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           الملخص:         
إن األهمية البالغة والمتزايدة للمؤسسات الناشئة في تحريك عجلة االقتصاد الوطني     

الجزائري بشكل متسارع، جعلها موضوع جدال بين الفقهاء سواء االقتصاديين منهم أو 

وء على القانونيين أو حتى االجتماعيين، ومن هنا جاءت هذه الورقة البحثية لتسلط الض

المؤسسة الناشئة وتركز الدراسة على شقها القانوني والوصول إلى تحديد الطبيعة 

القانونية لها، وفق ما هو متاح في التشريع الجزائري من نصوص قانونية ذات صلة 

بموضوع الدراسة المعالج، كل هذا بغية تحديد إطار قانوني من شأنه طمأنة أصحاب 

إلى تبني هذا النموذج المستجد من المؤسسات، والسعي  المؤسسات الناشئة للمضي قدما

للبحث عن أنجع السبل الكفيلة لالستفادة من اآلليات المختلفة للتمويل والمرافقة المتوفرة 

 وفق المنظومة القانونية الجزائرية خدمة لالقتصاد الوطني.

تصاد مرافقة، االقالتمويل، الالمؤسسة الناشئة، النظام القانوني، : الكلمات المفتاحية       

 الوطني.

                                                                                           Abstract:  

         The increasing importance of Startups in accelerating the 

algerian national economy has made them the subject of 

controversy among the masses of jurists, whether economic, legal 

or even social, hence this research paper to highlight the startup and 

focus the study on its legal part and reach the determination of its 

legal nature, as available in Algerian legislation. 

    legal texts related to the subject of the study, all in order to 

identify a legal framework that will reassure the owners of startups 

 
 

  المؤلف المرسل *

mailto:mohammedbenhabib@gmail.com


ISSN: 2335-1039 مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية 

.108 - 97 ص         2023السنة  01العدد:  12المجلد:  

 

98 

 

to move forward Adopt this emerging model of institutions and seek 

the most effective ways to take advantage of the various financing 

and escort mechanisms available in accordance with the Algerian 

legal system in the service of the national economy. 

   Keywords: Startup, legal system, finance, accompaniment, 

national economy. 

 مقدمة:        

شكككككل قطككككاع المحروقككككات والكال يشكككككل الركيككككزة األساسككككية لالقتصككككاد الككككوطني        

ة ناجعكة الجزائري، األمر الذي دفع صناع القرار في الجزائر إلى التفكير في بكدائل سكريع

لككى مككن شككأنها االنتقككال باالقتصككاد الجزائككري مككن اقتصككاد ريعككي قككائم علككى المحروقككات، إ

ظمكة مية اقتصادية فعالة ترتكز علكى قطاعكات أخكرو، وفكق أطكر وأناقتصاد بديل قوامه تن

 من شأنها ضمان ذلك التحول المنشود.   

جعكل  وبهذا بات التطكور االقتصكادي هاجسكا يشككل العديكد مكن المشكاكل، األمكر الكذي      

ى البحككث عككن السككبل واآلليككات الممهككدة للوصككول إلككى هككذا المبتغككى الهككد  األول والمسككع

ع األسكككمى للدولكككة الجزائريكككة، ومكككن بكككين اآلليكككات المسكككتجدة والوسكككائل المسكككتحد ة تشكككجي

غيكر  بخاصة تلك التي تمس االقتصاد إن بصفة مباشكرة أواالستثمار في شتى المجاالت، و

 مباشرة.

ضكبط يولعل حديث الساعة هو ما يعر  بالمؤسسات الناشئة هذا المصطلح الكذي لكم        

قككه مككن حيككث مدلولككه وال مككداه وال نطاقككه، ال مككن قبككل رجككال القككانون وال حتككى مككن قبككل ف

تعريفكا  نون قد نجد لها في بعض األحيكاناالقتصاد أنفسهم، فالمصطلحات الدخيلة على القا

ها، لفي هذا األخير، يحاول من خالل ذلك المشرع ضبطها وتقييد المهتمين بوضع تعريف 

 غير أن مصطلح المؤسسة الناشئة ما يزال غامضا غير مفهوم الداللة تماما.

ألهميكة، من هذا المنطلق تتجلى أهمية الدراسة في كونها تطرح موضوعا غاية في ا        

ائكر علكى يتجسد في إبراك دور المؤسسة الناشئة في دفع عجلة التنمية االقتصادية فكي الجز

ر أن اعتبار هذه األخيرة عصب التنمية الشاملة، ومحرك أساسي لتطور وتقكدم الكدول، غيك

راسكة ذلك لن يتأت إال بضوابط وأطر تضمن فعالية هاته المؤسسة، مكا يجعكل الغايكة مكن د

د سة الناشئة والهد  المتوخى هو وضع تأصيل قانوني لهذا الصكنف الجديكموضوع المؤس

 من المؤسسات، تأصيال من شأنه تبيان وتوضيح التأطير القانوني الالكم لها.

