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المؤلف المرسل 

 ملخص: 

في األعمال تحديات المؤسسات الناشئة لتحسين مناخ على تهدف هذه الورقة البحثية إلى محاولة تسليط الضوء 
الجزائر، باعتبارها أحد البدائل التي يمكن أن يرتكز عليها االقتصاد الوطني في التقليل من التبعية النفطية التي ال 

لنفط. وقد توصلت هذه الدراسة إلى أن المؤسسات زالت تعترضه وتجعله عرضة ألي أزمة تحدث في أسواق ا
الناشئة في الجزائر ال زالت في بدايتها وأن أغلب المشاريع الصغيرة تواجه مشكلة الحصول على التمويل بسبب عدم 
امتالكها للضمانات الالزمة وتجد صعوبة في استخدام التكنولوجيا باعتبارها أساس نجاحها وتطورها، ورغم ذلك 

ه المؤسسات في توفير مناصب الشغل وفي الصادرات خارج المحروقات، فهي تحتاج بشكل أكبر لتهيئة ساهمت هذ
 .الظروف والمناخ المناسب وإنشاء هيئات المرافقة من أجل النمو والتوسع

 الجزائر.، الوطنياالقتصاد ، التكنولوجيا، األعمالمناخ ، الناشئة المؤسساتكلمات مفتاحية: 

Abstract: 

This research paper aims to try to shed light on the challenges of emerging institutions 

to improve the business climate in Algeria, as one of the alternatives on which the 

national economy can be based in reducing the oil dependence that it still encounters 

and makes it vulnerable to any crisis that occurs in the oil markets. This study concluded 

that the emerging institutions in Algeria are still in their infancy and that most small 

projects face the problem of obtaining financing because they do not have the necessary 

guarantees and find it difficult to use technology as the basis for their success and 

development. Fuels, they need more to create the appropriate conditions and climate and 

the establishment of accompanying bodies for growth and expansion. 
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 . مقدمة: 1
تواجه الجزائر التي تعتمد بشكل أساسي على صادرات ومبيعات النفط والغاز في تمويل ميزانيتها العامة التي 

أزمات وتحديات اقتصادية صعبة تفاقمت بشكل كبير في الفترة األخيرة، بسبب أزمة % من دخلها، 95تتجاوز 
فيروس كورونا المستجد وانخفاض أسعار النفط وتراجع قيمة الدينار وانهيار االحتياطيات األجنبية، يضاف إلى 

األزمة ذلك توقف العديد من الشركات المملوكة للدولة عن العمل، بعد أن منيت بخسائر ضخمة جراء 
واعترفت الحكومة في وقت سابق وكما نقلت بعض المصادر، بأن الجزائر تعيش وضعا اقتصاديا  .الصحية

هذه كل  إضافة إلى انهيار أسعار البترول.صعبا غير مسبوق ناتج عن أزمة هيكلية للحكومات السابقة، 

إنعاش االقتصاد وتجاوز جل ألى اعتماد خطط وإجراءات خاصة من األزمات دفعت الحكومة الجزائرية إ
 األزمة.

 التي العميقة التحوالت فيها بما المحيطة الظروف وباعتبار وخصوصيته، الجزائر في التمويل واقع ظل فيو 
 النموذج نحو التدريجي التوجه استدعت التي النفطية الصدمة أبرزها من والتي الجزائري  االقتصاد يعرفها

 مكانة لزيادة االبتكار وتعزيز الفردية المبادرات دعم نحو التوجه خالل من التنويع على القائم االقتصادي

 من النوع لهذا حديثة تمويلية أساليب عن البحث أصبح الجزائري، االقتصادي النسيج ضمن الناشئة المؤسسات
 .المجال هذا في الدولية التجارب من العديد نجاح مع خاصة ملحة ضرورة الجزائر في المؤسسات

ة بتحسين مناخ أعمالها، حيث تتوفر الجزائر على العديد من الموارد تعتبر الحكومة الجزائرية معنيكما 
 انهيارالدائم خاصة مع  واالختالليعاني من عدم التوازن  اقتصادهاأن  ال، إالمجاالتوفي شتى  واإلمكانيات

 هتماماال على السلطات العموميةاما أصبح لز لذا أسعار البترول وحالة عدم التأكد والضبابية في سوق النفط، 
ستثمار من أجل السماح االالكفيلة بتحسين مناخ  اإلجراءاتكل  اتخاذ خاللمن  قتصاد الجزائري االتنافسية ب

