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 الملخص:       

ا لماا تعد حاضنات األعمال من أهم األدوات في دعم وتمويل المؤسساات الناشا ة ر ار     

ولت هذه لمشاريع المبتكرة لتحقيق أهدافهم ، حيث تناتقدمه من تشجيع ألصحاب األفكار وا

ات لصاايا التموياال المتاحااة ليمؤسساادراسااة تقييميااة لحاضاانات اوعمااال والورقااة العيميااة 

 .الناش ة في الجزائر

 زائارفقة المؤسساات الناشا ة فاي الجمراتمويل وتهدف إلى إبراز دور بعض الهياكل في و 

و صاندو  تمويال المؤسساات  ANSEJر، جهاز كالتمويل عن طريق رأس المال المخاط

حاة اريع راجعية وترقيتها إلى مشا، فدور هذه الهياكل يتيخص في تبني األفكار اإلبداالناش ة

تفاار   مرافقتهاا بلليااات تتوافاق مااع طبيعاة المشاارو  والبي اة اوسااتامارية، هاذه األ ياارةو

 الدراسة إلى صت هذهفخيصعوبات أمام رشاط هذه المؤسسات، مجموعة من التحديات وال

  اصاة فاي لن اام التمويال التقييادي والعمياي البديل الحقيقي هذه الصيا التموييية تشكل أن

 .تمويل المؤسسات الناش ة

 

از رأس المال المخاطر، جه ،عمال ، مؤسسات راش ةأحاضنات :  الكلمات المفتاحية

 ،  صندو  تمويل المؤسسات الناش ة.أورساج

 JEL  :D 2تصنيفات 

     Abstract:  

     Business incubators are one of the most important tools in 

supporting and financing emerging institutions due to the 

encouragement they provide to owners of innovative ideas and 

projects to achieve their goals. 

It aims to highlight the role of some structures in financing and 

accompanying emerging institutions in Algeria, such as financing 
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through venture capital, the ANSEJ apparatus and the Fund for 

Financing Emerging Institutions. The investment environment, the 

latter poses a set of challenges and difficulties in front of the 

activity of these institutions, and this study concluded that these 

financing formulas constitute the real and practical alternative to the 

traditional financing system, especially in financing emerging 

institutions. 

Keywords:  business incubators ,  startups, venture capital, ANSEJ 

Agency, startup financing fund.  

JEL Classification Codes   : D 2 

 :   مقدمة    

 تعتبااار المؤسساااات الناشااا ة المحااارر الفعاااال والركيااازة األساساااية فاااي عميياااة التنمياااة

وبات ، إو أن هاذه األ يارة تتعار  لابعض الصاعة واوجتماعية لكاير من الدولاوقتصادي

صاب  ألاذا  ،ها فاي لال التطاور الصاناعي القاائموالمشاكل التي تقيل من رسبة رجاحها ورمو

م دول والهي اات المعنياة  ياق وإرشااو أدوات وتلياات تعمال عياى دعامن الضروري عيى ال

بتات فاي وتطوير المؤسسات الناش ة ، إذ تم في هذا الصدد إرشاو حاضنات األعمال التاي أ 

ل العديد من الدول قادرتها عياى رفاع رساا رجااؤ المؤسساات الناشا ة بشاكل كبيار مان  اال

 كرة . احتضان ورعاية أصحاب األفكار والمشاريع المبت

المحااارر الفعاااال مااان أهااام العناصااار اإلساااتراتيجية  و كماااا تعتبااار المؤسساااات الناشااا ة

وذلا   التطاور اوقتصاادي فاي مع ام دول العاالم،ألساسية في عمييات التنمياة ووالركيزة ا

الي وزيااادة الناااتم المحيااي اإلجماا ماان  ااالل مااا تقدمااه ماان مساااهمتها فااي دفااع عجيااة النمااو

 دة القادرةالمسااهمة الفعالاة فاي التصادير وزيااوالحاد مان البطالاة، وليد العامية واستقطاب ا

تشاكل  عيى اوبتكار، فهي مان المصاادر الرئيساية ليتطاور التكنولاوجي ورقال المعرفاة، لاذا

 دورا محوريا في عميية تحقيق التنمية.

د ياات الجزائاار مرحيااة جدياادة ماان  ااالل البحااث عاان ساابل جدياادة لالسااتامار  ااارج       

ات وماااان  الفرصااااة ليشااااباب فااااي بعااااض المجاااااوت واوهتمااااام بالمؤسسااااات المحروقاااا

وزارة  ماان  ااالل ت سااية وزارة متخصصااة فااي هااذا المجااال و هااي up-start الناشاا ة

ين إو أن من با ،اقتصاد المعرفةالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة و

 الصعوبات التي قد تواجه هذه المؤسسات هي التمويل. 

هنااا فااان مصااادر لتنويااع اوقتصاااد الااوطني، وأصااب  ماان الضااروري البحااث عاان  لاذا      

ذلا  ة وطارؤ مصاادر الادعم والتمويال وليدولة دور كبير في تفعيال دور الهياكال الموجاود

التاي تعتبار  رأس المال المخاطر، جهاز أورساج، و صندو  تمويل المؤسسات الناش ةمال 

وذلا  لماا  ،لفناي ليمؤسساات الجديادة الناشا ة فاي الجزائارمن أهم وسائل التدعيم المالي و ا

لتعامال ماع المخااطر ب سايوب ساييم وساريع تتميز به هذه المؤسسات من قدرة عالية عياى ا

مؤسساات متخصصاة فاي إمكارياتهاا الواساعة عياى اعتباار أرهاا يرجع أساسا إلاى  برتهاا و

ويال المشاروعات زف عان تمفاي حاين أن البناور الكالسايكية تعا ،التمويالمجال التوجياه و

في حالاة قبولهاا لتمويال هاذه المشاروعات تشاترط هاذه البناور ضامارات العالية الخطورة و
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ممااا قااد يشااكل هااذا العااائق أكباار تحااديا  ،فوائاادهعينيااة وشخصااية قااد تمطااي قيمااة القاار  و

 بالنسبة ليمؤسسات الناش ة في الجزائر.

 :التالية اإلشكالية طرؤ يمكننا سبق ما  الل من 

مااا ماادم ة ميااة حاضاانات اصعمااال و لاايغ التموياال فااي دعاا  و تموياال المؤسسااات     

     الناشئة في الجزائر؟

احاة تساعى الدراساة الاى التعريال بالصايا التموييياة المتة داف و ة مياة الدراساة:  

أس المااال المخاااطر، جهاااز أورساااج ر ليمؤسسااات الناشاا ة فااي الجزائاار عيااى  اارار

وتوضاي   إلى التعريل المؤسساات الناشا ة ت الناش ة ، وندو  تمويل المؤسساصو

التعااار  إلاااى أهااام وطني ودفاااع عجياااة التنمياااة، وأهميتهمااا فاااي دعااام اوقتصااااد الااا

ن اسااة مااتسااتمد أهميااة الدره العالقااة التااي تربطهماا باابعض،  والتحاديات التااي تواجاا

ل  اال ور الاذي تيعباه مانالادأهمية  إرشاو هي ات دعم وتمويل المؤسسات الناشا ة و

راحال من  االل م دماتها ومرافقها ليمشاريع والمبادرات واألفكار قبل ارطالقها، و

 إرشائها وتطورها.

