات البيئي الىظام و ألاعمال بيئة مفهىم -3

 مرلبدددددددددة مجمو دددددددددة   دددددددددع يغدددددددددما أؽدددددددددب  أ  تعدددددددددع اددددددددداةتجيا املدددددددددوة  ألا مددددددددداى بيئدددددددددة مفهدددددددددو : ألاعمةةةةةةةةةال بيئةةةةةةةةةة جعريةةةةةةةةةف-3-1

 التددددددددددد  ت  تعدددددددددددع القدددددددددددراة أصدددددددددددحاب داللهدددددددددددا مدددددددددددن خضددددددددددد ع ال ددددددددددد  الضياصدددددددددددية     الاجدما يدددددددددددة الاقدؾدددددددددددا ية الووامدددددددددددا مدددددددددددن

 .الاصذصماةتة للفرؼ   للقملر

 :فقط خورتف   تعع ؤلاعاةت يمنننا ألا ماى  لبيئة خورت  من ألث  هناك

 الومليدددددددددددددة فيددددددددددددد  اددددددددددددددط الددددددددددددد ي للماددددددددددددديط اإلاهوندددددددددددددة  الادددددددددددددر ل ألا فدددددددددددددا  مجمدددددددددددددا: " تعدددددددددددددع ألا مددددددددددددداى بيئدددددددددددددة خغددددددددددددد  

  القانونيدددددددددددددددة  ألامنيدددددددددددددددة  الاجدما يدددددددددددددددة  الاقدؾدددددددددددددددا ية الضياصدددددددددددددددية  الادددددددددددددددر ل ألا فدددددددددددددددا  خغدددددددددددددددما  هدددددددددددددددع الاصدددددددددددددددذصماةتة 

 .ماا  بموق  الخاؽة الوواما من مجمو ة  اوجها   جه ها ألامواى ةؤ ش حرلة   ع اإلااسرت  ؤلا اةتة

  وددددددددرل البنددددددددو الوددددددددالألا  مندددددددداج الاصددددددددذصماة أ  بيئددددددددة ألا مدددددددداى بددددددددت نهددددددددا مجمو ددددددددة مددددددددن الووامددددددددا الخاؽددددددددة بموقدددددددد   

عدددددددددددها الفدددددددددددرؼ   الحدددددددددددوافس ال ددددددددددد  اذدددددددددددي  للغددددددددددرما  الاصدددددددددددذصماة بملرتقدددددددددددة مندجدددددددددددة  دلدددددددددددق فدددددددددددرؼ الومدددددددددددا  ماا  ااددددددددددا 

 الدوصددددددددددددد    للضياصدددددددددددددا   الضدددددددددددددلوليا  الحهوميدددددددددددددة ادددددددددددددتس   قدددددددددددددوي   دددددددددددددع منددددددددددددداج الاصدددددددددددددذصماة مدددددددددددددن ددددددددددددددالى اتس  هدددددددددددددا   دددددددددددددع 

 .(30 ؽفاة2021) ماة  أما  اإلانافض  .  اإلاخا ر  الووائقالدهالي   
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 :الىاشئة ملؤشصات الاعمال بيئة مكىهات -3-2

 حايصا  أنغئر ماصضا  في  ات لس مها : بتنها اإلااصضا ( ألا ماى)مغااا حافنا  :ألاعمال حاضىات-أ

 الاصذغداةت  اإلاضدانات  دداما  بمضدا اا  لدجه د ا   امداها  النمدو النجدا  فدع حاويها زتا ت بهال ماا   موق  فع

ندوةا  قرتند ) الدننولوجيدا نقدا   الغدغا  مناؽدو  دلدق اإلااليدة الدنميدة عتعد أصاصدا  تهدال  اإلاضدانات  دداما  الدموتدا

 (111 لاين  ؽفاة

 يقتددددددددد   الخدددددددداؼ   القملددددددددا  الوددددددددا  القملددددددددا  بدددددددد   بالغددددددددرالة أ  الخدددددددداؼ القملددددددددا  أ  الوددددددددا  للقملددددددددا   ادددددددداب  هيهددددددددا مددددددددا

 الاصذغددددددددددددداةت  اقدددددددددددددايط  الدهدددددددددددددوتن ؤلايدددددددددددددوا  يخدددددددددددددؿ فيمدددددددددددددا اإلابدندددددددددددددرت اإلاغددددددددددددداة    حدددددددددددددام ع الناعدددددددددددددئة للماصضدددددددددددددا    مدددددددددددددا

 ( 11 ؽفاة   2020 الدنفي ي . ) الدموتا

    ائمة جايات اننولوجية عرما  تنغا  فع خضهطهع: أهاال لها  ات 

   الااؾا   اإلاولوما  اقنية فع الناعئة اإلااصضا  نمو لدوستس

 .(90 ؼ2020بوفيال  الاين  ال ). الدننولوجيا نقا  مليا  خضهيا

 :ألاشىاق -ب

 م دددددددددد  جايددددددددددات مندجددددددددددا  اؾددددددددددرت   الية  الناعددددددددددئة نضب   م دددددددددد  مضدددددددددددقرت أصددددددددددوا   فددددددددددع الناعددددددددددئة اإلااصضددددددددددا  ا غددددددددددط

 الدادددددددايا  مواجهدددددددة مدددددددن يمننهدددددددا  قيدددددددق أ مددددددداى مخملدددددددط   دددددددع اددددددددوفر    ألاصدددددددوا  هددددددد س فدددددددع مرموبدددددددة  م ددددددد   مور فدددددددة

 أصددددددددوا  فدددددددع صدددددددوقية حؾددددددددة لضدددددددو مدددددددن امنندددددددر  تذا الجايددددددددا  بددددددداإلادوج اإلاضددددددد هلو تقندددددددا  فددددددددع الؾدددددددووبة امندددددددن هندددددددا  

 (33ؼ   آدر      ماة) ناعئة؛ لماصضة مهان ها  خوستس بقائها فما  اإلااصضة خضدملي  جايات

  خدلفددة مددن مؾددا ة م اهاليفهدداخغمليدة  هدداتمنن    الناعددئة اإلااصضددا  نجددا    لنمدو ألاصاسدد   الوامددا هددو :الحمىيةل-ج

تنفدا   االدقليايدة حي  يدمللو النمو النب    الضر   للغرما  الناعئة النص   من ةأش اإلااى يودما   دع. لفدا ت اإلادواة  

 ؤلانفا    يدو    ليها اللجو  تعع مؾا ة الدموتا الحايصة مقابا  اإلاندجا   اددباة   الدملوتر  البا   اإلاواا    ع 

أ   ددر  الدموتددا الدقليايددة  مصددا  .هدداة  اليددة اإلاخددا ر  فرتددات مددن نو هددا  مخدلفددةنجاحهددا م دد  اإلاالددا  تمهانيددة  ددر  أف

ضددددرو اةافددددا  الدهددددالي   القيددددو  اإلافر فددددة   ددددع القددددمانا  ال دددد    املنهددددا الغددددرما  الناعددددئة  خالقددددر ـ اإلاؾددددرفية  

 (38 ؽفاة2020مخناظ داص  ( .داؽة فع اإلاراحا ألا عع

 اإلاومليدددددددا  لدملبيدددددددق خضددددددددقر ال ددددددد  الومدددددددا  أصددددددداليو الدملبيقيدددددددة  القوا دددددددا الدددددددناط مدددددددن مجمو دددددددة:  الحكىىلىجيةةةةةةةا-د

 ال دددد  الفنيددددة  ألاصدددداليو الوصددددائا مجمو ددددة امصددددا  الخدددداما  ؤلانددددداج مجدددداى فددددع مبدنددددرت   ةاصددددا  لباددددوز اإلاضدددددخامة

دة للمورفدة ألامصدا الاصددخاا  خوند  الدننولوجيا فإ   له ا. الولمية حياا  نواحع مخدل  فع ؤلانضا  يضدخامها  الولمي 

 (566ؼ) مرتط هاني:  . ةفاهيد  ؤلانضا  لخامة املوترها   املبيقاتها  
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 تذ  الدننولوجيدا الب مجيا  اصدخاا  يدمللو ال ي ألامر اإلاندجا  بدملوتر الناعئة اإلااصضا  مواط تهدط

 (33 ؽفاة2020مخناظ داص  ( الداايا  إلاجابهة  صر وة مبدنرت  رقا ألاد  ت ه س اوفر

 (  TechnologicalEnvironment) الحكىىلىجيةة البيئةة:ثاهيا

 الوييفيددددددددددة  الدددددددددداةجا   الاددؾاؽددددددددددا  اإلاهددددددددددا  فددددددددددع ادفددددددددددا   الرغددددددددددرتة الوناؽددددددددددر مجمو ددددددددددة هددددددددددع الدننولوجيددددددددددة البيئددددددددددة

 اننولوجيدددددددة بيئدددددددة تذ  فهددددددد . مادددددددا ت مهدددددددا  إلنجددددددداز ت اةتدددددددة مناومدددددددة  فدددددددق بينهدددددددا فيمدددددددا اإلادفا لدددددددة الولميدددددددة  النفدددددددا ا 

 اقبلدددددددددد   مددددددددداى  قنا دددددددددد  ؤلانضدددددددددا   افا ددددددددددا اإلااصضدددددددددا   فدددددددددع اإلاخدلفدددددددددة الدننولوجيددددددددددة للدملبيقدددددددددا  تنضددددددددداني بودددددددددا ذا 

 .الجايات الدننولوجية للدغي  ا 

 :ي ع فيما الدننولوجية البيئة مااهر اب ز:  الحكىىلىجية البيئة مظاهر-1

  الدننولوجيددددددددددددددددا  الحواصدددددددددددددددديو اننولوجيددددددددددددددددا  ا .  الاقدؾددددددددددددددددا ية  الضياصددددددددددددددددية  الاجدما يددددددددددددددددة الفنرتددددددددددددددددة الداددددددددددددددددايا  -

 .ما نو ا موقات    ييفية اجدما ية بيئة خويػ اإلاجدموا  من الوايا جولر ألادرى  اإلاؾاحبة

 .موا  الضلبية ؤلايجابية الدننولوجيا   الدوق الدناققا  -

 بموفدددددددددددو  مونيددددددددددو   جمدددددددددديوهط  ينددددددددددن لدددددددددددط ت  اإلاجدمدددددددددد   أفددددددددددرا  ألثدددددددددد  ت فددددددددددد   الدننولوجيددددددددددا ناددددددددددو  انددددددددددافا  اامددددددددددط -

 .الدننولوجية البيئة

 :  الحكىىلىجية بالبيئة هحمةامل فئاتال-2

 . الجايا بالدغي   اإلاونية للماصضا  اإلاباعرت  ؤلا اةا  الوليا ؤلا اةا . أ

  هيئا  الدوليمية  مضدوتاتهط بمخدل  مالمللبة  اإلااصضا  ه س داما  من النهائي    اإلاضدفيا    اإلاضدخامو  . ب

 . آلادرتن  الباحص   الدوليط 

 . الب مجية أ  الهناصية اوجههط بمخدل  الحواصيو  فع اإلاخدؾو  . ج

 . الحضابية الومليا  فع  انايمها البيانا   جم      اإلاولوما   الدوسيق فع  اإلاخدؾو  .  