 .ا عن القطاعات الريعيةبعيد تردد أريحية ودون ستثمار باالب واألجنبيللقطاع الخاص الوطني 

 والنامية المتقدمة فيها بما الدول كل اقتصاديات في هامة بمكانة الناشئة المؤسسات تحظى :اإلشكالية 1.1
 تعلق ما خاصة االقتصادية التنمية عجلة دفع خالل من فيها تلعبه الذي راجع للدور وهذا سواء حد على

 هذا أن غير ،الكبيرة للمؤسسات بالنسبة الحال هو كما ضخم لتمويل احتياجها وعدم الشغل مناصب باستحداث
 ضمنها منو  النامية الدول في مناخ استثماري مناسب على كبيرة وبدرجة تعتمد ما عادة المؤسسات من النوع

 :ةالتالي اإلشكالية طرح يمكن ذكره سبق ما إلى واستنادا، الجزائر



 

 ؟مدى اهتمام الجزائر بتوفير مناخ أعمال مناسب للمؤسسات الناشئة ما
 األسئلة الفرعية التالية:  على اإلجابة ضرورة يتبين جوانبه مختلف من الموضوع ولمعالجة

  الناشئة؟ المؤسسات ن هيم -
  الجزائر؟ في الناشئة المؤسسات وتطوير ترقيةل البيئة المناسبة هي ما -

 ائرالجز  اعتماد في يتمثل مهم لموضوع لمعالجتها نظرا كبيرة أهمية الدراسة هذه تكتسي ع:الموضو  أهمية 2.1
 وخلق البطالة تقليص من االقتصادية، والظواهر التحديات من عدد لمواجهة كرافعة الناشئة الشركات على
 .االقتصادي النمو وتيرة وتسريع الثروة

 :التالية اتالفرضي صياغة يمكن سبق لما وفقا :الفرضيات 3.1
 ؛تعتبر المؤسسات الناشئة المحرك الرئيسي لدفع عجلة التنمية في الجزائر -
 عدة تحديات لتوفير مناخ مناسب من أجل البقاء واالستمرارية. الجزائر في الناشئة المؤسسات تواجه -

 في: الدراسة هذهأهداف  يتجلى األهداف: 4.1
  ؛المجال هذا في الجزائر بتجربة التنويه مع الناشئة المؤسسات مفهوم على الضوء تسليط -

 .الجزائر في الناشئة مؤسساتال وتطوير رعايةل المناخ المناسب لالستثمار معرفة -

 فبمختل واإلحاطة المقدم الطرح على لإلجابة وكمحاولة الموضوع طبيعة إلى بالنظر تقسيمات الدراسة:  5.1
 والمنهج الموضوع، حول نظرية خلفية لبناء الوصفي المنهج اعتمدنا منه، المنتظرة األهداف وتحقيق جوانبه

 المؤسسات يمكن أن تساهم في تطوير التي والكيفية االستثماري  مناخ األعمال تحليل خالل من التحليلي
مناخ األعمال ، اإلطار النظري للمؤسسات الناشئة :نرئيسي محورينحيث تم تقسيم الموضوع إلى  .الناشئة

 .وتحديات المؤسسات الناشئة في الجزائر

 للمؤسسات الناشئة: النظري  اإلطار. 2
 هي العامة فقط فالتعريفات الناشئة، للمؤسسات عالمي تعريف يوجد ال بأنه أجريت التي األبحاث أظهرت

 .السياسات وصانعي والدراسات األكاديميين معظم قبل من عليها المتفق

 من التعاريف المحددة لهذا المفهوم نخص بالذكر: تعريف المؤسسات الناشئة: 1.2
 مشروع صغير في بداية مهده، وتتكون كلمة: " Start-upحسب القاموس اإلنجليزي تعرف المؤسسة الناشئة  -

Start-up ، منStart  فكرة االنطالق و المشيرة إلىup  ."الذي يشير لفكرة النمو القوي(Dictionary, 2021)  



 

 بكاري مختار، مغراوي محي الدين عبد القادر  تحديات المؤسسات الناشئة لتحسين مناخ األعمال في الجزائر

 

كيان المؤسسة الناشئة هي  ، The Lean start-upأحد المنظرين لهذا المفهوم في كتابه  Ries  Ericحسب -