ي قصد اوجابة عيى اوشاكالية المطروحاة اعتمادرا أسايوب الوصاف منهج الدراسة : 

 ار المفاااهيميالاذي يناساا الجاراا الن ااري ليموضاو  التاي تعرضانا فيااه إلاى اإلطا

يييااي األساايوب التحوهي ااات تموييهااا وتليااات الاادعم المعتماادة ، وليمؤسسااات الناشاا ة 

    صيا التمويل المتاحة ليمؤسسات الناش ة في الجزائر. حيث قمنا بتحييل 

 تناولت الدراسة  ال ة محاور رئيسية:  خطة الدراسة: 

 طار العام لحاضنات األعمالول : اإلالمحور األ 

 :ر.روري  المؤسسات الناش ة بالجزائالقااإلطار المفاهيمي و المحور الااري 

 دعم المؤسسات الناش ة في الجزائرالمحور الاالث: صيا تمويل و.   

 طار العام لحاضنات اصعمال.المحور اصول: اإل           

لت دة المنشاتعتبر حاضنات األعمال وسيية فعالة وليست هدفاً، الماية منهاا مسااع           

صاادر دة والقائمة، وتوفير فرص النجاؤ لها مان  االل تاوفير مالصميرة والمتوسطة الجدي

قنااوات التمويال وتكااين أصااحاب المنشاالت ومااولفيهم إداريااً وفنياااً، والمساااعدة عيااى فاات  ال

 ديدةالتسويقية التي تحتاج إليها، باإلضافة إلى مساهمتها في  يق فرص عمل دائمة وج

 ةوص: تعريف حاضنات اصعمال         

ميرة نة األعمال ب رها" تلية من اآللياات المعتمادة لادعم المن ماات الصاتعرف حاض

ماان  المبتدئااة فهااي مؤسسااة قائمااة بااذاتها. تتمتااع بالشخصااية اوعتباريااة، وتااوفير مجموعااة

)رحااايم  الخاادمات والتساااهيالت ليمن مااات والصاااميرة لتتجاااوز أعبااااو مرحيااة اورطاااال .

2002 ،59) 

 حاضانات األعماال عياى أرهاا: عميياة NBIAة وتُعرف الجمعية الوطنياة األمريكيا

تشاارات دعم األعمال التجارية عن طرياق تاوفير إدارة التوجياه والمسااعدات التقنياة واوس

مسااحة  المصممة لتزايد الشركات الناش ة، وتوفير إمكارية الوصاول إلاى العماالو، وتا جير

 ة، ومعاادات الاادعممناساابة ومررااة وعقااود اإليجااار و اادمات األعمااال التجاريااة المشااترك

التكنولاااوجي األساساااية، والخااادمات المسااااعدة فاااي الحصاااول عياااى التمويااال الاااالزم لنماااو 

 (64، 2017)بخيت  الشركة.
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ة ( عياى أرهاا حاضانUCASTIوتعرفه حاضنة الكيياة الجامعياة ليعياوم التطبيقياة )

وحاة رية الطملبناو ودعم الرياديين والخريجين الذين ت هر لديهم األفكار اإلبداعية والتطوي

 ماان  ااالل تااوفير الاادعم اإلداري، والفنااي لهااا والااذي يعاازز رهضااة مشاااريعهم حتااى تنمااو

نة )حاضاً. وتستمر إلى أن تتحول إلى مشاريع تجارية راجحة يمكن تسويقها محيياً أو إقييمي

 (2020( UCASTIالكيية الجامعية ليعيوم التطبيقية ) 

 مال.ثانيا: ة مية وة داف حاضنات اصع      

 :ة مية حاضنات األعمال .1

ياة تعتبر حاضنات األعمال ضارورية لتشاجيع ورعاياة اوبتكاارات واألفكاار الرياد

ل ودعم التخصص التقني في المشروعات الصاميرة، وتاوفير الادعم الاالزم لتطويرهاا بشاك

 وتتجياي أهمياة (94، 2014)برهاوم  تستطيع تمويل رفسها وتستقل عن  دمات الحاضانة،

 (102، 2017)سعودي و حجاب   :كالتاليالحاضنات 

  تقاادم المشااورة العيميااة ودراسااات الجاادوت ليمشااروعات الصااميرة والمتوسااطة

 الناش ة؛

   تاااربل المشاااروعات الناشااا ة والمبتكااارة بالقطاعاااات اإلرتاجياااة وحركياااة الساااو

 ومتطيباته؛

  تشجع المستامرين الممامرين عياى إرشااو الشاركات الخاصاة بهام والتاي توصال

 شركات رأس المال الممامر أو المخاطر؛ ب رها

  تساااهم فااي تولياال رتااائم البحااث العيمااي، واوبتكااارات، واإلبااداعات فااي شااكل

 مشاريع إرتاجية؛

 توفير فرص العمل؛ 

 ة تعمل عيى إقامة ودعام المشااريع اإلرتاجياة والخدمياة صاميرة كارات أم متوساط

 وتعتمد عيى تطبيق تقنيات مناسبة وابتكارات حدياة؛

 عد المشااااريع الصاااميرة والمتوساااطة عياااى مواجهاااة الصاااعوبات اإلدارياااة، تساااا

 والمالية، والفنية والتسويقية التي عادة ما تواجه مرحية الت سية.

 ة داف حاضنات األعمال: .2

عماااال هاااو تخاااريم العدياااد مااان رجاااال إن الهااادف الرئيساااي لبرراااامم حاضااانات او

 (79، 2014)برهااوم وتزدهاار، ت والتااي تسااتطيع أن تبقااي فااي السااو  لعمااال والمنشاااأل

 (2020) عبد الحميد  :ورستعر  أهداف الحاضنات بالنقاط التالية

  توفير فرص عمل ذات  صاائص روعياة وكمياة ليشاباب والشاابات فاي المجتماع

 العربي؛

 رشر  قافة العمل الحر بين أفراد المجتمع؛ 

 ي؛استحداث منتجات و دمات جديدة تيبي احتياجات السو  والمنتم المحي 

 الل توفير بي ة مناسبة من ش رها أن تستقطا أكبر عدد ممكان مان األفكاار واساتم

تحوييهاا اوكتشافات العيمية الجديدة، والمخترعاات اإلبداعياة ورقال التكنولوجياا و

 إلى منشلت تسهم في دفع عجية اوقتصاد الوطني؛
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 إتاحااة الفرصااة ليمنشاالت الصااميرة بالعماال كصااناعات و اادمات ممذيااة ومكميااة 

 ليشركات؛

 اوسهام في تنويع األرشطة اوقتصادية لالقتصاد الوطني. 