ة إلىىأ  م مىىدك  مكىىن احد ىىد ال  ي ىىي : هنككا كككان لزامككا طككرح اإلشكككال اآلتكك مككن        

د باعت ا هىىا قىىاط ت القتصىىا الجزائىى مالقانونيىىة للمؤسسىىة الناشىىئة رىىي إطىىا  القىىانو  

  ؟جزائ م

بغيككة اإلجابككة علككى مككا طككرح مككن تسككامل سككنحاول االعتمككاد علككى المككنهج التحليلككي         

رجوعكككا إلكككى مختلكككف النصكككوص القانونيكككة الجزائريكككة ذات الصكككلة بالموضكككوع بهكككد  

تمحيصها والتدقيق فيها، وتفصيال لذلك كله اتبعنا منهجية قسمنا من خاللها الورقكة البحثيكة 

إلكى المقصكود بالمؤسسكة الناشكئة ونحكدد طبيعتهكا القانونيكة، إلى جزئيتين نعرج في األولى 
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لنحاول بالتفصيل في الثانية الخوض في الميكانيزمات التي من شأنها تفعيل دور المؤسسكة 

 .الناشئة كقاطرة لالقتصاد الجزائري

 المؤسسة الناشئة : الت   ف وال  ي ة القانونية -1     

صعوبات  تحديد المقصود بالشركة الناشئة غاية في األهمية من جهة، ومصدر يبقى      

عته نظرا لما يحمله من إشكاالت من جهة أخرو، وهو األمر الذي يستلزم تحديد طبي

 القانونية إلسقاط التنظيم القانوني عليه.

 ا   ف المؤسسة الناشئة -1.1      

كمككا هككو مككدون مركككب مككن كلمتككين  عككر  مصككطلح المؤسسككة الناشككئة وهككو مصككطلح      

المؤسسة أو كما يحلوا للبعض تسكميته بالشكركة والناشكئة، عكر  عديكد التعكاريف منهكا مكا 

الكذي عكر  المؤسسكة  2هو فكي بعكض المعكاجم علكى غكرار المعجكم  االنجليكزي أكسكفورد

بأنها :" عمل تجاري أنشئ حديثا"، وقد عرفت قانونكا فكي بعكض الكدول  start-up الناشئة

، "مثكل الواليككات المتحككدة األمريكيككة وبريطانيككا بأنهكا :" شككركة ذات تككاريخ تشككغيلي قصككير

غيكر أن التعريكف األكثككر شكيوعا لمفهككوم المؤسسكة الناشككئة بأنهكا :" شككركة صكغيرة حديثككة 

، ولكككن يعككاب علككى هككذا 3التكككوين تعتمككد علككى التكنولوجيككا البتكككار أشككياء جديككدة ممتعككة"

الناشئة في المشاريع التكي تعتمكد علكى التكنولوجيكا وبالضكبط  التعريف أنه حصر المؤسسة

علككى االنترنيككت والهواتككف النقالككة الذكيككة، ويحمككد لككه أنككه ربككط المؤسسككة الناشككئة بخاصككية 

، ويبقى التعريف األكثر داللة مكا جكاء 4االبتكار ويبقى قاصرا حين تجاهل المشاريع التقنية

الناشككئة بأنهككا :" مؤسسككة شكككلت بغككرض حككين عككر  المؤسسككة  سىىتيف بكنىى بككه الكاتككب 

، ومنه فالشكركة الناشكئة بهكذا المفهكوم ال 5البحث عن نموذج ربحي قابل للتكرار والتوسع"

يمكن حصرها وربطها بأي مجال، المهم في األمر سعيها إلى إيجاد أسلوب ربحكي يتطلكب 

 االبتكار على مستوو المنتوج.

لفككرب بككين المؤسسككة الناشككئة والمؤسسككة الصككغيرة الجككدير بالمالحظككة والتنويككه أن ا        

والمتوسكطة، هككو أن المؤسسككة الناشككئة تتميككز بككالطموح نحككو التوسككع الكبيككر واالجتهككاد فككي 

اإلبداع واالبتكار والحلم بإحداث تغييرات إيجابية في المجتمكع فكي وقكت قصكير، فكي حكين 

ال للكدخول إلكى السكوب المؤسسة المتوسطة والصغيرة تحتاج الستثمار مبلك  معكين مكن المك

، وعليه وإجماال فالشركة الناشئة هكي :" شكركة 6وتتطلب بعضا من الوقت لتظهر عائداتها

حديثة النشأة، تبتكر منتوجا جديدا كليكا أو تبتككر صكيغة فريكدة لمنكتج قكديم، تمتلكك الطمكوح 

 .7للتوسع بشكل كبير وتسعى إليجاد نموذج ربحي يحقق ذلك الطموح خالل سنوات قليلة"
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                     : مكككن هنكككا تتجلكككى أهميكككة تعريكككف المؤسسكككة الناشكككئة فكككي أسكككباب عكككدة منهكككا       

ر فكي حصر المستفيدين والمنضمين ضمن لواء ما ينعت بالشركة الناشكئة ومكن  كم التفكيك -

 كيفيات دعمهم،

 إدراج المؤسسة الناشئة في نطاب قطاع أعمال منظم، -

 -                           بهكككد  الوصكككول إلكككى تطكككوير االقتصكككاد،معرفكككة الكككنهج المتبكككع  -

 تصنيف المشروعات أو الشركات وتحديد مشكالتها وكذا أساليب عالجها.