 (Alyaseer 2022)البيانا  ت داى م  بالدواما اإلاونيو  .  هد

 (NTIC):الاثصال و لإلعالم الحديثة الحكىىلىجيات-3

 :الاثصال و لإلعالم الحديثة ثكىىلىجيات جعريف 1-3-

 با قدؾددا  يضددألاى مددا أ  اإلاورفددة اقدؾددا  صددما  أهددط أحددا الااؾدداى   لإل ددال  الحايصددة الدننولوجيددا  امصددا

 اإلاولومدا  ادداا ى  أجهدست) ااؾدداى عدبها  مدن ؤلا الميدة  الخداما  الب مجيدا    اإلاوداا  مافدة اقدط فهد  الرقألاد 

 :هما أصاصيد   ياهرا   دالى من الدننولوجيا  ه س  اب ز النمبيوار أجهست صلنية      صلنية
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  الالصددلنية  الضددلنية الااؾددا    بدد    اإلادارلددة الضددالنة  الؾددوةت  اإلانملوقددة اإلاندوبددة الهلمددة بدد   الجمدد  -

 .الومليا  ه س بها للقيا  اصدومال    اإلاولوما  سط اخستن فقائية  أ  أةفية

 :املؤشصة في الحديثة الاثصال و إلاعالم ثكىىلىجيا وظائف-3-2

اإلادولقددة  الددو  صدديما الاقدؾددا ية ال غددا ا    ددع  ايددات فوائددات لهددا الحايصددة  الااؾدداى ؤلا ددال  اننولوجيددا

 :منها ن لر الناعئة اإلااصضا  ب غا 

  . مايملها اإلااصضا  ب   ملفة  أقا ألث  الااؾاى لفا ت   صر ة -

  .الؾائبة القراةا  بااخاذ يضم   بما ناعئةال للماصضا  الاقيقة اإلاولوما  تااحة-

  .اإلااصضا  لاى اإلادوفرت الرغرتة اإلاواة  لذضي   فوالة صبا اوف  -

  .الخ...الدوز   باإلنداج  ألامر خولق صوا  اإلاراقبة   ة  خوستس-

  .اإلاواة    الجها   الوقر فع الاقدؾا -

  .الخاةجع الوف  مضدجاا  حوى   اضحة فنرت ت ملا    اإلاورفية الث  ت زتا ت -

 باألصوا  مضدمرت ااؾا   بنا    اإلااصضة  عرما  م  جايات  القا  تقامة -

 مدن الذضدوتقية ألاهداال ااقيدق فدع  الااؾداى اإلاولومدا  اننولوجيدا اصددخاا  فدع يدمصدا حيد  :إلالكترووةي الخصةىيم -4

 .الرقمية الدفا لية  الوصائا الحاصو  ااؾا   اإلاباعر الااؾاى عبها  دالى

 الحكىىلىجيي: الحطىر  في مصاهمحه و الىضع الركمي العاملي  -5

٪ 67 يوددا ى مددا أي   اإلاامولددة الهواادد  الوددالط حددوى  شددخؿ مليدداة 5.32 آلا  يضدددخا : املحمةةىل  الهةةاثف مصةةحخدمى

 .اليو  اإلاضدخامة اإلاامولة الهواا  من 5 ما من 4 من يقرب ما ال لية الهواا  امصا. الوالط صها  تجماعع من

 دددالى مليددو   200 بناددو الوددالألا  ؤلاجمدداعع زتددا ت مدد    ؤلانت نددر شددخؿ مليدداة 5.00 آلا  يضدددخا : إلاهترهةةد مصةةحخدمى

" جدددو ت" فددع مهمدددة اددالفددا  هندداك ادددساى    لنددن   آلا  باإلنت ندددر مدؾددلو   الوددالط صدددها  مددن باإلاائدددة 63 اإلااضدد   الوددا 

 .الوالط حوى  ؤلانت نر تعع الوؽوى 

   الودالط حوى  الاجدما ع الدواؽا لوصائا مضدخا  ملياة 4.65 حاليا يوجا :الاجحماعي الحىاصل وشائل مصحخدمى

 (datareportal2022،(. الوالط صها  تجماعع من٪ 58.7 يوا ى ما  هو
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قيدددددددددددددو  ؤلانت ندددددددددددددر  مليوندددددددددددددا بودددددددددددددا  قدددددددددددددر قؾددددددددددددد   مدددددددددددددن تزالدددددددددددددة 50اإلاي   ددددددددددددددداجدددددددددددددا ز تجمددددددددددددداعع  دددددددددددددا  اإلاضددددددددددددددخام   الو

 .   بالوى مملل  ألالفية  ما  ألث  من ةب  ملياة شخؿ يضدخامو  ؤلانت نر بالفوا 1995الدجاةتة فع  ا  

   لنددددددن ألامددددددر 2005مددددددن اإلاادمددددددا أ  يهددددددو  مضدددددددخا  ؤلانت نددددددر اإلاليدددددداة قددددددا  دددددددا تعددددددع ؤلانت نددددددر فددددددع  قددددددر مددددددا مددددددن  ددددددا  

 .ملياة مضدخا  2الألا  تعع صنوا  أدرى فقط ح ى يدقا   ه ا الرقط الو 6اصدغر  

 .ملياةا   3  اجا ز الرقط الوالألا   المة 2015صنوا    فع أ ائا  ا   5بوا أقا من 

 .  ما  ألث  من نؾ  تجماعع صها  الوالط يضدخامو  ؤلانت نر2017بالوى أ ائا  ا  

 . 2018ملياةا  فع أ ائا  ا   4اجا ز ةقط اإلاضدخا  الوالألا   المة 

 12مليددددددددددددو  دددددددددددددالى الددددددددددددد  200بناددددددددددددو ا زالددددددددددددوا يرافوددددددددددددو  ددددددددددددددددي ؤلانت نددددددددددددر مدددددددددددددددددى أ  مضدخامدددددددددددددددانا  تلددددددددددددددددخغدددددددددددد   أحدددددددددددداز البي

 اإلاافية. اعهر 

 :ةللحكىىلىجيا الحديثالعربية ألاكثر اشحخداما الدول -6

اقبددددددددا الغددددددددووب الوربيددددددددة   ددددددددع اصدددددددددخاا  ؤلانت نددددددددر صددددددددوا   بدددددددد  الهواادددددددد  ال ليددددددددة أ  أجهددددددددست النمبيددددددددوار   خوددددددددا مؾددددددددر 

مددددددددن ألثدددددددد  الددددددددا ى الوربيددددددددة اصدددددددددخااًما لإلنت نددددددددر مددددددددن حيدددددددد   ددددددددا  الضددددددددها ؛ تذ يبلدددددددد   ددددددددا  مضدددددددددخامي ؤلانت نددددددددر فيهددددددددا 

  سددددددددط اإلاغددددددددرب بددددددددتلث  مددددددددن مليددددددددو  مضدددددددددخا  21   اليهددددددددا الضددددددددوو ية بناددددددددو 2017مليددددددددو  شددددددددخؿ فددددددددع  ددددددددا   35حددددددددواعع 

مليدددددددددددددددو  نضدددددددددددددددمة  18.5 غددددددددددددددرتن مليدددددددددددددددو  مضددددددددددددددددوما لإلنت نددددددددددددددر   ادددددددددددددددتخي الجسائدددددددددددددددر فددددددددددددددع اإلارابدددددددددددددددة الرابودددددددددددددددة بمددددددددددددددا يقددددددددددددددداةب 

مليددددددددو  مدؾددددددددا   ااددددددددا   لددددددددة  14يضددددددددخامو  الغددددددددبنة الوننبوايددددددددة   تقدددددددداة  ددددددددا  الوددددددددراقي   اإلادؾدددددددل   باإلنت نددددددددر بددددددددد 

اني باإلنت نددددددددددر  أمددددددددددا ؤلامدددددددددداةاايو  اإلاباددددددددددر    بدددددددددد  مليددددددددددو  صددددددددددو  11الضددددددددددو ا  فددددددددددع اإلارابددددددددددة الضا صددددددددددة؛ تذ يدؾددددددددددا ناددددددددددو 
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مليدددددددددو   فدددددددددع  6.7مليدددددددددو  نضدددددددددمة   تؾدددددددددا  دددددددددا  مضددددددددددوم ع ؤلانت ندددددددددر فدددددددددع الددددددددديمن تعدددددددددع  8.5الغدددددددددبنة فيدجدددددددددا ز  دددددددددا هط 

شدددددددددخؿ   فيمدددددددددا يدولدددددددددق ب ضدددددددددبة مضددددددددددخامي ؤلانت ندددددددددر  5.8حددددددددد   يبلددددددددد   دددددددددا هط فدددددددددع مدددددددددا مدددددددددن ادددددددددونط  ألاة   حدددددددددواعع 

 بودددددددا  الضدددددددها  ادؾددددددداة البادددددددرتن ا
ً
  تعدددددددع 2017رايدددددددو الدددددددا ى الوربيدددددددة؛ تذ  ؽدددددددلر ال ضدددددددبة فيهدددددددا ددددددددالى الودددددددا  مقاةندددددددة

 بودددددددددا  الضدددددددددها   98
ً
فدددددددددع  94فدددددددددع اإلائدددددددددة   ااددددددددددا قملدددددددددر اإلارابدددددددددة الصانيدددددددددة تذ يدجدددددددددا ز  دددددددددا  مضددددددددددخامي ؤلانت ندددددددددر مقاةندددددددددة

  فدددددددع اإلائدددددددة مدددددددن تجمددددددداعع الضدددددددها    فدددددددع ألاة   يضددددددددخا 90اإلائدددددددة   سالصدددددددا اوجدددددددا ؤلامددددددداةا  الوربيدددددددة اإلادادددددددات بدددددددتلث  مدددددددن 

 (Luxurya). 2022 فع اإلائة من الضها  ؤلانت نر 80ناو 

 :الرائدة العربية الدول  بعض والابحكار فيثىمية ألاعمال من خالل ثبني الحكىىلىجيا املحطىرة  -7

أ لندددددددددددددر الغدددددددددددددرلة الضدددددددددددددوو ية للددددددددددددد ما  الاؽدددددددددددددملنا ع "صدددددددددددددهاي"   دددددددددددددن الاصدددددددددددددذصماة فدددددددددددددع مغدددددددددددددر   جايدددددددددددددا مغدددددددددددددت ك مددددددددددددد  

 .مالي      ة 206الؾينية  بد (Sense Time) "مجمو ة "ص ضدايط

 لغدددددددددددفر "صدددددددددددهاي"   هدددددددددددع مملولدددددددددددة بالهامدددددددددددا لؾدددددددددددنا   الاصدددددددددددذصماةا  الوامدددددددددددة الضدددددددددددوو ي  ددددددددددددالى فواليدددددددددددا  القمدددددددددددة 

 مليو  ةتاى  776الواإلاية لل ما  الاؽملنا ع   أن  اط ةؽا اصذصماةا  للمغر   الجايا بقيمة 

 .)مالي      ة.(206.4 

تعدددددددددددددددع املدددددددددددددددوتر مناومدددددددددددددددة الددددددددددددددد ما  الاؽدددددددددددددددملنا ع فدددددددددددددددع اإلاملندددددددددددددددة   خوستدددددددددددددددس مهان هدددددددددددددددا لمرلدددددددددددددددس  دددددددددددددددالألا   يهدددددددددددددددال اإلاغدددددددددددددددر   

 .للدننولوجيا الناعئة

   دددددددددددع تنغدددددددددددا  مخدبددددددددددد  ذمدددددددددددا  اؽدددددددددددملنا عاإلاغدددددددددددر   يغدددددددددددما 
ً
  مدملدددددددددددوة   دلدددددددددددق  يدددددددددددائ  مدم ددددددددددد ت ماليدددددددددددا الومدددددددددددا أيقدددددددددددا

 .اإلانملقة  اإلاضاهمة فع ابو  اإلاملنة مرلس الرتا ت فع مجاى اننولوجيا ال ما  الاؽملنا ع فع

 مددددددددددددن اإلاقددددددددددددرة أ  ارلددددددددددددس عددددددددددددرلة "ص ضدددددددددددددايط" الغددددددددددددر  ألا صددددددددددددط  أفرتقيددددددددددددا   ددددددددددددع امندددددددددددد   اإلاناومددددددددددددة اإلااليددددددددددددة للدددددددددددد ما  

الاؽدددددددددملنا ع مددددددددددن دددددددددددالى بنددددددددددا  القدددددددددداةا  فدددددددددع مجدددددددددداى الرؤتددددددددددة الحاصددددددددددوبية    فدددددددددد  عجلدددددددددة الابدهدددددددددداة فددددددددددع قملددددددددددا ع الدددددددددد ما  

 .الاؽملنا ع  الدقنيا  الناعئة

ددددددددالى ابنددددددد   ة القملرتدددددددة الا حدددددددة لداوتلهدددددددا تعدددددددع مرلدددددددس مددددددداعع باإلانملقدددددددة مدددددددنت دددددددال  مرلدددددددس اننولدددددددوجع  دددددددالألا  فدددددددع الواؽدددددددم

 .اننولوجيا ألث  املوةا

 مددددددددددددن الغددددددددددددرالة بدددددددددددد   الومالددددددددددددة 
ً
 صدددددددددددديهو  اإلارلددددددددددددس الدددددددددددد ي يامددددددددددددا اصددددددددددددط "مرلددددددددددددس قملددددددددددددر لدننولوجيددددددددددددا الهناصددددددددددددة"  جددددددددددددس ا

 .القملرتة  بنو "لرتاير صو ط" الضو ضري ال ي صيوص   نملا   ملياا  فع قملر  الغر  ألا صط

فرؽدددددددددة  مدددددددددا ددددددددددالى الضدددددددددنوا  اإلاقبلدددددددددة   أ  يودددددددددسز مهاندددددددددة البندددددددددو فدددددددددع  100 مدددددددددن اإلادوقددددددددد  أ  يدددددددددوفر اإلارلدددددددددس الجايدددددددددا 

 .ت اةت الث  ا    خضر   الرقمنة فع قملر  اإلانملقة لها

 اتمددددددددددا الا حددددددددددة أ  خوددددددددددسز عددددددددددرال ها الجايددددددددددات مدددددددددد  "لرتدددددددددداير صددددددددددو ط" مهان هددددددددددا لمرلددددددددددس مدددددددددداعع ةتددددددددددا ي باإلانملقددددددددددة   أ  