 عة.: الخدمات التي تقدمها حاضنات األعمال للمؤسسات الناشئة المبدثالثا         

 تعتبار حاضانات األعمااال إطاارا يساااعد المبادعين الاذين لااية لهام  باارة فاي مجااال

عيماي م مان اورتقاال مان المجاال الاوستامار،  اصة من  ريجي الجامعات، وذل  بتمكيانه

يبي، والمخبري إلى المجال العميي، بمساعدتهم في الحصول عيى التمويل، التسجيل الضار

 .لل األعماالبدو في اإلرتاج، الد ول إلى األسوا ، األمر الذي يمكنهم من التحول إلى رجا

 المؤسسات التي تتعامل معها حاضنات األعمال: .1

درتها قل باحتضان المؤسسات الرائدة المبدعة التي تابت قتهتم حاضنات األعمال ف

ياى ععيى النماو واوساتمرار فاي العمال فاي مجااوت التساويق، الخادمات، التن ايم... فهاي 

 ااالف المؤسسااات التقييديااة تتااوفر عيااى مياازات كاياارة ت هاار ماان  ااالل سااعيها إلرتاااج 

 ل بتحساينمال وعادم اوكتفااو فقامنتجات لها القدرة عيى تميير طريقة الناس في الحياة والع

ارتفاا  أدائها في إطار إرتاج منتوج معين، وذل  مان  االل الساعي إلرتااج منتجاات تتمياز ب

ل   مان  االمدة حياتها. كما تتميز المؤسسات الرائدة بتعاميها مع العديد مان الزباائن، وذلا

قيماة  ا عياى  ياقالمناقصات وأوامر التوريد. زيادة عيى هذا تتميز هذه المؤسسات بقادرته

)  .مضااافة عاليااة تساام  لهااا بتحقيااق معاادل رباا  صااافي عااال وتحقيااق معاادل رمااو مرتفااع

 (2، 2002الشبراوي 

  الخدمات التي تقدمها حاضنات األعمال للمؤسسات الناشئة المبدعة: .2

مياة تتولى حاضنات األعمال،  الل احتضارها المؤقت ليمؤسسات الناش ة، تقاديم ج

 (8، 2013)مماري و بوكساري  يما ييي:من الخدمات تتمال ف

 مرافقة المؤسسات الناش ة  الل مرحية ابتدائية قبل احتضارها؛ 

  تمكين المؤسسات بعد احتضاارها مان الحصاول عياى محال ب يجاار معقاول  االل

 ؛ ...قفترة محدودة؛ وكذا توفير الوسائل اليوجيستية مال قاعات اوجتما ، و ائ

 ا التعرف عياى محيطهاا واورادماج فياه، ومسااعدته تمكين المؤسسات الناش ة من

فااي الحصااول عياااى التموياال بفضااال العالقااات التاااي تربطهااا ب صاااحاب ر وس 

 األموال؛

   التعريااال بالمؤسساااات المحتضااانة مااان  اااالل وساااائل اإلعاااالم والحضاااور فاااي

جماع المعار  المختيفة، وكذا تمكينها من اوستفادة من شابكات اوتصاال التاي ت

محتضاانة، زيااادة عيااى مساااعدتها عيااى تن اايم ت اااهرات فااي محاال المؤسسااات ال

 عميها؛

  تمكين المؤسسات من الحصول عيى معرفة، من  الل مرافقتها فاي إعاداد  طاة

 ما تعتباركأعمالها، وكذا إيدا  براوات او ترا  وكل ما يتعيق بالميكية الفكرية. 

لتكنولوجياااا الحاضااانات إطاااارا مالئماااا يسااااعد المؤسساااات الناشااا ة عياااى رقااال ا

ت وتوطينهااا محييااا،  اصااة عناادما يتعيااق األماار بتكنولوجيااا و تتطيااا اسااتامارا

 كبيرة؛
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  مساااعدة المؤسسااات المحتضاانة عيااى د ااول األسااوا ، معتماادة فااي ذلاا  عيااى

 الشركات الكبيرة التي ترتبل بها؛

 ن التقييم المستمر لوضاع المؤسساات المحتضانة لمعرفاة مشااكيها والحياول الممكا

 ، واوستفادة من هذه الخبرة في دعم مؤسسات راش ة أ رت.تقديمها

 زائر.اإلطار المفا يمي و القانوني  المؤسسات الناشئة بالج المحور الثاني:        

 ليمؤسسات الناش ة عدة تعريفات منها: مفهوم المؤسسات الناشئة:  -1        

 ساهية اورشاااو و و الناشا ة هاي مؤسساة صاميرة الحجام وهاي تتمياز بكورهاا المؤسساة 

عنى رشاو هذا النو  من المؤسسات  بم ضخما، ويمكن ليشباب أن يتوصل إلتتطيا تمويال

 أن الشاباب المتخارج والحاصال عياى شاهادات يمكان لاه تطاوير مشااريعه وافكااره وارشاااو

مؤسسة راش ة عو  أن يشمل منصاا عمال فاي مؤسساة ماا ويتطياا اومار فقال دراساة 

المشاارو  الااذي ير ااا ارشاااوه حتااى يعاارف ماادت إمكاريااة تجساايده متطيبااات السااو  وفااق 

 ورجاحه.

و تبتكار الشركة الناش ة هي شركة حدياة النشا ة، تبتكار منتجاا )أو  دماة( جديادا كيياا أ 

بحاي رصيمة فريدة لمنتم قديم، تمتي  الطموؤ ليتوسع بشكل كبير، وتسعى إليجاد رماوذج 

 . يحقق ذل  الطموؤ  الل سنوات قييية

ييي هي شركة في المرحياة األولاى مان بداياة عميهاا التشام (Startup) ركة الناش ةالش 

هم حاولاة مانوكايراً ما يتم تمويل هذه الشركات في البداية من قبل مؤسسيها الرياديين في م

دودة أو لالستفادة من تطاوير مناتم أو  دماة يعتقادون أرهاا مطيوباة. ر اًرا ل يارادات المحا

دت فا ن مع ام هاذه العميياات صاميرة الحجام ليسات مساتديمة عياى المااالتكااليل المرتفعاة، 

 الطويل بدون تمويل.