 

 ال  ي ة القانونية للمؤسسة الناشئة -2.1       

في خضم هذا التضارب في التعاريف، يبقى البحث عن المجال القكانوني الكذي يحككم        

،  يراعكى فيكه خصوصكية هكذا النكوع مكن الشكركات 8الناشئة أمرا أكثرا ضكرورة المؤسسة

التكككي يفتكككرض أن يككككون تأسيسكككها وهيكلهكككا الكككداخلي أكثكككر جاذبيكككة ومرونكككة وأقكككل تكلفكككة 

شكركات، وبكالرجوع  ، كل هذا بغية توفير الغطاء القكانوني للشكباب المنشكئ لهككذا9وإرهاقا

لمختلف النصوص القانونية الجزائرية التكي لهكا عالقكة بهكذا المجكال ال نجكد نصكا صكريحا 

ينكاير  10المكؤر  فكي  02-17يعنى مباشرة بهذه األخيرة باستثناء ما جاء بكه القكانون رقكم 

، وبخاصكة 10المتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصكغيرة والمتوسكطة 2017

 منه حيث ورد فيها مصطلح المؤسسات الناشئة. 21المادة 

وعليه وفي غياب النص الدقيق يبقى الكنص المرجعكي الكذي يكوفر الغطكاء القكانوني          

-17للشركة الناشئة سواء على مستوو اإلنشاء أو المرافقة أو الدعم والتمويل هو القانون  

:" يشككل  منكه إذ ورد فيهكا بأنكه 14للمكادة  خاصة وإن اعتمدنا على المنطكوب الحرفكي 02

تعريف المؤسسكة الصكغيرة والمتوسكطة كمكا هكو منصكوص عليكه فكي هكذا القكانون مرجعكا 

لمنح كل أشكال الدعم والمساعدة المنصوص عليهكا فكي هكذا القكانون..."، وهكو ذات األمكر 

 المتضمن إنشاء لجنكة وطنيكة لمكنح عالمكة 254-20الذي أشار إليه المرسوم التنفيذي رقم 

"مؤسسكككة ناشكككئة" و"مشكككروع مبتككككر" وحاضكككنة أعمكككال" وتحديكككد مهامهكككا وتشككككيلتها 

بأنكه :" تعتبكر "مؤسسكة ناشكئة " ككل  حيكث ورد فكي هكذه األخيكرة 11مادته في  11وسيرها

مؤسسة خاضعة للقانون الجزائري..."، أي أن المؤسسة الناشئة أيا كانكت طبيعكة نشكاطها، 

لهكا مككن غطكاء قككانوني حتكى تسككتفيد مكن دعككم ومرافقككة وأيكا كككان المفهكوم الككذي تبنتكه ال بككد 

 الدولة.

نجككد أن المؤسسككة الناشككئة  02-17مككن ذات القككانون  05ومنككه وبككالرجوع إلككى المككادة       

 416يمكن أن تتخذ إحدو األشكال المنصوص عليها في القواعد العامة، بداية بنص المادة 
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 1996ينكاير  10المؤر  فكي  01-96األمر ،  م 12من القانون المدني المتعلقة بعقد الشركة

 14، وككذا أحككام القكانون التجكاري13المحدد للقواعد التي تحكم الصناعة التقليديكة والحكر 

، ويعتبر النموذج األمثل  إلنشاء شركة 5مكرر  795إلى غاية  544وباألخص المواد من 

 .15ناشئة هو تأسيسها وفق نموذج الشركة ذات المسؤولية المحدودة

 المؤسسة الناشئة وميكانيزمات اف يل دو ها االقتصادم :   -2     

مككورة تلعككب المؤسسككة الناشككئة دورا فعككاال فككي تنميككة النسككيج االقتصككادي لككدول المع      

لكى عوباألخص دول العكالم الثالكث، نظيكر مكا تحققكه مكن مكاسكب عديكدة مكن شكأنها التكأ ير 

البطالككة، إال أن تحقيككق المكاسككب  النككاتج المحلككي وخلككق ودككائف جديككدة تقلككص مككن حجككم

ة السالف ذكرها يواجه تحديات جمة وعراقيل عكدة، أبركهكا مشككلة تمويكل ودعكم المؤسسك

عكن  الناشئة وكذا مرافقتها والوقو  بجانبها، خاصة فكي دكل مكا تتسكم بكه هكذه المؤسسكات

ل ومنهكا غيرها من المؤسسات أو الشركات التقليدية المعروفة، وهو األمر الذي دفكع بالكدو

اعتهكا الدولة الجزائرية إلى إيجاد آليات تتماشى وهذه المؤسسات حتى تضكمن نجاحهكا ونج

 للمضي باالقتصاد الوطني نحو الرقي والتقدم.

 هيئات دعم المؤسسة الناشئة       -1.2    

ي زائريكة فكتعددت الهيئات الداعمة للمؤسسات الناشكئة كبلكورة حقيقكة إلرادة الدولكة الج    

ير االهتمككام بهككذا النككوع المسككتجد مككن المؤسسككات، نظككرا لمككا تلعبككه مككن دور هككام فككي تطككو

عككل لاالقتصككاد وقككد وجككدت العديككد مككن الهيئككات المعتمككدة لككدعم وتمويككل المؤسسككة الناشككئة 

      :أبركها 

 :  16الوكالة الوطنية لدعم وانمية المقاوالاية -1.21.     