 .قملا ها اإلااعع يستا من قاةا   صر ة
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ى الرقألادددددددددددد  لقملددددددددددددا  الخدددددددددددداما    نقددددددددددددا موقدددددددددددد  "لوصدددددددددددديا" القملددددددددددددري  ت  الغددددددددددددرالة الجايددددددددددددات صددددددددددددداف  عجلددددددددددددة الداددددددددددددو 

 .اإلاالية فع البال 

 أفددددددددال أ  اإلارلددددددددس الجايددددددددا صيقددددددددفي اإلاستددددددددا مددددددددن الحيوتددددددددة  الخبدددددددد ت   ددددددددع القملددددددددا  اإلادددددددداعع فددددددددع قملددددددددر   صدددددددديوسز فددددددددرؼ 

 .وةت  الابدهاةانمية ألا ماى من دالى ابن  الدننولوجيا اإلادمل

مليدددددددداةا   9 تدوقددددددد  مضدددددددا لو  قملرتددددددددو  أ  ينمدددددددو مجددددددددط ؤلانفدددددددا    ددددددددع اننولوجيدددددددا اإلاولومددددددددا   الااؾدددددددا   تعددددددددع نادددددددو 

 .   هو ما ياعر   ع ماى الاهدما  الحهومي به ا الجانو الاقدؾا ي2024   ة فع 

لرقميدددددددددددة فدددددددددددع قملدددددددددددر خغدددددددددددها لغددددددددددد  اقرتدددددددددددر نغدددددددددددرا  مجلدددددددددددة "تيهونوميضدددددددددددر تندليجددددددددددد ط" الب يملانيدددددددددددة  أ  الاصدددددددددددذصماةا  ا

    صيما بمجاى الحوصبة السحابية  ال   سجلر أ  ع مضدوتاتها   ع ؤلا ال 
ً
 مملر ا

ً
 .نموا

 إليددددددددرا ا  
ً
 أعددددددداة اقرتدددددددر اإلاجلدددددددة تعدددددددع أنددددددد  مدددددددن اإلاقدددددددرة أ  يدددددددوفر ت ددددددداة  مدددددددا "ماينر صدددددددوفر أز ة قملدددددددر" الدددددددو ن  فرؽدددددددا

الخمدددددددددط اإلاقبلدددددددددة    ضدددددددددم  بمواؽدددددددددلة الملمدددددددددو   مليددددددددداةا     ة للدددددددددبال    دددددددددع مددددددددداى الضدددددددددنوا  3.1جايدددددددددات استدددددددددا   دددددددددع 

 .القوي لدملوتر اإلاواهو  القاةا  الو نية   فق ما أ ة ا  صحيفة "الغر " القملرتة

  أ  قملددددددددر ااخدددددددد   دملددددددددوا  مهمددددددددة لستددددددددا ت اددددددددو    صلضددددددددلة الدوةتدددددددددا؛ 2021 أفددددددددال الدقرتددددددددر اإلا غددددددددوة نهايددددددددة يوليددددددددو 

صددددددددفا ت مدددددددن اإلادددددددواة  الملبيويدددددددة   دلدددددددق سقافدددددددة الابدهددددددداة مصدددددددا خصدددددددجي  اإلاغددددددداة   اإلاغدددددددت لة مددددددد  الغدددددددرما  الواإلايدددددددة   الا 

 (Alkhaleejonline).2022  ةتا ت ألا ماى

 الجزائر: في الحكىىلىجية ةوثطىر البيئ واكعثالثا:

 .2022   دددددددددا  مضددددددددددخامي الانت ندددددددددر  عدددددددددبها  الدواؽدددددددددا الاجدمدددددددددا ع فدددددددددع الجسائدددددددددر لضدددددددددنة Datareportalموقددددددددد  حضدددددددددو

 .2022مضدخا  لإلنت نر فع الجسائر فع يناير  مليو   27.28يبل  

 .2022٪ من تجماعع الضها  فع بااية  ا  60.6بل  مواى انذغاة ؤلانت نر فع الجسائر 

 .2022   2021٪( ب    امي 7.3مليو  )+ 1.8أ  مضدخامي ؤلانت نر فع الجسائر زا  ا بمقااة   

مليددددددددو  شددددددددخؿ فددددددددع الجسائددددددددر لددددددددط يضدددددددددخاموا ؤلانت نددددددددر فددددددددع باايددددددددة  ددددددددا   17.70أةقددددددددا  اإلاضدددددددددخام   هدددددددد س أ   انغدددددددد 

 فدددددددددددددع اإلاائدددددددددددددة مدددددددددددددن الضدددددددددددددها  يلدددددددددددددوا م دددددددددددد  مدؾدددددددددددددل   باإلنت ندددددددددددددر فدددددددددددددع باايدددددددددددددة الودددددددددددددا . 39.4  ممددددددددددددا يونددددددددددددد  أ   2022

Datareportal) 2022). 
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 معةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدل  2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 الصىىات

  الحطىر 

20-21 

الدفع 

 املصبم

39.296.986 41.197.999 41.943.543 41.036.380 40.635.183 43.298.886 44.403.382 2.55% 

الدفع 

 البعدي

4.093.979 4.619.847 3.902.122 6.117.884 4.790.350 2.256.787 2.612.375 17,75% 

 %3.20 47.015.757 45.555.673 45.425.533 47.154.264 45.845.665 45.817.846 43.390.965 املجمىع

 (mpt)2022;اإلاؾاة: 

مليدددددددو  مغدددددددت ما نغدددددددط  47,01خسدددددددجيا    دددددددن لغددددددد آددددددددر اقرتدددددددر لضدددددددلملة فدددددددبط الب يدددددددا  الااؾدددددددا   ؤلالنت  نيدددددددة  عفددددددد

مليدددددددو  مغدددددددت ما فدددددددع الصالشدددددددي ألا ى مدددددددن  46,04, مقابدددددددا 2022الصالشدددددددي ألا ى مدددددددن  دددددددا   فدددددددعفدددددددع الهددددددداا  النقددددددداى بدددددددالجسائر 

 باإلاائة. 3,20زتا ت بلغر  ضبة الضنة اإلاافية, أي ب

مليدددددددددددو  مغدددددددددددت ما فدددددددددددع عدددددددددددبنة الجيدددددددددددا  42,68 يوجدددددددددددامليدددددددددددو  مغدددددددددددت ما,  47,67 أ ضددددددددددس اإلاؾددددددددددداة نفضددددددددددد  أنددددددددددد  مدددددددددددن بددددددددددد   

 10,46ب ضددددددددددبةمليددددددددددو  مغددددددددددت ك فددددددددددع عددددددددددبنة "جددددددددددع أش أ " أي  4,98باإلاائددددددددددة, مقابددددددددددا  89,54 ب ضددددددددددبةالصالدددددددددد   الرابدددددددددد , أي

 باإلاائة.

باإلاائددددددددددة بددددددددددد   الصالشدددددددددددي ألا ى مدددددددددددن  دددددددددددا   3,5عدددددددددددبنة الهددددددددددداا  اإلاامددددددددددوى, فقدددددددددددا سدددددددددددجا زتدددددددددددا ت قددددددددددداةها  خغمليدددددددددددةمودددددددددداى    

 باإلاائة(. 108,15) 2022باإلاائة(  الصالشي ألا ى من  ا   104,65 خغمليةمواى ب) 2021

 الستا ت مر ها  صيما "الستا ت الملفيفة فع صو  الهاا  اإلااموى". أ ضحر الوسيقة ذاتها أ  ه س 

 

 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 الصىىات

عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدد اشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةترا ات 

إهترهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد الهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاثف 

 الىلال

16.684 697 25.692.619 31.460.534 36.342.601 36.911.428 38.772.562 41.780.199 

كثافةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة إلاهترهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد 

 الهاثف الىلال

41% 62,3% 75% 85% 84% 87% 93% 

 (mpt)2022;اإلاؾاة: 
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مليدددددددددو  مغددددددددت ما بددددددددالجسائر فددددددددع الصالشددددددددي ألا ى مددددددددن  دددددددددا   78,41بلدددددددد   ددددددددا  اعددددددددت اما  تنت نددددددددر الهدددددددداا  النقدددددددداى 

  لصافددددددددة مليددددددددو  مغددددددددت ما فددددددددع الصالشددددددددي ألا ى مددددددددن الضددددددددنة اإلاافددددددددية, أي بضددددددددبةزتا ت بلغددددددددر باإلاائددددددددة. 38,77, مقابددددددددا 2021

)بمودددددددداى خغمليددددددددة  2020باإلاائددددددددة بدددددددد   الصالشددددددددي ألا ى مددددددددن  ددددددددا   6فقددددددددا سددددددددجا زتددددددددا ت قدددددددداةها  ؤلانت نددددددددر الهدددددددداا  النقدددددددداى

 باإلاائة(. 93) 2021باإلاائة(  الصالشي ألا ى من  ا  87

اسايددددددددددا  ددددددددددا  مضدددددددددددخامي الانت نددددددددددر فددددددددددع الجسائددددددددددر   هدددددددددد ا بنجددددددددددا  الهدددددددددداا  النقدددددددددداى   لنددددددددددن نالحدددددددددد  اددددددددددتدر فددددددددددع الهدددددددددداا  

مددددددددن الداضددددددددن الوفدددددددد  مقاةنددددددددة بالضددددددددنوا  اإلاافددددددددية  فددددددددع نو يددددددددة الخامددددددددة اإلاقامددددددددة   ا ددددددددال  الانت نددددددددر  الصابر بددددددددالرمط

 ذا  الت     الواعع.

  نا نهاية الصالشي ألا ى من الضنة الجاةتة بل   ا  اإلاغت ل   فع عبها  الهاا  الصابر فع الجسائر 

باإلاائددددددددددة,  7,83  , أي بستددددددددددا ت قدددددددددداةها2021مليددددددددددو  ددددددددددالى نفددددددددددط الفتدددددددددد ت مددددددددددن صدددددددددنة  4,82مليدددددددددو  مغددددددددددت ما, مقابددددددددددا   5,2

   حضبما لغ   ن  آدر اقرتر لضلملة فبط الب يا  الااؾا   ؤلالنت  نية.

لمددددددددددا لغدددددددددددفر الحؾدددددددددديلة أ  نضدددددددددددبة اإلاغددددددددددت ل   اإلاقيمددددددددددد   فدددددددددددع عددددددددددبها  الهددددددددددداا  الصابددددددددددر الضدددددددددددلنية قددددددددددا بلغدددددددددددر مددددددددددد  

فدددددددددددع اإلاائدددددددددددة مدددددددددددن  8,60, مقابدددددددددددا باإلاائدددددددددددة مدددددددددددن تجمددددددددددداعع مغدددددددددددت مي الهددددددددددداا  الصابدددددددددددر 91,40نهايدددددددددددة عدددددددددددهر مددددددددددداةش اإلااضددددددددددد   

 اإلاغت ل   اإلاهني  .