هااو مصااطي  يُسااتخدم لتحديااد الشااركات حدياااة النشاا ة،  startup الشااركة الناشاا ة أو 

 سرعة.ب وأمامها احتماوت كبيرة لينمو واوزدهار رش ت من فكرة ريادية إبداعية والتي

من بين السمات التي تتسم بها الشركات الناشا ة شئة: خصائص ومميزات الشركات النا-2

 ييي: ما

فهوم عيى م startupتعتبر مهمة وليست عمالً: تعتمد الشركة الناش ة أو الستارت اب  

طاوال  العمل كمهمه، لاذل  قاد تجاد العااميين بالشاركة الناشا ة بمان فايهم أصاحابها يعمياون

قياق ن الهادف األساساي هاو اإلرجااز وتحالوقت، وو ييتزمون بعدد ساعات عمل معينة، أل

 رتائم ورمو سريع؛

البعااد عاان السياساااة: إذا ت مياات حاااال مع اام الشاااركات العمالقااة التاااي باادأت كشاااركة  

سااوف تجااد أن مع مهااا إن لاام يكاان أ يبهااا لاام يااد ل فااي أي معااارر سياسااية، او … راشا ة

 ارحياز ألي طرف في أي صرا ؛

لمالياة اشاركات الناشا ة بمراقباة حركاة التادفقات التحكم المالي الدقيق: يقاوم أصاحاب ال 

وهاي دا ل شركاتهم بدقة وحرص، ويعاميورها باهتمام كبير وك رها مد راتهم الشخصاية )

ألراه  أحياراً تكون معتمدة فعالً عيى مد راتهم كمصدر من مصاادر التمويال الخااص بهاا(،

 ببساطة  سارة األموال يعنى الفشل األكيد؛

قاات العصايبة: ي هار دور العالقاات والتواصال، كيماا كارات الشاركة العالقات في األو 

عيى تواصل مع عدد كبير من األشخاص سواو كااروا عماالو محتمياين أو شاركات شابيهه 
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كمااا زادت قاادرة الشااركة عيااى مواجهااة المواقاال الصااعبة مااال … لهاام أو حتااى منافسااين

لشاااركة، ا تااارا  أر ماااة )اسااتقالة مااادير تنفياااذي، قياااام عمياال كبيااار بوقااال التعامااال مااع ا

الشااركة(.لذل  يحاارص أصااحاب السااتارت اب عيااى تكااوين عالقااات كاياارة وعيااى عاادة 

 مستويات، لالستفادة منها في المستقبل واوعتماد عييها إذا اقتضت الحاجة؛

ة، كماا قيادة قوية: يتصل مديري الشركات الناش ة بالقوة وتبنى أ القياات عمال إيجابيا 

ت فرياااق العمااال وتشاااجيعهم، حياااث ان روؤ فرياااق العمااال يحرصاااون عياااى رفاااع معنوياااا

 المرتفعة هي أساس الكفاوة والنجاؤ لشركاتهم؛

 اوحتارام المتبااادل: هناار ساايم وليفاي ومااديرين وماولفين، لكاان كال فاارد يالقاى رفااة 

رد أو القدر من اوحترام، والنجاحات يتم اوحتفال بها بشاكل جمااعي بماض الن ار عان الفا

 السبا في الوصول إليها؛ اإلدارة التي كارت

و أهام هالعميل هو محور اوهتمام األساسي: ترت الشركات الناش ة الناجحة أن العميل  

ا بعاد أصل من أصولها، لذل  تهتم برضاه وتقييمه ليمناتم الاذي تقدماه، وتاوفر لاه  دماة ما

 البيع لضمان استمراره وكسا ووئه؛

يع الناشاا ة بوجااود جااو عااام ماان التشااجطاقااة إيجابيااة: تمتاااز بي ااة العماال فااي الشااركات  

قااة سااوف والطاقاة اإليجابيااة ليتحفيااز واإلرتاااج، ألن هااذه الشاركات تعياام أن باادون هااذه الطا

ور جلااى الشااكل الروتينااي الااذي يهااتم باااألتتحااول بي ااة العماال ماان الشااكل الفعااال النشاايل إ

 وساعات العمل؛

 الشاافية،عالي من األماراة و الصد : الشركات الناش ة الناجحة عادة ما يكون لديها قدر 

بهاا،  لذل  تحاول هذه الشركات دائمااً أن تكاون صاادقة ماع عمالئهاا، وكاذل  ماع العااميين

 وتنمو. وذل  ألرها تعيم أره بدون هذه الصفات لن تكتسا الاقة التي تحتاجها حتى تستمر

 من بين عيوبها:عيوب الشركة الناشئة: -3

 المنتم أو الخدمة التي يتم تقديمها؛المخاطرة العالية المرتبطة بفشل  

 عدم وجود استقرار أو أمان وليفي؛ 

 العمل بجهد لساعات طويية، مما يزيد من التوتر واإلرها ؛ 

 .قد و يتمتع مال  الشركة الناش ة بالخبرة الالزمة إلرشاو عمل تجاري 

 ييي: تتمال فيماة داف تمويل المؤسسات الناشئة: -4

 ة ليمشرو  اوستاماري باإلمداد بالتجهيزات الالزمة؛توفير السيولة الضروري 

 تمطية جزو من تكاليل المشرو  اوستاماري؛ 

 رفع القدرات التصديرية ليمؤسسات عن طريق دعم هذه المؤسسات وتموييها؛ 

 تفعيل ر ام المشاركة عن طريق التمويل اإلسالمي؛ 

ة لهااذه المؤسسااات يساااعد التموياال عيااى التوسااع وفاات  وحاادات أو  طااوط ارتاااج جديااد 

 وزيادة حجم أرشطتها ومنه زيادة العمالة؛

 وت والتجهيزات الحدياة؛الت جيري الحصول عيى المعدات واآليساعد التمويل  

 مساعدتها في مرحية اورطال  من  الل الية حضارات اوعمال؛ 

توت تحري  عجية اوقتصااد وتحساين اإلرتااج والرفاع مان اإلرتاجياة واورتقااو الاى مسا 

 العالمية؛
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 رفااع القااادرات التصاااديرية ليمؤسساااات عااان طريااق دعااام هاااذه المؤسساااات وتموييهاااا. 

 (134، الصفحة 2020)صولي 

 ترويم  قافة الريادة واوبدا  واوبتكار؛ 

 تنمية مهارات العمل الحر والقدرة عيى إدارة المشرو  بشكل مستقل؛ 

 الحاضنة؛ ترقية رجاؤ المشرو  من  الل الخدمات الشامية التي تقدمها 

 رعاية ومساعدة المؤسسات الجديدة في مرحية البدو والنمو؛ 

م )رياااكتشاااف القاادرات اإلبداعيااة الكامنااة وترجمتهااا الااى مشاااريع إرتاجيااة متمياازة.  

  (149، الصفحة 2018

 المحور الثالث: ليغ تمويل و دع  المؤسسات الناشئة في الجزائر  

 وص : رةس المال المخاطر ة      

يعتباار رأس المااال المخاااطر التموياال الااذي يااوفره   :ريااف رةس المااال المخاااطرتع  1-

ديها لااالمسااتامرين ليشااركات الناشاا ة واألعمااال التجاريااة الصااميرة والتااي يعتقااد أن يكااون 

رين إمكارية رمو طويل األجل، وبصفة عاماة يا تي رأس الماال المخااطر عاادة مان المساتام

ل ة أ اارت، ومااع ذلاا ، ف رااه و ي  ااذ دائمااا الشااكرفيعااي المسااتوت أو ماان أي مؤسسااة مالياا

 النقدي فقل، بل يمكن أن يكون في شكل  برة فنية أو إدارية.

