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Abstract: 

 
Startups, are the main driver of economic development today. These 
are, projects established to grow rapidly with an innovative activity 

linked to modern technologies. They are characterized by their small 

size and high risk which makes financial institutions reluctant to 

finance them. The Algerian legislator intervened to regulate the mode 

of obtaining the mark of a” Startup”, without paying attention to its 

legal form and being satisfied with the general provisions governing 
commercial companies. However, this study showed that the 

simplified joint stock company, compared to the rest of the 

companies, is the most appropriate legal form for these projects, 

which it is proposed to regulate to avoid the deficiency defined by the 

provisions of the emerging projects. 
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 دراسة مقارنة :المؤسسات الناشئة من منظور قانون

 

 2 كريمة كريم

 

 الملخص
، هي مشإري    ع  ي إلوقت إلحإلي

 
إلمشإري    ع إلنإشئة إلمحرك إألسإسي للتنمية إإلقتصإدية ف

أنشئت لتنمو برسعة وهي ذإت نشإط إبتكإري يرتبط أكثر بإلتكنولوجيإت إلحديثة، تمتإز 
ي تمويلهإ. تدخل 

 
دد ف ة تدفع إلمؤسسإت إلمإلية ؤل إلثر بصغر حجمهإ وبمخإطرة كبثر

ع إلجزإئري لتنظيم   إألهتمإمطرقة إلحصول عىل عالمة مؤسسة نإشئة، من دون إلمرسر
كإت إلتجإرية. لكن، أظهرت  ي وإإلكتفإء بإألحكإم إلعإمة إلمنظمة للرسر

بشكلهإ إلقإنون 
ي إألكثر 

كإت، هي إلشكل إلقإنون  ي إلرسر
ر
كة إلمسإهمة إلمبسطة مقإرنة ببإف إلدرإسة أن شر

ح تنظيمهإ لت ي يقثر
فإدي إلنقص إلذي تعرفه أحكإم تنإسبإ مع هذه إلمشإري    ع، وإلتر

 .إلمشإري    ع إلنإشئة

، إلنشإط إإلبتكإري، إلشكل : الكلمات المفتاحية وع إلصغثر إلمؤسسإت إلنإشئة، إلمرسر
كة ، إلرسر ي

 .إلقإنون 
 

 
مقدمة: ال  

إلضخمة فقط بل حتر  إألموإلتسىع إلدول لتشجيع حرية إلمبإدرة وإإلستثمإر، مع فتح إلمجإل ليس ألصحإب رؤوس 
ي إلوقت إلحإلي إلقإئم عىل إقتصإد إلمعرفة

 
ي  إإلستثمإر أصبحبأن  ،لصغإر إلمستثمرين وللشبإب إلجإمىعي خإصة ف

 
ف

ي رؤوس 
 
ي يفوق بكثثر إإلستثمإر ف مع تزإيد سيطرة إلتكنولوجيإ إلحديثة بمختلف إنوإعهإ. بمعت   إألموإلإلجإنب إلبرسر

إلجديدة إلمرتكزة عىل إلنشإطإت وإلخدمإت إلمستحدثة إلقإئمة عىل تكنولوجيإ ت إإلفكإر إلمبتكرة أصبحقد 
يىعي  إألعمإلمن طرف روإد  إألهتمإمإلمعلومإتية محل 

ع. ومإ يعكس ذلك، هو إلتوجه إلترسر وحتر من طرف إلمرسر
ة وإلمتوسطة، وإلتوجه نحو تنظيم إلمؤسسإت إلنإشئة إلمهتمة بتطوير منتج  وإلحكومي نحو تشجيع إلمؤسسإت إلصغثر

ي إلسوق ولكنهإ تحتإج لتمويل إل تمتلكه إلمؤسسة، ليتم تمويلهإ ومعإملتهإ معإملة خإصة لضأو 
 
مإن خدمة مطلوبة ف

ي قد تحققهإ  أسبإبت إإلن من أصبحبقإئهإ. ومثل هذه إلمشإري    ع 
تعزيز تطور ونمو إلدولة بإلنظر للمكإسب إلعديدة إلتر

 . ي وقت قصثر
 
 وف

وع إلصغثر إلذي بدأ للتو". تقسم إل جزأين:   Startupإلمؤسسة إلنإشئة أو  STARTكلمة إنجلوأمريكية يقصد بهإ"إلمرسر
يقصد بهإ إإلنطالق بنمو شي    ع، فهي إذن مشإري    ع   "إلنمو إلرسي    ع وإلقوي"، وإلربط بننهمإبمعت   UPبمعت  "إإلنطالق" و

عىل أنهإ" إلمؤسسإت إلشإبة  Larousse (Encyclopedie LAROUSSE,2020)لتنمو برسعة، ويعرفهإ معجم  أنشئت
ي قطإع إلتكنولوجيإت إلحديثة"، 

 
 Jeune entreprise innovante, notamment dans le »إلمبتكرة، خصوصإ ف

secteur des nouvelles technologies ».  يرجع إستعمإل هذإ إلمصطلح إل مإ بعد إلحرب إلعإلمية إلثإنية نتيجة
، كإت رأسمإل إلمخإطر)بوضيإف وزبثر ي إلرتبإط 90، صفحة2020ظهور شر

(، وإنترسر أكثر مع تسعينيإت إلقرن إلمإض 
ي مست جميع إلقطإعإت خإصة إلمإلية منهإ، وإإلمثلة عديدة  إلمشإري    ع إلنإشئة بتكنولوجيإ إلمعلومإ

نت إلتر ت وإإلنثر
كإت إلتإلية:  ،,Intel, Microsoft , Apple, Yahoo, Googleكإلرسر ي

ومثل هذه  (،10-9، إلصفحإت2009-2008،)سبتر
ي تعتثر ""منظمة مؤقتة تبحث عن نموذ 

ة لهذه إلمشإري    ع إلنإشئة، إلتر كإت تؤكد إلخصإئص إلممثر  ج أعمإل قإبل إلرسر
 Une organisation temporaire à la recherche d'un business model »للتصنيع ومرب  ح ويسمح بإلنمو" 

industrialisable, rentable et permettant la croissance » (RHATTAT&DELPERIER,2016). 
كإت إعمأو  كمإ تعتثر شر (، jeunes pouces , jeunes entreprises)إبةإلمنشآت إلشأو  مشإري    ع حديثة إلنشأة تسىم بإلثر

،ؤبدإعنشأت من فكرة ريإدية  ة للنمو وإإلزدهإر برسعة) بورنإن وصولي (، لذلك 134صفحة 2020ية وأمإمهإ إحتمإإلت كبثر
فإن أغلب تعريفإت إلمؤسسإت إلنإشئة تربطهإ بخصإئص نشإطهإ إإلبتكإري وشعة نموه، فهي "مؤسسة تسىع إل 

كة خدمةأو  جديد  منتجتسويق وطرح  ، وبغض إلنظر عن حجم إلرسر مجإل أو  قطإعأو  مبتكرة تستهدف بهإ سوق كبثر
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ي مقإبل تحقيقهإ لنمو قوي وشي    ع مع إحتمإل جنيهإ أل
 
 ربإحنشإطهإ، كمإ إنهإ تتمثر  بإرتفإع عدم إلتأكد ومخإطرة عإلية ف

ي حإلة نجإحهإ")بوإلشعور،
 
 (.420،صفحة2018ضخمة ف

ي مرحلتهإ إلمبكرة من إلتشغيل مستقلة قإنونإ إل يتجإوز عمرهإ عرسر وتعتثر   
 
ة ف كة جديدة عإدة مإ تكون صغثر أيضإ" شر

ي وإحد 
 
، تعمل ف ذإت إلنمو أو  أكثر من إلقطإعإت ذإت إؤلمكإنيإت إلمرتفعةأو  سنوإت من تإري    خ تسجيلهإ إلرسىمي

، (.رغم عدم وجود تعريف دقيق 23-19، إلصفحإت2019إلمرتفع، وهي قإبلة للتطوير ومربحة )إلكاللدة وإلحمصي
هإ من إلمشإري    ع إلكالسيكية هإ عن غثر )  للمؤسسإت إلنإشئة، لكنهإ تمتإز بمجوعة خصإئص تمثر  عىل إلنحو إلتإلي

 :( RHATTAT & DELPERIER ,2016 ؛424-422إلصفحإت ،2018 بوإلشعور،
إيد إلذي يهدف ؤل تحسير  منتجلهإ قدرة قوية عىل إإلبتكإر. يمكن تحديد نوعير  رئيسيير  م -  ن إإلبتكإر: إإلبتكإر إلمثر 

"،أو  (،IPhoneسلعة موجودة )عىل سبيل إلمثإل: تطورإتأو  خدمةأو   تسويق منتجإتأو  يكون "إإلبتكإر إلمبإشر
كإت إلعإدية أو  خدمإت جديدة جذرًيإ )مثل ظهور إلهإتف إلمحمول(، وهو نشإط موجه لسوق ضخم، عكس إلرسر

ي 
 تكون منتجإتهإ عإدية لسوق محدد تمت درإسته منذ إلبدإية. إلتر

كة نإشئة هدفهإ إلرئيسي إلنمو إلرسي    ع) وهو مإ يعكس كلمة" - كة  ،"(upؤمكإنإت نمو قوية، فهي شر يتعير  عىل إلرسر
ي لنموهإ، وإيجإد تمويل ومستثمرين جدد )إلحصول عىل إلتمويالت إلخإرجية 

إلبحث عىل إلدعم إلمإلي وإلفت 
كإت إلعإدية  ؤضإفة (، فبدإيتهإ تكون متأرجحة بير  إإلنطالق وإلنضج للنمو إلمستمر إلرسي    ع أمإ إلرسر ي

للتمويل إلذإنر
إجع وتزول، وهو مإ يجعل طرق إلتمويل تختلف أو  فمرإحل نموهإ تختلف فبدإيتهإ بإإلنطالق ثم إلنضج لتستمر  تثر

 غثر عإدية.  ربإحإلن غإيتهإ إلوصول أل
كة قإدرة عىل إلمنإفسة دإئًمإ. فؤن إلمشإري    ع إلنإشئة تتطور وفقإ إلتكيف إلمستمر وإل - مرونة، وذلك حتر تكون إلرسر

لعملية إإلبتكإر إلمستمر عىل أسإس "بدء إلتشغيل إلخإلي من إلهدر"، وهي عملية تسمح بإطالق إلمشإري    ع برسعة 
 من خالل نهج قإئم عىل إلتعلم، وإلتحقق وإلتجريب وإلتكرإر. 

إلمرتبطة بخصوصية إلنشإط، وهي تعريف إقتصإدية: تجعل إلمشإري    ع إلنإشئة ترتبط بنشإط  إمإ إلتعإريف -
ي  ي دو مردودية وشي    ع إلنمو . أو  إقتصإدي مبتكر إنتإجر

 خدمإنر
تهإ من إلركإئز إألسإسية لتحقيق إلنمو  -إلمشإري    ع إلنإشئة-هتمت إلجزإئر بهذه إلمشإري    عأ ، وإعتثر ي إلوقت إلحإلي

 
خإصة ف

ي    ع ينظم طريقة منح إلعالمة إلمرتبطة بهإ أصبحو  إمج إلوطنية للتنمية، لذلك عملت عىل وضع ترسر ي إلثر
 
-لهإ مكإن ف

يىعي بهذه إلمشإري    ع منذ تنظيم  إألهتمإمحتر تستفيد من إلمزإيإ إلمحددة قإنونإ. وقد بدأ  -عالمة "مؤسسة نإشئة"
إلترسر

كإت رأسمإل إإلستثمإري بموجب إلقإنون رقم وط ممإرسة نشإطهإ بموجب إلمرسوم ، م11-06شر ع تحديد شر
ي تستفيد منهإ بموجب إلقإنون رقم ، ثم بتنظيم بعض جوإنبهإ كإإلمتيإزإت إلجبإئية56-08إلتنفيذي

إلمتضمن 14-19إلتر
، منهإ 07-20وإلقإنون رقم 2020قإنون إلمإلية لسنة  :1إلمتضمن قإنون إلمإلية إلتكميىلي

يبة عىل إلدخل إؤلجمإلي  عفإءإؤل  -
ي وإلض 

يبة عىل إألأو  من إلرسم عىل إلنشإط إلمهت  كإت وذلك لمدة  ربإحإلض  إلرسر
 ثالث سنوإت من تإري    خ بدإية إلنشإط،

يبة إلجزإفية  عفإءإؤل   - كة خإضعة لنظإم إلض  وط متر كإنت إلرسر يبة إلجزإفية إلوحيدة ضمن نفس إلرسر من إلض 
 إلوحيدة،

ي تقتنيهإ بعنوإن ؤنجإز مشإريعهإ إإلستثمإرية،من إلرسم عىل عفإءإؤل  -
  إلقيمة إلمضإفة للمعدإت إلتر

ي إلخزينة يرتبط بإلمؤسسإت    -
 
كمإ تستفيد من إلتسهيالت وإإلمتيإزإت إلمإلية، بإإلستفإدة من حسإب للتخصيص ف

ية للقر  وض إلبنكية لتمويل إلنإشئة لضمإن تمويل إلقروض إلبنكية لفإئدة إلمشإري    ع إلنإشئة، مع وضع نسب تحفثر 
إلدولة  ؤعإنإتإلتكوين وإحتضإن إلمؤسسإت وذلك بإإلعتمإد عىل إؤليرإدإت إلمقيدة فيه وإلمرتكزة أسإسإ عىل 

 ونإتج إلرسوم غثر إلجبإئية وموإرد ومسإهمإت أخرى. 