 (20، صفحة 2017)خلوط،  .بشري صمم لخلق منتج جديد أو خدمة جديدة في ظل حالة عدم تأكد شديدة
المبتكرة، في قطاع   Jeune entrepriseالشابة: هي المؤسسات La rousseي القاموس الفرنس ايعرفهو  -

ه األمريكية الذي يسير تطور  في الواليات المتحدة ""االقتصاد الجديدبشكل خاص  تمثلالتكنولوجيات الحديثة، 
ر شركات رأس المال االستثماري التي تجمع األموال الالزمة لتطوي هي. جنبا إلى جنب مع تطور اإلنترنت

استدامتها ونموها غير المؤكدين يجعالنها تستفيد من مصادر محددة للتمويل ويخوالن لها الدعم . األعمال
 (LAROUSSE, 2021) .ةالذين يمتلكون موارد كبير  الطبيعيةألشخاص ا طرف من الزمال

 15 في المؤرخ 20/254 رقم التنفيذي المرسوم الجزائري  المشرع أصدر تعريف المشرع الجزائري: 2.2
" الحاضنات"و ة"المبتكر  المشاريع"و ة"الناشئ الشركات" لعالمات الوطنية اللجنة بإنشاء المتعلق 2020 سبتمبر
 تمنح بموجبها التي الشروط مجموعة الرابع فصله في المرسوم هذا ذكر وقد وسيرها، وتشكيلتها مهامها وتحديد
 خاضعة مؤسسة كل  "ناشئة مؤسسة" تعتبر  أنه: منه على 11 المادة نصت حيث مؤسسة ناشئة، عالمة

 (11، صفحة 2020)التنفيذي،  :وتحترم المعايير التالية الجزائري  للقانون 
 سنوات؛ (8) ثماني المؤسسة عمر يتجاوز أال يجب -

 مبتكرة؛ فكرة أو أي أعمال نموذج أو خدمات أو منتجات على الناشئة المؤسسة أعمال نموذج يعتمد أن -
 استثمار صناديق أو طبيعيين أشخاص قبل من األقل، على ،% 50بنسبة  الشركة مملوكا رأسمال يكون  أن -

 ؛"ناشئة عالمة "مؤسسة على حاصلة أخرى  مؤسسات طرف من أو طرف من معتمد

 الوطنية؛ اللجنة تحدده الذي المبلغ السنوي  األعمال رقم يتجاوز أال -
 الكفاية؛ فيه بماكبيرة  المؤسسة نمو إمكانيات تكون  أن يجب -
 .عامل 250 العمال عدد يتجاوز أال يجب -

 طالشرو  أهم ذكر خالل من قام بذلك وإنما مباشرة الناشئة المؤسسة يعرف لم الجزائري  المشرع أن والمالحظ
 الناشئةوعليه يمكن تعريف المؤسسات  ."الناشئة المؤسسة"صفة  يمنح لكي المشروع في تتوفر أن يجب التي

الة منتج أو خدمة جديدة وتسويقها، كما أنها تتميز بارتفاع المخاطرة وحالبتكار وطرح على أنها مؤسسة تسعى 

 .كبر عائد ممكن في حالة نجاحهاوقوي مع احتمال تحقيقها أ عدم التأكد، في مقابل تحقيق نمو سريع



 

 (122، صفحة 2020)بورنان، يلي:  فيما نوردها الناشئة: المؤسسات خصائص 3.2

  العهد؛ حديثة مؤسسات -
 والخسارة؛ أبوابها إغالق أو ناجحة، شركات إلى والتحول التطور إما خياران وأمامها يافعة شابة شركات -
  والمتزايد؛ التدريجي للنمو فرصة أمامها شركات -
  عليها؛ ي رئيس بشكل وتعتمد بالتكنولوجيا تتعلق شركات -
 .عليها تحصل التي األرباح مع مقارنة صغيرة تكاليف تتطلب فهي منخفضة، تكاليف تتطلب شركات -

 في الشروع مرحلة من ينمو لكي محددة بمراحل تجاري  نشاط أي ريم الناشئة: المؤسسات حياة دورة 4.2

 ، وتمر دورة حياة المؤسسات الناشئة عبر المراحل التالية: النضج مرحلة إلى النشاط

 حبطر  األفراد من مجموعة أو ما، شخص يقوم حيث الناشئة، المؤسسة انطالق قبل تبدأ :ةبناء الفكر  مرحلة 
 كرةالف ودراسة البحث، في التعمق يتم المرحلة هذه وخالل ،غريبة حتى أو جديدة وأ إبداعية أولي لفكرة نموذج
 وتطويرها الواقع أرض على تنفيذها إمكانية من للتأكد المستهدف المستهلك وأذواق السوق  ودراسة جيدا