مغت ما  نا نهاية الصالشي ألا ى من  92.937 قا اقا    ا  اإلاغت ل   فع عبنة ألاليال البؾرتة حي  اندقا من 

 (mpt)2022; ألا ى من الضنة الجاةتة.  مغت ما  نا نهاية الصالشي 216.900تعع  2021صنة 

العةةةةةةةةةةةةةةةةاملي الصةةةةةةةةةةةةةةةةادر عةةةةةةةةةةةةةةةةن املىحةةةةةةةةةةةةةةةةدي الاكحصةةةةةةةةةةةةةةةةادي العةةةةةةةةةةةةةةةةاملي لصةةةةةةةةةةةةةةةةىة  حصةةةةةةةةةةةةةةةةس الحلريةةةةةةةةةةةةةةةةر الحىافصةةةةةةةةةةةةةةةةية -أ

 الجزائرثحلم مركزا محلدم في ثحصين الحكىىلىجيا املحلدمة:2019

  الااؾدددددددددداى  ؤلا ددددددددددال  اننولوجيددددددددددا  ابندددددددددد  يخددددددددددؿ فيمددددددددددا 76 مرابددددددددددة الوددددددددددالألا  اإلاضدددددددددددوى  الجسائر  ددددددددددع حققددددددددددر

 .2018 صنة فع83اى اإلارلس احدلر باي   احات صنة دالى مرالس 7بد اقامر

 مددددددددن اإلاودمددددددددات اإلااعددددددددرا  أهددددددددط يخددددددددؿ فيمددددددددا الجسائددددددددر سددددددددجل ها ال دددددددد  النو يددددددددة القفددددددددست" مددددددددن النذيجددددددددة هدددددددد س  حققددددددددر

 ".الت ايو ه ا انجاز أجا

 مانددددددددددر بايددددددددد   2019 النقدددددددددداى  الهددددددددداا  اعدددددددددت اما  بماعددددددددددر صدددددددددنة الوددددددددددالألا  الؾدددددددددويا   دددددددددع 61 اإلارلددددددددددس حققدددددددددر لمدددددددددا

 .2016 صنة من  مرلسا 48 بد اقامر    2016 صنة 109  اإلارلس 2018 صنة 66 اإلارلس اادا

 ااددددددددددددا ماندددددددددددر بوددددددددددداما 2019 صدددددددددددنة الودددددددددداعع الددددددددددددافق ذا  النقددددددددددداى الهددددددددددداا  انت نددددددددددر فدددددددددددع 35 اإلارلدددددددددددس الجسائدددددددددددر  اادددددددددددا

 يخدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددؿ  فيمدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا 2016 صنة من  مرابة 63 بد اقامر أي  2016 صنة 91  اإلارابة  2018 صنة 44 اإلارابة

 2018 صددددددددددددددددنة 91 سدددددددددددددددددددداإلارل ىددددددددددددددددددتل 2016 صددددددددددددددددنة 106 اإلارلددددددددددددددددس مددددددددددددددددن الجسائددددددددددددددددر اندقلددددددددددددددددر الانت نددددددددددددددددر  مضدددددددددددددددددوم ع  ددددددددددددددددا 

   83 اإلارلس فع لذضدقر
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  بددددددد ل ها ال ددددددد  الجهدددددددو " --مدددددددنخالى الت ايدددددددو هددددددد ا  حققدددددددر.2016 صدددددددنة منددددددد  مرلدددددددسا 23 بدددددددد اقددددددداما مادددددددرزت  2019 صدددددددنة

 لهافددددددددددددددددددددددة الانت نددددددددددددددددددددددر تعددددددددددددددددددددددع النفدددددددددددددددددددددداذ  ااضدددددددددددددددددددددد   اإلاولومددددددددددددددددددددددا  مجدمدددددددددددددددددددددد  املددددددددددددددددددددددوتر أجددددددددددددددددددددددا مددددددددددددددددددددددن الجسائرتددددددددددددددددددددددة الا لددددددددددددددددددددددة

 (aps،2022("اإلاوا ن  

 :الحكىىلىجية البيئة كطاع ثطىير خالل من الىاشئة املؤشصات لدعم الدولة جهىد-ب

 ؛الدننولوجع ااوتا داؼ لا ط ؽنا    تنغا -

 الالنت  ني؛ الاف  داما   صدوماى الناعئة للماصضا   خضهيال  اقايط-

 الرقمنة؛ اصدوماى   حايصة اننولوجيا  جلو  نا الحافنا    ط-

/  الالصدددددددددددددلنية  اتمينها الضدددددددددددددلنية اإلاواؽدددددددددددددال  عدددددددددددددبنة  انصيددددددددددددد   ؾدددددددددددددرنة   خوميمهدددددددددددددا    ؤلانت ندددددددددددددر ادددددددددددددافق ااضددددددددددددد  -

 اإلاض هلن  ؛  حماية  الااؾاى ؤلا ال  اننولوجيا 

 مغدددددددداة   بدملددددددددوتر قامددددددددر ال دددددددد   الناعددددددددئة اإلااليددددددددة الوموميددددددددة  اإلااصضددددددددا  اإلااليددددددددة الجما ددددددددا  بدددددددد   اافاقيددددددددا   قددددددددا-

 ماصضددددددددددا  10 ى ماددددددددددال  مددددددددددن  اددددددددددط لمددددددددددا اإلاا ددددددددددع  الومددددددددددومي اإلارفددددددددددق مجددددددددددا   فددددددددددع ذليددددددددددة حلددددددددددو  ادقددددددددددمن ناضددددددددددجة

 .الاف ع     ميلة  الجسائر  اياة  :   يا  4 فع ناعئة

 فدددددددددع تجدددددددددرا ا   دددددددددات  الرقمندددددددددة الدننولوجيدددددددددا   مجددددددددداى فدددددددددع  الالصدددددددددلنية الضدددددددددلنية  اإلاواؽدددددددددال  الب يدددددددددا  زاةت ااخددددددددد  -

  مرافقددددددددددددددة اقنيددددددددددددددة   حافددددددددددددددنا  اننولوجيددددددددددددددة حاددددددددددددددائر تنغددددددددددددددا :  منهددددددددددددددا الرقألادددددددددددددد  بددددددددددددددالداوى  اإلادولقددددددددددددددة صياصدددددددددددددد ها ت دددددددددددددداة

 الؾدددددددددددددنا ة فدددددددددددددع الجسائدددددددددددددر أحرزاددددددددددددد  الددددددددددددد ي الدقدددددددددددددا  اإلاادقدددددددددددددنة الابدهاةتدددددددددددددة اإلاغددددددددددددداة    أصدددددددددددددحاب الناعدددددددددددددئة الغدددددددددددددرما 

 .داؼ بغها الرقألا  ى  ا   اإلاادو  بغها الرقمية

تعدددددددددددددددع  زاةت اإلااصضدددددددددددددددا  الؾدددددددددددددددغ  ت  ANPTااوتدددددددددددددددا الومالدددددددددددددددة الو نيدددددددددددددددة لت قيدددددددددددددددة الحادددددددددددددددائر الدننولوجيدددددددددددددددة  املوترهدددددددددددددددا -

 (118 ؽفاة2022 ننوة الاي قرتن  (. اإلااصضا  الناعئة  اقدؾا  اإلاورفة

  الت مددددددددددر  بايدددددددددد  الجايددددددددددات  الدننولوجيددددددددددا الرقألادددددددددد  القملددددددددددا  املددددددددددوتر تعددددددددددع يهددددددددددال  مددددددددددا مخملددددددددددط الحهومددددددددددة  فددددددددددور

 :أبرزها  من ؤلاجرا ا  من الوايا تؽااة اط  الرقألا   الاقدؾا  الناعئة للماصضا  الحافنا  بت قية

 ؛الالنت  ني الاف   صائط  ل ا  بدهاة النؾوؼ تؽااة -

 ؛الالنت  نية للدجاةت الذغر  ع الناا  تؽال  -

 ؛  الدجاةت الالنت  ني الاف  دالى من  اإلاالية الومليا  فع الناعئة اإلااصضا  مغاةلة ااف   -

 ؛اإلاالية الدننولوجيا فع اإلادخؾؾة الناعئة اإلااصضا  لفائات ماعع مخب  تنغا  -

 الدؾدددددددددددد يفا  فددددددددددددع الت ايددددددددددددو ااضدددددددددددد   مددددددددددددن اإلاورفددددددددددددة  اقدؾددددددددددددا   الادتدددددددددددد ا  بددددددددددددرا ا    الناعددددددددددددئة اإلااصضددددددددددددا  تحؾددددددددددددا  -

 (premier) 2022 .الا لية
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 اإلاخؾؾدددددددددددة للحهومددددددددددة الوامددددددددددة الضياصددددددددددة ت دددددددددداة فددددددددددع جددددددددددداا  الودددددددددداعع الودددددددددداعع الدددددددددددافق تصددددددددددت اايجية الحهومددددددددددة  فددددددددددور

  خومدددددددددددديط  الااؾدددددددددددداى ؤلا ددددددددددددال  اننولوجيددددددددددددا  اصدددددددددددددخاا  الداديددددددددددددة الب يددددددددددددة بدوستددددددددددددس  ذلددددددددددددو اإلاورفددددددددددددة  مجدمدددددددددددد  لدملددددددددددددوتر

  املدددددددددددوتر الرقميدددددددددددة الفجدددددددددددوت اإلابدندددددددددددرت  اقليؿ اإلااصضدددددددددددا  املدددددددددددوتر فدددددددددددع يضددددددددددداهط جددددددددددداا مما  الوددددددددددداعع الوددددددددددداعع الددددددددددددافق

 انافضددددددددددددية زتددددددددددددا ت   الالنت  ندددددددددددي مالذضددددددددددددو   بودددددددددددا  ددددددددددددن الومدددددددددددا دددددددددددددالى مددددددددددددن  ذلدددددددددددو اإلاوس لددددددددددددة اإلاندددددددددددا ق فددددددددددددع ألانغدددددددددددملة

 (mpt 2022 ).الو ن  الاقدؾا   تنواظ اإلااصضا 

 اقدؾددا   زتددر   مهدداي  ليددا ياصدد   يرافقدد    الولألادد   البادد  الودداعع الدولدديط  زتددر   بددااةي  لمدداى الضدديا أعددرل

 للدد ما  الوليددا اإلااةصدة فددع 2023" الاؽددملنا ع الد ما   ددا " ت ددال    دع   الؾددغ  ت  الغددرما  الناعدئة  الغددرما  اإلاورفدة

 اإلاجددداى هددد ا فدددع اإلاخدلفدددة الولألاددد  الباددد  ماصضدددا  اددداةتو خوستدددس  " هللا  بدددا صدددياي" الجدددام ع القملدددو فدددع الاؽدددملنا ع

 الولألاددد   الباددد  الوددداعع الدولددديط  زاةت أ  بيانددد  فدددع الدددوزتر  أ ضدددس. الولألاددد   الباددد  الوددداعع الدولددديط فدددع اإلادددا ت هددد س   مددد 

   الاؽدملنا ع للد ما   الجاهستدة الاؽدملنا ع ال ما   خولط الصالسة الدوليط مجا   فع الاؽملنا ع ال ما  بتنغملة صدلت  

 الاؽدددملنا ع للددد ما   لألاددد  مجلدددط بإنغدددا   هددد ا. الولألاددد   الباددد  الوددداعع الدولددديط  زاةت مضددددوى  ددددالى مدددن اداقدددق  ال ددد 

  زاةت مددددد  الدودددددا    أهميدددددة   دددددع القدددددو  صدددددلط لمدددددا. الاؽددددملنا ع الددددد ما  أدالقيدددددا   دبددددد ا  الدولددددديط دبددددد ا  مدددددن  تدددددتل 

 الملدددالب خورتددد    دددع الجامودددا  مددد  ألاد ددد ت صدددوما حيددد  الؾدددغ  ت  الغدددرما  الناعدددئة  اإلااصضدددا  اإلاورفدددع الاقدؾددا 

 .الو ن  الاقدؾا  لخامة ناعئة ماصضا  تنغا    صائا بملر  

  أعا . الغوبية الؾ   جمهوةتة فع أقيمر  اإلاية مضابقة فع  الفائستن اإلادفوق   الملالب من مجمو ة انرتط اط لما

 FARM) ”أى فداة “ الناعدئة الغدرلة أصضدوا الد ين الجسائدرت   الملالب مجمو ة حقق ها ال   ؤلايجابية بالندائ  الوزةا 

AL )اإلارلددس ااقيددق  اصدددملا وا الؾدينية " هددوا ي " عددرلة نام هددا مضدابقة فددع  اإلايددا الصانيددة باإلارابدة الافددر مددن  امنندوا 

 الاؽدددملنا ع   الددد ما  اصددددخاا  ددددالى مدددن القمددد  ؽددداأ إلاغدددهلة مبدندددر حدددا تعدددع اوؽدددلوا  . الودددالط مضددددوى    دددع الصددداني

  الدد ما   الرتافديا  آلاعدع ؤلا دال  فددع   ربيدة   ليدة مضدابقا  فددع اإلاافدية القليلدة ألاعدهر فددع جدوائس بدصالز الجسائدر فداز 

 .الاؽددملنا ع  الد ما   اإلاورفدة الولدو  فدع قملًبددا الجسائدر جودا   دع القداةت لددايها الجسائدر أ    دع يداى ممدا   الاؽدملنا ع

mesrs) 2023) 

 :الىاشئة املؤشصات ثىاجهها التي ثحديات -ج

   ددددددددددا  للفغددددددددددا الناعددددددددددئة اإلااصضددددددددددا  يوددددددددددـر امخددددددددددا ر  ممدددددددددد  ددددددددددات  نهددددددددددا يددددددددددنجط الدننولوجيددددددددددا  املبيددددددددددق اصدددددددددددخاا -

 ؛الدملوة  صر وة اننولوجية بيئة  يا الاصدمراةتة

 .للسبو   أفقا دامة اقايط من عايات الدنافط حات يجوا مما الدغ    بضر ة ادم   الدننولوجية البيئة-

  خورقددددددددددا  ليهددددددددددا صددددددددددلبا اددددددددددتسر ت  يمنددددددددددن  اندددددددددد  ت   الدملددددددددددوة    ددددددددددع الناعددددددددددئة اإلااصضددددددددددا  خضددددددددددا ا الدننولوجيددددددددددة البيئددددددددددة-