وط منح عالمة مؤسسة نإشئة،  254-20لتتدخل إلحكومة مؤخرإ بموجب إلمرسوم إلتنفيذي رقم  وأيضإ لتحديد شر
ي  نشإءؤل  356-20بموجب إلمرسوم إلتنفيذيرقم

وتنظيم مؤسسة ترقية وتسيثر هيإكل دعم إلمؤسسإت إلنإشئة وإلتر
قية وتسيثر هيإكل دعم إلمؤسسإت إلنإشئة إل سيمإ 

ع أدإة إلسلطإت إلعمومية لتنفيذ إلسيإسة إلوطنية لثر هإ إلمرسر إعتثر
 (.10،صفحة356-20) إلمرسوم إلتنفيذي4/1لمإدةإلحإضنإت وإلمرسعإت وتطوير إإلبتكإر تطبيقإ ل

وع صغثر ذو نشإط ريإدي إبتكإري يعتمد عىل إلتقنية وإلتكنولوجيإت إلحديثة، ويمتإز  وبإعتبإر إلمؤسسة إلنإشئة، مرسر
ي فؤن إلمقإول سثر 

كإت إلتقليدية. وحتر يكون لهإ وجود قإنون  جع بمخإطرة مرتفعة مع إلتطور وإلنمو إلرسي    ع مقإرنة بإلرسر
وعه أكثر حمإية وإستمرإرية مع تسهيل  ي تحقق له ولمرسر

كإت إلمنظمة وإلتر كإت لالختيإر بير  أشكإل إلرسر لقإنون إلرسر
ع إلجزإئري إلمرتبطة بإلمؤسسة إلنإشئة، بإؤلضإفة ؤل تلك  ي أصدرهإ إلمرسر

يعية إلتر للتمويل.. فهل تعد إألحكإم إلترسر
كإت كإفية لوضع تنظيم  ي للمؤسسإت إلنإشئة أم إل بد من صيإغة نصوص أخرى تكفل لهذه إلمتعلقة بأشكإل إلرسر

قإنون 
يعإت إلمقإرنة؟ ي وتضمن لهإ إلتطور وإلنمو إلرسي    ع مثلمإ فعلت بعض إلترسر

 إلمشإري    ع إلوجود إلقإنون 
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ع إلجزإئري من تنظيم إلمؤسسإت كإت إلنإشئة مقإرنة بغثر أو  فإلغإية من إلدرإسة ترتكز عىل معرفة موقف إلمرسر ه إلرسر
ي إلذي تتخذه وإلذي يتنإسب مع خصوصنتهإ بإإلعتمإد عىل أحكإم 

يعإت، وذلك بإلتعرف عىل إلشكل إلقإنون  من إلترسر
ئ  وع نإسر وع صفة مرسر ي تمنح للمرسر

كإت إلتجإرية، مع تحديد أهم إلركإئز إإلسإسية إلتر إلقإنون إلتجإري إلمنظمة للرسر
ي ستسهل عليه إلحقإ عملية تمويله وإستفإدته 

ه حإليإ ألي  وذلك بإعتبإر هذه إلمشإري    ع ينجذب ،من إإلمتيإزإتوإلتر
وع إقتصإدي. ستتم إؤلجإبة عن  ي مرسر

 
ي أن يجسد أفكإره إإلبتكإرية ف

 
 إلشبإب إلجإمىعي إلرإغب ف

صغإر إلمستثمرين وحتر
ع إإلشكإلية إلمطروحة عن طريق درإسة إلمقصود من إلمؤسسإت إلنإشئة بنإًء عىل إلمفهوم إلمحدد من  طرف إلمرسر

كة إلتجإرية إألنسب لتنظيم هذه إلمشإري    ع مقإرنة مع بعض -إلمبحث إإلول-إلجزإئري ، ثم إلتعرف عىل شكل إلرسر
يعإت إأل  ي -جنبية إلترسر

. ليكون إلمنهج إلمعتمد هو إلمنهج إلتحليىلي بدرإسة تحليلية وصفية لألحكإم -إلمبحث إلثإن 

ي 
يعية إلمنظمة للمؤسسإت إلنإشئة وإلتر ، وأيضإ إلمنهج إلمقإرن وذلك 254-20يتضمنهإ إلمرسوم إلتنفيذي رقمإلترسر

ي إلذي تمنحه للمؤسسإت إلنإشئة حتر تسهل عملية 
يعإت إلمقإرنة من إلشكل إلقإنون  قصد إلتعرف عىل موقف إلترسر

ي    ع إلجزإئري.  يعإت وإلترسر  إلمقإربة بير  هذه إلترسر
 

يع  للمؤسسات الناشئة   المبحث األول: المفهوم التشر
كمإ سبق ذكره، فقد تعددت إإلجتهإدإت إلفقهية لتعريف إلمؤسسة إلنإشئة، ولكن معظمهإ إعتمد عىل خصإئصهإ    

ع لتحديد معإلم لتحديد مفهوم  إت قصد تعريفهإ. ونتيجة لخصوصية هذإ إلنوع من إلمؤسسإت فقد تدخل إلمرسر وممثر 
: أن إلمؤسسة إلنإشئة هي إلقإنون إلجزإئأو  لهإ، سوإء تعلق إألمر بإلقإنون إلتونسي  ع إلتونسي كل  ري. فقد إعتثر إلمرسر

ي    ع إلجإري به إلعمل ومتحصلة عىل عالمة إلمؤسسة إلنإشئة، بأن إل يكون قد مر عىل  كة تجإرية مكونة طبقإ للترسر شر
ي )
ية ومجموع أصولهإ ورقم أعمإلهإ إلسنوي 8تكوينهإ أكثر من ثمإن  سقفإ يحدده ( سنوإت، إل يتجإوز عدد موإردهإ إلبرسر

، إل يملك رأسمإلهإ بنسبة تفوق إلثلثير  أشخإص طبيعيير   كإت إستثمإر ذإت رأسمإل تنميةأو  أمر حكومي صنإديق أو  شر
ي رأسمإل تنمية

 
كة للتوظيف ف ي    ع أو  صنإديق مسإعدة عىل إإلنطالقأو  مشثر هإ من مؤسسإت إإلستثمإر بحسب إلترسر غثر

كإت نإشئة أو  إلجإري به إلعمل ي منوإلهإ إإلقتصإدي عىل إلصبغة إلمجددة خصوصإ منهإ إلتكنولوجيإ،  أجنبيةشر
، أن ينبت 

ي وإلرإبع) إلقإنون إلتونسي رقم
 عىل إلفصلير  إلثإن 

ً
لسنة  20ينطوي نشإطهإ عىل ؤمكإنية هإمة للنمو إإلقتصإدي، إعتمإد

2018.) 
ع إلجزإئري، فقد عرفهإ بموجب إلمإدة (، كل مؤسسة خإضعة 10،صفحة254-20م) إلمرسوم إلتنفيذي رق11أمإ إلمرسر

م إلمعإيثر إآلتية: 
) -1للقإنون إلجزإئري، وتحثر ي

يجب أن يعتمد  -2( سنوإت، 08يجب أإل يتجإوز عمر إلمؤسسة ثمإن 
 إألعمإليجب أإل يتجإوز رقم  -3أي فكرة مبتكرة، أو  نموذج أعمإلأو  خدمإتأو  نموذج أعمإل إلمؤسسة عىل منتجإت

كة -4إلسنوي إلمبلغ إلذي تحدده إللجنة إلوطنية،  عىل إألقل من قبل  %50مملوكإ بنسبة  أن يكون رأسمإل إلرسر
 -5من طرف مؤسسإت أخرى حإصلة عىل عالمة " مؤسسة نإشئة"، أو  صنإديق إستثمإر معتمدةأو  أشخإص طبيعيير  

ة بمإ فيه إلكفإية عإمل. وإعتمإدإ عىل  250يجب أإل يتجإوز عدد إلعمإل  -6 ،يجب أن تكون ؤمكإنيإت نمو إلمؤسسة كبثر
ي عدة نقإط أشإر 

 
: إنهإ مؤسسة ألي  هذإ إلمفهوم، سنتم إلتفصيل ف ي

 
ع وربطهإ بإلمؤسسة إلنإشئة، وإلمتمثلة ف هإ إلمرسر

ت نشإطإ إبتكإ ة ومتوسطة لقلة عدد إلعمإل فيهإ ولخصوصية ملكية رأسمإلهإ خإضعة للقإنون إلجزإئري، بإشر ريإ صغثر
 يجعل منهإ تنمو برسعة وذلك لمدة إل تتجإوز ثمإنية سنوإت، وتكون متحصلة عىل عالمة مؤسسة نإشئة. 

وع صغثر   متوسط خإضع للقإنون إلجزإئريأو  إلمطلب إألول: إلمؤسسة إلنإشئة مرسر

وط وإألحكإم وإؤلجرإء وع خإضع للقإنون إلجزإئري، يتم تأسيسهإ وفقإ للرسر ي إلمؤسسة إلنإشئة هي مرسر
 
إت إلمحددة ف
ي 
إلقإنون إلجزإئري، حتر تصبح خإضعة له، وهو مإ سنتم إلتفصيل فيه إلحقإ عند محإولة إلتعرف عىل إلشكل إلقإنون 

 إلمنإسب لهإ. 
وع صغي    متوسطأو  الفرع األول: المؤسسة الناشئة مشر

ع لعدد عمإلهإ  وع صغثر ومتوسط وذلك بإلربط مع إلحد إألقص إلذي حدده إلمرسر تعتثر إلمؤسسة إلنإشئة مرسر
ة وإلمتوسطة)إلقإنون رقم 250وهو (، فؤن 02-17عإمل، وبإلرجوع ؤل إلقإنون إلتوجيهي لتطوير إلمؤسسإت إلصغثر

ة وإلمتوسطة بإعتمإد عدة مع ع إلجزإئري عرف إلمؤسسة إلصغثر ي عدد إلعمإل ورقم إلمرسر
 
 إلسنوي إألعمإلإيثر تتمثل ف

وع مهمإ كإنت طبيعتهإ إلقإنونيةأو  إلحصيلة إلسنوية، وذلك بإعتبإرهإ كل مؤسسةأو  تقوم بإنتإج إلسلع و/أو  مرسر
 إل أو  إلخدمإت تستغل من وإحد ؤل مإئتير  وخمسير  شخصإ وإل يتجإوز رقم أعمإلهإ إلسنوي أربعة ماليثر دينإر جزإئري،

فمإ أكثر  %25( دينإر جزإئري، وتكون مستقلة بمعت  إل يتملك رأسمإلهإ بمقدإر 1يتجإوز مجموع حصيلتهإ إلسنوية مليإر)
. بمعت  آخر، ؤذإ تجإوزت إلمؤسسة إلحدود -منه 5بموجب إلمإدة -مجموعة مؤسسإت أخرىأو  من قبل مؤسسة