  .يمولها منن ع المستقبل، والبحث في واستمرارها

 معروفة، غير تكون  حيث الخدمة، أو المنتج من األول الجيل إطالق يتم المرحلة هذه في: االنطالق مرحلة 
ماديا،  ويمولها الواقع أرض على الفكرة يتبنى من إيجاد هو هنا المقاول يواجه أن يمكن شيء أصعب وربما
 . Fools, Family, Friends ــب يعرف ما إلى المرحلة هذه في األعمال رائد يلجأ ما وعادة

 توسعي أن يمكن، كما الذروة المنتج ويبلغ العرض ينتشر : في هذه المرحلةوالنمو اإلقالع من مبكرة مرحلة 
 وأ الفشل، ويبدأ للمنتج العارضين يتزايد عدد حيث السلبي الضغط فيبدأ األوائل، مبتكريه خارج إلى النشاط

 .التراجع نحو المنحنى تدفع أن ممكن أخرى  عوائق ظهور

 هأن إال المشروع بتمويل( المغامر المال رأس( المغامرين الممولين استمرار من بالرغم :االختفاء مرحلة 
 من المشروع خروج إلى يؤدي ما وهو الموت، وادي تسميتها يمكن مرحلة إلى يصل حتى التراجع في يستمر
 .منخفضة جد تكون  المرحلة هذه في النمو معدالت وأن خاصة التدارك عدم حالة في السوق 

  وإطالق منتجه على تعديالت بإدخال المرحلة هذه في األعمال رائد يستمر :المنحدر تسلق مرحلة 
 يقلفر  الخبرة واكتساب المطبقة االستراتيجيات بفضل جديد من بالنهوض الناشئة الشركة لتبدأ محسنة، إصدارات

 .أوسع نطاق على وتسويقه سعره، وضبط المنتج من الثاني الجيل إطالق ويتم العمل،
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  في وطرحه واالختبار، التجربة مرحلة من ويخرج نهائي بشكل المنتج تطوير يتم :المرتفع النمو مرحلة 
 ىإل 20 أن يحتمل حيث باالرتفاع، المنحنى ويأخذ المستمر النمو في الناشئة الشركة وتبدأ المناسبة، السوق 

   .الضخمة األرباح وتحقيق الحجم اقتصاديات مرحلة لتبدأ الجديد، االبتكار اعتمد المستهدف الجمهور من 30%

 مناخ األعمال وتحديات المؤسسات الناشئة في الجزائر: .3

متغيرات حول المؤسسة يقصد بمناخ )بيئة، محيط( األعمال كل ما يوجد من  تعريف مناخ األعمال: 1.3
  (Pellicelli, 2007, p. 92). أو فشلها احهانجوعلى  وتؤثر على قراراتها

 ي تستثمرالحوافز للشركات لكبنوعية المكان التي تشكل الفرص و كما يعرف بأنه مجموعة العوامل المتعلقة 
  . (Warrick.S, 2005, p. 40)وتنتج وتخلق الوظائف وتتوسع

 وف واألوضاع السياسية واألمنية، االقتصادية واالجتماعية، القانونيةويعرف أيضا بأنه مجمل الظر 
المشروع االستثماري وتتفاعل فيما بينها لتولد  نجاحواإلدارية، والمؤسساتية السائدة في بلد ما، والتي تؤثر على 

 .(4)الحميد، صفحة . أوضاعا جديدة يمكن أن تساعد على جذب االستثمارات أو تؤدي إلى تنفريها
قات المتشابكة والمصالح المتداخلة، التي عالموعة عنكبوتية من المتغيرات والكما يعرف أيضا بأنه مج

 (131، صفحة 2006)فريد، تشتمل على عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية وتؤثر على قرارات المستثمر. 
والعوامل مناخ األعمال هو مزيج األوضاع  يمكن الوصول إلى التعريف التالي:ومن خالل التعاريف السابقة 

قة المستثمر ث فيبلد ما، والتي تؤثر  فيالثقافية والقانونية والدولية السائدة السياسية واالقتصادية واالجتماعية و 
 .تلك البيئة من عدمه فيإيجابا أو سلبا وتجعله يتخذ القرار بممارسة أعماله 