، 2020نوفمبر  22المؤر  في  329-20وهي التسمية الجديدة التي جاء بها المرسوم      

 1996سككبتمبر  8المككؤر  فككي  296-96هككذا األخيككر جككاء ليعككدل المرسككوم التنفيككذي رقككم 

كالكة المتضمن إنشاء ما يعر  بالوكالكة الوطنيكة لكدعم تشكغيل الشكباب، وبهكذا أصكبحت الو

 التشكغيل التية تضطلع بمهمة تشجيع كل الصي  المؤدية إلنعاشالوطنية لدعم وتنمية المقاو

مكا تقكوم كالشبابي من خالل إنشاء مقاوالت باإلضافة إلى ترقيكة ونشكر الفككر المقكاوالتي،  

ار ذات الوكالككة بإقامككة عالقككات ماليككة متواصككلة مككع البنككوك والمؤسسككات الماليككة فككي إطكك

ي إنشكاء فستغاللها، وتساعد الشباب الراغب التركيب المالي لتمويل المشاريع وانجاكها وا

 ت :مؤسسات ناشئة من خالل تقديم اإلعانات لتحقيق أهدافهم وذلك بنوعين من اإلعانا

 فأما النوع األول فيتمثل في منحهم إعانات مالية تتجسد في قروض،  -

ات اإلعفككاء المتمثلككة فككي وأمكا النككوع الثككاني فيتمثككل فكي اإلعانككات الجبائيككة وشككبه الجبائيكة -

 الممنوحة.     
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 :  17الوكالة الوطنية لتسيي  الق ض المصغ  -2.1.2       

، يسكعى إلبكرام اتفاقيكات مكع البنكوك غايتكه تكوفير 2004وهي جهاك تم استحدا ه سنة       

التمويل الكالكم وتقكديم االستشكارة والمسكاعدة للمسكتفيدين مكن جهكاك القكرض المصكغر فكي 

واالستفادة من المرافقكة المجانيكة للمقكاولين أ نكاء  18لتركيب المالي ورصد القروضمجال ا

تنفيككذ أنشككطتهم، وكككذا مككنح قككروض بككدون فائككدة لصككالح المشككاريع التككي ال تفككوب تكلفتهككا 

دج، باإلضافة إلى منح قروض بكدون فائكدة فكي إطكار اقتنكاء مكواد أوليكة ذات 1.000.000

ذلك اإلعفاء الشامل من الضريبة علكى الكدخل اإلجمكالي دج، وك250.000تكلفة ال تتجاوك 

سككنوات، واإلعفككاء مككن جميككع حقككوب التسككجيل  3والضككريبة علككى أربككاح الشككركات لمككدة 

 . 19وغيرها من سبل التمويل التي توفرها هاته الوكالة دعما للمؤسسة الناشئة وأصحابها

 :   20الوكالة الوطنية لت و   االستثما  -3.1.2     

حيث تتجلى مهمتها في منح تحفيزات ألصحاب المؤسسات الناشئة، مكن خكالل تطبيكق      

النسبة المنخفضة في مجال الحقوب الجمركية للتجهيزات المستوردة التي تكدخل فكي إنجكاك 

المشاريع الناشئة، والتكفل بكل أو بجزء من تككاليف األشكغال المتعلقكة بالمنشكألت األساسكية 

خاصككة، إضككافة إلككى اإلعفككاء مككن الرسككم علككى القيمككة المضككافة للسككلع بالنسككبة للمنككاطق ال

 . 21والخدمات التي تدخل مباشرة في إنجاك المشاريع الناشئة

 : 22ش كات   س المال المخاط  وش كات   س المال االستثما م -4.1.2     

 لككىعتعككد هككذه الشككركات نموذجككا بككديال هامككا ألسككلوب التمويككل المصككرفي الككذي يعتمككد      

القككروض، إذ أن شككركات رأم المككال المخككاطر تقككوم بمشككاركة صككاحب المؤسسككة الناشككئة 

ام إلكى دون ضمان العائد وال المبل  األصلي، كما أن رأم المال االستثماري يهد  باألس

 المشاركة في كل عملية تهد  إلى تدعيم رأم مال المؤسسات الناشئة.

صكرة مكال المخكاطر فكي االقتصكاديات المعامن هذا المنطلق تعتبر مؤسسكات رأم ال       

 من أهم وسائل التدعيم المالي والفني للمشروعات الجديدة الناشئة.