إ: لتشغيله  وعإ كبثر عإمل، مع تجإوز رقم أعمإله إلسنوي أربعة ماليثر  250أكثر من إلمعيإرية إلمحددة سإبقإ ستعتثر مرسر
كة أخرىأو  دينإر جزإئري ي أو  تتجإوز حصيلته إلسنوية مليإر دينإر جزإئري، وإل تكون مستقلة بأن تكون فرعإ لرسر

 
عضوإ ف
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كة مرإقبة وأخرى تإبعة بسبب تملك أكثر من  كإت نتيجة وجود شر كة أخرى من رأسمإلهإ من طر  % 25تجمع للرسر ف شر
 .2(59-75وفقإ ألحكإم إلقإنون إلتجإري)إألمر رقم

طإ إخر مرتبط برقم  ع شر ، بأإل يتجإوز رقم أعمإلهإ إلحد إلذي تعينه إللجنة إلوطنية، ولكن لم إألعمإلكمإ قد وضع إلمرسر
ة وإلمتوسطة. لذلك، فإنه  ة لتحديده، ممإ يدفع إل إإلعتمإد عىل إألحكإم إلمنظمة للمؤسسإت إلصغثر تتدخل هذه إألخثر

إ متوسطة بإإلرتكإز أكثر عىل رقم  ة وأخثر ة جدإ ثم صغثر مجموع إلحصيلة عمإل أو إأل يمكن تصنيفهإ إل مشإري    ع صغثر
 (، فتعتثر إلمؤسسة إلنإشئة: 02-17)إلقإنون رقم 11أكثر من إعتمإده عىل عدد إلعمإل تطبيقإ للمإدة

وع صغثر جدإ متر كإنت تشغل من شخص وإحد ؤل تسعة) - ( أشخإص، ورقم أعمإلهإ إلسنوي أقل من 9مرسر
( ين)مجموعة حصيلتهإ إلسنويأو  ( مليون دينإر جزإئري،40أربعير  ( مليون دينإر جزإئري، تطبيقإ 20ة إل يتجإوز عرسر
 (؛02-17) إلقإنون رقم10للمإدة 

ة) - وع صغثر لتشغيلهإ مإ بير  عرسر )10أو مرسر  400( شخصإ ورقم أعمإلهإ إلسنوي إل يتجإوز 49( ؤل تسعة وأربعير 
ي أو  مليون دينإر جزإئري

)  9جزإئري تطبيقإ للمإدة مليون دينإر  200مجموع حصيلتهإ إلسنوية إل يتجإوز مإئتر
 (؛02-17إلقإنون رقم

- ( وع متوسط، ؤذإ كإنت تشغل مإ بير  خمسير  )50أو مرسر ( شخصإ، ورقم أعمإلهإ إلسنوية 250( ؤل مإئتير  وخمسير 
مجموع حصيلتهإ إلسنوية مإ بيي   أو  ( ماليثر دينإر جزإئري،4( مليون دينإر جزإئري ؤل أربعة)400مإ بير  أربعمإئة)

 (.02-17) إلقإنون رقم8( دينإر جزإئري تطبيقإ للمإدة 1ن دينإر جزإئري ؤل مليإر )مليو  200

: مدى استقاللية المؤسسة الناشئة من ناحية ملكية رأسمالها  
 
 الفرع الثان

ة وإلمتوسطة أإل يتملك رأسمإلهإ بمقدإر  ي إلمؤسسإت إلصغثر
 
ط ف ع إلجزإئري، يشثر فمإ أكثر من قبل  %25ؤذإ كإن إلمرسر

ط أن يمتلك أو  مؤسسة مجموعة مؤسسإت أخرى، فإنه بخصوص إلمؤسسإت إلنإشئة له موقف مخإلف، فهو يشثر
مؤسسإت نإشئة، وهي نسبة أو  صنإديق إإلستثمإر أو  من رأسمإلهإ من طرف أشخإص طبيعيون %50عىل إألقل 

يكون بنسبة تفوق إلثلثير  بموجب إلفصل إلثإلث)  منخفضة مقإرنة بإلقإنون إلتونسي إلذي يجعل ملكية رأسمإلهإ 
إط تلك إلنسبة ؤل خصوصية هذه إلمشإري    ع وصعوبة 3(1237، صفحة2018لسنة  20إلقإنون عدد . ويرجع سبب إشثر

 إإلستثمإري، فهنإ إلملكية قد تكون: أو  تمويلهإ بإلطرق إلعإدية فإنه يتم إللجوء ؤل إلطرق إلمرتبطة برأسمإل إلمخإطر 
وع بير  مؤسسيه دون طلب إلمسإهمإت وإلتمويالت إلخإرجية، فإألفكإر ؤمإ  - ي إلمرسر

: وذلك متر بقر للشخص إلطبيىعي
من أو  من إألصدقإءأو  إإلبتكإرية وإلريإدية ترتبط بإؤلنسإن ونتيجة لقلة موإرده إلمإلية فهو يلجأ إل تمويالت عإئلية

ي أنشأت لهذإ إلغرض، وتعتثر إل
مؤسسإت إلموجودة وإلحإملة لعالمة مؤسسة نإشئة إألقرب صنإديق إإلستثمإر إلتر

 لملكية رأسمإل هذه إلمشإري    ع إلرتبإطهإ بنشإطهإ. 
-  : ي

 
 كمإ قد تكون للشخص إلمعنوي وإلمتمثل ؤمإ ف

  كة مسإهمة يحوز رأسمإلهإ مستثمرون عموميون كة رأسمإل إإلستثمإري : وهي شر خوإص، أشخإص أو  شر
( وإلمنشأة وفقإ لإلجرإءإت إلمحددة قإنونإ 11-06) قإنون رقم9و 8، 7موإد معنويير  تطبيقإ للأو  طبيعيير  

كإت إلنإشئة بأن تحوز إكثر 7، صفحة56-08)إلمرسوم إلتنفيذي ي إلرسر
 
ي يمكنهإ إإلستحوإذ عىل حصص ف

( . وإلتر
 46إدة ( إلمعدلة بموجب إلم11-06) قإنون رقم18من رأسمإلهإ وذلك كإستثنإء وحيد من خالل إلمإدة  %49من 

ي هذه إلحإلة ستكون مإلكة عىل إألقل ل4، صفحة07-20)إلقإنون رقم
 
كة إلنإشئة،  %50(، ف من رأسمإل إلرسر

ي طور إلتأسيس
 
ي مؤسسإت ف

 
إلتحويل، وذلك عن طريق رأسمإل إلمخإطرة أو  إلنمو أو  ألن دورهإ إلمشإركة ف

كة، رأسمإل  ؤنشإءالل إلذي يشمل رأسمإل إإلنطالقة قبل نشإط إلمؤسسة، رأسمإل إلتأسيس خ وتأسيس إلرسر
جإع إلمسإهمإت، تطبيقإ للمإدتير   نشإءبعد إؤل  إلنمو

ي إلنمو وإلتوسع، وإسثر
 
 (.11-06)قإنون رقم4و 2وإلرغبة ف

  ،كة نإشئة أخرى، بمعت  مؤسسإت متحصلة عىل عالمة مؤسسة نإشئة تسىع ؤلنمإء نشإطهإ أو من طرف شر
ي 
 
كة أخرى ف ه إلجزإئري إل يمثر  أو  نشإءطور إؤل عن طريق تملك رأسمإل شر إلنمو، وإلقإنون إلتونسي عكس نظثر

كة نإشئة أخرى بير  إلوطنية وإأل  ي تملك رأسمإل شر
كإت إلنإشئة إلتر ، 07-20) إلقإنون رقمجنبية بخصوص إلرسر

 (.4صفحة
 

وع يستغل لمدة معينة نشاطا ابتكاري يمتاز بالنمو الش  : المؤسسة الناشئة مشر  
 
 ي    عالمطلب الثان

إ له ونموإ شيعإ لحدإثته     ي إستغالل نشإطه إإلبتكإري، فهو يتوقع نجإحإ كبثر
 
وع بدأ ف مإ دإم إلمقإول صإحب إلمرسر

ي غإلب إألحيإن عىل إلتكنولوجيإت إلحديثة
 
ي طور أو  أنه يطرح ويسوق لمنتوجأو  وإعتمإده ف

 
خدمة مبتكرة، فإنه يكون ف

وع عدد سنوإت إلنمو وإلتوسع يحتإج عىل دعم وتشجيع.  ع أن إل يتجإوز عمر إلمرسر ط إلمرسر ومن هذإ إلمنطلق فقد إشثر
كثر  عىل نوعية إلنشإط إلمستغل. 

، مع إلثر  معير 
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وع ليناسب مراحل نموه ط عدم تجاوز ثمانية سنوات من عمر المشر  الفرع األول: يشير
وع  ط عدم تجإوز مدة زمنية معينة من وجود إلمرسر ع إلجزإئري إشثر ي إلحصول عىل عالمة مؤسسة إلمرسر

 
إلرإغب ف

( ي
ي ثمإن 

 
ه إلتونسي  ،(254-20)إلمرسوم إلتنفيذي رقم 11/1( بموجب إلمإدة 08نإشئة، تتمثل ف وهو بذلك يتشإبه مع نظثر

ي إلفصل
 
ي    ع إلسنغإلي  (2018لسنة 20) إلقإنون إلتونسي رقم3/1ف

يعإت أخرى تجعل 4وحتر إلترسر .عىل خالف ترسر

)تكون عأو  سنوإت7إلمدة ي إلتكنولوجيإ إلحيوية كإلقإنون إلهندي، وإإلتحإد 10رسر
 
( سنوإت للمشإري    ع إلمختصة ف

 ، )إلكاللدة وإلحمصي ي ي خمس سنوإت سوإء كإن 22-21، إلصفحإت2019إألورنر
 
(، وفيه من يجعل إلمدة أقض تتمثل ف

إط مدة ثمإنية أو  إلنشإط تكنولوجيإ  نوإت يرتبط أيضإ بمدة صالحية س -08-إبتكإري فقط كإلحكومة إإلمإرإتية. وإشثر
 .5منح عالمة "مؤسسة نإشئة" بإلنسبة للقإنونير  إلجزإئري وإلتونسي 

ي جعل تلك إلمدة إلزمنية طويلة
 
وتطوير هذه إلمشإري    ع يستغرق وقتإ  ؤنشإءيرجع ؤل أن عملية -سنوإت08-وإلسبب ف

أطول لصغر حجم إلسوق وقلة طرق إلتمويل وخدمإت إلدعم وإلحوإفز، وضعف إؤلحسإس وإلشعور بإلمسؤولية من 
وإل يتكلون فقط عىل إلتمويالت وإلحوإفز، وخالل هذه إلمدة  إألعمإلطرف أصحإب هذه إلمشإري    ع بإعتبإرهم من روإد 

، تظهر مرإحل تطور إلمشإري    ع )إلكاللدة وإلحمصي ي
 
، 2018؛بوإلشعور،25-24، إلصفحإت2019إلنإشئة وإلمتمثلة ف

 (: 422-421إلصفحإت 
وع - وع: مرحلة سإبقة لتكوين إلمرسر عدة أو  مرحلة إلفكرة، حيث يتوجه شخصأو  مرحلة قبل إنطالق إلمرسر

كثر وإلبحث عن سلوكيإت ية جديدة، ترتكز هذه إلمرحلة عىل إلدرإسة وإلتفؤبدإعأشخإص بطرح نموذج لفكرة 
ي ومسإعدإت حكومية،

وع تمويل ذإنر ي بدإية إلمرسر
 
ي تكون غإلبإ ف

 وأذوإق إلمستهلك، مع درإسة طرق إلتمويل إلتر
وع وتسىم بإلمرحلة إألولية - إلخدمة أو  بدإية إلتشغيل: يتم ؤطالق إلجيل إألول من إلمنتجأو  مرحلة إنطالق إلمرسر

دد إ ي تقديمه، ويتم إللجوء للعإئلة وإألصدقإء للحجم إلكبثر إلمخإطرة وإلذي يتطلب تمويال أكثر تثر
 
لبنوك ف

وي    ج،  وإلحإجة للثر

إجع ويبدأ بإلفشل، فرغم  - إيد إلمنإفسير  قد يثر  
مرحلة مبكرة من إؤلقالع وإلنمو: تصل بإلمنتج للقمة ولكن بثر