 سلوك تحدد التي والمميزات، الخصائص من بجملة األعمال مناخ يتصف األعمال: مناخ خصائص 2.2
 :أهمها نذكر دراستها، أجل من جهوده يوجه وتجعله قراراته على تؤثر المستثمر والتي

 التي المؤسسات على األعمال مناخ تأثير خالل من يظهر متغيراته: بين والترابط األعمال مناخ وحدة  .أ
 التي بالمعلومات أو تهمها التي بالجوانب تتأثر مؤسسة كلف بها، خاص أعمال مؤسسة مناخ لكل أن فيه تعمل

 فيما وتفاعل ترابط يوجد، إذ البعض بعضها عن منفصلة وحدات ليستفهي  لكن رغم ذلك. عليها تتحصل
 .في نفس الوقت اقتصاديةو  سياسية ذات أبعاد اعتبارها يمكن جهة من الجنائية الممارسات فمثال ،بينها



 

 دودة والمح غير تكوينه في تدخل التي المتغيرات ألن بالتعقد األعمال مناخ يتميز والتقلب: والتغير التعقيد .ب

 والتقلب التغير إلى األعمال مناخ ويصل .جديدة أوضاعا تولد بعضها مع تفاعلها إطار وفي حصرها، يمكن
 ويستوجب القرار اتخاذ عملية ى المستثمرعل يصعب مام معينة أو منطقة صناعة أو معين مستوى  على إما

دد وع والتقاليد والعادات األجور وكذلك آلخر، وقت من تتغير السلع أسعار المثال سبيل فعلى .الجيدة الدراسة
 مستقر أعمال مناخ التمييز بين يمكن هذا على ،آلخر مناخ من تختلف التغير درجة ولكن وغيرها، السكان
 التغير. متوسط آخرو  فيه الحاصلة بالتغيرات التنبؤ يصعب مضطربوآخر 

 عملية اءأثن مستويات عدة إلى األعمال مناخ تقسيم يمكن فيه: للتأثير المستثمر وإمكانية التقسيم قابلية .ت

 كنيم كما ،الدولي أو الوطني أو الجهوي  أو المحلي المستوى  على دراسته عند فيمكن التركيز والتحليل الدراسة
 على يعمل الذي المستثمر والسوق  بنشاط التقسيم ويرتبط ،القطاع أو الصناعة مستوى  على كذلك التحليل
 الفرص على التعرف أجل من بدراسته لذلك يقوم المستثمر سلوك على األعمال مناخ يؤثر كما .مستواه 

 .كبيرا مستثمراأو  امحتكر  خاصة إذا كان األعمال مناخ في يؤثر بدوره ، كماالممكنة والتهديدات

 المقاوالتية لثقافة متسارعاالعالم تناميا يشهد  :مدى مواءمة الواقع االقتصادي ومناخ األعمال في الجزائر 3.2

ل عنه ، نجاح قد يقو م عن تغطيتهوسائل اإلعالو وريادة األعمال الشبانية، وهو تنامي لم تتوان أقالم المحررين 
غيرها فيسبوك"، "واتساب"، "أوبر"، و . "فالتي ذاعت لهالبعض بأنه ال يحتاج ترويجا باعتبار الحظوة والسمعة ال

هي نماذج لشركات ناشئة شقت طريقها للعالمية في وقت قياسي وبطريقة غبر مسبوقة، ومما رشح عن ذلك 
ه أنها وفرت للشباب اإللهام الموقد والمثال الذي يسترشد به، وهو ما التف حوله العديد من الشباب على وج

 .لمضاهاتها وحذو حذوها، والجزائر ليست استثناء من هذا التحول العالميالخصوص في محاولة 

مجاالت لألعمال لم يتم  تمثل أساسا في خفة المنافسة، ووجود عدةأن سوق الجزائر لها ميزات محمودة تورغم 
تعتبر أن الواقع والمشهد االقتصادي واالجتماعي الجزائري له بعض الخصوصيات التي ، إال الخوض فيها بعد

 (2017خيثر، ) :ذكر منهانلنجاح فكرة المشروع، و  أقلم معهوالت عائقا يجب مراعاته

 :اقتصاد مركزي، قائم على شركات كبيرة عادة ما تكون في وضع احتكاري تستحوذ طبيعة االقتصاد الوطني 
يجعل عملية و المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،  على جل أقساط السوق، ما ينجر عنه قصور للدور الذي تلعبه