 هيئات الم ارقة واالستشا ت : -2.2     

 ئة كفاعكلتلعب هيئات المرافقة دورا كبيرا فكي التجسكيد الحقيقكي لكدور المؤسسكة الناشك     

 لهياككل مكااللدولة الجزائرية، ولعل من أبرك هذه جد مهم في دفع عجلة التنمية االقتصادية 

 يلي :

 م اكز التسهيل :  -1.2.2      

تعتبر مراكز التسهيل أحد أهم هياكل دعم ومساعدة المؤسسات الناشئة، إذ يعتبر       

المعنوية واالستقالل  مركز التسهيل مرفقا عموميا ذو طابع إداري يتمتع بالشخصية

 في تحقيق ما يلي :  23ويكمن دوره األساسي لحاملي المشاريع،المالي، وجد خدمة 
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 -            خالل فضاء المؤسسات الناشئة، دعم وتشجيع االستثمار بصفة عامة من -

 س،لتأسياالعراقيل التي تواجههم خاصة أ ناء مرحلة  مرافقة حاملي المشاريع على تخطي

رة الستشااوالتسيير، وذلك من أجل تقديم المشاريع في ميداني التكوين  مرافقة أصحاب -

 شرية،التسيير والتسويق واستهدا  األسواب وتسيير الموارد الب الخدماتية في مجال

 سساتتثمين البحث من خالل خلق إطار اللتقاء أصحاب المشاريع ومراكز البحث ومؤ -

حث الب التكوين ومؤسسات التمويل، إلى غير ذلك من األطرا  المهتمة بوضع مشاريع

 موضع التطبيق،

ي حامل التي تنشط في مجال المقاولة، وبالخصوص االتصال الدائم مع مختلف الشرائح -

بر والوسائل المتاحة من مطويات ومداخالت ع المشاريع، باستعمال مختلف القنوات

رض، الفعاليات التي تقام من ملتقيات، معا اإلذاعة وباالتصال المباشر في مختلف

 إعالمية وتحسيسية. ام دراسية وأيامصالونات، أي

 مشاال المؤسسات : -2.2.2      

إلكى تكوفير إطكار إضكافي لكدعم نشكاط المؤسسكات  24يهد  وجود مشكاتل المؤسسكات       

الناشككئة يسككمح ببروكهككا واسككتمرارها فككي ممارسككة نشككاطها، وذلككك مككن خككالل االضككطالع  

   ة :بجملة من األهدا  يمكن تلخيصها في النقاط التالي

 تككأجير محككالت للمؤسسككات، مسككاحة هككذه المحككالت تتحككدد تبعككا لطبيعككة المشككتلة وحاجككة -

 المؤسسة لمزاولة نشاطها،

 ومرافقة المؤسسات الناشئة لفترة كمنية محددة،  استقبال واحتضان -

 لقانونيكةدراسة مخططات المشاريع الناشئة العاملة داخكل المشكتلةو وتقكديم االستشكارات ا -

 والمحاسبية والمالية للمشاريع الناشئة،

 تدريب مسيري المؤسسات المعنية وإدارييها على تقنيات اإلدارة والتسيير. -

  : خاامة        

ع عجلككة تككدرك العديككد مككن الككدول الككدور الكبيككر الككذي تلعبككه المؤسسككة الناشككئة فككي دفكك       

 ت الكدول،التنمية االقتصادية، كونها تعتبكر الدعامكة والركيكزة األساسكية فكي نمكو اقتصكاديا

طكار األمر الذي دفع هكذه األخيكرة ومنهكا الجزائكر إلكى تككريس جهودهكا فكي سكبيل تكوفير إ

 مكككن شكككأنه دعكككم ومرافقكككة هاتكككه المؤسسكككات تفعكككيال لكككدورهاقكككانوني وتنظيمكككي وتمكككويلي 
ئج جعلنكا نخلكص إلكى مجموعكة مكن النتكا ودراستنا لموضوع المؤسسة الناشئة االقتصادي،

    :انبثقت عنها عديد التوصيات يمكن إجمالها في اآلتي
 النتائج المستوحات  -    
مكام ذلكك أن يقكف عائقكا أعدم وجود مفهوم دقيق لمصطلح المؤسسكة الناشكئة إذ مكن شكأن  -

 ،  أداء هذا النوع من المؤسسات المستحدث لودائفها اتجاه االقتصاد الوطني
ون غياب إطار قانوني واضح يعنى بصفة مباشرة بالمؤسسة الناشئة أمر سكينعكس مكن د -

 شك بالسلب على دور هاته المؤسسة،
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عكائق  عدم مرونة اإلجراءات اإلدارية المطلوبة من قبل مختلكف هيئكات الكدعم والتمويكل -

      . وتحدي تواجهه المؤسسة الناشئة يؤ ر على مردودها كقاطرة لالقتصاد الجزائري
  المقت حة   التوصيات -ب    
 لككفإنشككاء إطككار قككانوني يككتالءم مككع نمككوذج المؤسسككة الناشككئة وذلككك بالتنسككيق مككع مخت -

         ،في المجال ذو الصلة القطاعات الناشطة
تداولككة تحديككد مفهككوم دقيككق للمؤسسككة الناشككئة تجنبككا للغككط والغلككط فككي شككتى المفككاهيم الم  -

 والمتعددة،
أكثكر  القضاء على مختلف اإلجراءات اإلدارية البيروقراطية، وإحالل محلهكا إجكراءات  -

 المؤسسات الناشئة. مرونة تماشيا مع ما تتطلبه
 الهوامش :       