وع ؤل أدن  إلمست كة تعرف ترإجع شديد للمرسر ويإت، ممإ يتحتم عىل أصحإبه ؤدخإل إستمرإرية إلتمويل ؤإل أن إلرسر
ي 
إت جديدة ؤلعإدة إإلنطالق، وخالل هذه إلمرحلة يتم إلبحث عن تنظيم قإنون  تعديالت وإلعمل عىل إكتسإب خثر

وع ؤضإفة للبحث عن إلتمويل ولكن بدرجإت متفإوتة؛  وهيكىلي منإسب يضمن إلتطور للمرسر

ي هذه إلمرحلة، بأن يتم تطوير وتحسير   مرحلة إلتوسع: تظهر نتإئجأو  مرحلة إلنمو إلمرتفع -
 
إلمرإحل إلسإبقة ف

وع أو  إلمنتج ي إلذي سيسيطر عىل إلسوق إلمنإسبة له، وهو مإ سيضمن للمرسر
ي شكلهإ إلنهإنئ

 
إلخدمة وإخرإجهإ ف

ي عدد نسبة إلمتعإملير  إلمعتمدين عىل 
 
إلنمو إلرسي    ع وخروجه من مرحلة إلتجريب ؤل إلنمو إلمستمر مع تزإيد ف

كة من وع، ممإ سيحقق للرسر  ضخمة.  أربإحتجإت وخدمإت إلمرسر

ية بدإعلالنطالف بفكرته إؤل  إألعمإلفإلمؤسسة إلنإشئة، ليست غإية بحد ذإتهإ بل مرحلة مؤقتة يمر بهإ رإئد    
وة. فهي تمر بمرحلة زمنية معينة تحتإج فيهإ للمرإفقة وإإلحتضإن وإلتو  وع متطور خإلق للثر  جيه. وإإلبتكإرية ؤل مرسر

: موضوع النشاط المستثمر مرتبط باالبتكار وال   
 
 مع خاصية النمو الشي    ع بداعالفرع الثان

ي تكون عإلية إلمخإطرة، فظهورهإ إرتبط بإألفكإر بدإعإلمشإري    ع إلنإشئة تقوم عىل إألفكإر إلمستحدثة وإؤل   
ية وإلتر

ي لهإ عالقة أكثر 
ي إلجإمعإت وإلتر بقطإع إلتكنولوجيإت إلحديثة. وإإلبتكإر إلمرتبط إإلبتكإرية للشبإب خإصة خريجر

إعإت إلجديدة بشكل حضي، ولكن كل تكنولوجيإ جديدة  نظإمأو  أسلوبأو  بإلمشإري    ع إلنإشئة، إل يقصد به دإئمإ إإلخثر
منتوج مستحدث له سوق تستقبله وفرص وإعدة، يتطور وينمو برسعة وهو بحإجة لطرق تمويل غثر تقليدية لتلبية أو 
 تطبيق نتإئج أعمإل بحثية. أو  جيإته، قد يقوم عىل تطوير أفكإر موجودةحإ
  ررتبط أساسا بالتننولوييات الحديثإبداع  أوال: النشاط  

يعإت تربط تعريف  كإت إلنإشئة نجإحإ وتطورإ هي تلك إلمرتبطة بإلتكنولوجيإ، وهو مإ جعل بعض إلترسر أكثر إلرسر
ي منوإلهإ إإلقتصإدي عىل 

ط أن" ينبت  ي    ع إلتونسي إلذي يشثر إلمؤسسة إلنإشئة بإستعمإل إلتكنولوجيإت إلحديثة كإلترسر
ي 
يعإت 18-20 إلفقرة إلرإبعة) إلقإنون رقمإلصبغة إلمجددة خصوصإ منهإ إلتكنولوجية" إلفصل إلثإن   أجنبية (، وترسر

وإإلبتكإر وإستعمإل إلتكنولوجيإت إلحديثة لخلق قيمة  بدإعجعلت إلقإنون إلمنظم لتكوينهإ وترقيتهإ يرتكز عىل إؤل  أخرى
إلمعرفة تكون قإئمة عىل أو  . فقد تكون هذه إلمشإري    ع ذإت تكنولوجيإ متطورة6مضإفة وتنإفسية محلية ودولية

ي سيكون لهإ تأثثر كبثر عىل إلتنمية إإلقتصإدية لتوليدهإ عدد معتثر من منإصب إلشغل مع نموهإ إلرسي    ع، 
وإإلبتكإر وإلتر

، فإلقطإع إلنشإطي  ، إلذكإء إإلصطنإعي ي ي إلمجإل إلتكنولوجر
 
وهي مشإري    ع غإلبإ مإ تكون مملوكة من طرف مهندسير  ف

ي إلمتسإرع، وهو نشإط ينطوي هنإ يرتكز عىل إلمعرفة بإعتبإرهإ مص ة إلتنإفسية ويتمثر  بإلتقدم إلتكنولوجر در رئيسي للمثر 
ة و  ي مجإل إلتكنولوجيإ إلمتقدمة عىل  مع معدل تغيثر مرتفع.  أربإحعىل مخإطر كبثر

 
كإت إلنإشئة إلعإملة ف وتعتمد إلرسر

إتيجية للتمإيز لتتمكن من موإجهة إلمنإفسة كأنشطة: إلتجإرة  ي مرإحلهإ إألول من دورة حيإة إلمنتج عىل إسثر
 
إألقل ف
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ونيةإؤل ونية، إلخدمإت إلصحية إؤللكثر )إلكاللدة ، إلتعليم إلعإلي عن بعد، إلنرسر لالقتصإد إلمعلكثر ي
لومإنر

،  (.23-22، إلصفحإت2019وإلحمصي
مصطلح  إألعمإليرتبط إإلبتكإر بركإئز إلتنمية إلمستدإمة إلثالث وهي إإلقتصإد وإلمجتمع وإلبنئة، وإإلبتكإر وريإدة   

كة قوقل  تبط لتشجيع موظفيهإ عىل إلتفكثر وإلتضف كروإد لألعمإل، ألن إإلبتكإر إلريإدي إل ير GOOGLEإبتكرته شر
ي 
 
 إألعمإلبمجموعة معينة دون إألخرى فمصإدره مختلفة بل وقد تكون غثر متوقعة، فإإلبتكإر وريإدة أو  بمستوى ثقإف

ي فضإئهإ إلتقليدي، ومن دون  إألعمإلتربطهمإ عالقة تكإملية، فمن دون إإلبتكإرإت إلتكنولوجية إلجديدة تبقر ريإدة 
 
ف

تمول وتسوق منتجإت  إألعمإلإر حبيسة عقول أصحإبهإ، فريإدة تبقر إإلبتكإرإت مجرد أفك إألعمإلريإدة 
، ي  (.333-332، إلصفحإت2017إإلبتكإر)إلزعتر

ء مإ جديد له قيمة ملحوظة للفرد وإلجمإعةبدإعويقصد بإؤل  ي
ي يتم فيهإ خلق سر

أو  إلصنإعةأو  إلمنشأةأو  ، إلعملية إلتر
أفكإر جديدة تعتمدهإ أو  لف عن إلتغيثر إلذي هو سلوكهو إبتكإر له قيمة ذإت معت  فهو يخت بدإعإلمجتمع، فإؤل 

كة–إلمنظمة  إستخدإمهإ، وهي تتسم أو  وإلجإري إلعمل بهإ  متشإبهة عن تلك إلسإئدةأو  قد تكون مختلفة-إلرسر
ي إؤل  بدإعبإلشمولية وإإلستمرإرية، كمإ أن إلتغيثر يختلف عن إؤل 

 
ي تكون مرتفعة ف

كمإ   ،بدإعمن حيث إلمخإطر وإلتكلفة إلتر
إع إلذي هو إبتكإر إف  بدإعمقصود هإدف عىل عكس إؤل  يختلف عن إإلخثر إلذي ينطوي عىل لمحة إؤلشر

)دمحم، ئ ، له عالقة بإلخدمة، بدإع(. قد يكون إؤل 4، صفحة1989إلمفإجر ، تنظيىمي ي ي إلتسويق، فصوره أو  تكنولوجر
 
ف

إ،   بدإعمتعددة. كمإ قد يهدف إؤل  إع إلذي يأخذ وقتإ قصثر
إع إل منتج وقد يأخذ وقتإ طويال عكس إإلخثر ؤل تحويل إإلخثر

ي )غيإط وبوقموم، أو  جذريأو  كمإ أن إإلبتكإر قد يكون ترإكىمي 
 (.56-53، إلصفحإت 2009جزنئ

حإجإت إلسوق بطريقة ومن هذإ إلمنطلق، فؤن إلمؤسسإت إلنإشئة تقوم بأعمإلهإ عىل أفكإر ريإدية إبتكإرية، ؤلشبإع   
نت  ذكية وعضية، فيعتمد مؤسسوهإ عىل إلتكنولوجيإ للنمو وإلتقدم وأيضإ للعثور عىل تمويل من خالل موإقع إألنثر

، فنشإطهإ يعتمد غإلبإ عىل إلتكنولوجيإت إلحديثة، وهو مإ يعطي لهإ إألعمإلوإلبحث عن مسإعدإت من حإضنإت 
ي إلفصل إلصبغة إلمجددة لمسإيرتهإ للتحوإلت 

 
ع إلتونسي ف إلتكنولوجية، إعتمإدإ عىل إلمفهوم إلذي إعتمده إلمرسر

 (.2018لسنة 20)إلقإنون إلتونسي رقم4إلثإلث إلفقرة 
 ثانيا: يمتاز نشاط المؤسسة الناشئة بالنمو الشي    ع 

ة لكن بإلمقإبل تعرف نموإ  إألعمإلإلنشإطإت إلمرتبطة بإإلبتكإر وريإدة  شيعإ متر تم تمويلهإ  تمتإز بإلمخإطرة إلكبثر
وإحتضإنهإ بطريقة صحيحة ستكون إنطالقتهإ ونموهإ بشكل شي    ع، وتمثل إلحإضنإت إألطر إلتنظيمية إلهإدفة لترسي    ع 
ي 
ي إلحصول عىل إلموإرد وإلتمويالت إلمإلية إلتر

 
كإت إلنإشئة لمإ تقدمه من مسإعدإت ف إلنمو وتفعيله ونجإح هذه إلرسر

ي تمتإز بإلنمو إلرسيعة: إلتجإرة إؤلتحتإجهإ وبرسعة ومشورإت ق
ونيةإنونية وتجإرية وتدريبية. ومن أهم إألنشطة إلتر ، لكثر

إلتوإصل وإلمجتمع وإلتعليم وخدمة إلعمالء وإلتطبيقإت إؤلنتإجية، فأكثر أو  إألنشطة إلمرتبطة بإلتقنيإت إلحديثة
،-مإل إلتقنيإت إلحديثةإستع—إألنشطة إستعمإإل هي إلمتعلقة بإلمجإإلت إلمرتبطة بإلتقإنة ضي ، إلصفحإت 2019)قثر

351-353.) 
 

وع  وع تحصل عىل عالمة مؤسسة ناشئة وه  تختلف عن المشر المطلب الثالث: المؤسسة الناشئة ه  مشر
 المبتنر: 

إم إؤلجرإءإت إلشكلية إلمحددة قإنونإ للحصول عىل  حتر تسىم إلمؤسسة بمؤسسة نإشئة، فغنه يجب بمعت  يجب إحثر
ي إلموإد من عالمة

 
إم إلخطوإت إلمحددة ف ، 254-20من إلمرسوم إلتنفيذي  15إل  12" مؤسسة نإشئة"، وذلك بإحثر

ي خطوتير  أسإسنتير  همإ: تقديم إلطلب وإلرد عىل إلطلب. 
 
