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Abstract 

This research paper aims to shed light on the reality start-ups in Algeria and in various 

sectors, by presenting the most important characteristics that distinguish them from other 

types of enterprises; With a focus on highlighting and demonstrating the importance that 

the Algerian government attaches to supporting and accompanying the owners of innovative 

projects, by explaining its effective role in raising economic growth, reducing the specter of 

poverty, unemployment and depletion of natural resources, in addition to preserving the 

environment. 

This paper, in its entirety, also seeks to present the reality of training in these institutions, 

as well as the extent of interest in and evaluation of it. As well as an attempt to identify the 

most important obstacles facing the implementation of the stages of the formative process, 

including an attempt to find out the extent of the contribution of emerging institutions in 

supporting and activating one of the most promising activities in Algeria represented in the 

tourism activity as a strategic option for economic diversification, and in order to embody 

this, the statistical approach was used in its descriptive and analytical styles. This is due to 

its suitability to the nature of the study. 

The research paper concluded with a set of results, most notably that emerging institutions 

play a pivotal and prominent role in modernizing and keeping abreast of developments in 

various fields of life, especially in the field of tourism, given the innovative and creative 

nature of this type of institution. The study also concluded that the main goal of any 
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emerging institution lies in growth and survival and ensuring its continuity and success in 

the market. This inevitably contributes to the realization of the project, and to raising its 

efficiency and effectiveness for the advancement of the tourism sector in Algeria. In turn, 

this is what the state also aspires to by encouraging this through its enactment of a number 

of rules and laws, and its taking of procedures and measures to activate, on the one hand, 

tourism activity despite the difficulties and challenges that impede the implementation of 

this, and on the other hand, the success of these institutions because of the importance 

they represent in activating the pace of national development. 

Key words: Tourism Formation, Innovation, Creativity, Start-Ups, Tourism Activity. 
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ن إلوإقع وإلمأمولإ ي إلجزإئر: بي 
ن
ي إلمؤسسات إلناشئة لتفعيل إلنشاط إلسياحي ف

ن
 لتكوين ف

 

يف غياط                 شر

 قإلمة، إلجزإئر 5945مإي  8جإمعة  ،د .أ

 ؤبتسام سالطنية

 قإلمة، إلجزإئر 5945مإي  8جإمعة  ،إلبإحثة

ة بوفرح  مني 

 قإلمة، إلجزإئر 5945مإي  8جإمعة  إلبإحثة،

 

 

 لملخصإ

ي مختلف إلقطإعإت، من 
ي إلجزإئر وػ 

إستهدفت هذه إلورقة إلبحثية تسليط إلضوء عىل وإقع إلمؤسسإت إلنإشئة ػ 

كي   عىل ؤبرإز وتبيإن إألهمية 
ي إألنوإع إألخرى من إلمؤسسإت؛ مع إلير

هإ عن بإػر  ّ ي تمي 
خالل عرض ألهم إلخصإئص، إلتر

ي توليهإ إلحكومة إلجزإئرية لدعم ومرإفقة 
ي إلرفع من إلنمو إلتر

أصحإب إلمشإري    ع إلمبتكرة، عير توضيح دورهإ إلفعإل ػ 

إف إلموإرد إلطبيعية، بإؤلضإفة ؤىل إلمحإفظة عىل إلبيئة   .إإلقتصإدي، إلحد من شبحي إلفقر وإلبطإلة وإستي  

ي هذه إلمؤسسإت وكذإ مدى إإلهتمإم
ي مجملهإ أيضإ ؤىل عرض وإقع إلتكوين ػ 

به وتقييمه؛ فضال  كمإ تسغ هذه إلورقة ػ 

ي توإجه تنفيذ مرإحل إلعملية إلتكوينية، ومنه محإولة معرفة مدى مسإهمة 
عن محإولة تحديد أهم إلمعوقإت، إلتر