تم  ،https://www.oed.comالمعجم االنجليزي أكسفورد متاح على الرابط :  1

 .17:00على الساعة  2021أفريل  27االطالع بتاريخ : 
وعات لمشراالسيد عبد الحليم وأحمد جابر بدران، الوقف الخيري ودوره في تدعيم  أحمد 2

 . 83، ص2000الناشئة، مركز الدراسات الفقهية واالقتصادية، مصر، 
 rtupsStaبوالشعور شريفة، دور حاضنات األعمال في دعم وتنمية المؤسسات الناشئة  3

علوم وال ة،  كلية العلوم االقتصادية: دراسة حالة الجزائر، مجلة البشائر االقتصادي

 . 420ص  ،2018، 02، العدد 04الجزائر، المجلد -التجارية وعلوم التسيير، جامعة بشار
اقع ائر وبختي علي وبوعوينة سليمة، المؤسسات الناشئة الصغيرة والمتوسطة في الجز  4

 ي العلوموتحديات، مجلة دراسات وأبحاث، المجلة العربية لألبحاث والدراسات ف

 .536، ص2020، 04، العدد 12الجزائر، المجلد -اإلنسانية واالجتماعية، جامعة الجلفة
دعم الة وغير أنهما يتفقان في تحقيق أهدا  مشتركة تتمثل في التقليص من حجم البط  5

: راجع واالقتصادية، ألكثر تفصيلسياسة التشغيل والمساهمة في التنمية االجتماعية 

 . 535ص المرجع نفسه، 
ر إبراهيم جابر السيد أحمد وعصام محمود حسن هنطش، إدارة االبتكار والتطوي 6

أحمد و، 05، ص 2019للمنظمات الحديثة، دار العلم واإليمان للنشر والتوكيع، مصر، 

  .84السيد عبد الحليم وأحمد جابر بدران، المرجع السابق، ص 
ار دعبد الرحمان كساب عامر، جسور التنمية : المشروعات الصغيرة والمتوسطة،   7

 .14ص ،2016كتاب للنشر والتوكيع، مصر، 
 للتفصيل أكثر حول أهمية النظام القانوني للمؤسسة الناشئة ينظر لــ :  8

Craig Watson, The Legal Life-Cycle of a Startup, Publication le 22 

novembre 2014.      

  مقال متاح على الرابط : 

https://www.linkedin.com/pulse/20141122094255-66243723-the-

legal-life-cycle-of-a-startup 

 .23:00على الساعة  2021أفريل  30تم االطالع بتاريخ 

https://www.oed.com/
https://ie.linkedin.com/in/craigcwatson?trk=article-comment-author_mini-profile_title
https://www.linkedin.com/pulse/20141122094255-66243723-the-legal-life-cycle-of-a-startup
https://www.linkedin.com/pulse/20141122094255-66243723-the-legal-life-cycle-of-a-startup
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9 Paolo Giudici and Peter Agstnern, Startups and Company Law : 

The Competitive Pressure of Delaware on Italy (and Europe?), 

Published online: 14 November 2019, © T.M.C. Asser Press 2019, 

p611.  

https://doi.org/10.1007/s40804-019-00163-x مقال متاح على الرابط :    

       .20:00على الساعة  2021ماي  03االطالع بتاريخ  تم 
نـايـر سـنة يـ 10الموافق  1438ربـيع الـثـاني عام  11مـؤر  في  02-17قـانون رقم   10

 وسطة،والمت، يـتـضـمن الـقـانون الـتـوجـيـهي لـتـطـوير المؤسسات الصغيرة 2017 

 .2، ص 2017يناير  11، الصادرة بتاريخ 02الجريدة الرسمية عدد 
 سبتمبر سنة 15الموافق  1442محرم عام  27مؤر  في  254-20مرسوم تنفيذي   11

، يتضمن إنشاء لجنة وطنية لمنح عالمة "مؤسسة ناشئة" و"مشروع مبتكر" 2020

 ،55الجريدة الرسمية عدد  و"حاضنة أعمال" وتحديد مهامها وتشكيلتها وسيرها،

 .2، ص 2021سبتمبر  21الصادرة بتاريخ 
، 1975سبتمبر سنة  26الموافق  1395رمضان عام  20مؤر  في  58-75أمر رقم   12

، 1975 سبتمبر 30، الصادرة بتاريخ 78يتضمن القانون المدني، الجريدة الرسمية عدد 

 .990 ص
د ، يحد1996يناير  10الموافق  1416شعبان عام  19مؤر  في  01-96أمر رقم   13

صادرة ، ال03القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحر ، الجريدة الرسمية عدد 

 .2، ص 1996يناير  14بتاريخ 
، 1975سبتمبر سنة  26الموافق  1395رمضان عام  20مؤر  في  59-75أمر   14

بر ديسم 19درة بتاريخ ، الصا101يتضمن القانون التجاري، الجريدة الرسمية عدد 

 .1306، ص 1975
15 Paolo Giudici and Peter Agstnern, Op.cit,  p 614. 