عيى الر م من أره يمكن أن يكون محفوفا بالمخااطر بالنسابة ليمساتامرين الاذين طرحاوا    

األماااوال، وإمكاراااات العوائاااد فاااو  المتوساااال هاااي مكافااا ة جذاباااة، وبالنسااابة ليشااااركات 

وعات الجديااادة التاااي لاااديها تاااااريخ تشااامييي محااادد)أقل مااان عاااامين(، وأصااااب  والمشااار

ي لزياادة رأس الماال، المخاطر شائع بشكل متزايد بال هاو أمار ضارور رأس المال تمويل

و اصااة إذا كااان و يمكنااه الوصااول إلااى أسااوا  رأس المااال أو قاارو  البنااور أو أدوات 

الاادين أ اارت، ويعتباار الجارااا الساايبي الرئيسااي أن المسااتامرين عااادة مااا يحصاايون عيااى 

 حقو  الميكية في الشركة وبالتالي في اتخاذ القرارات المتعيقة بالشركة.

 الجزائار فاي اوساتامار ماال رأس شاركات أرشا ت :ر في الجزائررةس المال المخاط  2-

 اوستامار مال رأس الخاص بشركات /242006/06المؤرخ في   06/11القارون بموجا

رشااطها  ، ولممارساةالناشا ة و الصاميرة المتوساطة المؤسسات لتمويل  صوصا الموجهة

تنفياذي  جاا مرساومبمو المالياة وزارة مان لتصاري  اوساتامار رأسامال شاركات تخضاع

 يمتاازوا أن الاذين يجاا مسايرها مان بضامان 2008/02/11 الماؤرخ ياوم   08/56رقام

لرقاباة لجناة  يوبالتال المتداولة وتسير القيم المالية لتكون السو  في أن تد ل و باوحترافية

الماؤرخ  04/16و ذلا  بموجاا تن ايم رقام  COSOBتن يم و مراقبة عمييات البورصة 

ى عيا الضارائا كاإلعفااو مان مالياة اوستفادة مان تحفيازات إمكارية مع 2016/09/01يوم

 أساهم شاكل شاركات وت  ذ شركات رأسمال اوساتامار سنوات، 5 الشركات لمدة األرباؤ

 الميزارياة ليمؤسساات ألعياى بتمويال وتقاوم الت ساية عناد50% محارر أدراى برأسامال

صاة أماوالهم الخا مان  15%إو شاميلت  ام أقصى، لحد لها الضروري بالتمويل اوقتصادية

 مان 10% حادود فاي إو تقادم وو المؤسساة، رفاة ماال رأس فاي ليمشااركة و احتياطاتهم

  الصافي. مالها رأس

  : Sofinanceشركة . 21.

https://trading-secrets.guru/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA/%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84
https://trading-secrets.guru/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA/%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84
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 09و تاام اعتمادهااا ماان طاارف بناا  الجزائاار فااي  2000أفرياال  04تاام إرشااا ها فااي      

ن مهااام هااذه الشااركة المساااهمة فااي إرشاااو مييااار دج، ماا 5باارأس مااال قاادره  2001جااارفي

ا تااؤدي هااذه الشااركة مهامهاا المؤسسااات الجدياادة فااي إطااار اوسااتامار األجنبااي المباشاار،

يتعياق  وولائفها بهدف تدعيم و إرعاش اوقتصاد الوطني و ذل  ببعاث ارطالقاة جديادة فيماا

 بتمويل المشروعات الصميرة و المتوسطة و تتيخص فيما ييي:

 ترقية و تطوير المؤسسات الصميرة والمتوسطة من  الل المساهمة في رأسمالها؛ 

 كوساايل فاااي المعااامالت الخاصااة بهااااالمساااهمة جارياااة، واألورا  التحيااازة الااديون و  

 باألسهم و السندات؛ و

 .ترقية اوعتماد عيى اإليجار التموييي باتجاه المؤسسات الصميرة والمتوسطة  

معتماد بموجا قرار المجية الوطني ليمساهمات الدولة الالمذكورة وإضافة إلى الولائل  

  :تم تحديد النقطتين التاليتين 2003أكتوبر  20في 

يااق تركيااز رشاااط الشااركة عيااى القطااا  العااام و توساايع تااد التها فااي المهااام فااي مااا يتع  

تسااايير الماااوارد العاماااة التجارياااة  يااار عدة المؤسساااات فاااي عميياااة الخوصصاااة وبمساااا

 صدة؛ المر

طااوير المؤسسااات عاان طريااق إرشااادها تركيااز مهااام الشااركة عيااى دعاام و ت هياال و ت  

، البحاث مساردتها في إعادة هيكيتها المالية و اإلستراتيجية)التشاخيص، فات  رأس الماالو

، قاارو  عان الشااراكة( وتااوفير كاال فاارص التمويال المالئمااة )مساااهمة فااي رأس المااال

الجااادول التاااالي يباااين لناااا حجااام لتماااوييي( ومتوساااطة، وقااارو  اإلمضااااو واإليجاااار ا

 .ليمؤسسات اوقتصادية Sofinanceالتي توفره شركة   encoursالتمويل

 

 )الوحدة ةلف 2017-2015خالل الفترة   Sofinanceنشاط شركة (: 1الجدول رق  )

 دج(

 2017 2016 2015 السنوات   -البيان   

 1163937 1047000 1245600 المسا مة في رةس مال المؤسسات

 6250598 5138000 4933000 اإليجار التمويلي

 827966 1608000 672000 قروض اإلمضاء

 3077998 2845000 3292000 قروض متوسطة األجل

 50000 50000 500000 سندات المسا مة

 -chiffres clés-rapport annuel  :المصدر

Consulté le 03/11/2020 dz.-ncesofinawww. 

ر با  رالحظ من  الل الجدول أن المسااهمة فاي رأس الماال ليمؤسساات اوقتصاادية قاد     

و هااي قيمااة متواضااعة إذا 2017 ماليااين أورو ساانة  7,6مييااار دج أي حااوالي  1,163

اقتصار  Sofinance قوررت بحجم التمويالت في أمريكا و أوروبا و أن مسااهمات شاركة

 .ذل  إلصالؤ مسارها و إعادة هيكيتهاعيى الشركات العمومية المتعارة وقل ف

  : Finalepشركة . 22.

http://www.pmeart-dz.org/
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 في ت سيساها كال مان القار ساهم  1991تم إرشا ها تحت شكل مؤسسة مالية في سنة    

يون دج، كان مي 732الوكالة الفررسية ليتنمية برأسمال قدره الشعبي وبن  التنمية المحيية و

           .ن إرشائها مساعدة المؤسسات الصميرة والمتوسطة عيى تخطي مشكل التمويلالهدف م

واجاه من أجل مساعدة المؤسساات اوقتصاادية فاي الجزائار التاي تار وفي رفة اإلطو      

مااان طااارف  2000صااعوبات، ارطياااق اعتمااااد صاايمة رأس الماااال المخااااطر فااي جوييياااة 

مان  االل تقاديم حصاص مسااعدة تخاص   CNACالصندو  الوطني ليت مين عان البطالاة

ادية المشااركة المؤقتاة فاي رأسامال المؤسساة اوقتصاأس المال الموجه لجوارا مختيفة ور

  .كذا زيادتهايضمن المحاف ة عيى مناصا الشمل وبمساعدتها في التسيير الذي 

ة عيااى مااع اسااتعمال الصااندو  رأس المااال المخاااطر فهااو يساااعد المؤسسااات اوقتصااادي

األول اجتمااااعي بعااادم  ياااق  :يعمااال عياااى تحقياااق هااادفينجهاااة الصاااعوبات المالياااة وموا

هاو لحااث المؤسساات عيااى دم تساري  العمااال، والاااري رفسااي والمؤسساات اوقتصاادية، عاا

 إرشاو شركات رأس المال المخاطر لمساعدة المؤسسات اوقتصادية.