ي إلنشإط إلسيإحي كخيإر 
ي إلجزإئر وإلمتمثلة ػ 

ي دعم وتفعيل أحد أهم إألنشطة إلوإعدة ػ 
إلمؤسسإت إلنإشئة ػ 

ي سبيل
ي للتنوي    ع إإلقتصإدي، وػ  إتيحر ي وإلتحليىلي وذلك  إسير

ي بأسلوبيه إلوصؼ 
تجسيد ذلك تّم إستخدإم إلمنهج إؤلحصإئ 

 .لمالءمته لطبيعة إلدرإسة

ي عرصنة 
 ػ 
ً
إ وبإرزإ  محوريًّ

ً
 إلمؤسسإت إلنإشئة تلعب دورإ

ّ
صت إلورقة إلبحثية ؤىل مجموعة من إلنتإئج أبرزهإ أن

ُ
وقد خل

ي مختلف مجإإلت إلحيإة، 
 للطبيعة إإلبتكإرية وموإكبة إلتطورإت إلحإصلة ػ 

ً
ي مجإل إلسيإحة، نظرإ

وبخإصة منهإ ػ 

ي 
 إلهدف إألسإسي ألي مؤسسة نإشئة يكمن ػ 

ّ
ة لذلك إلنوع من إلمؤسسإت. كمإ توصلت إلدرإسة ؤىل أن وإؤلبدإعية إلممي  ّ

ي ي إلسوق، ولتحقيق ذلك تسغ جإهدة لتكوين موإردهإ إلبشر
ة وتأهيلهإ إلنمو وإلبقإء وضمإن إستمرإريتهإ ونجإحهإ ػ 

لتنمية وتطوير معإرفهإ إلسيإحية، عير إلتطبيق إلفعىلي وإلجيد لمرإحل إلعملية إلتكوينية وإتبإع إألسإليب وإلطرق 

وع، وإلرفع من كفإءته وفعإليته للنهوض بإلقطإع إلسيإحي  ي تحقيق إلمشر
ي ذلك. إألمر إلذي يسهم إل محإلة ػ 

إلمعتمدة ػ 

ي إلجزإئر. وهو بدوره مإ تطمح 
، وإتخإذهإ ػ  هإ لجملة من إلقوإعد وإلقوإني  

ّ
له إلدولة أيضإ من خالل تشجيع ذلك عير سن

ي تعوق تنفيذ ذلك، ومن 
لإلجرإءإت وإلتدإبي  إلكفيلة بتفعيل من جهة إلنشإط إلسيإحي رغم إلصعوبإت وإلتحديإت إلتر

ة إلتنمية إ ي تفعيل وتي 
 .لوطنيةجهة أخرى أنجإح هذه إلمؤسسإت لمإ تمثله من أهمية ػ 

، إإلبتكإر، إؤلبدإع، إلمؤسسإت إلنإشئة، إلنشإط إلسيإحي : إلكلمات إلمفتاحية  .إلتكوين إلسيإحي
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 :مقدمة

ِرَض عىل كإفة 
ُ
ي مجإل إلمعرفة وإإلقتصإد، ف

ي يشهدهإ إلعإلم ػ 
إت وإلتطورإت إلتر ي ظل إلتغي 

ممإ إل ريب، أنه وػ 

إتيجيإت قإئمة عىل آليإت إإلقتصإد  ي إسير
ي بلورة وظهور نمط جديد أإل وهو قطإع  إلدول تبت 

إلحر، إألمر إلذي سإهم ػ 

ي تحقيق  إلمؤسسإت إلنإشئة،
 للدور إلبإرز إلذي تلعبه إلمؤسسإت إلنإشئة ػ 

ً
 نظرإ

ً
ي هذإ إألخي  بإهتمإم بإلغ

حيث حظ 

ي ت
ي تعزيز مدإخيل إلدول من إلسيولة إلنقدية وتسإهم ػ 

وفي  منإصب شغل، إلتنمية إلمستدإمة بأبعإدهإ، ؤذ تسإهم ػ 

ي 
ي تحققهإ ػ 

إف إلموإرد إلطبيعية، وذلك بإلنظر ؤىل إلنتإئج إإليجإبية إلتر  عن إلقضإء عىل إلبطإلة وإلحد من إستي  
ً
فضال