ي يمكن تحديدهإ ف

 وإلتر
 الفرع األول: تقديم طلب الحصول عىل مؤسسة ناشئة

ي تقديم إلطلب عثر 
 
ونيةإلبوإبة إؤلأول ؤجرإء، يتمثل ف إلوطنية للمؤسسإت إلنإشئة، فمإ دإمت إلبوإبة إلمستعملة هي  لكثر

ونيةمن طبيعة  ونيةفمن إلمفروض أن إلطلب وإلوثإئق إلمقدمة ستكون هي إألخرى بإلطريقة إؤل ؤلكثر ع لكثر ، لكن إلمرسر
ورة أن تتم إلعم ، وجملة تلك أشإر ؤل تقديم إلطلب وإرفإقه بمجموعة وثإئق دون إلحديث عن ض  ي

ون  لية بشكل إلكثر
ي إلمإدة 

 
-20)إلمرسوم إلتنفيذي رقم12إلوثإئق تؤكد بأن إلمؤسسة تم إنشإؤهإ وتبإشر نشإطهإ بطريقة قإنونية إلمحددة ف

254.) 
: نسخة من إلسجل إلتجإري) مستخرج إلسجل إلتجإري    ي

 
ونيإ ممإ يسهل إرفإقه  أصبحتتمثل تلك إلوثإئق ف إلكثر

ونيإ  كة) إلذي قد يكون ؤلكثر ، نسخة من إلقإنون إألسإسي للرسر ي
ي وإإلحصإنئ

ونيإ بإلطلب(، وبطإقة إلتعريف إلجبإنئ إلكثر
ي للتأمينإت إإلجتمإعية 

ي إلصندوق إلوطت 
 
(، شهإدة إإلنخرإط ف ي

ون  إمإم عدم وجود نص يمنع من تحرير عقد رسىمي إلكثر
ي للتأمينإت إإلجتمإعية لغثر إإلجرإء، نسخة من مرفقة بقإئمة إسم

ي إلصندوق إلوطت 
 
ية لألجرإء، شهإدة إإلنخرإط ف

ة لمستخدمي  إلكشوف إلمإلية للسنة إلجإرية، مخطط أعمإل إلمؤسسة مفصال، وإلمؤهالت إلعلمية وإلتقنية وإلخثر
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فإلوثإئق إلمرفقة بإلطلب، ترتبط    إ. مكإفأة متحصل عليهأو  إلمؤسسة، وعند إإلقتضإء كل وثيقة فكرية وأي جإئزة
كة لنشإطهإ، مع إلمؤهالت إلعلمية  ي مع وثإئق لهإ عالقة ببدإية ممإرسة إلرسر

كة إلمنشإة وشكلهإ إلقإنون  بتحديد هوية إلرسر
ي تثبت إلخإصية إؤل 

وع وإلمتعإملير  معه ببدإعإلتر هم بأن إلمؤسسة أعالمية لنشإطهإ، يقصد من خاللهإ حمإية إلمرسر
ت نشإطهإ. إلمنشإة تم تأسيسهإ م ي وبإشر

 سبقإ بشكل قإنون 

: رد اللجنة الوطنية عىل طلب الحصول عىل عالمة مؤسسة ناشئة  
 
 الفرع الثان

أسهإ إلوزير إلمكلف    ي يثر
إلخطوة إلثإنية، هي إلتعرف عىل رد إللجنة إلوطنية عىل إلطلب إلمقدم. بحيث تقوم إللجنة إلتر

، ممأو  بإلمؤسسإت إلنإشئة  لوزإرإت مختلفة) إلمإلية، إلمؤسسإت إلنإشئة، إلتعليم إلعإلي وإلبحث إلعلىمي
ثله مع ممثلير 

يد وإلموإصالت إلسلكية وإلالسلكية، إلصنإعة، إلفالحة، إلصيد إلبحري، إلرقمنة، إإلنتقإل إلطإقوي وإلطإقإت  إلثر
ي أجل أقصإه ثالثون) ((، بإلرد عىل254-20)إلمرسوم إلتنفيذي رقم3إلمتجددة تطبيقإ للمإدة 

 
( يومإ إبتدإء من 30إلطلب ف

ي 
 
ي تقديم إلوثإئق، وعىل صإحب إلطلب تقديم إلوثإئق إلنإقصة ف

 
تإري    خ ؤيدإع إلطلب، توقف إلموإعيد بسبب إلتأخر ف

 عىل إلمإدة  15أجل 
ً
 4يومإ من تإري    خ إخطإره من إللجنة تحت طإئلة رفض طلبه. ورد إللجنة يتخذ صورتإن إعتمإد

 ( بأن: 254-20رسوم إلتنفيذي رقم)إلم
سنوإت قإبلة للتجديد مرة وإحدة حسب  4قد يكون إلرد إمإ ؤيجإبيإ، بمنح عالمة مؤسسة نإشئة للمؤسسة لمدة  -

ي إلبوإبة إؤل
 
ونيةإإلشكإل نفسهإ. ويتم نرسر قرإر منح هذه إلعالمة ف إلوطنية للمؤسسإت إلنإشئة تطبيقإ للمإدة  لكثر

 (؛254-20قم)إلمرسوم إلتنفيذي ر 15

ونيإ، وهو أ - يره من طرف إللجنة وإخطإر صإحب إلطلب بذلك إلكثر و يكون إلرد سلبيإ، برفض إلطلب إلذي يجب تثر
ونيإ حتر تتم عملية إرفإق إلوثإئق بطريقة ي رقمنة إؤلدإرإت إلن إلتعإمل سيكون إلكثر

 
ة ألي  مإ يتطلب معه إؤلشإع ف

ونيةو  ي هذإ إلقرإر بطلب من صإحب إلطلب، وتقوم إللجنة بإخطإره  إلكثر
 
مإ بير  إؤلدإرإت.. يمكن ؤعإدة إلنظر ف

ي أجل إل يتجإوز ثالثير  )
 
ونيإ ف ي إلكثر

 ( يومإ من تإري    خ ؤيدإع إلطلب. 30بإلرد إلنهإنئ

 
كة تجارية تتناسب مع متطلباتها الخاصة  : المؤسسة الناشئة شر  

 
 المبحث الثان

هإ من إلمشإري    ع، وإلمرتكزة أسإسإ عىل إلفكرة إؤل للمؤسسة إ     هإ عن غثر ية للنشإط بدإعلنإشئة مجموعة خصإئص تمثر 
ع  ة مقإبل إلنمو إلرسي    ع إلذي يعرفه، وإذإ كإن إلمرسر كة ولكن له مخإطرة كبثر إلمرإد إستغالله عن طريق تأسيس شر

كإت تجإرية،  لكن يفهم ذلك من خالل نصوصه وإلوثإئق إلجزإئري لم ينص ضإحة عىل أن إلمؤسسإت إلنإشئة شر
كة وفقإ للقإنون إلجزإئري ط تقديمهإ للحصول عىل عالمة " مؤسسة نإشئة"، وهو مإ يستلزم تأسيس شر إلمطلب -إلمشثر

ي إألكثر تنإسبإ مع هذه إلمشإري    ع-إألول
ي -، وذلك بإتخإذ إلشكل إلقإنون 

 .-إلمطلب إلثإن 
كة تجار  ورة تأسيس شر  ية وفقا للقانون الجزائري. المطلب األول: ض 

ي    ع إلجإري به إلعمل تطبيقإ  كة تجإرية مكونة طبقإ للترسر ع إلتونسي بنص ضي    ح بأن إلمؤسسإت إلنإشئة شر يعتثر إلمرسر
)إلقإنون إلتونسي رقم ي

ي    ع إلجزإئري، فال وجود لنص ممإثل، لكن يظهر 7(2018لسنة 20للفصل إلثإن  . أمإ بإلرجوع للترسر

ع حض إلنظ إطه تقديم إلسجل إلتجإري بأن إلمرسر كإت إلتجإرية، إلشثر ي إلرسر
 
ي إلذي يحكم إلمؤسسة إلنإشئة ف

إم إلقإنون 
وع إلفردي إلذي إل يستقل عن شخصية  كإت، ممإ يفهم منه إستبعإد نظإم إلمرسر مع نسخة من إلقإنون إألسإسي للرسر

ي إلسجل إلتجإر 
 
كة إلمحإصة ألنهإ غثر ملزمة بإلقيد ف تب عنهإ ميالد شخص معنوي ي وإلصإحبه كمإ تستبعد شر . 8يثر

ط أن تكون إلمؤسسة إلنإشئة  يعإت مقإرنة كإلقإنون إلهندي إلذي يشثر ولكن دون تحديده لشكل معير  عىل خالف ترسر
 ، كة ذإت مسؤولية محدودة مسجلة وفقإ للقإنون إلهندي)إلكاللدة وإلحمصي  (.22-21، إلصفحإت2019شر

وع المبتنرالفرع األول: فالمؤسسة الناشئة    مستقل تختلف عن المشر
 
كة لها ويود قانون  شر

: فهذإ ؤبدإعي فإلمؤسسة إلنإشئة حتر وغن كإن نشإطهإ     وع إلمبتكر من عدة نوإجي  ومبتكر، فهي تختلف عن إلمرسر
كة،   9مجموعة أشخإص طبيعيير  أو  إألخثر يرتبط دإئمإ بشخص طبيىعي  ي تتعلق بوجود شر

عكس إلمؤسسة إلنإشئة إلتر
وع مبتكر يتطلب إتبإع  إن طريقة إكتسإب عالمة هذهكمإ  وع إلسإبق. فمنح عالمة مرسر ة تختلف عن عالمة إلمرسر إألخثر

ونيةبإيدإع طلب عثر إلبوإبة إلوطنية إؤل -متعددإأو  منفردإ -ؤجرإءإت محددة قإنونإ بأن يتقدم إلشخص إلطبيىعي   لكثر
وع وأوجه إإل  ة أو  بتكإر فيه، مع إلمؤهالت إلعلمية و/ للمؤسسإت إلنإشئة مع تقديم عرض حول إلمرسر إلتقنية، وخثر

وع وعند إإلقتضإء كل وثيقة ملكية فكرية وأي جإئزة  16مكإفأة متحصل عليهإ بموجب إلمإدتير  أو  إلفريق إلمكلف بإلمرسر
( (. وتمنح إلعالمة كأقص حد لمدة ستة سنوإت )سنتير  قإبلة للتجديد مر 254-20)إلمرسوم إلتنفيذي رقم 17و تير 

 عىل إلمإدة
ً
ي إل تتجإوز ثمإنية254-20)إلمرسوم إلتنفيذيرقم19إعتمإد

 -08-( أقل من مدة عالمة إلمؤسسة إلنإشئة إلتر
وع  ي إلجإمعإت -سنوإت)أرب  ع سنوإت تجدد مرة وإحدة(، فأصحإب إلمرسر ي إلبدإية -غإلبإ شبإب خريجر

 
سيهتمون ف

وع ومإ ية وإخرإجهإ للوجود، أمإم قلبدإعبتجسيد فكرتهم إؤل  تهم وعدم درإيتهم بطريقة تأسيس وتسيثر إلمرسر ة خثر
 يحتإجه إلسوق وكيفية خلق مكإن لهم دإخله. 
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وعهم إإلبتكإري، سيضطرون ؤل إلبحث عن تمويل ومرإفقة لتوسيع نشإطهم وإإلستمرإر  ي أول ثمإر مرسر
ولكن، بعد جت 

ي تقدمهإ حإضنإت فيه، وقصد إإلستفإدة من تمويل صنإديق إإلستثمإر ومن إلمرإفقة 
أو  تإبعة للقطإع إلعإم إألعمإلإلتر

ئ ممإ أو  إلخإص وع نإسر إكة بننهمإ فيمإ يخص إإليوإء وإلتكوين وتقديم إإلستشإرة وإلتمويل، يجب أن يكون إلمرسر بإلرسر
وطهإ، وتعتثر مدة سة وع مبتكر عىل -06-يدفعهم لطلب هذه إلعالمة متر توإفرت شر  سنوإت كإفية لالنتقإل من مرسر

ي أفكإر إبتكإرية وريإدية، تعتثر إلمرحلة إلمتطورة 
 
. بمعت  آخر، فإلمؤسسة إلنإشئة بإعتبإرهإ تستثمر ف ئ وع نإسر مرسر

وع مبتكر كونه شخص طبيىعي  . أو  لمرسر  مجموعة أشخإص طبيعيير 
كة يجب  : المؤسسة الناشئة شر  