  : El Djazair Istithmar الجزائر استثمارشركة 3.2. 

مؤسساااة رأسااامال اساااتاماري، طابعهاااا القااااروري ذات مسااااهمة، ” زائااار اساااتامارالج”   

لمتعيااق بشركاا ة رأساامال وا 2006جااوان  24المااؤرخ فااي  11-06القااارون رقاام    يحكمهااا

 . 2010جوييية  7بينما بدأت رشاطها في  2009ديسمبر  28أرش ت في  ،اوستاماري

 BADR التنمياة الريفياة  ن عمومي  ا ين هماا بنا  الفالحاة وأرش   ت بمبادرة مان بنكي ا    

BANK اوحتياطوالصندو  الوطني ليتوفير و CNEP BANK  . 

أساامال بر 2010ماااي  11دهااا ماان طاارف وزارة المالي  اا ة بت  اا اريخ لق اا د ت  اا م اعتما    

 :( دي  نار ج زائ    ري م     وّز  كالت الي1اجتماعي ي بيا م   ييار )

 El Djazair Istithmar شركة  (: تقسي  رةسمال2الجدول رق  )

 الحصص في س المال مبلغ رةس المال المسا مون

 %70 دج 700.000.000,00 بنك الفالحة و التنمية الريفية

 %30 دج 300.000.000,00 بنك-الصندوق الوطني للتوفير و اصحتياط
 %100 1.000.000.000,00 المجموع

www.eldjazair-istithmar.dz- consulté le 03/11/2020. :  المصدر 

 ساهمة اوساتاماري إلاى الاد ول فاي ش ا راكة وذل ا   بم ا تسعى ش   رك   ة رأس الماال    

ل منااه كااو ،ماان رأساامال الشرك اا ة المستهدف اا ة رق  دي اا ة، ذات أق  يي اا ة و بصاافة مؤق    اا تة

ة به الخاصاة فاي المؤسساات الصاميرشابالمسااهمات فاي األماوال الخاصاة و عميية ت  تعيق

 .المتوسطة و الناش ةو

مال فاي رأسا كةسي لشرك   ا ة "الجزائ  ا ر است  ا امار" فاي المشاارتما    ل النش  اط الرئي   

 قصى % ك 49يية )وبهذا ت  كون مساهمة أق     ،والناش ةالمتوسطة المؤسسات الصميرة و

تمااال المهااام الرئيسااية لشااركة ، وهااذا  ااالل جميااع مراحاال رمّوهااا ،حااد ( ماان المؤسسااة

  "الجزائر استامار" فيما ييي:

 الناشاا ة منااتم مااالي لمعالجااة العجااز فااي أعيااىصااميرة والمتوسااطة وماان  المؤسسااات ال  

 جدول ميزارية المؤسسة )األموال الخاصة(؛

https://www.eldjazair-istithmar.dz/_Admin_root/spaw2/uploads/files/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2006-11.pdf
https://www.eldjazair-istithmar.dz/_Admin_root/spaw2/uploads/files/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2006-11.pdf
http://www.eldjazair-istithmar.dz-/
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 اوتصاالدة في مجال تكنولوجياات اإلعاالم وتشجيع المستامرين في  يق مؤسسات جدي  

 القيم المنقولة؛

 المشاركة في بررامم ت هيل المؤسسات الصميرة و المتوسطة ؛  

 نمية الّسو  المالي )البورصة( ؛المشاركة في ت  

  .تحسين الهيكل المالي ليمؤسسة لتمكينها من الحصول عيى الق  ر  المصرف  ي  

 

  ت  يخص أه  م الخطوات ليشراكة فيما يي  ي:     

طياا بهاذا األ يار يتقادم  ،الجزائر استامار مع حامال المشارو اوتصال األولي لشركة   

 شراكة و ميخص عن مشروعه؛

لياة التاي ت ا نص أيضاا عياى اإلجاراوات األوإرشاو عالق   ة ش  راكة والمشرو  و فحص  

 ، ل رشاااو، مشاايرا إلااى بعااض الشااروط لهااذا البروتوكااول ) الموقااع و ت قي اا يم ليمشاارو

 (؛...وضع  ّطة عمل،

ى لجناة بعد دراسة تفصييية ليمشرو  )تحييل مالي، قاروري، تقني،...( إل عر  الميفات  

 أو مجية اإلدارة وتخاذ قرار؛/اوستامار و

قااد المساااهمين" أو"عقاااد ذلاا  بااالتوقيع عياااى "عو  إضاافاو الطااابع الرساامي ليمشااااركة  

 ؛يتضمن هذا األ ير، التزامات الطرفين وكذا طر  التسيير و الخروجالشركاو" و

إعاداد إجراوات ت سية المؤسسة يتخذ الطرفان اإلجاراوات القارورياة إلرشااو المؤسساة )  

 ؛ (...رون األساسي ليشركة، التسجيل بمركز السجل التجاري، تحرير رأس المالالقا

 ؛وريةوهذا من  الل القيام بزيارات ميدارية وإعداد الت قارير الد متابعة المشرو   

 التناازل عياى حصصاها فاي الشاركة لفائادة الشاري ذل  ساواو بوالخروج من المشاركة   

و  ال المؤسسة إلاى مساتامر صاناعي أو إلاى صاندالحالي أو بيع بالتراضي أ يبية رأسم

 .استاماري ت ر أو التنازل عيى الحصص عن طريق البورصة

  : ASICOMالشركة الجزائرية السعودية لالستثمار 4.2. 

 موقعاة فايأرش ت الشركة الجزائرية السعودية لالستامار "أسيكوم" بموجاا اوتفاقياة ال    

ها في ئرية والمميكة العربية السعودية. باشرت رشاطبين حكومتي الجمهورية الجزا 2004

، يتواجااااد مقرهااااا بااااالجزائر العاصاااامة. حاااادد رأساااامال الشااااركة باااا  2008يوريااااو  شااااهر

 .دوور(، بالتساوي بين الدولتين  مييون 75دج )حوالي  8.000.000.000

ن يتمال  ر  الشركة في تمويل اوستامار في كل المجاوت وجميع القطاعاات، وذلا  عا

 :طريق

المساهمة في رأسمال مشاريع )شاركات( جديادة أو اقتنااو حصاص فاي شاركات  

 .قائمة

 .تمويل المشاريع التي تساهم فيها الشركة عن طريق حساب المساهمين 

 )الوحدة ةلف دج( 2019خالل سنة   Asicomنشاط شركة (: 3الجدول رق  )

 2019 السنوات   -البيان   

 3000000 ت اوقتصاديةالمساهمة في رأس مال المؤسسا

 3000000 قرو  متوسطة األجل

 26000000 مجمو  اوستامارات المنجزة
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 http://www.asicom.dz/index.php/ar/  :المصدر

Consulté le 03/11/2020. 