 .  إلمدى إلقصي 

ي مختلف من هذه إلنإحية، فؤن جل هذه 
إلمؤسسإت تسغ جإهدة لتحقيق إلنمو، إلتطور، إلريإدة وإإلستدإمة ػ 

ي ظل إلتنإفس إلشديد إلذي أفرزته تلك إلقطإعإت إإلقتصإد
ية وإإلجتمإعية خإصة منهإ قطإع إلسيإحة، وذلك ػ 

كي   عىل إألصول إلمعنويةإل إلتطورإت. وبإلتإىلي هذإ إألمر ألزمهإ 
وذلك برسم  تحول من إإلهتمإم بإألصول إلمإدية ؤىل إلير

ية، وأن  إتيجّيإتهإ إلمختلفة وأنشطتهإ تقوم بتطوّير و خطة تنموية جديدة ومتكإملة لموإردهإ إلبشر تعدّيل منإهج إسير

 عىل إستمرإريتهإ ومكإنتهإ إلسوقّية. 
ً
 وسلوكّيإت إلعإملي   بهإ بصفة مستمرة، حفإظإ

ي وإلمحإفظة عليه  مكن من إلتنمية وتهيئة إلمورد إلبشر
ُ
ورية إل بد منهإ، ت ز إلتكوين كعملية حيوية وض  وهكذإ يير

ه من خالل تل ضمن تحقيق أدإء يقينه إلمعإرف وإلمهإرإت وتطوير قدرإته إألدإئية وفق مرإحل علمية، بمإ وتطويره وتحفي  

ي 
ي إلمؤسسإت إلنإشئة يسإهم ػ 

ي ظل إلبيئة إلتنإفسية إلحإلية، حيث أصبح إلتكوين ػ 
ّ  ػ  جيد للمؤسسة؛ وبإلتإىلي إلتمي 

ي مجإل إلسيإحة نظر 
ي مختلف إلمجإإلت خإصة ػ 

إ لخصوصيتهإ إإلبتكإرية، بإؤلضإفة ؤىل وعي عرصنة وموإكبة إلتطورإت ػ 

ة بمجإل إلسيإحة نظرإ للمكإسب إلعديدة  ي إآلونة إألخي 
هإ من إلدول أولت إهتمإمإ بإلغإ ػ  إلدول بأهميتهإ. وإلجزإئر كغي 

ي 
ي وقت بسيط، لذلك تسغ جإهدة لتنظيمهإ من خالل عدة ؤجرإءإت رغم كل إلمعوقإت وإلتحديإت إلتر

ي يحققهإ ػ 
إلتر

 صإدفهإ. ت

 

 :. ؤشكالية إلدرإسة1.1

ي إلتسإؤل إلرئيس 
ورة وأهمية درإسة هكذإ موضوع، ؤذ يمكن صيإغة ؤشكإليته ػ   عىل مإ تقدم، تتضح ض 

ً
إستنإدإ

 :إلتإىلي 

ي إلمؤسسات إلناشئة إلسياحية؟ وما هي إآلمال إلمتوقعة منها لدعم وتفعيل  -
ن
فيما تتمثل أسس إلتكوين ف

؟  إلنشاط إلسياحي

-  

 :ة إلدرإسة. أهمي1.1

ي تسليط إلضوء عىل إلدور إلحيوي إلذي يلعبه إلتكوين كآلية فعإلة 
ي كونهإ محإولة ػ 

تكمن أهمية هذه إلدرإسة ػ 

ية، حيث  ي تنمية إلموإرد إلبشر
كي   عليهإ دإخل إلمؤسسإت إإلقتصإدية، لمإ ػ 

ورية إل بد من إلير ُيعد هذإ إألخي  مسألة ض 

ي تنمية وتطوير قد
رإت إلموظفي   وإكسإبهم إلمعإرف إلالزمة لتحسي   أدإئهم وتمكينهم من تأدية لهإ من أهمية ػ 
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إت   عن تدعيم ورفع كفإءإتهم إؤلدإرية وإلفنية بطريقة فعإلة لتتمإسر مع إلتغي 
ً
ي يشغلونهإ حإليإ، فضال