 .األخرجة خيارا غير متاح بالنسبة للمؤسسات الناشئة
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 :خدماته يضطر  ورداءةقطاع الخدمات يوفر دعامة قوية للمشاريع الناشئة،  ضعف قطاع الخدمات
ثمار ، وهذا ما يزيد من فاتورة استهذه الخدمات بمفردهم المبادرين إلى استثمار جهد وموارد أكثر بغية توفير

 .ثالثية الجهد والوقت والمال

 :األموال  مويل مشاريعهم على حر أموالهم، أوغالبا ما يعتمد المبادرون في الجزائر لت آليات التمويل والدفع"
الصديقة" أو "التمويل الكفالي" المشروط من طرف شركات كبرى، وفي حاالت قليلة توفر "مشتلة المؤسسات" 

اشئة التمويل المنشود، في ظل غياب منصات "التمويل التشاركي" التي تعتبر آلية التمويل الحيوية للشركات الن
عدم أحقية الطلبة الجامعيين في االستفادة من القروض الحكومية المخصصة للمقاولين في العالم من جهة و 

 .من جهة ثانية

 اليحد من سهولة تداول رؤوس األمو وهذا ما يعقد مهمة المبادرين الشباب و  :عدم توفر نظم الدفع الرقمي، 
كما أن غياب مكاتب صرف العملة يحد أيضا من الوصول إلى الموردين في الخارج للحصول على المواد 

 األولية وعدم إمكانية االعتماد على األخرجة.

 ذ إيمكن أن تعيش تحت سقف واحد مع البيروقراطية، ال المقاوالتية  التقليدية في عصر السرعة: اإلدارة
 اإلدارية إلنشاء مؤسسة في أمريكا ما ال يفوق ساعتين، قد تدوم ما يتجاوزبينما تستغرق مثال اإلجراءات 

 زم لنجاتها من االستالب والتقلباتالشهرين في الجزائر، وألن التعجيل بتجسيد فكرة المشروع هو أمر ال
 .ناشئةات الوالتطورات السريعة والمستمرة في العالم فإن النسق اإلداري في الجزائر قد يشكل عائقا أمام المؤسس

 :في  تتصدر الجزائر مرتبة غير متقدمة بالنسبة لخدمات اإلنترنت، الذي تحتكره الرقمنة وخدمات اإلنترنت

 .الجزائر شركة وحيدة في السوق ليس لها منافس، كما أن الرقمنة لم تنفذ بعد إلى معظم القطاعات

 :و لعمل، خصوصا للتوظيف بدوام جزئي، ألم تكرس بعد المنظومة القانونية وقانون ا المنظومة القانونية
 .لعمالة الطلبة دون الشهادة

 :ووسائل نقل السلع وحركة األشخاص داخليا حالة البنى التحتية الجانب اللوجيستي وقنوات المواصالت 
بالد ليست في المستوى الالئق ببلد بحجم قارة "األكبر إفريقيا ومتوسطيا"، وخاصة الطرق الرابطة بين شمال ال

 .حصصا واسعة من السوق  فقدهاوجه المؤسسات الفتية وي جنوبها الشاسع المساحة، وهو ما يقف عتبة فيو 



 

 :م من المتفق عليه في أعراف وأبجديات العلو  اعتبارات اجتماعية ودينية وترسبات النظام االشتراكي

سية، التجارية، إنها ال تدرس الظاهرة ببعدها االقتصادي التجاري البحت بمعزل عن األبعاد االجتماعية، والنف
 والثقافية للمجتمع المستهدف، وهو ما تؤكد عليه جل نماذج دراسة السوق. ومن بين هذه االعتبارات، مسألة

 القروض التي تخصصها الدولة للمقاولين نظرا لطبيعتها الربوية، فالفرد الجزائري يتسماإلحجام عن تناول 
 .عموما بأنه محافظ، وبالتالي فإن القروض الربوية هي عائق أمام رواد األعمال

 توفير المناخ المالئم لنجاح المؤسسات الناشئة:  4.2
ضرورة تحسين البيئة القانونية لريادة األعمال في الجزائر، من خالل إصدار تشريعات تمثل حزمة  -