 

أس مااال المؤسسااات فااي ر  Asicomرالحااظ ماان  ااالل الجاادول أن مساااهمة شااركة    

مويال و يقتصار تميياون أورو  20أي ما يعادل با  مييار دج  3بيا  2019 اوقتصادية لسنة

 هذه الشركة فقل ليمشاريع الفندقية و المراكز التجارية الضخمة. 

  ANSEJثانيا: الوكالة الوطنية لدع  تشغيل الشباب       

في جااار 22المااؤرخ فاي  14-04رقام  أرشا ت هاذه الوكالااة بموجاا المرسااوم التنفياذي      

ت ،  وهي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية واوستقالل المالي توضع تحا2004

 وصاااية ساايطة وزياار التضااامن الااوطني واألساارة والمجتمااع الااوطني فااي الخااارج المتابعااة

 شاريعالعميية لنشاطات الوكالة. ومن مهامهاا رجاد: تسايير جهااز القار  المصامر وفقاا ليت

 والتن يم المعمول بهما، تمن  قرو  بدون مكاف ة.......إلخ.

 :الوكالة إلى تحقيق جمية من األهداف لعل أهمها ذهتسعى ه

 المؤسساات وتوسايع إرشااو فاي المشااريع لحااميي  Ansej الادعم جهاز مرافقة 

 ؛ليخدمات المقدمة أو ليسيع المنتجة سواو الصميرة

 يااةالمقاووتو المباادرة روؤ لتعزياز ابيروالتاد اإلجااراوات أشاكال جمياع تشاجيع 

Entreprenariat . 

 تكنولوجيااات عاليااة فةمضااا قيمااة ذات جااودة و مبتكاارة مشاااريع إرشاااو تشااجيع 

 ماان ليشااباب األوليااة إعطاااو مااع الناشاا ة الشااركاتو واوتصاااوت المعيومااات

 .المهني التكوين و الجامعات  ريجي

 .الشباب المستامرين قبل من والخدمات السيع رشاط وتوسيع إرشاو تعزيز 

 ؛األرشطة إرشاو في الشباب المستامرين ومرافقة والمشورة الدعم تقديم 

 عيقااةالمت والتن يميااة والتشااريعية والتقنيااة اوقتصااادية المعيومااات جميااع إتاحااة 

 ؛الشباب المستامرين لجميع ب رشطتهم

 وNASC  ، الضارائا ، )البنور الجهاز شركاو مختيل مع العالقات تطوير 

 CASNOS، ؛.)إلخ 

 ؛القطاعات مختيل –اوستامار فرص لتحديد القطاعات بين شراكة تطوير 

 ؛الشباب ليمستامرين الصميرة المشاريع إدارة تقنية عيى التدريا توفير 

 وتوساايع إرشاااو لتعزيااز األ اارت والتاادابير اإلجااراوات أشااكال جميااع تشااجيع 

 .النشاط

  :يل و المساعدات المالية الممنوحةشروط قابلية اصستفادة من التمو -1

 :شروط قابلية اصستفادة من التمويل -1- 1

 أجااال وماان الشاااباب، المسااتامرين عيااى يجاااا أرشااطتهم، المشاااريع أصاااحاب إرشاااو عنااد

 الشااروط فاايهم تتااوفر أن الشااباب، تشااميل لاادعم الااوطني صااندو  مساااعدة ماان اوسااتفادة

 :التالية

بة سانة بالنسا 40سنة )استانائيا  35و  19أن يكون سن الطالا ليقر  ما بين  

 مناصا شمل دائمة عيى األقل( ؛ 03لمسير مؤسسة يقوم بتوفير 

http://www.asicom.dz/index.php/ar/
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 أن تكون لديه مؤهالت مهنية أو مهارات معترف بها؛ 

  .أن يقدم مساهمة شخصية عيى شكل أموال  اصة 

     :المساعدات المالية الممنوحة -1-2
  :امارية عيى مستويينيتم تحديد عميية تمويل المشاريع اوست

  :المستوم األول-ة
  :ماليين دج 5بالنسبة لالستامار الذي يكون أقل من أو يساوي   

  ؛ %1 مساهمة شخصية بنسبة 

  ؛ANSEJمن وكالة  % 29قر  بدون فائدة بنسبة  

 08مدتااه  % 100مااع فائاادة مخفضااة بنساابة  %70قاار  ماان البناا  بنساابة   

 .نواتس 03سنوات مع ت جيل الدفع لمدة 

  :المستوم الثاني-ب
يياون م 10يكاون أقال مان أو يسااوي مبياا مالياين دج و 5ساتامار الاذي يفاو  بالنسبة لال  

  :دج

  ؛ 2%بنسبة  مساهمة شخصية 

  ؛ ANSEJمن وكالة % 28قر  بدون فائدة بنسبة  

 08مدتااه  % 100مااع فائاادة مخفضااة بنساابة  %70قاار  ماان البناا  بنساابة   

 سنوات. 03لمدة سنوات مع ت جيل الدفع 

 ثالثا: لندوق تمويل المؤسسات الناشئة       

لياد أن وكشل الوزير المنتدب المكيل باقتصاد المعرفة والمؤسساات الناشا ة ياساين        

وعاة صندو  تمويل المؤسسات الناش ة والمبتكرة سينطيق قريبا في العمل إلاى جاراا مجم

د عييهااا باعتبارهااا إحاادت الركااائز، التااي تعتمااماان األطاار القاروريااة لتن اايم عميهااا وتسااهييه 

راه أالحكومة في إرساو اقتصاد جديد قادر عيى  يق الااروة ومناصاا الشامل، مشايرا إلاى 

ل حاضنة ليمؤسسات إلى  اياة اآلن و أوضا  ولياد ياساين، أن صاندو  تمويا 18تم إرشاو 

فاي  يادة الرساميةورنت ار صادور اإلطاار القااروري فاي الجر»المؤسسات الناش ة تم إرشاا ه 

ي ياة لتفاادقادم األيام إلطالقه والبدو في اساتقبال طيباات التمويال عان طرياق بواباة الكترور

ر إلاى وعن التسهيالت الموجهة ليمؤسسات الناشا ة، أشاار الاوزي«. الحواجز البيروقراطية

ت أرهااا تشاامل اإلعفاااوات الضااريبية والتموياال إلااى جارااا اوسااتفادة ماان  اادمات الحاضاانا

 فااي العاصاامة، وأن 14حاضاانة ماان بينهااا  18ساارعات األعمااال، وفتااا إلااى أن هنااار والم

ل الااوزارة تعتاازم إرجاااز حاضاانة فااي كاال وويااة. وفااي ذات الساايا ، أكااد الااوزير أن العماا

 بالتصاااري  جااااو لتجااااوز العقباااات البيروقراطياااة ومشااااكل التمويااال التاااي و تتماشاااى ماااع