 
  إالفرع الثان

 
 ثبات تأسيسها بشكل قانون

ة تمكنهم من إلتعرف عىل طرق بعد مرور مدة زمنية عن بدإية إ وع إإلبتكإري، يكون أصحإبه إكتسبوإ خثر نطالق إلمرسر
إمإت  تسيثر وتنظيم إلمشإري    ع ومإ هي إلسبل إلممكن إعتمإدهإ لحمإية مصإلحهم بتحديد مسؤوليتهم ومإ هي إإللثر 

وعهم، وأل  كة تجإرية منإسب لمرسر إم إلقإنونية إلوإقعة عىل عإتقهم. وذلك بإختيإرهم شكل شر جل ذلك إل بد من إحثر
يك) متضإمن ي تختلف بإختالف نوع إلرسر

ي إلرضإ وإألهلية إلتر
 
ي أو  موضي أو  إألركإن إلموضوعية إلعإمة إلمتمثلة ف

 
يك ف شر
وعير  غثر مخإلفير  للنظإم إلعإم وإآلدإب إلعإمة، ؤضإفة ؤل  كة ذإت مسؤولية محدودة( مع وجود محل وسبب مرسر شر

كإت أخرى( إألركإن إلموضوعية إلخإص كإء فيهإ دون شر ع وحدد عدد إلرسر كإت تدخل إلمرسر كإء) توجد شر ة من تعدد إلرسر
إك وتقديم إلحصص وإقتسإم إأل ي  ربإحونية إإلشثر

 
، فيجب إفرإغه ف كة عقد شكىلي

وتحمل إلخسإئر. وبإعتبإر عقد إلرسر
وط إلمحددة قإنونإ  إم إلرسر وهو من سيقدم إإلستشإرة إلختيإر  قإلب رسىمي بتحريره أمإم إلموثق إلذي سنتأكد من إحثر

وع، مع  كة إلذي ينإسب إحتيإجإت إلمرسر ي إلسجل إلتجإري  أعالمشكل إلرسر
 
كة عن طريق إلقيد ف إلغثر بتأسيس شر

ونيةبإؤلمكإن إلقيإم بهإ بطريقة  أصبحوإلقيإم بإؤلشهإرإت إلقإنونية وهي شكليإت  (. 85-67، إلصفحإت2018)كريم،ؤلكثر
كة خإضعة للقإنون إلجزإئري تتمتع بإلشخصية إلمعنوية، يقدم  وب  هذه إلطريقة ستصبح إلمؤسسة إلنإشئة بإعتبإرهإ شر
قإنونهإ إلتأسيسي مع مستخلص إلسجل إلتجإري ؤلثبإت تأسيسهإ بإلطريقة إلقإنونية إلصحيحة، وإلمستخلص سيقدم 

ونيةبطريقة   (.111-15إلمحددة قإنونإ)إلمرسوم إلتنفيذي بإلطريقة ؤلكثر

كة الذي رتناسب مع خصائص ومتطلبات المؤسسات الناشئة : شكل الشر  
 
 المطلب الثان

كة ذإت  كة إلتضإمن، إلمسإهمة، وإلرسر : شر ي
 
كإت إلتجإرية، تتمثل ف نظم إلقإنون إلتجإري إلجزإئري خمسة أشكإل للرسر

ي إلت
كتر ي 10وصية إلبسيطة وإلتوصية بإألسهمإلمسؤولية إلمحدودة، مع ؤضإفة شر

يعإت إلمقإرنة إلتر ، عىل خالف إلترسر
كة منإسبإ للمؤسسة إلنإشئة يجب أن  ي للرسر

كة إلمسإهمة إلمبسطة. وحتر يكون إلشكل إلقإنون  تنظم أشكإل أخرى كرسر
ين وحمإية ذمتهم إل كإء وإلمسثر كإء، مع حمإية حقوق إلرسر شخصية، إلتأقلم يمتإز بإلمرونة ويسمح بدخول وخروج إلرسر

كإت إألشخإص من أو  إلسهل مع مختلفة إألنشطة ذإت إلحجم إلصغثر  . من خالل ذلك، سنتم إستبعإد شر إلحجم إلكبثر
كة ذإت إلمسؤولية إلمحدودة ؤإل أنهإ تظهر غثر منإسبة لهذه  تنظيم هذه إلمشإري    ع، وعىل إلرغم من خصإئص إلرسر

كة إلمس كة إلمسإهمة فتظهر أكثر حجمإ من قدرإت إلمشإري    ع إلمشإري    ع ؤذإ مإ قورنت مع أحكإم شر إهمة إلمبسطة، أمإ شر
ه من إألشكإل.  ي دون غثر

ي بدإية إنشإئهإ. وذلك أمإم عدم وجود نصوص تلزم بإختيإر شكل قإنون 
 
 إلنإشئة عىل إألقل ف

كإت إألشخإص من ؤمكإنية تنظيمهإ للمشإري    ع إلنإشئة  إلفرع إألول: تستبعد شر
كإت    يك يؤثر عىل وجود شر ، وكل مإ يمس شخص إلرسر كإت إلقإئمة عىل إإلعتبإر إلشخصي إألشخإص، هي تلك إلرسر

كة إلتضإمن كة، تعتثر شر كة إلتوصية إلبسيطة 11إلرسر . وبمقإرنة 12أفضل مثإل لهإ تطبق أحكإمهإ عىل شر

ي  مع متطلبإت إلمشإري    ع إلنإشئة، يظهر عدم تنإسبهإ  (MERLE,1999,pp.135-137)خصإئصهإ
ألن تكون إلشكل إلقإنون 

 :  لتنظيمهإ، من خالل مإ يىلي

كإء متضإمنون  - فون إلتجإرة بل نتيجة ألنهم شر كإء إلمتضإمنون يكتسبون صفة إلتإجر، ليس إلعتبإرهم يحثر إلرسر
كة وجودإ وعدمإ، 59-75) إألمر رقم551/1تطبيقإ للمإدة كإء عالقة شخصية قوية ترتكز عليهإ إلرسر (، تربط بير  إلرسر

كإء منهإ ودخول آخرين جدد ؤإل إستثنإًء ونإذرإ مإ يقع ذلك. أمإ إلمؤسسة إلنإشئة  فال  يمكن إلسمإح بخروج إلرسر
تكز عىل وجود إلفكرة إؤل  يك قد بدإعفثر ية إلريإدية إلمرإد إستثمإرهإ بشكل مرب  ح، لذلك إل يهمهإ شخص إلرسر

ي 
 
وع. زيإدة عىل ذلك يمنع إلقإنون أن تصدر  إهتمإمهإ بمإ يمكن إن يقدمه إلنجإح إألفكإر إلمرتكز عليهإ ف إلمرسر

كإء  كإت إألشخإص سندإت قإبلة للتدإول وهو مإ سيعيق فتح إلمؤسسة إلنإشئة رأسمإلهإ لالستثمإر بدخول شر شر
 جدد. 

كإء، ممإ يجعل ذمة إلمقإول - ي جميع أو  إلمسؤولية غثر إلمحدودة وبإلتضإمن للرسر
 
إلمستثمر مهددة كل إألوقإت وف

إ عنإضهإ  كإء إلمكونير  لهإ، وهو مإ يشكل خطرإ كبثر كة وذمم إلرسر كة يتكون من ذمة إلرسر ي إلرسر
، فإلضمإن إلعإم لدإئت 

 أمإم نقص تجربتهم وقلة مدإخيلهم، إألعمإليتعرض له روإد 

هإ وذلك إلرتبإطهإ بمبدأ سلطإن إؤلرإدة - كإت إألشخإص ببسإطة طريقة تأسيسهإ وتسيثر خإصة أمإم عدم  ،تمتإز شر
كإءوج يعية تتعلق بعدد إلرسر كة أو  ود قيود ترسر بإلحد إألدن  لرأس إلمإل، مع منح مجإل أوسع لتنظيم قيإم إلرسر
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تب من إكتسإب  ي إلبدإية، لكن مإ يثر
 
وع ف ي قد تجذب صإحب إلمرسر

ة إلوحيدة إلتر بأعمإلهإ. ويمكن إعتبإرهإ إلمثر 
ئ تحمله.  وع إلنإسر يك إلمتضإمن يصعب عىل صإحب إلمرسر  صفة إلرسر

كة ذإت إلمسؤولية إلمحدودة مع متطلبإت إلمشإري    ع إلنإشئة؟   نتيجة لذلك، فهل يتنإسب شكل إلرسر

  أقل تأقلم مع المشاري    ع الناشئة 
 
كة ذات المسؤولية المحدودة شكل قانون : الشر  

 
 الفرع الثان

كة ذإت إلمسؤولية إلمحدودة من شخص وإحد  ي حدود مإ قدموإ عدة أشخإص إل يتحملون إلخسإئر ؤإل أو  تؤسس إلرسر
 
ف

ي إألكثر إختيإرإ لتنظيم إلمشإري    ع بنسبة 
كإء وبنسبة  %52.11من حصص، تعتثر إلشكل إلقإنون  كة متعددة إلرسر للرسر

ي للسجل  35.64%
كة إلمؤسسة بشخص وحيد، بموجب إحصإئيإت إلمركز إلوطت  للرسر

:من تحديد لمسؤولية (MERLE ,1999 ,pp.167-170)(،لمإ تمتإز به من خصإئص 55،صفحة2020إلتجإري)إلتجإرة،

يك وحيد  كإء وعدم إكتسإبهم لصفة إلتإجر، مع عدم تقييد تأسيسهإ بحد أدن  لرأس إلمإل، كمإ يمكن أن تؤسس برسر إلرسر
كإت ممإ يسهل عملية إلتأسيس، حصصهإ غثر قإبلة للتدإول، لكن يمكن إلتنإزل عنهإ وفقإ لمإ يحدده  ي إلرسر

ر
عكس بإف

كإت إلقإنون. فهي تجمع بير   كإت إألشخإص وشر ت تميل أكثر ؤل أصبحولكنهإ بعد تعديل إلقإنون إلتجإري  إألموإلشر
كإت إألشخإص )بوخرص، كة 89-70، إلصفحإت2020؛ كريم،633-629، إلصفحإت 2017شر (. رغم ذلك، تعتثر هذه إلرسر

 :  أقل تأقلمإ مع خصإئص إلمشإري    ع إلنإشئة، يظهر ذلك فيمإ يىلي

كة ذإت  - يك وحيد تعتثر إلرسر ي إلوحيد إلذي يسمح إلقإنون بتأسيسهإ ؤمإ برسر
أو  إلمسؤولية إلمحدودة إلشكل إلقإنون 

كإء فيهإ عن  كإء، يجب أإل يتجإوز إلحد إألقص لعدد إلرسر يكإ بعد تعديل إلقإنون إلتجإري سنة 50عدة شر . 2015شر

وعه، إألعمإلفهي ستمنح إلفرصة لكي يبقر رإئد  وعه، ولكن يشأو  منفردإ عىل رأس مرسر ي تنظيم مرسر
 
ه ف ك مع غثر

ثر
بأن إلمؤسسة إلنإشئة بمقإول وإحد نإدرإ مإ تنجح وتتوسع وذلك لعدة  (Ezratty,2014,pp.10-11)يرى إلفقه

منطقية وعملية، فتعدد إلمؤسسير  يسإعد عىل وجود عدة أبعإد ورؤى تكنولوجية وريإدية، كمإ يسإعد عىل  أسبإب
إمإت إ ية، إلقإنونية وإلمإلية، ومقإسمة إلمخإطر عالملتكنولوجية وإلتسويقية، إلتجإرية وإأل تقإسم إألعبإء وإإللثر 

إيد دإخلهإ روح إلتحدي. فغإلبإ مإ يجتمع أشخإص بكفإءإت مختلفة إل يمكن  وتحمل نتإئجهإ، كمإ أن إلمجموعة تثر 
ي تكنولوجيإ معينة،

 
ي شخص وإحد، فيوجد منهم إلمتمكن ف

 
ي ريإدة وتأو  تجميعهإ ف

 
وعف يربط بير  أو  سيثر إلمرسر

ي يظهر صإحبهإ 
كة فإيسبوك إلتر مجيإت، إلخدمإت عن بعد(، وحتر شر عدة تخصصإت )لهإ عالقة بإألجهزة، إلثر

 إلوحيد ضمنهإ فهي لم تنطلق بوجوده لوحده بل بإلتعإون مع أشخإص آخرين.  إألعمإلللعإمة بإعتبإره رإئد 
ي هذإ إ -