إلوظإئف إلتر

 .
ً
 إلحإصلة عىل مستوى إلوظإئف مستقبال

ي ت
ي كونهإ تسإهم ػ 

ّية بهدف كمإ تكمن أهميتهإ كذلك ػ  ورة تكوّين موإردهإ إلبشر وعّية إلمؤسسإت إلنإشئة برص 

ي تحسي   
درإت إلالزمة، وتلقّينهم إلسلوكّيإت إلُمنإسبة، كل ذلك من شأنه أن يسهم ػ 

ُ
ؤكسإبهم إلمعإرف وإلمهإرإت وإلق

ز أهمية إلمؤسسإت إلنإشئة  ة تنإفسّية مستمرة، حيث تير من خالل مسإهمتهإ مستوى إألدإء وإإلرتقإء به لتحقيق مي  ّ

ورة إلنهوض بهإ ودعمهإ.  ي تطوير إلسيإحة وتشخيص إلنشإط إلسيإحي بإلجزإئر ومدى إستيعإب إلحكومة لرص 
 إلفعإلة ػ 

 

 :. أهدإف إلدرإسة1.1

ي حقيقة إألمر 
ي هذإ إلموضوع إل يخرج ػ 

 إلغرض من إلبحث ػ 
ّ
 من تحديد مشكلة إلدرإسة وأهميتهإ، فؤن

ً
إنطالقإ

 :تحقيق إألهدإف إلتإليةعن كونه محإولة ل

ي هذه إلعملية وإإلستمرإر فيهإ، للوصول ألدإء جيد  -
ورة تبت  ، وإلتنويه برص  ي إلسيإحي ؤبرإز أهمية تكوين إلمورد إلبشر

 يضمن جذب إلسيإح وتحقيق إلتمي   للمؤسسة إلنإشئة؛

  عرض إلمرإحل إلعلمية للعملية إلتكوينية لتحسي   إألدإء إلسيإحي للمؤسسإت إلنإشئة؛ -

ي إإلقتصإد إلجزإئري؛ -
إتيجيإت تطويرهإ وتفعيل دورهإ ػ   إلتعرف عىل وإقع إلمؤسسإت إلنإشئة وإسير

ي تقدمهإ لدعم وتفعيل إلنشإط إلسيإحي خإصة  -
رسد إلجهود إلمبذولة من طرف إلحكومة إلجزإئرية، وإلتسهيالت إلتر

؛ ي إلسيإحي  فيمإ يخص تكوين إلمورد إلبشر

. ؤبرإز إلمأمول من إلمؤسسإت إ -  لنإشئة لدعم إلنشإط إلسيإحي

 

 :. منهج وهيكل إلدرإسة1.1

ي تسغ ؤىل تحقيقهإ، تم إإلعتمإد عىل منإهج تتنإسب مع طبيعة إلموضوع 
ي ضوء طبيعة إلدرإسة وإألهدإف إلتر

ػ 

إبطة ومتكإملة تعإل (، وتّم تقسيمهإ ؤىل ثالث محإور مير ي وإلتحليىلي
ي بأسلوبيه )إلوصؼ 

ي إلمنهج إؤلحصإئ 
ج جوهر وتتمثل ػ 

: شمل  : إؤلطإر إلمفإهيمي حول إلتكوين وإلمؤسسإت إلنإشئة إلمحور إألولإلموضوع. يمكن إستعرإضهإ عىل إلنحو إلتإىلي