روري ذكية وبرمجياات، وقاد تام إرجااز إطاار قاا متطيبات هذه المؤسسات التي تتطيا حيوو

يمكاان حاااميي المشاااريع ماان الحصااول عيااى التموياال وإقامااة مشاااريعهم والتصااري  بهااا 

 .والتعرف عييها حتى قبل إرشائها

من جهة أ ارت، كشال الاوزير أن وزارتاه بصادد تحضاير مجموعاة مان األطار القارورياة 

يشاركة ن اام التصاريحي والشاكل القااروري لليتعريل بالشركة الناش ة وحاضنة األعمال وال

لدراساة االاذي هاو قياد  2021إلى جارا مقترحات لقاارون المالياة التكميياي وقاارون المالياة 

 .بوزارة المالية
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وياارت وليااد ياسااين أن المؤسسااة الناشاا ة تختياال عاان المؤسسااة المصاامرة، وهااي شااركة 

الاذكاو بتكار وجاوت التكنولوجيا واومبتكرة لديها القابيية لينمو السريع، أرش ت حدياا في م

مسا لة  الصناعي واوقتصاد الرقمي، مضيفا أن الجزائار هاي البياد الوحياد الاذي ترتقاي فياه

 تعزيز إرشاو مؤسسات راش ة والن ام البي ي إلى مستوت قطا  وزاري.

إرشاااو صااندو  تموياال المؤسسااات الناشاا ة مااع احتاارام  11-07-2020أعياان الااوزير يااوم 

عان  اإلسالم و ذل  عن طريق اوستامار في رأس المال حيث تشابه عميياة التمويالمبادئ 

طريااق أورساااج إو أن القاار  البنكااي يكااون حااالو أي قاار  باادون فوائااد مااع اسااتبدال 

 المساهمة الشخصية بحصص في الشركة الناش ة.

 الخاتمة:       
 ياةفعال مان باه تتمياز الما الناشا ة المؤسساات تمويالو تطاوير الاى تساعى الجزائار       

 شل رعاا وساائل فضالأ مان فهاي اوقتصاادية، التنمياة وتحقياق الاوطني اوقتصااد لتحري 

لتنافساية ا التحاديات عيى رفع قادرة تجعيها التي ومرورتها تكييفها لسهولة ر را اوقتصادي

  .  الاروة جيا

أس ر الجزائار شاركاتالفناي ليمؤسساات الناشا ة فاي من أهام وساائل التادعيم الماالي و     

ساات تتميز هاذه المؤس ،المال المخاطر، جهاز أورساج وصندو  تمويل المؤسسات الناش ة

يعاي المجاال الطب بالقدرة عيى التعامال ماع المخااطر حياث يماال دعام المشاروعات الناشا ة

 التاااي تقاااوم بتمطياااة الحاجاااات التموييياااة ليمشاااروعات بااادون أن تتطياااالنشااااط الهي اااات و

ذلا  عياى  االف القارو  التاي تكاون واجباة الادفع مهماا كارات رتاائم رشااط ضمارات، و 

 المؤسسة المقترضة. 

هاذه  محدودا جدا بالر م من أهمياةزائر متواضعا ويبقى سو  رأسمال المخاطر في الج   

لمالياة ا، األمر الاذي يحاتم عياى البناور الجزائرياة تشاجيع إقاماة مؤسساات الوسااطة التقنية

التقنيااة التااي بقااي عااددها محاادودا جاادا حيااث يشاامل أربااع شااركات  المتخصصااة فااي هااذه

Finalep ،Sofinance،El Djazair Istithmar صاندو  وAsicom و تتعادت رسابة و

)التموياال الاال ااي( و هااي رساابة  %34مساااهمة شااركات رأساامال المخاااطر فااي التموياال 

موياال فااي تااوفير التكااذل  يبقااى مساااهمتها  ،ررااة بن يراتهااا فااي الاادول المتقدمااةضااعيفة مقا

يال بال ينحصار مجاال أعمالهاا فاي تمو ،الالزم ليمؤسسات الناشا ة فاي الجزائار جاد ضاعيفا

لخشااا تحويال ا ،ماواد التميياال ،صااناعة األلبساة ،الصاناعات التحوييياة ليمنتجااات المذائياة

يخص  ، أما في ماكل هذه األرشطة و تتطيا مخاطرة كبيرةواستمالل الاروات المنجمية و

ناا ت بجدياة لتجالمؤسسات الناش ة عن طريق أورساج، يجاا أن تاتم معالجاة الميفاا تمويل

  . تعار هذه المؤسسات

 :التوليات             

قال فالعمل عيى ترسيخ  قافة اوساتامار لادت الشاباب الجاامعي لكاي و يعتمادوا  

يع تشجو ذل  بتنمية روؤ المقاووتية وحا المخاطرة و عيى الوليفة العمومية

 ؛األفكار اإلبداعية

يى إقاماة شاركات رأسامال المخااطر وذلا  بمنحهاا اومتياازات تشجيع الدولة ع 

الجبائيااة لتساااهم فااي تااوفير التموياال الااالزم مااع الرفااع ماان مساااهماتها الماليااة و
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تساهم باذل  فاي تطاوير الساو  الماالي عان طرياق إد اال و ليمؤسسات الناش ة

 ؛شركات رأسمال المخاطر منهامؤسسات أ رت في البورصة بعد ارسحاب 

الناشاا ة لتسااهيل عقااار الصااناعي ليمؤسسااات الصااميرة والمتوسااطة وتااوفير ال 

  ؛الحصول عيى الموافقة من الهي ات الممولة لتمويل هته المؤسسات

دعااام إرشااااو حاضااانات األعماااال و تشاااجيعها كورهاااا مااان أفضااال وساااائل دعااام  

 ؛المؤسسات الناش ة

ات تسهيل عميياة مان  اوعتمااد ليمؤسساوالقر  وإعادة الن ر في قارون النقد  

 ؛المالية المتخصصة

تااوفير سااو  سااندي رشاال يضاامن هااذه الهياكاال إعااادة تموييهااا و رموهااا، ممااا  

 ليمؤسساات الناشا ة تاوفير التمويال الاالزم فاي مشااركتها يشاجعها عياى زياادة

 ؛هذه المؤسساتيضمن بدوره رمو و

اإلجااراوات اإلداريااة   Startupةتسااهيل عيااى المؤسسااات اوقتصااادية الناشاا  

رأس المااال المخاااطر ممااا  لالساتفادة ماان التموياال الااالزم عاان طريااق شااركات

 .يضمن لها رموها

ة تقااديم التموياال ليمؤسسااات الناشاا ة التااي فااي مرحيااة مااا قباال اإلرشاااو ومرحياا  

ياة اإلرشاو، ك ضافة مهام أ رت لصناديق وكاوت دعم الشاباب كالوكالاة الوطن

 الشباب. لدعم تشميل

حمال شااريع التاي تالتنسيق بين البارامم الحكومياة و الجامعاات فيماا يتعياق بالم 

 تسويقها حتى تقوم هذه الهياكل بتموييها.طابع اوبتكار و
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