وفمبر ن 22الموافق  1442ربيع الثاني عام  6مؤر  في  329-20مرسوم تنفيذي رقم   16

ثاني ربـيع ال 24المـؤر  في  296–96يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم  2020سنة 

م تشغيل والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدع 1996سبتمبر سنة  8الموافـق  1417عام 

لصادرة ا، 70، ويغير تسميتها، الجريدة الرسمية عدد الشباب وتحديد قانونها األساسي

 .2، ص 2020نوفمبر  25بتاريخ 
لقعدة ذي ا 29مؤر  في  14-04أنشئت هذه الوكالة بموجب المرسوم التنفيذي رقم   17

القرض  ، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير2004يناير سنة  22الموافق  1424عام 

الصادرة  ،06اسي، المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية عدد المصغر وتحديد قانونها األس

 .2، ص 2004يناير  25بتاريخ 
ات بوعنيني سميحة وكرومي آسية، دراسة تقييمية لواقع تمويل وتنشيط المؤسس  18

زائر، الج-الناشئة في الجزائر، حوليات جامعة بشار في العلوم االقتصادية، جامعة بشار

 .174، ص2020، 03، العدد 07المجلد 
 . 172المرجع نفسه، ص   19

https://doi.org/10.1007/s40804-019-00163-x
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 9الموافق  1427رمضـان عام  16مؤر  في  356-06مـرسوم تـنفـيذي رقم   20

ستثمـار يـتـضــمن صـالحيـات الوكـالــة الوطنيـة لتطويـر اال 2006أكـتـوبر سـنة 

 11خ ، الصادرة بتاري64وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية عدد 

 . 2، ص 2006أكتوبر 
 وهياكل لتنظيمأمينة عثامنية ومنال بلعابد، المؤسسات الناشئة في الجزائر بين جهود ا  21

، 07جلد الجزائر، الم-الدعم، حوليات جامعة بشار في العلوم االقتصادية، جامعة بشار

 .366، ص 2020، 03العدد 
 جمادو األول عام 28مؤر  في  11-06أنشئت هذه الشركات بموجب قانون رقم   22

دة ، يتعلق بشركة الرأسمال االستثماري، الجري2006يونيو سنة  24الموافق  1422

 .2، ص 2006يونيو  25، الصادرة بتاريخ 42الرسمية عدد 
جلة م، دور مراكز التسهيل في دفع عجلة االستثمار في الجزائـر، رضاحميداتو   23

لوم والع في األنظمة المقارنة، كلية الحقوبالحقوب والحريات، مخبر الحقوب والحريات 

 .460، ص 2016، 03الجزائر، العدد -السياسية، جامعة بسكرة
 أنها:"وتعر  هذه األخيرة ب تضم مشاتل المؤسسات ما يعر  بحاضنات األعمال 24

هيالت التسومؤسسة قائمة بذاتها لها كيانها القانوني تعمل على توفير جملة من الخدمات 

لي للمستثمرين الصغار الذين يبادرون بإقامة مؤسسات صغيرة بهد  شحنهم بدفع أو

رجع يمكنهم من تجاوك أعباء مرحلة االنطالب"، راجع عبد الرحمان كساب عامر، الم

 . 135 السابق، ص
(، تتفرع الحاضنات وتتنوع إلى الحاضنات الصناعية أو التقنية)التكنولوجية  25

 ضناتنولوجية وكذا الحاضنات االقتصادية باإلضافة إلى الحاوحاضنات األبحاث التك

 ضناتالمتعددة األغراض)مختلطة(، كما أن هناك ما يعر  بالحاضنات المفتوحة والحا

لعزام، ار االربحية وغير الربحية، ألكثر تفاصيل حول هذه األنواع انظر : أنور أحمد نه

قدمة موحة ع الريادية في األردن، أطرتأ ير استخدام حاضنات األعمال في إنجاح المشاري

، 2009ن، األرد-لنيل شهادة الدكتوراه، قسم إدارة األعمال، كلية األعمال، جامعة عمان

 .  17ص

 الم اجع        

 الكتب :  وال : 

 السيد عبد الحليم وأحمد جابر بدران، الوقف الخيري ودوره في تدعيم أحمد -1

 . 2000المشروعات الناشئة، مركز الدراسات الفقهية واالقتصادية، مصر، 

ير إبراهيم جابر السيد أحمد وعصام محمود حسن هنطش، إدارة االبتكار والتطو -2

 .2019مصر، للمنظمات الحديثة، دار العلم واإليمان للنشر والتوكيع، 

ار دالمشروعات الصغيرة والمتوسطة،  : الرحمان كساب عامر، جسور التنميةعبد  -3

 .2016كتاب للنشر والتوكيع، مصر، 

 ثانيا : المقاالت ال لمية :         
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ل م وهياكتنظيأمينة عثامنية ومنال بلعابد، المؤسسات الناشئة في الجزائر بين جهود ال -1

، 07جلد الجزائر، الم-بشار في العلوم االقتصادية، جامعة بشارالدعم، حوليات جامعة 

 .2020، 03العدد 

ائر بختي علي وبوعوينة سليمة، المؤسسات الناشئة الصغيرة والمتوسطة في الجز -2

م لعلواواقع وتحديات، مجلة دراسات وأبحاث، المجلة العربية لألبحاث والدراسات في 

 .2020، 04، العدد 12الجزائر، المجلد -جلفةاإلنسانية واالجتماعية، جامعة ال

بوالشعور شريفة، دور حاضنات األعمال في دعم وتنمية المؤسسات الناشئة  -3

Startups دية القتصا: دراسة حالة الجزائر، مجلة البشائر االقتصادية،  كلية العلوم ا

 .2018، 02، العدد 04الجزائر، المجلد -والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة بشار