 ؛الحايصة الالنت  نية الدجه  ا  فع الصقة انواا  تعع  اا ي نجاحها

حيددددددددددد   ادددددددددددساى اادددددددددددداج تعدددددددددددع مستدددددددددددا مدددددددددددن الجهدددددددددددا إلزالدددددددددددة الالدبددددددددددداش   الدقددددددددددداةب بددددددددددد   يدددددددددددة  ننولوجافويدددددددددددا البيئدددددددددددة الد-

 ؛الذغر وا  القائمة
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 حدمددا صددينونط  هدد ا ؤلالنت  نيددة  للدملبيقددا  اإلانامددة للقددوان   الذغددر  ع الدملبيددق مجدداى فددع لب دد ت ؽددووبا 

 ؛ؤلالنت  نية للخاما  إلاولوماخيا ألامن ااقيق   ع

 .الدننولوجية الدادية الب ية فو  -

 الخاثمة:

 ا طلدددددددددد دننولوجيددددددددددةلبيئددددددددددة ال تؽددددددددددالحية   تجددددددددددرا ا  آليددددددددددا بددددددددددالرمط مددددددددددن الدوجدددددددددد  الجايددددددددددا  للا لددددددددددة فددددددددددع ااخدددددددددداذ  ددددددددددات 

اإلاضدددددددددددددوى  فاهددددددددددددر   ددددددددددددات نقددددددددددددائؿ   قبددددددددددددا  ااددددددددددددا مددددددددددددن بقددددددددددددا   تعددددددددددددع املددددددددددددوتر اإلااصضددددددددددددا  الناعددددددددددددئة لنن لددددددددددددط ير ددددددددددددع 

صياصددددددددددية   تةا تبددددددددددا مددددددددددن افويددددددددددا الهيئددددددددددا  الاا مددددددددددة    ابندددددددددد  اصددددددددددت اايجة  اضددددددددددحة   اصدددددددددددمراة هدددددددددد س اإلااصضددددددددددا .فال 

   .نجاحهددا مدمللبددا   فددق اإلااصضددا  مددن الغددرتاة بهدد س الاهدمددا  تلساميددة يملددر  مددا  ؤلاؽددالحا  خضددر    ا دد ت 

 :هع اليها اوؽلنا ال    ندائ ال هطمن ا

 ؤلا ددددددددددددال  اننولوجيددددددددددددا  ابندددددددددددد  يخددددددددددددؿ )فيمددددددددددددا الجسائرااقددددددددددددق  مرلددددددددددددسا مدقددددددددددددا  فددددددددددددع ااضدددددددددددد   الدننولوجيددددددددددددا اإلادقامددددددددددددة-

 الواعع( الدافق ذا  النقاى الهاا  النقاى  انت نر الهاا   الااؾاى  اعت اما 

 اإلاوا ن  ؛ لهافة الانت نر تعع النفاذ  ااض   اإلاولوما  مجدم  املوتر أجا من الجسائرتة الا لة ب لر-

 الدننولوجيدددددددددا   دددددددددع دملدددددددددط خودمدددددددددا الا لدددددددددة بوفددددددددد  قامدددددددددر الاقدؾدددددددددا ي  إلنوددددددددداظ الجايدددددددددات ؤلاصدددددددددت اايجية ت ددددددددداة فدددددددددع-

  اصداام ها؛ الناعئة اإلااصضا  لنجا  مالئمة اننولوجية  بيئة أ ماى مناج تيجا     الابدهاة 

 ؛اإلادملوةت الدننولوجيا  الجسائر  صدخا فع الرائات الناعئة الغرما  مواط-

 ددددددددددددددداما   اقددددددددددددددايط  الدجاةتددددددددددددددة الدنافضددددددددددددددية قدددددددددددددداةتها يوددددددددددددددسز  الدننولددددددددددددددوجع للدملددددددددددددددوة  الناعددددددددددددددئة اإلااصضددددددددددددددا  اصدددددددددددددددغالى-

 ؛السبو   ةمبا  الب   مندجا 

 بدددددددددال  لدتس  هدددددددددا  ذلدددددددددو مدملدددددددددوةت اننولوجيدددددددددا   اصددددددددددغالى الذضددددددددداب الناعدددددددددئة  اإلااصضدددددددددا  نجدددددددددا  أصدددددددددباب أهدددددددددط مدددددددددن-

 ؛بها اقو  ال   ألانغملة مخدل    ب   ليها  ألاهمية

 ؛أـة الواق   ن الولألا  البا   مرالس الجاموة  انفؾاى الولألا   البا    ع الحهومي ؤلانفا  فو -

 الناعئة؛ اإلااصضا  اواجهها الووائق أهط ن  ماإلاراف  أصواةها بضرو الدننولوجيا امدالك ؽووبة-

 ؛الالنت  نية للموامال  قانوني ناا   ف     ا  الااؾا   قملا  فع الدادية الب ية فو -

 ؛ ....الالنت  نية الالنت  ني  الدجاةت الاف ( الواإلاية ألا ماى بيئة فع الحاؽلة الدملوةا  موالبة   ا  الدقن   الدخل -

 موالبدددددددددة   دددددددددع الناعدددددددددئة اإلااصضدددددددددا  لداف ددددددددد  اإلاب  لدددددددددة اإلاجهدددددددددو ا  مدددددددددن بدددددددددالرمط اننولوجيدددددددددة لبيئدددددددددة افدقدددددددددر الجسائدددددددددر-

 . الدننولوجية الدغ  ا 
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 :الحىصيات

  ؛الدفع اإللكتروني والتجبرة اإللكترونيةتعزيز دور المؤسسبت النبشئة كأداة لإلشراك المبلي من خالل   -

 ؛الحايصة الدننولوجيا مجاى فع الرغري  اإلاوة   اتهيا املوتر-

 ؛الانت نر داما    ااض   لالاؾا   الدادية الب ية املوتر-

 ؛اإلاجدم  أفرا  ب   الالنت  نية الصقافة نغر-

 الاا مة؛ الوواما   ة    افويا الوراقيا  مافة تزالة   الناعئة اإلااصضا  تنغا  لذضهيا  الجهو   خوستس ا ضيق-

 .اإلااصضا  له س مالئمة  أ فا  بيئة تنغا  تعع الجهو   انصي  ؤلاؽالحا  انفي  فع ؤلاصرا -

 كائمة املراجةةةع:    

  املراجع باللغة العربية:

 15 / 09 /2020. فع اإلااةج 254 - 20 - ةقط الدنفي ي اإلارصو -1

 ،بدددالجسائر الناعدددئة اإلااصضدددا    ددط فدددع الدننولوجيدددة ألا مدداى حافدددنا     ة 2020 بوفددديال الددداين  ددال -2

 01 :الوا  / 04 اإلاجلا ،الاقدؾا ية للاةاصا  عوا  مجلة

"   ة مندددداج ألا مدددداى فددددع ارقيددددة اإلااصضددددا  الؾددددغ  ت   اإلادوصددددملة حالددددة الجسائددددر" مجلددددة الولددددو  ).2021( لددددوني  مدددداة.-3

 ). 01 ( ا   ( 21) الذضي    مجلاالاقدؾا ية   لو  

جاموددددددددددة أل ددددددددددع   مددددددددداة   آدددددددددددر     اإلااصضدددددددددا  الناعددددددددددئة     ةهدددددددددا فددددددددددع ااقيدددددددددق ؤلانودددددددددداظ الاقدؾدددددددددا ي فددددددددددع الجسائدددددددددر -4

 امانا ا لحاج البوترت.

 فدددع اإلا غدددو  الرقألاددد  الدادددوى  ااقيدددق فدددع الدقنيدددة الناعدددئة اإلااصضدددا    ة  ( "2022ندددوة الددداين  ) قرتنددد -5

 01 .الوا  / 12 اا   اإلاجلاؤلاب   مجلةالجسائر"

 الناعدئة باإلااصضدة الابدهداة     ؤلابداا    دط فدع   ةهدا     الدننولوجيدة ألا مداى "حافدنا ).2020(تنؾدال. قضدوةي-6

 .) 02 ( ا   ( 19)  ت اةتة  مجلا تقدؾا ية أبااز الجسائرتة مجلة

حلدوى  ( الناعدئة اإلااصضدا   اموتدا   دط فدع اإلاضددخامة الاصدت اايجيا  ".(2020 )   دع ؽدوعع.  مؾدملفى بوةندا  -7
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 هماذج عمليت هاجحت ملؤسساث هاشئت جزائسيت

Successful practical models for Algerian startups 
 جامعت الشهيد حمت لخضس الوادي/ الجزائسمخبر إدازة أعمال املؤسساث الاقتصاديت املستدامت/ سىاء لعجالي /ط. د 

 /الجزائس الوادي لخضس حمت الشهيد تجامعمخبر إعادة املؤسساث الاقتصاديت املستدامت/ / دباش ي طيبط. د 

 

 ملخص الدزاست: 

الاكخصاد الخدًث الري ًمىً مً خالله جدلُم الاكالع الاكخصادي للدٌو املخلدمت والىامُت على مدسن املإطظاث الىاػئت  حعخبر  

ف الدٌو املخلدمت، فيان أن شاد خٍد طىاء، والجصائس واخدة مً بحن الدٌو التي حظعى ئلى جدلُم الاكالع الاكخصادي والسقي ئلى مصا

اهخمام الجهاث السطمُت وألاوادًمُت باملإطظاث الىاػئت وول ماًخعلم بها  مً خاطىاث أعماٌ وهُاول دعم ومسافلت، وللد وان الهدف 

ف املؼسع الجصائسي لها باإلطافت ئلى الخعسف على ا مً أهمُت لدزاطت الخالُت الىؼف عً مفهىم املإطظاث الىاػئت وهرا حعٍس

املإطظاث الىاػئت في الاكخصادًاث الخدًثت مً خالٌ الدوز الري جلعبه هاجه املإطظاث في جدلُم الىمى الاكخصادي الىػني والعالمي 

ت الىاجخت. وكد واهذ ئػيالُت دزاطدىا:  هل هىان هماذج هاجخت بالفعل  باإلطافت الى الخعسض لبعٍع مً املإطظاث الىاػئت الجصائٍس

ت؟للمإطظاث ال  خظب  ولخدلُم أهداف الدزاطت جم اطخخدام املىهج الىصفي، ىاػئت الجصائٍس
ً
و عسض أولُاث املإطظاث الىاػئت جسجِبا

"طُامىا" املسجبت ألاولى خُث ومً خالله اخخلذ مإطظت    startup rankingواخد مً بحن الخصيُفاث إلالىتروهُت وهى جصيُف مىكع 

، واملسجبت 
ً
، أ 1463وػىُا

ً
، وكد أوزدها في دزاطدىا ما املسجبت الثاهُت فعادث ملإطظت "ٌظحر"، وهالذ مإطظت "باجىلِع" املسجبت الثالثتعاملُا

 خظب ذاث املىكع. وكد وان مً أهم الىخائج التي جىصلذ لها الدزاطت: جىحد في الجصائس مإطظاث 
ً
العؼس مإطظاث الىاػئت ألاولى وػىُا

د اخخل مساجب مخلدمت ختى على املظخىي العالمي على غساز مإطظت " أي فازم"،  وأهه ًجب أن هاػئت هاجخت بالفعل بل البعع منها ك

ظس  جخللى هره املإطظاث اللدز اليافي مً التروٍج وإلاعالن ختى ًخمىً املىاػً الجصائسي البظُؽ مً العلم بها والىصٌى لها بظهىلٍت وَُ

وبظسعت أهبر، وهرا البد مً أن جخللى املإطظاث الىاػئت عىاًت أهبر مً كبل  وختى جخمىً هره املإطظاث مً الىمى والاهدؼاز أهثر 

ت على اعخباز أنها كاػسة الاكخصاد الخدًث وعصبه.  الجهاث السطمُت الجصائٍس

 مإطظت طُامىا،مإطظت ٌظحر، مإطظت باجىلِع،الجصائس. مإطظاث هاػئت، الكلمات املفتاحية:

Abstract: 

start up are considered the engine of the modern economy through which it is possible to achieve economic take-off for 

developed and developing countries alike, and Algeria is one of the countries that seek to achieve economic take-off and advancement 

to the ranks of developed countries.As a result, the interest of the official and academic authorities in emerging institutions and 

everything related to them in terms of business incubators and support and accompaniment structures increased., and the aim of the 

current study was to reveal the concept of emerging enterprises(start up) as well as the Algerian legislator's definition of them, in 

addition to identifying the importance of emerging enterprises in modern economies through the role played by these institutions in 

achieving national and global economic growth, in addition to exposure to some of the successful Algerian emerging enterprises. The 

problem of our study was: Are there really successful models for Algerian startups? To achieve the objectives of the study, the 

descriptive approach was used, and the priorities of emerging institutions were presented in order according to one of the electronic 

classifications, which is the classification of the startup ranking, through which the "Siamoa" institution ranked first nationally, and 

ranked 1463 globally, while the second place was returned to the "Yasir" institution. The "Batolis" Foundation ranked third, and we 

included in our study the top ten emerging institutions nationally, according to the same location. One of the most important findings 

of the study was: There are already successful start-up institutions in Algeria, and some of them have even advanced to the global level 

Similar to"A FARM" , and these institutions must receive a sufficient amount of promotion and advertising so that the simple Algerian 

citizen can learn about them and access them easily and easily, and so that these institutions can grow and spread more and quickly. It 

is larger, and emerging institutions must also receive greater attention from the Algerian official authorities, given that they are the 

locomotive and backbone of the modern economy. 