قانونية تضم مفهوم المؤسسات الناشئة وحاضنات األعمال ومسرعات األعمال وتوضح الشكل القانوني لها 
 ؛الصغيرة والمتوسطةوكيفيات مزاولة نشاط المؤسسات الناشئة وضرورة التفريق بينها وبين المؤسسات 

يجب أن يحتوي النص القانوني على طرق تمويلها والدخول في رأس مالها ومساهماتها في الجباية  -
 ؛المحلية، و توفير التشريع القانوني ترخيصا لفتح حساب جاري بالعملة الصعبة

بعض  لى الجزائر مع حرية نقلإي رواد األعمال حرية التنقل من و ضرورة استصدار تشريعات تعط -

 ؛في مجال نشاط المؤسسات الناشئة التكنولوجيات الدقيقة والتي تدخل
سن تشريعات قانونية تمكن الموظف من إنشاء مؤسسته الناشئة ولو بمنحه إجازة من ثالث سنوات  -

إلنشاء مؤسسته وبعد انقضاء اإلجازة يخير الموظف بين العودة إلى منصبه أو مواصلة تسييره لمؤسسته 
من بعض األعباء  الجبائية التي تعفي رواد األعمالإصدار حزمة من اإلصالحات القانونية  الناشئة، مع

 ؛قفزة قوية في رأس مالها الجبائية ولمدة زمنية معلومة قابلة للمراجعة في حال حققت المؤسسة الناشئة

ير للمؤسسات إعادة النظر في الحقوق الجبائية للدولة على تلك المؤسسة، وكذا تسهيل إجراءات التصد -
 ؛لناشئة والصغيرة والمتوسطةا
لتي قد تؤدي إلى اضرورة الحرص على أهمية تحسين المؤشرات المالية للوقاية من األزمات المالية  -

على اندثار المؤسسات الناشئة، وهذا من خالل تجسيد مفاهيم الصحة المالية للمؤسسة لتوضيح رؤية 
 ؛المستوى اإلداري 
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، ، إعفاءات( والتمويل غير الرسميالتنويع بين التمويل الرسمي )البنوك، حوافزالتركيز على أهمية  -
رفع العراقيل المفروضة على التمويل، مع تحديث المنظومة المالية، بما يمكن من التوجه نحو تمويل و 

 ؛المؤسسات الناشئة بالرغم من درجة الخطورة المرتبطة بها
ر المباشر للمؤسسات الناشئة على غرار أدوات الصكوك ضرورة ترسيخ ثقافة التمويل التشاركي غي -

االهتمام بالتمويل اإلسالمي وخلق و وكذلك إدخال عدة شركاء مع بقاء ملكية المؤسسة لصاحب المشروع، 

ن ممنتجات مالية مطابقة لتعاليم الشريعة اإلسالمية تساهم في تمويل المؤسسات الناشئة نظرا لعزوف فئة 
 ؛دة الربوية في البنوك التقليديةالتمويل بسب الفائ رواد األعمال عن طلب

إتباع نظام تمويل المشروعات الناشئة والصغيرة يتماشى وطبيعة هذه المؤسسات واالستفادة من  -
 ؛التجارب الدولية حتى تتمكن من مواجهة المعيقات التي تحد من تقدمها

بخطة الدولة في دفع عجلة التنمية تمويل مشاريع تخرج الطلبة، خصوصا المشاريع التي لها عالقة  -
االقتصادية، مع تكييف وتحيين طريقة تدخل مختلف هيئات دعم إنشاء المؤسسات الناشئة تماشيا مع 

 ؛ت والظروف االقتصادية الحاليةالمتغيرا
انتهاج إستراتيجية إلنقاذ االقتصاد الوطني وامتصاص وتغطية الخسائر االقتصادية، وذلك بإحداث  -

 ؛األزمة، ودعم المؤسسات الناشئة لمتابعة آثار هذه صندوق وطني
مرافقة أصحاب المؤسسات من خالل تحمل الدولة لمساهمات المؤسسات الناشئة، واستحداث صندوق  -

ضمان المؤسسات الناشئة من أجل تقليص المخاطر الناجمة عن إفالسها، وإعفائها من الضريبة على 

 الدخل لمدة خمس سنوات.