 
كإء وإلمؤسسير  ف كإت، يعتثر من أهم إلعنإض إلجإذبة إلختيإرهإ لتنظيم تحديد مسؤولية إلرسر لشكل من إلرسر

ة بإرتفإع نسبة إلمخإطرة فيهإ،  إلمؤسسة إلنإشئة خإصة إلمتيإز هذه إألخثر
كة  - كة ذإت إلمسؤولية إلمحدودة، تسهيل وتبسيط عملية تأسيس إلرسر إلغإية من تعديل أحكإم تأسيس إلرسر

إط حد أد وع، بنوعيهإ، من خالل عدم إشثر كإء بمإ يتنإسب مع حإجيإت إلمرسر ن  لرأس إلمإل وترك أمر تحديده للرسر
كإء،  ي يقدمهإ إلرسر

كة. وإلذي يتكون من إلحصص إلعينية وإلنقدية إلتر ي جميع إلوثإئق إلصإدرة عن إلرسر
 
ط ذكره ف برسر

ع إلجزإئري بتقديمهإ بعد  ي سمح إلمرسر
ي إل تدخل ضمن تكوينه وإلتر

تعديل  دون إحتسإب إلحصص بعمل إلتر
ئ -إألعمإلية لرإئد بدإع، وغإلبإ مإ تكون إلفكرة إؤل 2015إلقإنون إلتجإري سنة  وع إلنإسر مرتبطة بمإ  -صإحب إلمرسر

وعه. أو  يقدمه بعمل وإل تتعلق بحصة عينية كة لتنظيم مرسر  نقدية، ممإ يسهل عليه تأسيس شر
كإت  - كة تجمع بير  خصإئص شر كإت إألشخإص، إألموإلبإعتبإر هذه إلرسر فؤن رأسمإلهإ يقسم ؤل حصص  وشر

إجتمإعية يمكن إلتنإزل عنهإ وفقإ لمإ يحدده إلقإنون، ولكن يمنع عنهإ إصدإر سندإت أخرى قإبلة للتدإول تختلف 
كإء  ئ فهو إل يسهل دخول وخروج إلرسر وع إلنإسر ي هو إلذي يعتثر أكثر معيق للمرسر

عن إلحصص، وهذإ إلحكم إلقإنون 
كة خإصة بإلنسبة للر  ي من إلرسر

ي إؤلدإرة، عىل خالف إلحرية إلتر
 
كة دون إلمشإركة ف ي إلمسإهمة إلمإلية للرسر

 
إغبير  ف
كة إلمسإهمة.  ي شر

 
 يعرفهإ إلمسإهم ف

كة من طرف مدير  - هإ من طرف جهإز للتسيثر أو  يتم تسيثر هذه إلرسر ، فيمنع تسيثر عدة مديرين أشخإص طبيعيير 
ع تدخل لتنظيم طريقة ي تسيثر نشإط  مع تعيير  أجهزة مرإقبة، فإلمرسر

 
كإء ف سثر أعمإلهإ بطريقة تقيد فيه ؤرإدة إلرسر

كة، فال يمكن مثال أن يكون إلمدير شخص معنوي وضع أجهزة أخرى للرقإبة، فال يسمح ذلك بدخول أو  إلرسر
ي تمول

كة. ونفس إإلمر بإلنسبة إلتخإذ أو  إألشخإص إلمعنوية إلتر تحتضن هذه إلمشإري    ع لتسيثر نشإط إلرسر
ي 
 
ع.  إلقرإرإت ف  إلجمعية إلعإمة، فهي إل تخضع لسلطإن إؤلرإدة بل نظمهإ إلمرسر

كإء جدد، إلذي يكون بقوة إلقإنون للزوج  - كة بدخول شر  إألصولأو  عىل إلرغم من ؤمكإنية إلتنإزل عىل حصص إلرسر
-MERLE,1999,pp.252)إلفروع دون إلمسإس بإإلعتبإر إلشخصي متر أنشئت بير  أفرإد إلعإئلة إلوإحدة أو 

253;RIPERT & ROBLOT, 2004,p.709)،  ي أو
 
وط إلقإنونية عند إلتنإزل للغثر إلمحددة ف إم إلرسر ورة إحثر بض 

ورة  571إلمإدة  ، مع ض  ي
ر
ي حإلة وجود قيد إتفإف

 
ي إلحصول عىل موإفقة مسبقة ف

 
من إلقإنون إلتجإري وإلمتمثلة ف
ك كة إلشخص إلوإحد محدودة إلمسؤوليةإلحصول عىل أغلبية معينة وإإل يكون للرسر -ة حق إلشفعة)كريم، شر
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ة، وعإت إلمتوسطة وإلصغثر ي للمرسر
(. فوجود مثل هذه إلقيود إإلتفإقية 430-418، إلصفحإت2014إؤلطإر إلقإنون 

كإء جدد وإإلستفإدة ممإ قد يقدمونه من تمويل أو  وإلقإنونية، سيعيق توسع إلمؤسسة إلنإشئة بمنع دخول شر
ة. و أ مرإفقة  خثر

ي دخول وخروج 
 
كة إلمنإسب للمؤسسة إلنإشئة، هو إلمرونة وإلسهولة ف فمن أهم إلمعإيثر إلمعتمدة إلختيإر شكل إلرسر

كة ذإت  كة ألغرإض توسيع نشإطهإ، وهو مإ إل توفره أحكإم إلرسر ي تصدرهإ إلرسر
كة مع تدإول إلسندإت إلتر كإء من إلرسر إلرسر
ي إألكثر تنإسبإ لهذه إلمشإري    ع؟إنوإلمسؤولية إلمحدودة، فمإ هو إلشكل إلق

 ن 
  المناسب بامتياز للمشاري    ع الناشئة

 
كة المساهمة المبسطة الشكل القانون  الفرع الثالث: شر

ي يضمن لهإ ذلك، فبعد إبعإد 
وع مصغر وعند حإجتهإ للتوسع فهي ستبحث عن نظإم قإنون  كة إلنإشئة، تبدأ كمرسر إلرسر

كإت إألشخإص وإلتأكيد عىل عدم تنإس ، شر ئ وع إلنإسر كة ذإت إلمسؤولية إلمحدودية مع جميع خصإئص إلمرسر ب إلرسر
ي نظمهإ إلقإنون إلفرنسي وعدل أحكإمهإ عدة مرإت، بإعتبإرهإ إلنظإم 

كة إلمسإهمة إلمبسطة إلتر فإنه يمكن إلتوجه إل شر
ي إألكثر تنإسبإ. 

 إلقإنون 

كإت إلتجإرية،  ي جديد للرسر
كة إلمسإهمة إلمبسطة، شكل قإنون  ي إلموإدشر

 
ع إلفرنسي ف -L.227إل L.227-1نظمهإ إلمرسر

ي  L.244-4إل L.244-1وإلمإدة من  20
 
ي 3من إلقإنون إلتجإري إلفرنسي نظمهإ بموجب إلقإنون إلمؤرخ ف

 Loi) 1994جإنق 

n°94-1) وذلك إستجإبة ، يك فيهإ متر وصل رأسمإلهإ لحد معير  كإت كرسر ي كإنت بدإيإتهإ محصورة عىل إلرسر
، وإلتر

ي إلحصول عىللرغب
 
 ؤنشإءأو  ة بسيطة تعإقدية تسهل لهم عمليإت إلتعإون وإلتشإرك بير  إلمشإري    عألي  إت إلصنإعيير  ف

كإت.  كة إلرسر ت بذلك شر كة فإعتثر
مفتوحة عىل إألشخإص إلطبيعيير  وإلمعنويير   1999ت بعد سنة أصبحفروع مشثر

يك وحيد ي إلتطور وذلك بموجب قإنون . وإستمرت أحكإمهإ (Loi n°99-587) ويمكن إن تؤسس برسر
 
 LME –Loi deف

modernisation de l’économie –  ي
 
ي جعلتهإ تبتعد عن بعض (Loi n°2008-776)2008أوت  04إلمؤرخ ف

، وإلتر
ب أكثر من  كة إلمسإهمة بسبب ؤمكإنية تقديم حصة بعمل، مع تأسيسهإ دون حد أدن  لرأسمإل، لتقثر خصإئص شر

كة ذإت إلمسؤولية إلمحد ي لتنظيمهإ إلرسر
ة وإلمتوسطة إختيإرهإ كشكل قإنون  ودة. ممإ يسهل عىل إلمشإري    ع إلصغثر

إتهإ  :(Monsérié-Bon & Grosclaude,2013,pp328-329)خإصة إلنإشئة منهإ، وذلك مإ تظهره ممثر 
ي تنظيم -

 
كإت إألشخإص فيمإ يتعلق بحرية إلتعإقد ف ب من أحكإم شر كة إلمسإهمة وتقثر  فهي تجمع بير  أحكإم شر

إك هإ ويظهر فيهإ بشكل وإضح نية إإلشثر كة إلمسإهمة (Merle,1999.pp.603-604)تسيثر . فهي تخضع ألحكإم شر

كإء تجعل منهإ  ، لكن تتمتع بحرية وإسعة13مع إستبعإد تلك إلمتعلقة بإؤلدإرة وإلجمعية إلعمومية ممنوحة للرسر
وع  كة ترتكز عىل إلدور إلفعإل لإلرإدة إلذي لتسيثر أعمإلهإ .فه -عن طريق إلعقد-تتمتع بحوكمة حرة للمرسر ذه إلرسر

ع. وهو مإ يجعلهإ أفضل نظإم لتسيثر إلمجموعإت  هإ دون تقييد من إلمرسر ي تنظيم ممإرسة نشإطهإ وتسيثر
 
يتدخل ف

كة إلمسإهمة أفضل ة وإلمتوسطة، فؤذإ كإنت شر كإت إلفرعية وأيضإ إلمشإري    ع إلصغثر ى وتأسيس إلرسر ة ألي  إلكثر
كإت تجسيدإ للحرية إلتعإقديةللرأسمإلية  كة إلمسإهمة إلمبسطة أكثر إلرسر  & Monsérié-Bon)إلحديثة فؤن شر

Grosclaude,2013,p328) 
كة ذإت إلمسؤولية  - كة إلمسإهمة وإلرسر كإء كمإ هو بإلنسبة لرسر كة، عىل تحديد مسؤولية إلرسر تقوم هذه إلرسر

كة إلمسإهمة، فيمكن تأسيسهإ بنفس إلمحدودة، لكن تأسيسهإ يمتإز بإلمرونة بإإلبتعإد عىل شر  وط تأسيس شر
ي لرأسمإل 

إط لحد أدن  كة ذإت إلمسؤولية إلمحدودة، بإلسمإح بإلحصة بعمل ودون إشثر ي إلرسر
 
إلطريقة إلمعروفة ف

كة ذإت إلمسؤولية  كة. بل تعتثر منإفسإ للرسر ي إلنظإم إألسإسي للرسر
 
ي تحديده ف

 
كإء ف كة حيث تتدخل ؤرإدة إلرسر إلرسر

يك وحيد.  إلمحدودة،  ؤلمكإنية أن تكون برسر

كة ذإت إلمسؤولية   كة إلمسإهمة إلمبسطة إلمرتكزة عىل إلحرية إلتعإقدية عىل خالف أحكإم إلرسر نتيجة لمرونة أحكإم شر
ي إلذي يستجيب وبشكل ممتإز لرغبإت 

إلمحدودة، وأيضإ لبسإطة إحكإمهإ وطريقة تأسيسهإ، فؤنهإ تعتثر إلنظإم إلقإنون 
ي تنظيم تسيثر نشإط ومتطلبإت مؤس

 
ع ف ي قد يتضمنهإ تدخل إلمرسر

سي إلمشإري    ع إلنإشئة بعيدإ عن إلقيود إلتر
كة كة ذإت إلمسؤولية إلمحدودة لتنظيم (Ezratty,2014,pp132-133)إلرسر . ومن كل مإ ذكر سإبقإ، فؤنه ؤذإ تم إختيإر إلرسر