Keywords: start up( Emerging institutions), Siamoa Foundation, Yassir Foundation, Batoulis Foundation, Algeria.  
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 مقدمـة:

،وهي جلعب حعخبر املإطظاث الىاػئت               
ً
وكىد اكخصادًاث الغد الخالق لللُمت املظافت والثروة في آٍن معا

ع اليظُج الاكخصادي بخبىيها ألفيازٍ   في الىمى الاكخصادي العالمي واملدلي، مً خالٌ كدزتها على جىَى
ً
 بازشا

ً
برلً دوزا

 لخاملي الؼهاداث وخسجي الجامعاث
ً
ع املبخىسة  ابداعٍُت خالكٍت، وجىفحرها ملىاصب ػغل خاصت مً خملت املؼاَز

ت خالٌ الظىىاث ألاخحرة بهرا الىىع مً  ادة اهخمام الظلؼاث الجصائٍس ادًت، ألامس الري أدي ئلى ٍش وألافياز الٍس

 إلهجاح ألاعماٌ 
ً
عي وفسصت  للخخلص مً الاكخصاد الَس

ً
 ملا طبم طبُال

ً
املإطظاث، وحظلُؽ الظىء عليها ليىنها ئطافت

امللاوالجُت املظخدامت التي أصبدذ مظعى عالمي حظعى له ول الدٌو والخيىماث واملإطظاث بما املبادزاجُت وجدلُم 

 .  2030فيها هُئت ألامم املخددة مً خالٌ بسهامجها للخىمُت 

 مشكلة الدراسة:

مإطظت هاػئت" وعالمت "خاطىت أعماٌ"  املخعلم بمىذ عالمت" 245-20بعد صدوز املسطىم الخىفُري زكم         

مؼسوع مبخىس" شاد اهخمام الجهاث السطمُت وهرا ألاوادًمُت باملإطظاث الىاػئت والجهاث الداعمت واملسافلت  وعالمت"

جلدم ًمىً أن هؼسح الظإاٌ الخالي: هل هىان  لها وول ماله عالكت بالىظام البُئي املخعلم بها، بىاًء علُه وعلى ما

ت؟ والري جىبثم علُه الدظاؤالث الفسعُت الخالُت: ماهي املإطظاث هماذج هاجخت بالفعل للمإطظاث الىاػئت الجصائ ٍس

ت؟ دوزها؟ هى الىاػئت؟ وما  وملا جىدس ي ول هره ألاهمُت؟ ماهي أهم الىماذج الىاجخت للمإطظاث الىاػئت الجصائٍس

 للخؼت الخالُت: 
ً
 و التي طىجُب عليها وفلا

: مصؼلخاث ومفاهُم الدزاطت.
ً
 أوال

 املإطظاث الىاػئت. -1

 املإطظاث الىاػئت وفم املؼسع الجصائسي. -2

 دوز وأهمُت املإطظاث الىاػئت. -3

ت هاجخت. : هماذج ملإطظاث هاػئت حصائٍس
ً
 ثاهُا

 أهداف الدراسـة:

ج الى حعٍسف املؼسع الجصائسي لها،وهرا تهدف الدزاطت الخالُت إلى  الخعسف على املإطظاث الىاػئت، والخعٍس

ت هاػئت .أهمُتها ودوزها، وئًساد بعع الىم  اذج الىاجخت ملإطظاث حصائٍس

 أهمية الدراسـة:

عخبر أخد مىاطُع الظاعت على الظاخت  الاكخصادًت حظخمد الدزاطت الخالُت أهمُتها مً       ٌُ أهمُت مىطىعها الري 

ت أهمُت هبحرة  وجساهً عليها ،مً حهت، ت أال وهى املإطظاث الىاػئت التي جىليها الظلؼاث الجصائٍس ومً حهت  الجصائٍس

ثاهُت ِذهس بعع املإطظاث الىاػئت الىاجخت في الجصائس والري ٌعخبر بصُص أمٍل ًدفع الىثحر مً أصخاب ألافياز 

 املبخىسة ئلى الخسوج مً جسددهم واكخدامهم بأفيازهم الخالكت عالم املاٌ وألاعماٌ . 
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 منهج الدراسة: 

 ها,ألهداف و لدزاطت الخالُتٌمءمت ؛ خُث إهه أهثر مالالخدلُليجم اطخخدام اإلاىهج الىصفي 

 
ا
   : الدراسـة ومفاهيم مصطلحات:  أول

 :start upاملؤسساث الىاشئت   .1

-  
 
 : غلى أنها مؼسوع صغير بدأ للخى اصؼالخا خظب اللامىض الاهجليزي  start upػسف اإلاؤطظت الىاػئت ح

up)-http://dictionary.cambridge.org/fr/dictionnaire/anglaiss/start )وولمتup -Start ًًجخيىن مً جصأ            

"   "Startوهى ما ٌؼير إلى فىسة الاهؼالق و"  up" وهى ما ٌؼير لفىسة الىمى اللىي. 

ُت مباػسة، وذلً مؼ بداًت ظهىز ػسواث زأض ماٌ بػد الخسب الػاإلاُت الثاهstart-up وبدأ اطخخدام اإلاصؼلح 

 .لِؼُؼ اطخخدام اإلاصؼلح بػد ذلً(capital-risque) اإلاخاػس

م وػسح مىخج جدًد أو خدمت مبخىسة هما حعسف - حظتهدف بها  اإلاؤطظت الىاػئت غلى أنها مؤطظت حظعى لدظٍى

الخأهد  ا أنها جخميز بازجفاع غدمطىق هبير، وبغع الىظس غً حجم الؼسهت، أو كؼاغها أو مجاٌ وؼاػها، هم

ؼ مؼ اخخماٌ جىيها ألزباح ضخمت في خالت هجاخها  .ومخاػسة غالُت في ملابل جدلُلها لىمى كىي وطَس

 (2018)بىالؼعىز،

هى مصؼلح ٌظخخدم لخددًد الؼسواث خدًثت اليؼأة، و التي وؼأث مً فىسة  start- up الؼسهت الىاػئت أو -

ادًت إبداغُت و أمامها ا  (2021)بللاًد،بلعابد، وملؼىغ، .خخماالث هبيرة للىمى و الاشدهاز بظسغتٍز

 :املؤسست الىاشئت في التشسيع الجزائسي  .2

 ملا وزد في املسطىم الخىفُري زكم           
ً
هجد أنها حعخبر مإطظت هاػئت ول مإطظت خاطعت لللاهىن  254-20وفلا

 (254،2020-20فُري زكم )املسطىم الخىالجصائسي وجدترم املعاًحر الخالُت: 

 طىىاث . 8ًجب أال ًخجاوش عمسها  -1

 ًجب أن ٌعخمد همىذج أعماٌ املإطظت على مىخجاث أو خدماث أو أي فىسة مبخىسة . -2

 ًجب أال ًخجاوش زكم ألاعماٌ الظىىي املبلغ الري جددده اللجىت الىػىُت . -3

 بيظبت   -4
ً
خاص ػبُعُحن أو صىادًم اطدثماز على ألاكل مً كبل أش % 50أن ًيىن زأطماٌ الؼسهت مملىوا

 معخمدة أو مً ػسف مإطظاث أخسي خاصلت على عالمت "مإطظت هاػئت"

 ًجب أن جيىن امياهُاث همى املإطظت هبحرة بما فُه الىفاًت . -5

 . 250ًجب أال ًخجاوش عدد العماٌ فيها  -6
ً
 عامال

: أنها  **** مً خالٌ الخعاٍزف الظالف ذهسها وحعٍسف املؼسع الجصائسي للمإطظاث الىاػئت وظخؼُع أن هلٌى

 على جدلُم همٍى 
ٌ
،وأنها كادزة

ً
 حدًدة

ً
لدم خدماث أو مىخجاث مبخىسة أوحظتهدف طىكا

ُ
اجفلذ حمُعها على أنها ج

http://dictionary.cambridge.org/fr/dictionnaire/anglaiss/start-up)
http://dictionary.cambridge.org/fr/dictionnaire/anglaiss/start-up)
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ٍع وكىي، وكد خالف املؼسع الجصائسي هره الخعاٍزف في خسصه على أن جمخلً املإطظت الىاػئت أهثر مً  طَس

 ى أن جيىن خدًثت اليؼأة.% مً زأطمالها، وفي جأهُده عل50

 دوز وأهميت املؤسساث الىاشئت: .3

جخجلى أهمُت املإطظاث الىاػئت في الاكخصادًاث الخدًثت مً خالٌ الدوز الري جلعبه فيها، وما حظاهم به مً         

 مً أدوازها على الىدى 
ً
الخالي:  كُمت مظافت طىاء واهذ اكخصادًت أو احخماعُت أو ختي بُئُت ، والتي طىرهس  بعظا

 (2020(و )زمظاوي وبىكسة،2021)ًىطف وصدًلي،

 خلم مىاصب ػغل مباػسة وغحر مباػسة. (1

 املظاهمت في البدذ والابخياز الخىىىلىجي. (2

ع ألافياز املبخىسة املخبىاة. (3 ع اليظُج الاكخصادي مً خالٌ جىَى  جىَى

 العمل على اطدثماز املدخساث وئعادة جىشَع الدخل. (4

 مى الاكخصادي.خلم الثروة وجدلُم الى (5

ع مع املؼىالث املظخددثت. (6  مسوهت الخىُف الظَس

 وؼس الثلافت امللاوالجُت الفسدًت والجماعُت بحن الؼباب املبخىس. (7

 :
ا
 هماذج ملؤسساث جزائسيت هاشئت هاجحت:ثانيا

 

  مؤسست سياموا: -1

هجمع املعلىماث الخالُت اطخؼعىا أن start up ranking خظب املىكع السطمي ملإطظت طُامىا واملىكع السطمي ٌ 

 على املإطظت :

 ماهي سيامىا؟ 

ين وأولئً الرًً ٌظخػدون المخدان ؤلاكامت         ب إلىتروهُت لؼالب الؼب الجصابٍس جىفس  .هي غبازة غً مىصت جدٍز

 في غملهم
ً
 .لهم الىثير مً الىكذ واإلااٌ ، مما ٌظاغدهم غلى أن ًيىهىا أهثر جىظُما
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      وشأثمتى
ُ
 ؟أ

وؼأث
ُ
 .2017  حىان 10في  أ

 ماهو جسجيبها؟ 

ت. واملسجبت   مً بحن املإطظاث الىاػئت الجصائٍس
ً
  1463اخخلذ مىصت طُامىا املسجبت ألاولى وػىُا

ً
 .  عاملُا

 قدم؟
ُ
 ملن ثتىجه؟ وماذا ث

لىجاح ا وطُلت لدظهُلغخبر ُُ ػالب في الصُدلت والؼب وػب ألاطىان، وث 50000أهثر مً  املىصت  جظم      

 مً خالٌ : بت للؼل

وزطىماث بُاهُت جىطُدُت وامياهُت  جمىُنهم مً الخفظ بظهىلٍت بتزوٍدهم بؼسوخاث مفصلت،/  1             

 مساجػت اجاباتهم.