 :الخاتمة. 4
 مقارنة مفهومها عن التطلعات وبعيدة مستوى  ودون  بدايتها في زالت ال الجزائر في الناشئة المؤسسات إن
 التي تعترضها، التمويل صعوبة ذلك إلى ضف التكنولوجي، المجال عن بعدها بحكم  وذلك المتقدمة بالدول
 في كبيرا دورا تلعب التي األعمال حاضنات وأهمها داعمة هيئات وجود عدم بسبب المستثمرين وعي وغياب
 تبني محاولة رغم الجزائر، في جدا محدودة تعتبر والتي واستمراها، المؤسسات من النوع هذا و تطوير مرافقة

 التكنولوجيا مجال في تنشط الناشئة المؤسسات أغلب بالضرورة ليست أنه ودعمها، وباعتبار تشجيعها سياسة



 

 تساهم كما الشغل، مناصب توفير في كبير بشكل تساهم أنها الجزائر المؤسسات الناشئة في دراسة من اتضح

 بالتعاون  وتشجيعها ودعمها هيئات هذه دور وتسهيل يجب تفعيل وعليه المحروقات، خارج الصادرات تنمية في
 .األنسب بالشكل عملها وتهيئة ظروف العلمي، البحث ومراكز المختلفة التمويل مؤسسات مع

 في النقاط التالية: هذه الورقة البحثيةإليها  تالنتائج التي توصلوعموما يمكن حصر 
 إبداعية فكرة لطرح يهدف التكنولوجيا، على الغالب في يعتمد النشأة حديث كيان الناشئة المؤسسات تعتبر -

 التأكد؛ عدم حالة ظل وفي كبيرة مالية احتياجات ظل في سوق جديدة وفتح
 في السيما مؤسساتال هذه لتطور المالئم المناخ توفير أجل الجهد من من المزيد بذل إلى تحتاج الجزائر -

 ؛كورونا جائحة تحديات ظل
 من نوع وهذا الضمانات، قلة رغم ضخمة تمويالت إلى األحيان من العديد في الناشئة المؤسسات تحتاج -

 من المشاريع هذه احتضان إلى تعمد أخرى  معنوية هيئات تبرز وهنا إقراضها، على تحجم البنوك المشاريع
 وغيرها؛ والفنية المادية المالية، تقديم المساعدات االستشارات، تقديم خالل

 األولى المراحل في المشروع احتضان على تعمل قانوني أساس ذات مؤسسات المؤسسات الناشئة تعد -

 الدعم؛ من ومتكاملة شاملة بمجموعة تزويده خالل من النطالقه
 والمراسيم القوانين صدور تأخر اأهمه األسباب من العديد إلى الجزائر فيالمؤسسات الناشئة  تأخر رجعي -

 تهاإلدار  الالزمة الكفاءات نقص ،تهابأهمي واالقتصادي السياسي الوعي ضعف ،للمؤسسات الناشئةالمنظمة 
 جزائر؛ال في العمومية والهيئات اإلدارات منها تعاني تزال ال التي البيروقراطية والعراقيل العقبات ،هاوتسيير 

ه هذ أغلبف رائدة، تجربة توجد ال أنه إال الناشئة تالمؤسسا إنشاء في المحدودة المبادرات بعض وجود رغم -

 ؛أخرى  لدول سابقة لتجارب محاكاة مجرد أنها نع فضال اإللكتروني، التسويق مجال في تنشط المشاريع
 ةالزياد تؤكده ما وهذا الناشئة، المؤسسات دعم في به المنوط دورها الجزائر في األعمال حاضنات تلعب لم -

انتشارها  وقلة األجهزة هذه مفهوم حداثة إلى يعود المحتضنة، والسبب الناشئة المؤسسات في عدد الطفيفة
 ؛بها المشاريع أصحاب ومعرفة
 :باآلتي توصي فإنها الحالية، الدراسة إليها توصلت التي النتائج على وبناء

 دعم فيالناشئة  المؤسسات بأهمية المشاريع ألفكار الحامل والشباب المستثمرين أوساط في الوعي نشر -

 ؛مشاريعهم
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 القانونية، الظروف تهيئة عن فضال العلمي، البحث ومراكز بالجامعات المؤسسات الناشئة ربط ضرورة -
 ؛لذلك والبشرية المادية

  ؛المؤسسات الناشئة مجال في الرائدة العالمية التجارب من االستفادة -
  ؛لمؤسسات الناشئةا لنشاط مواتية بيئة توفير في تسهم التي القانونية التشريعات تفعيل -
 .المجال هذا في جديد هو ما كل ومواكبة المؤسسات الناشئة في المسيرين وتأهيل تكوين على العمل -
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