وع سيجد نفسه ملز  ي بدإية نشإطهإ، فؤن صإحب إلمرسر
 
كة ؤل مسإهمة مبسطة إلمؤسسة إلنإشئة ف مإ بتحويل شكل شر

كإء جدد بكل سهولة وعه للسمإح بإدخإل شر كة إلمسإهمة   إلحصول عىل إلتمويالت. أو  متر إرإد توسيع مرسر لتبقر شر
ي مخصص للمشإري    ع إلضخمة فقط بسبب حجم 

ط لتأسيسهإ.  إألموإلكشكل قإنون   إلمستثمرة وعدد إلمؤسسير  إلمشثر
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 الخاتمة
ة ورة بدإعإؤل  نتيجة للمثر  ع بض  هإ عن إلمشإري    ع إلكالسيكية، ربطهإ إلمرسر ي تمثر 

ية وإإلبتكإرية لنشإط إلمشإري    ع إلنإشئة إلتر
وع بإشر نشإطه خالل مدة إل تتجإوز ثمإنية سنوإت، لتستفيد من إلمرإفقة وإلتشجيع وإإلمتيإزإت إلجبإئية  وجود مرسر

خرى كأقص حد. ولكن أصحإب هذه إلمشإري    ع يبحثون عن طيلة تمتعهإ بعالمة مؤسسة نإشئة مدة ثمإنية سنوإت أ
ي ينإسبهإ ويسهل حصولهإ عىل إلتمويل لضمإن توسيعهإ وفرض وجودهإ، ومن خالل درإسة موقف إلقإنون 

شكل قإنون 
:  إلجزإئري من تنظيمهإ، فإنه يمكن تحديد ي

 
 مجموعة من إلنتإئج تتمثل ف

ة - متوسطة مإرست نشإطهإ لمدة إل تتجإوز ثمإنية سنوإت، أو  إلمؤسسة إلنإشئة هي عالمة تمنح لمشإري    ع صغثر
ي تعيق تمويلهإ،ؤبدإعي ذإت نشإط 

ة إلتر   إبتكإري، شي    ع إلنمو رغم إلمخإطرة إلكبثر
ي مرن سهل يرتكز عىل إلحرية إلتعإقدية، يسمح بإلدخول وإلخروج  -

تبحث إلمؤسسة إلنإشئة عن شكل قإنون 
كإء كإء مع حمإية لحقوق إلرسر إلمؤسسير  وذمتهم إلمإلية، ويتأقلم بسهولة مع إحتيإجإت إلنشإط خالل  إلسلس للرسر

كإت إألشخإص من تنظيمهإ لهذه إلمشإري    ع، بسبب إلمسؤولية غثر إلمحدودة  وع، لذلك تستبعد شر تطور إلمرسر
كة، كإء إلذين يكتسبون صفة إلتإجر يلحقهم إؤلفالس نتيجة إفالس إلرسر  للرسر

كة ذإ - إت إلرسر ت إلمسؤولية إلمحدودة ؤإل أنهإ غثر منإسبة بشكل كإمل إلحتيإجإت هذه عىل إلرغم من ممثر 
، تتأقلم مع  كإء مع حمإية ذممهم إلمإلية، لكنهإ تقيد إلتنإزل عن حصصهإ للغثر إلمشإري    ع، فهي تحدد مسؤولية إلرسر

ي حإلة توسع نشإطهإ،
 
ي بدإية ممإرستهإ لنشإطهإ وتظهر غثر منإسبة ف

 
 إلمشإري    ع إلنإشئة ف

كة نظم إل - كة ذإت إلمسؤولية إلمحدودة وشر كإت يعتثر حلقة وسط بير  إلرسر قإنون إلفرنسي شكال آخر من إلرسر
يك وحيد، وحتر  ة، يمكن أن يتم تأسيسه برسر ة وحتر إلكبثر إت إلمشإري    ع إلصغثر إلمسإهمة، يجمع بير  ممثر 

ي تنظيم طريقة إلتس
 
كإء ف كة إلمسإهمة برأسمإل رمزي يحدده إألطرإف، مع منح حرية وإسعة للرسر يثر وهي شر

ي للمؤسسإت إلنإشئة
ي تظهر كأفضل تنظيم قإنون 

 إلمبسطة إلتر
   : ي

 
ي للمؤسسإت إلنإشئة، تتمثل ف

حإت، ترتبط بموضوع إلتنظيم إلقإنون   لذلك يمكن تقديم جملة من إلمقثر
ي رقمنة إلتعإمالت إؤلدإرية خإصة تلك إلمرتبطة ب -

 
ورة إؤلشإع ف بأن تتم جميع إلمشإري    ع إلنإشئة،  إنشإءض 

ي عثر إلبوإبة إؤل
ون  ونيةإؤلجرإءإت بشكل إلكثر ، وذلك بإزإلة إلعرإقيل إؤلدإرية للتسهيل عىل صإحب إلفكرة لكثر

؛  ؤنشإءإلمبتكرة  ي ي إلمجإل إلتكنولوجر
 
وعه وإإلنشغإل بتوسيعه، خإصة تلك إلنإشطة ف  مرسر

ي مالئم لهذه إلمشإري    ع، فخصوصنتهإ تجعل إألشكإ  -
كإت إلمنظمة بموجب إلقإنون وضع ؤطإر قإنون  ل إلقإنونية للرسر

كة إلمسإهمة إلمبسطة كشكل منإسب تنظيمهإ،  إلتجإري إلجزإئري إل تحقق لهإ جميع متطلبإتهإ، وذلك بتنظيم شر
ي وطنيير   ي إلمجإل إلتكنولوجر

 
أجإنب مع ظهور إستعمإل إلذكإء أو  قصد جذب أكثر عدد من إلمستثمرين ف

ي مختلف مجإإل 
 
ونيةت إلحيإة عن طريق: إلتطبيقإت إؤلإإلصطنإعي ف مجيإت إلذكية، أو  إآلإلت إلذكية،أو  ،لكثر إلثر

ي تطبيق نتإئج أبحإث تخرجهم ب
 
ي إلجإمعإت إلرإغبير  ف نت إإلشيإء...، وللتسهيل أيضإ عىل خريجر مشإري    ع  إنشإءأنثر

 إبتكإرية ثم نإشئة لتصبح بعد ذلك مشإري    ع ضخمة. 

كإت إلتجإرية لعدم تنإسبهإ مع خصوصية  أكثر بهذه إلمشإري    ع، إألهتمإم - بإستبعإد بعض إألحكإم إلمتعلقة بإلرسر
 إلمشإري    ع إلنإشئة خإصة إلمتعلقة بإؤلفالس وعدم إلقدرة عىل إلدفع،

ي إلجإمعإت عىل إعتبإر أن  إألهتمإمكمإ يجب   - أكثر بهذه إلمشإري    ع بنرسر إلوعي وثقإفة إلمقإوإلتية بير  خريجر
لة للتجسيد متر تم إحتضإنهإ ومرإفقتهإ بإلطريقة إلصحيحة، خإصة ؤذإ كإنت إلجإمعة هي ية قإببدإعأفكإرهم إؤل 

ي جميع إلتخصصإت: 
 
ونيك، ميكإنيك، أعالم ألي إلحإضنة لمشإريعهم لمإ تزخر به من كفإءإت علمية وف ، إلكثر

ئ لتنفي وع إلنإسر ، قإنون، جبإية..... وكلهإ تخصصإت يحتإجهإ صإحب إلمرسر وعه بإإلستفإدة محإسبة وتسيثر ذ مرسر
إت.   من تلك إلخثر
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 الهوامش
 

                                                           
ي  14-19من إلقإنون رقم 69إلمإدةبموجب  - 1

 
من  33، إلمعدلة بموجب إلمإدة2020إلمتضمن قإنون إلمإلية لسنة 2019ديسمثر 11إلمؤرخ ف

ي  07-20إلقإنون 
 
إلمتضمن قإنون إلمإلية  14-19من إلقإنون رقم 131، وإلمإدة 2020إلمتضمن قإنون إلمإلية إلتكميىلي لسنة 2020يونيو4إلمؤرخ ف

 2020لسنة 

 .732إل  729هو مإ نظمه إلقإنون إلتجإري إلجزإئري، بموجب إلموإد من و  - 2

وط إلتإلية: 2018لسنة  20إلقإنون رقم 3ينص  إلفصل  -3 ي إلرسر
 
ي تستوف

كة إلتر أإل يكون قد مر عىل  -1: "تسند  عالمة إلمؤسسة إلنإشئة للرسر
( ي
، -2( سنوإت،8تكوينهإ أكثر من ثمإن  ية ومجموع أصولهإ ورقم معإمالتهإ إلسنوي أسقفإ تضبط بأمر حكومي

أن -3أإل يتجإوز عدد موإردهإ إلبرسر
ي رأس مإل تنمية يم

 
كة للتوظيف ف كإت إستثمإر ذإت رإس مإل تنمية أو صنإديق مشثر لك رأس مإلهإ بنسبة تفوق إلثلثير  أشخإص طبيعيير  أو شر

كإت نإشئة أجنبية،  ي    ع إلجإري به إلعمل أو شر هإ من مؤسسإت إإلستثمإر بحسب إلترسر ي -4أو صنإديق مسإعدة عىل إإلنطالق أو غثر
أن تنبت 

 ؤمكإنيإت هإمة للنمو إإلقتصإدي."أن ينطوي نشإطهإ عىل -5قتصإدي عىل إلصبغة إلمجددة خصوصإ منهإ إلتكنولوجية، منوإلهإ إإل
4 - L’article 3/2 du Loi n°2020-01 du 6janvier2020 relative à la création et à la promotion de la startup au Sénégal, « Startup : 
entreprise innovante et agile, légalement constituée depuis moins de 8ans,….. », www.droit-afrique.com  

ة من إلقإنون عدد 254-20من إلمرسوم إلتنفيذي  14/1بموجب إلمإدة  - 5 ي إلفقرة إألخثر
 .2018لسنة 20إلمحدد سإبق  وإلفصل إلثإن 

6- L’article 1du  Loi n°2020-01  relative à la création et à la promotion de la startup au Sénégal, ( 6janvier,2020) : «  La 
présente loi fixe les modalités de création et promotion de  startup au Sénégal basées sur la créativité, l’innovation, 
l’utilisation des nouvelles  technologies….. », www.droit-afrique.com 

ي من إلقإنون رقم - 7
كة تجإرية مكونة طبقإ  Startup: تعتثر مؤسسة نإشئة 2، إلفصل 20-18ينص إلفصل إلثإن  عىل معت  هذإ إلقإنون كل شر

وط إلوإردة بهذإ إلقإنون.  ي    ع إلجإري به إلعمل ومتحصلة عىل عالمة إلمؤسسة إلنإشئة طبقإ للرسر  للترسر

 من إلقإنون إلتجإري إلجزإئري إلمعدل وإلمتمم.  2مكرر  765تطبيقإ للمإدة  - 8

وع مبتكر" من طرف كل شخص 254-20من إلمرسوم إلتنفيذي 16تطبيقإ للمإدة  - 9 ع إلجزإئري ؤمكإنية طلب عالمة " مرسر ، حيث منح إلمرسر
وع ذي عالقة بإإلبتكإر.   طبيىعي إو مجموعة إشخإص طبيعيير  عىل أي مرسر

يىعي   - 10 ي  08 -93وذلك بموجب إلمرسوم إلترسر
 
 إلمعدل وإلمتمم للقإنون إلتجإري.  1993إفريل  25إلمؤرخ ف

 من إلقإنون إلتجإري إلجزإئري إلمعدل وإلمتمم. 563إل  551تنظمهإ إلموإد من - 11

كة إلتوصية إلبسيطة بموجب إلموإد  563تطبيقإ للمإدة  - 12 مكرر ؤل  563مكرر من إلقإنون إلتجإري إلجزإئري إلمعدل وإلمتمم، وقد نظمت شر
 من إلقإنون إلتجإري إلجزإئري إلمعدل وإلمتمم.  10مكرر 563

13 - l’article L.227-1/2 de Code Commerce Français , prévoit que  les dispositions régissant la société anonyme ,sont 
applicables aux sociétés par actions simplifiées sauf en ce qui concerne la direction de la société et les assemblées 
générales(les articles L. 224-2, L. 225-17 à L. 225-102-2,L. 225-103 à L. 225-126, L. 225-243 et du I de l'article L. 233-8). 

http://www.droit-afrique.com/
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