 إبلائهم غلى اػالع غلى اإلاىطىغاث الخدًثت وآخس الخػدًالث وفلا ألخدر الخىصُاث.  / 2          

 مظخػدًً إلمخداهاتهم. اختى ًيىهى اهدؼافهم لىلاغ طػفهم /   3          

 مؤسست "يسير":  -2

والصفدت السطمُت ٌ "ومظت"      start up ranking خظب املىكع السطمي ملإطظت "ٌظحر " واملىكع السطمي ٌ        

 اطخؼعىا أن هجمع املعلىماث الخالُت على املإطظت :

 ماهي "يسير"؟ 

مىً اطخخدامها عً        ًُ م الهاجف الروي في أي ميان وفي أي وكذ، حظمذ  هي خدمت هلل مبخىسة  للجمُع     ػٍس

 مع 
ً
 لخجعله أهثر جيامال

ً
 فؼِئا

ً
ىفس الخؼبُم خلٌى الىلل الدؼازوي، لىنها جىطعذ ػِئا ًُ بذجص طائم والخدسن بأمان. و 

ع وختى الدفع الفىزي.  خلٌى الخىصُل للؼعام والبلالت وخلٌى الخىصُل الظَس

 متى جأسست "يسير"؟ 

 2017حاهفي 1أطظذ ٌظحر في ج

  ماهو جسجيب "يسير"؟ 

، والسجبت 
ً
. 2324حاءث"ٌظحر" في املسجبت الثاهُت وػىُا

ً
 عاملُا

 من ُيقدمها؟ وماهو عدد مستخِدميها؟ 

 ًخم اخخُازهم بعىاًت فائلت لظمان حىدة الخدمت  40000بلغ عدد املظخخَدمحن في ٌظحر الُىم 
ً
يا  ػٍس

ً
طائلا

ظخخدم هر  ملُىن مظخخِدم.2ا الخؼبُم أهثر مً امللدمت، َو

 ماهي حدود "يسير" اليوم؟ 

لَدم خدمت "ٌظحر" الُىم في 
ُ
 مدًىت عبر العالم .45دٌو مً بُنها الجصائس وجىوع واملغسب و 6ج
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 ماهي أهداف "يسير" وآفاقها؟ 

 ألف طائم في خدمت "ٌظحر". 100/ اػسان 1

دُت . التي جدُذ للؼسواث حجص طُازاث vip/ جلدًم خدمت 2  فخمت لىلل طُىفها ومىظفيها بأٍز

 / اجاخت فسصت الدجص املظبم لظُازة "ٌظحر" مع جددًد الىكذ والجهت خالٌ أحل كدزه أطبىع.3

4.
ً
ا  أو ػهٍس

ً
 /خدمت الفىجسة التي حظمذ للصبىن بالخصٌى على الفىاجحر املخعللت بسخالجه أطبىعُا

لُا والؼسق ألاوطؽ../ جؼمذ ٌظحر  ئلى الخىطع  ئلى مجمل التراب الى 5  ػني،والخىطع في افٍس

 مؤسست "باجوليس" : -3

اطخؼعىا أن start up ranking مً خالٌ الاػالع على املىكع السطمي ملإطظت "باجىلِع" واملىكع السطمي ٌ           

 هجمع املعلىماث الخالُت على املإطظت :

 ماهي "باجوليس"؟ 

ت إلىتروهُت حػمل          ين مً خالٌ مىدهم إمياهُت ػسامء وّل  وهي مىّصت ججاٍز غلى جدظين الخُاة الُىمُت للجصابٍس

ما زغبىا في ذلً
ّ
ين للدظّىق وشخمت اإلاسوز  عبر أهىاع اإلاىخجاث ول ػبىت ؤلاهترهذ. وكد خّفص غُاب الىكذ للجصابسٍّ

س مىّصت  (BATOLIS.COM) "اإلاظخمّسة واإلاؼاول في وكىف الظُازاث وغدم جىافس اإلاىخجاث، ػسهت "باجىلِع.وىم لخؼٍى

 .للخجازة ؤلالىتروهُت والخدماث اللىجظدُت

 متى جأسست "باجوليس"؟ 

 .2015حاهفي 21جأطظذ "باجىلِع" 

  ماهو جسجيب "باجوليس" بين املؤسساث الىاشئت؟ 

 واملسجبت 
ً
 مىكع عسب هذ . 3232جأحي "باجىلِع" في املسجبت الثالثت وػىُا

ً
. وهراماأهده أًظا

ً
 عاملُا

  ميت القطيع :أكادي -4

اطخؼعىا أن هجمع start up ranking املىكع السطمي ٌ "أوادًمُت اللؼُع" واملىكع السطمي ٌ  بعد الاػالع على          

 املعلىماث الخالُت على املإطظت :

  ماههي أكاديميت القطيع؟ 

 Herd Academy   ت للخػلم غبر ؤلاهترهذ للؼالب لخػلم مً ملاػؼ الفُدًى مً خالٌ اهي غبازة غً مىصت جصابٍس

د مً الؼالب  .الخػلُمُت وللمػلمين للىصٌى إلى اإلاٍص

 ماحعلم 
ً
ًدخىي مىكع ألاوادًمُت على خلائب حعلُمُت مخىىعت وفي مخخلف املظازاث الخعلُمُت خاصت

م وغحرها.  بالظىىاث النهائُت، باإلطافت ئلى دوزاث مخخلفت في الخصمُم والدظٍى

 طيع؟متى جأسست أكاديميت الق 

 . ، ولعل مً أبسش دواعي اوؼائها فاًسوض وىزوها2020حاهفي  01جأطظذ ألاوادًمُت في 
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 ماهو جسجيب ألاكاديميت؟ 

ت واملسجبت   مً بحن املإطظاث الىاػئت الجصائٍس
ً
. 4681جدخل ألاوادًمُت املسجبت السابعت وػىُا

ً
 عاملُا

 ماهي أهداف ألاكاديميت؟ 

 أبسش أهداف ألاوادًمُت: مً

سحظ/ 1   عى ألاوادًمُت إلى جدظين الخػلُم غبر ؤلاهترهذ في الجصابس في مجاالث الخىىىلىجُا والخصمُم والخؼٍى

م   .إلى اإلاظخىي الػالمي لُصل  والدظٍى

د ألاوادًمُت املؼازهت واملظاهمت في ثىزة الخعلُم على الخؽ أو عً بعد في الجصائس الري وان مً 2 /  هما جٍس

 . اًجابُاث حائدت وىزوها

 مؤسسة الفرص العاملية: -5

 start up ranking مً خالٌ الاػالع على املىكع السطمي ملإطظت "الفسص العاملُت" واملىكع السطمي ٌ            

 اطخؼعىا أن هجمع املعلىماث الخالُت على املإطظت :

 ؟ماهي مؤسسة الفرص العاملية 

ين للػثىز غلى أفظل الف         سص اإلادلُت والػاإلاُت للمىذ الدزاطُت والخدٍزب هي مىصت جسافم الجصابٍس

بخيلفت  طىامء ،الداخلي وبسامج الخبادٌ واإلاؤجمساث ووزغ الػمل والىظابف الدولُت مً جمُؼ أهدامء الػالم 

 .مىخفظت أو بدون جيلفت

 متى جأسست مىصت الفسص العامليت؟ 

ل  19جأطظذ الفسص العاملُت في   .2019أفٍس

 ماهو جسجيبها؟ 

 مً بحن املإطظاث الىاػئت في الجصائس، والسجبت جأ      
ً
حي مىصت الفسص العاملُت في املسجبت الخامظت وػىُا

4985 .
ً
 عاملُا

 ماهي طموحاث الفسص العامليت؟ 

غللُت ٌ جؼمذ الفسص الػاإلاُت بأن جيىن زابدة الجصابس في الخػلُم ألاوادًمي والخىمُت الراجُت ، بأن جىم

ادة ألاغماٌ ،  Can't Do to Can Do الؼباب مً س الثلت بالىفع ومهازاث ٍز ، مً خالٌ جلدًم الخىجُه لخؼٍى

يىن لهم جأزير جُد غلى الػالم مؼ مثابستها وجفاهيها اإلاظخمس لظمان .وجػلهم ًدللىن إمياهاتهم اللصىي ٍو

 خصٌى الجمُؼ غلى وصٌى طهل ومدظاوي للمػلىماث واإلاػسفت الالشمت لىمىهم.

  حدود نشاط ماهيopportunities global ؟ 

ىت لها في أهثر مً  مالًين ػاب  3دولت ، وجىاصلذ مؼ  46خصلذ اإلاىصت غلى زلت اإلاىظماث الؼٍس

ؼ إلى ــــباإلطافت إلى ذلً ، فلد طاغدث في الخؼل .عيـــل الاجخماــــؼ الخىاصــــها غلى ؤلاهترهذ ومىاكـــغبر مىكػ

لُــــؽ وػمــــالؼسق ألاوط تـلـــً مً مىؼـاب اليؼؼُـــالؼباللادة  لُا وأفٍس  س ــاث ألاهثــــــدًـــت الخدـــــا إلاىاجهـــاٌ إفٍس
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  .المــــي الػـــــأهمُت ف

 :  MdinJdida منصة مجديدة -6

جىفسث لدًىا املعلىماث الخالُت  start up ranking خظب املىكع السطمي ملىصت "مجدًدة" واملىكع السطمي ٌ         

 ظت :على املإط

  *   ماهي مىصت مجديدة؟

صّىػين  مخخلفت غمل اثهي غبازة غً مىصت مخػددة الباةػين في مجاٌ      
 
في الجصابس خُث ًخم إغادة ججمُؼ اإلامثلين واإلا

 مخخلف العالماث وألاصىاف.ٌ

ًىاز الجصائسي، مبىبت حعمل املىصت على عسض مجمىعت هائلت مً املىخىحاث والظلع املعسوطت للبُع مع أطعازها بالد       

 ... إلخ الىهسومجزلُت، ألالبظت، ألاخرًت، الصخت والجماٌ أجهصةواٌ في مجمىعاث مخجاوظت 

ىفس املىصت محزة الخىصُل باإلطافت ئلى امياهُت الدفع عىد إلاطخالم.
ُ
 وج

  متى جأسست مجديدة؟ 

 . 2018حاهفي  04جأطظذ املىصت في 

 ماهو جسجيب املىصت؟ 

ت، والسجبت   مً بحن املإطظاث الىاػئت الجصائٍس
ً
 5176خصلذ مىصت مجدًدة على املسجبت الظادطت وػىُا

.
ً
 عاملُا

 مىصت الفيري: -7

اطخؼعىا أن هجمع start up ranking بعد الاػالع على املىكع السطمي ملىصت "الفحري" واملىكع السطمي ٌ          

 املعلىماث الخالُت على املإطظت :

  فيري ماهي الlafirist : ؟ 

ين، زأوا أن الظاخت ؤلالىتروهُت في الجصابس خالُت مً مػلىماث        م مً أزبػت ػبان جصابٍس الفيٌرظذ هى فٍس

ادة ألاغماٌ بيل جىاهبها، فلسزوا حغُيرذلً، وبادزوا إلى خىض ججسبت مؼسوع زكمي مً أجل الىصٌى إلى  ٍز

 لري ًلدم مجمىغت مً الخدماث.هدفهم، خُث أهجصوا هرا اإلاىكؼ ؤلاهترووي ا

 :متى جأسست الفيري؟ 

 .2018جأطظذ املىصت في الفاجذ  هىفمبر 

 :ماهي مسجبت الفيري بين املؤسساث الىاشئت؟ 

 واٌ 
ً
. 5536اخخلذ املىصت املسجبت الظابعت وػىُا

ً
 عاملُا

 مىصت الفيري؟  أهداف  ماهي  

إغىامء اإلادخىي ؤلالىترووي في الجصابس باللغت الػسبُت هى   Lafirist.comالهدف السبِس ي للمىصت ؤلالىتروهُت 

ت الخاصت بهم بدٌ  مً خالٌ جصوٍد الؼباب الجصابسي بمدخىي غالي الجىدة خٌى طبل إوؼامء أغمالهم الخجاٍز

 إلى إزطامء كاغدة مػلىماجُت زكمُت هابلت ختى ججػل مً هرا اإلاىكؼ مىصت الخصٌى غلى وظُفت 
ً
 .هما تهدف أًظا
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ؼ في الجصابس خصىصاالػالق اإلا   .ًُ والػالم الػسبي غمىما ًُ ؼاَز

 قدمها الفيري؟
ُ
 ماهي الخدماث التي ج

 

ؼ صغيرة   ؼ كابلت للخىفُر لخخدٌى إلى مؼاَز ٌظاغد اإلاىكؼ خاملي ألافياز غلى صُاغت أفيازهم إلى مؼاَز

 .هبيرة ومخىطؼت وإلاا ال

لدم    هىاغها .أخدماث الخأمُىاث في الجصابس و خصُلت غً مخخلفاملىكع ً 

ؼ اليظابُت اللادزة غلى جأمين فسص غمل دابمت للمسأة .   باإلاؼاَز
ً
 خاصت

ً
 حػخني اإلاىصت غىاًت

ؼ.  مىً أن ًخدصل غليها أصخاب اإلاؼاَز  ً ىضح اإلاىاكؼ الخدماث البىىُت التي   ً 

ؼ في الجصابس    للمؼاَز
ً
لُت  جمٍى

ً
لدم اإلاىكؼ خلىال  ً. 