ت بوعنيني سميحة وكرومي آسية، دراسة تقييمية لواقع تمويل وتنشيط المؤسسا -4

ائر، الجز-بشار في العلوم االقتصادية، جامعة بشارالناشئة في الجزائر، حوليات جامعة 

 .2020، 03، العدد 07المجلد 

جلة ، دور مراكز التسهيل في دفع عجلة االستثمار في الجزائـر، مرضاحميداتو  -5

علوم وال الحقوب والحريات، مخبر الحقوب والحريات في األنظمة المقارنة، كلية الحقوب

 .2016، 03، العدد الجزائر-السياسية، جامعة بسكرة

 ثالثا : ال سائل الجام ية :            

 لرياديةيع اأنور أحمد نهار العزام، تأ ير استخدام حاضنات األعمال في إنجاح المشار -1

ال، ألعمافي األردن، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، قسم إدارة األعمال، كلية 

 .2009األردن، -جامعة عمان

  اب ا : المواقع االلكت ونية :          

1 https://www.oed.com. 

2  https://www.linkedin.com/pulse/20141122094255-66243723-the-

legal-life-cycle-of-a-startup. 

 3 https://doi.org/10.1007/s40804-019-00163-x. 

   خامسا : النصوص القانونية :     

 القوانين : ( 

ة يونيو سن 24الموافق  1422جمادو األول عام  28مؤر  في  11-06قانون رقم  -1

بتاريخ  ، الصادرة42، يتعلق بشركة الرأسمال االستثماري، الجريدة الرسمية عدد 2006

 .2006يونيو  25

ـايـر سـنة يـن 10الموافق  1438ربـيع الـثـاني عام  11مـؤر  في  02-17قـانون رقم  -2

، توسطةـضـمن الـقـانون الـتـوجـيـهي لـتـطـوير المؤسسات الصغيرة والم، يـت2017 

 .2017يناير  11الصادرة بتاريخ  02الجريدة الرسمية عدد 

 األوام  :  (ب

، 1975سبتمبر سنة  26الموافق  1395رمضان عام  20مؤر  في  58-75أمر رقم  -1 

 .1975 سبتمبر 30بتاريخ  ، الصادرة78يتضمن القانون المدني، الجريدة الرسمية عدد 

https://www.oed.com/
2%20%20https:/www.linkedin.com/pulse/20141122094255-66243723-the-legal-life-cycle-of-a-startup
2%20%20https:/www.linkedin.com/pulse/20141122094255-66243723-the-legal-life-cycle-of-a-startup
https://doi.org/10.1007/s40804-019-00163-x
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، 1975سبتمبر سنة  26الموافق  1395رمضان عام  20مؤر  في  59-75أمر  -2

بر ديسم 19، الصادرة بتاريخ 101يتضمن القانون التجاري، الجريدة الرسمية عدد 

1975. 

 ، يحدد1996يناير  10الموافق  1416شعبان عام  19مؤر  في  01-96أمر رقم  -3

صادرة ، ال03كم الصناعة التقليدية والحر ، الجريدة الرسمية عدد القواعد التي تح

 .1996يناير  14بتاريخ 

 ج(  الم اسيم التنفيذ ة :    

ير ينا 22الموافق  1424ذي القعدة عام  29مؤر  في  14-04مرسوم تنفيذي رقم  -1

ا ه، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر وتحديد قانون2004سنة 

 .2004ير ينا 25، الصادرة بتاريخ 06األساسي، المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية عدد 

 9الموافق  1427رمضـان عام  16مؤر  في  356-06مـرسوم تـنفـيذي رقم  -2

ستثمـار يـتـضــمن صـالحيـات الوكـالــة الوطنيـة لتطويـر اال 2006أكـتـوبر سـنة 

 11خ ، الصادرة بتاري64م، الجريدة الرسمية عدد وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتم

 . 2006أكتوبر 

سبتمبر سنة  15الموافق  1442محرم عام  27مؤر  في  254-20مرسوم تنفيذي  -3

، يتضمن إنشاء لجنة وطنية لمنح عالمة "مؤسسة ناشئة" و"مشروع مبتكر" 2020

 ،55الرسمية عدد و"حاضنة أعمال" وتحديد مهامها وتشكيلتها وسيرها، الجريدة 

 .2021سبتمبر  21الصادرة بتاريخ 

وفمبر ن 22الموافق  1442ربيع الثاني عام  6مؤر  في  329-20مرسوم تنفيذي رقم  -4

ثاني ربـيع ال 24المـؤر  في  296–96يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم  2020سنة 

عم تشغيل ة الوطنية لد، والمتضمن إنشاء الوكال1996سبتمبر سنة  8الموافـق  1417عام 

لصادرة ا، 70الشباب وتحديد قانونها األساسي، ويغير تسميتها، الجريدة الرسمية عدد 

 .2020نوفمبر  25بتاريخ 
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