لدم  اإلاىصت جملت مً ألافياز اإلابخىس  
 
ؼ ج ؤهد غلى هجاح اإلاؼاَز  ً ة و الخلٌى وخؼىاث الىجاح ، هما 

ؼ. ت ماشالذ  فليرة لهرا الىىع مً اإلاؼاَز  ؤلالىتروهُت ليىن الظىق الجصابٍس

م   ؼ غلى حظٍى ظاغد الفيري أصخاب اإلاؼاَز  .بأطالُب جللُدًت أوإلىتروهُت مىخجاتهمٌ 

لدم  بُت وهُفُ املىكع ً   ت الدسجُل فيها . مػلىماث غً مخخلف الدوزاث الخدٍز

ظاغد اإلاىكؼ ػالب الػمل غلى هُفُت   لت إدازة مظابلاث الخىظُف هخابتٌ   . طيرجه الراجُت وػٍس

لدم      .مخخلف غسوض الػمل في اللؼاع الػام والخاصالفحري ً 

ىفس     .مػلىماث مخميزة في مجاٌ الظفس وػسق الخصٌى غلى الفيزااملىكع  ً 
 

 مىصت "مايكي ها" : -8

اطخؼعىا أن هجمع املعلىماث start up ranking ظب املىكع السطمي ملىصت "ماًيي ها" واملىكع السطمي ٌ خ        

 الخالُت على املإطظت
 

 ماهي مىصت "مايكي ها"؟ 

ً مً خالٌ ، غبازة غً مىصت مبخىسة مً ػسف الؼبابهي               مىصت حػمل غلى جمؼ خاملي ألافياز باإلاظدثمٍس

ل ال   خدًث آلامً وبخؼىاث طهلت.طمان الخمٍى

ل طهلت وفػالت.  اإلاظاهماثبجمؼ              لُا مً خالٌ جػل مغامسة الخمٍى مً مىؼلت الؼسق ألاوطؽ وػماٌ إفٍس

ل الؼسهت ًخم إغادة اإلاظاهماث إلى أصخابها. وإذا لم ًخم  جمؼ اإلابلغ الالشم لخمٍى

 متى جأسست "مايكي ها"؟ 

 .2021طبخمبر 13جأطظذ املىصت في             

 :ماهي مسجبت "مايكي ها" بين املؤسساث الىاشئت ؟ 
 

  على السغم مً خداثت اػالكها و السجبت  8حاءث بىابت ماًيي ها في املسجبت 
ً
. 6092وػىُا

ً
 عاملُا
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  ماذا جوفس املىصت؟ 

ل الجماعي، إلاطدؼازاث املالُ ل، الخمٍى ل وهي: الخمٍى ت، جىفس املىصت أهىاع مخعددة مً الخمٍى

لُت إلالىتروهُت والؼسواث  الخدماث املالُت، مً خالٌ حمعها ملجمىعت هبحرة مً املىصاث الخمٍى

 .املالُت إلالىتروهُت

 ": zawwaliمىصت "الزوالي" "  -9

اطخؼعىا أن هجمع start up ranking مً خالٌ الاػالع على املىكع السطمي ملىصت "الصوالي" واملىكع السطمي ٌ          

 ث الخالُت على املإطظت :املعلىما

 ماهي مىصت "الزوالي"؟ 

ا باإلاساجؼ  "الصوالي" مىكع ًُ واخد مً زواد الخجازة ؤلالىتروهُت في الجصابس ، ًىفس شوالي فهسًطا غى

 .والخدماث غالُت الجىدة

 متى جأسست مىصت "الزوالي"؟ 

 .2013هىفمبر  9جأطظذ "الصوالي" 

 ماهي مسجبت مىصت "الزوالي"؟ 

ت ،  اخخلذ مىصت "الصوالي" املسجبت الخاطعت على املظخىي الىػني مً بحن املإطظاث الىاػئت الجصائٍس

. 6403والسجبت اٌ 
ً
 عاملُا

 ماذا ُيقدم "الزوالي"؟ 

ىفس مىكع "الصوالي" أهبر حؼىُلت مً املىخجاث السخُصت على ألاهترهذ، مً خاللها ًخم جأمحن         ًُ

اث الصبائً وختى جىصُل الؼلبا ث للمىاٌش أو ئعادتها. مع امياهُت الدفع بؼسٍق مخخلفت وبأهىاع مؼتًر

 مخخلفت مً بؼاكاث الدفع.

لِظم مىصت "الصوالي" املبُعاث املعسوطت ئلى فئاث ختى ًخم الخصفذ والبدث عً املىخجاث املؼلىبت 
ُ
ج

ظس .  بظهىلٍت وَُ

 :  SKOIRسكواز  -11

اطخؼعىا أن هجمع املعلىماث الخالُت start up ranking سطمي ٌ خظب املىكع السطمي ملىصت "طيىاز" واملىكع ال       

 على املإطظت :

 ماهي سكواز؟ 

اح مً طىق الخجازة ـــــت وألازبـــــت مًػا لخلم اللُمـــــــاث اإلادلُـــــسهـــــــساد والؼــــؼ فيها ألافـــــًجخم تــــئلىتروهُ ي طىق ــه         

 أو حدًدة.أزار، هىاجف، مالبع...إلخ هىعها ي لؼسامء وبُؼ اإلاىخجاث مهما وانــــت اإلاخىامـــــؤلالىتروهُ
ً
 ، وطىاء واهذ كدًمت

 متى جأسست سكواز؟ 

ل  04في  SKOIRجأطظذ   .2021أفٍس
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 ماهو جسجيبها؟ 

، واملسجبت       
ً
. وهرا ئن دٌ على ػيئ فاهما ًدٌ على  7179حاءث طيىاز في املسجبت العاػسة وػىُا

ً
عاملُا

ع ختى جخمىً مً الىصٌى ئلى هره املسجبت في هرا الظسف الىححز.ك  دزة املىصت على الىمى اللىي والظَس

 قدمها سكواز؟
ُ
 ماهي الخدماث التي ج

ٌجلدم طيىاز مىخجاث مخىىعت ئلى شبائنها، مً خالٌ زبؽ البائع واملؼتري مع ازفاق العسض بظعس                    

ىفس  الظلعت و بالُىم الري ُوطع
ُ
 بخصىصه، وج

ٌ
فُه على الصفدت ختى ًخم خرفه بعد ػهس ئذا لم جخم صفلت

ً مً خالٌ جلدًم هال الؼسفحن للىثائم الثبىجُت الخاصت بهما.  الصفدت الظماهاث الالشمت للباعت واملؼتًر

 عن هرا الترجيب هقدم املؤسست الىاشئت "أي فازم" 
ً
 *********وبعيدا

م الجمهىز بدصىلها  " على املسجبت الثاهُت عاملُاAI FARMجدصلذ املإطظت الىاػئت " ذ عً ػٍس مً خالٌ الخصٍى

ألف  12التي هظمتها هىاوي في الصحن مً بحن  2022العاملُت لعام   Tech4Good#آالف صىث في مظابلت  10على 

م   ألف دوالز . 15على ػًُ بلُمت  farmAi#مإطظت مؼازهت وبدصٌى الفٍس

خمدىز مؼسوع املإطظت خٌى اطخخدام ػائسة مً دون ػُاز في املصازع لإلهدؼاف            املبىس لألمساض املخخلفت ٍو

صِب خلٌى اللمذ. ًُ  التي جصِب الىباجاث ومىع العدوي خاصت مسض الصدأ الري 

م )فازم اي( خظب املىكع السطمي للنهاز أون الًً ومً اإلاخىكؼ           لين  خاليػهس فُفسي اٌ  أن ًدىافع فٍس مؼ فٍس

الروامء ظلُؽ الظىمء غلى غصس الخمىين الصزاعي مً خالٌ يهدف اإلاؼسوع إلى ح ودوالز.  100000للفىش بجابصة كدزها 

 باغخبازها خؼىة هدى ججظُد مصزغت خالُت مً ألامساض . الاصؼىاعي

 2021هي مؼسوع جدًد جم إػالكه طىت ” الخىىىلىجُا مً أجل الصالح الػام“ولإلػازة فلؽ، فئن مظابلت          

ب السابد غلى اإلاهازاث ال  مً هىاوي.” بروز اإلاظخلبل“سكمُت هجصمء مً بسهامج الخدٍز

م.  والصىزة املسفلت ألعظاء الفٍس

https://www.facebook.com/hashtag/tech4good?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXZ2mY-gXcJj5kTpWrX7sfJNWmDWD_hxJA8N3Sa7kzTYPmrHaVQGmL18lTzCPvY8RKteMinjneu5Fovu0qHvbcWuX7gywDBzX7BrWhKRGCSKkvg-jZ_FqMMou5q7o5d-DM&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/farmai?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVecNssseDa7LbhWXtjuwXjqq3-3TX8wQbgA6Ef1BHUcS6yoJbktncNnHPbjgfmbhJRQUMRMyCLkY_GXl-Wzkr46izX4qX7qw22WLiS_kUfKDXV-WYLILUipX7If2LLQcg&__tn__=*NK-R
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https://www.facebook.com/hashtag/tech4good المصدر:             

 

 الخاثمة: 

مىً مً خاللها أن ُُ ت، بل ومصػدها الري يالىاػئت كاػسة الاكخصادًاث الخدًث ثحػخبر اإلاؤطظا               

خلم الدٌو الاكالع الاكخصادي اإلايؼىد، والجصابس واخدة مً بين الدٌو التي حظعى هي ألاخسي إلى جدلُم الاكالع ُُ ث

 بهرا الىىع مً اإلاؤطظاث غلى اغخبازها مؤطظاث مبدغت  ًُ الاكخصادي مً خالٌ جصاًد اهخمامها زطمُا
ً
وأوادًمُا

ػت إذا ماجىفسلها البِئت اإلاىاطبت مً اخخظان ومسافلت مبخىسة وهي بر لً كادزة غلى جدلُم مػدالث همى مسجفػت وطَس

 غير مخىكػت، 
ً
لُت  حظٍى

ً
ل واطدؼازاث كادزة غلى أن جفخذ لها فسصا مً خالٌ ماجلدم ًمىً أن هخلص وعلُه ووجمٍى

 الخالُت:النتائج إلى 

ان الاكخصادً  -1 اث الخدًثت والفُصل بحن الاكخصادًاث الىاجخت املخلدمت وبحن حعخبر املإطظاث الىاػئت ػٍس

الاكخصادًاث الفاػلت ملا جدمله مً مخاػسة وعدم جأهد ًدمل في ػُاجه أفياز ابداعُت مبخىسة وخالكت كادزة 

 .
ً
خب لها الىجاح على غساز كىكل مثال

ُ
 على جدلُم أزباح خُالُت ئذاماه

 أهه جىحد في ا --2
ً
لجصائس مإطظاث هاػئت هاجخت بالفعل على غساز" ٌظحر" ،"الصوالي" و" أي للد جبحن مُداهُا

 .هثحر ختى على املظخىي املدلى على غساز " الفحري "  في والًت الىادي فازم" وغحرها

https://www.facebook.com/hashtag/tech4good
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ت إلعؼاء املإطظاث الىاػئت مياهتها  -3 على السغم مً الظعي الخثِث للظلؼاث السطمُت وألاوادًمُت الجصائٍس

عؼي أولها، ولعل ذلً زاحع ئلى خداثت هره طمً ميىهاث الا
ُ
كخصاد الجصائسي ئال أن هره الجهىد ماشالذ لم ح

ت.  الجهىد وهره املإطظاث على الظاخت الاكخصادًت الجصائٍس

لدم 
ُ
مىً أن ه ًُ  الخالُت : التوصياثوبىاًء على ما جلدم 

ت أن جَىكع الىصىص اللاهىهُت املدفصة للمإط-1  باطترجُجُت على الظلؼاث الجصائٍس
ً
ظاث الىاػئت واكعُا

 بدظهُل 
ً
 مسوزا

ً
 هبحرة

ً
 مً حظهُل ئوؼاء مإطظت هاػئت ودعمها ومسافلتها ختى جصبذ مإطظت

ً
مخياملت ئهؼالكا

 على وزق.
ً
لها ختى الجبلى خبازا  جمٍى

الجصائسي ًجب أن جخللى املإطظاث الىاػئت الىاجخت اللدز اليافي مً التروٍج وإلاعالن ختى ًخمىً املىاػً  -2

ظس، وختى جخمىً هره املإطظاث مً الىمى وإلاهدؼاز أهثر  البظُؽ مً العلم بها والىصٌى لها بظهىلٍت وَُ

 وبظسعت أهبر.

على أصخاب اللساز الاكخصادي وؼس الثلافت امللاوالجُت في أوطاغ الؼباب، بدعم ألاعماٌ املبادزاجُت والسوح   -3

للبِئت ألنها مظخلبل الاكخصاد في ألالفُت الثالثت، وذلً مً خالٌ اصداز امللاوالجُت وحشجُع ألاعماٌ الصدًلت 

مساطُم جىفُرًت داعمت لالطخدامت، بل وحعلها ػسغ مً ػسوغ ئوؼاء املإطظاث الىاػئت ألن املإطظت الىاػئت 

 الغحر مظخدامت مإطظت ال مظخلبل لها.
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