ِصًص 
ً
، وخ ي إلقطإع إلسيإحي

ي ػ 
ورة حتمية لدعم وتنمية إلمؤسسإت إلسيإحية لعرض:  إلمحور إلثانن إلتكوين كرص 

ي تحقيق ذلك
ي حي   شمل  ،ومسإعي إلجزإئر ػ 

: إلمحػ  إلمأمول من إلمؤسسإت إلنإشئة لتفعيل ور إلثالث وإألخي 

ي إلجزإئر. 
 إلنشإط إلسيإحي ػ 
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1 . : ي إلقطاع إلسياحي
ن
 إؤلطار إلمفاهيمي حول إلتكوين وإلمؤسسات إلناشئة ف

ي إلمؤسسات إلسياحية: 1.1
ن
 . أسس إلتكوين ف

 . مفهوم إلتكوين: 1.1.1

ت من فعل كّون ذإت إل
ّ
شتق

ُ
، إ
ً
ي )كلمة إلتكوين لغة

. Formerمصدر إلالتيت 
ً
ء شكال ي

ي ؤعطإء إلشر
إ يعت  ( ولغويًّ

ية مفهوم ) ي إللغة إؤلنجلي  
( إلذي تّرجمه مختلف إلعلمإء وإلبإحثي   إلعرب بمفهوم Trainingويقإبل هذإ إلمفهوم ػ 

ية إل تستعمل إلمفهوم إلفرنشي للتكوّين )  إللغة إؤلنجلي  
ّ
ي Formationإلتدريب، ألن

 هذإ إلشأن أن (، وإل بد لإلشإرة ػ 

ي وهكذإ إل  ق إلعرئر
ي إلمشر

 لكلمة تدريب إلمتدإولة ػ 
ً
ي يستعمل مصطلح إلتكوّين خالفإ  إلمغإرئر

ي    ع إلجزإئري وحتر إلتشر

 .  (6، صفحة 2152)بودية و بن زيدإن،   يوجد فرق بي   إلمصطلحي   

 
ّ
ي أبسط صورة، هو مإ دّل عىل نشإط ُمنظ

 مفهوم إلتكوين ػ 
ّ
 فؤن

ً
م ُيَوّجه للفرد ُبغّية تنمّية معإرفه أمإ إصطالحإ

، ومهإرإته، مّمإ ُيكسبه كفإية قّيإدّية يتمكن من خاللهإ من ُممإَرسة نشإطه"  ي
. كمإ ُيعير (575، صفحة 2154)بوهت 

ي 
ي وسلوؽي ػ 

ي معرػ 
 إلتكوين عن إلجهود إؤلدإرّية وإلتنظيمّية إلمرتبطة بحإلة إإلستمرإرية، تستهدف ؤجرإء تغيي  مهإرإئر

خصإئص إلفرد إلعإمل إلحإلّية وإلمستقبلّية، لكي يتمكن من إلوفإء بمتطلبإت عمله أو أن يطّور أدإءه إلعمىلي وإلسلوؽي 

 إلتكوين عملية جد مهمة، تتمكن من (236، صفحة 2155)خإم هللا و مسإك،  بشكل أفضل"
ّ
. وإلمحصلة هنإ هي أن

ورية بشكل دإئم، لتمكينهم من تحقيق خاللهإ إلمؤسسة من تطوير وتنمية موإردهإ إلبشر  ية بتلقينهم إلمعإرف إلرص 

ي إلمهإم إلموكلة ؤليهم، ومن ثمة تحقيق أهدإف إلمؤسسة
  .(42، صفحة 2153)حجإزي و معإليم،  نجإحإت ػ 

 . إلمبادئ إألساسية للتكوين: 1.1.1

ي 
ي تصلح كمعإيي  ؤرشإدّية لنقل إلمعرفة وإلمهإرة وإلتر

نإمج تتمثل إلمبإدئ إلتر ي إلير
يجب إتخإذهإ بعي   إإلعتبإر ػ 

، فيمإ يىلي  ي
،  إلتكويت  ي

 :(286_285، صفحة 2117)حنؼ 

ورة خلق إلدإفع لدى إلمتكّون:  - م ضن
ّ
إ لدى إلمكّون كلمإ سإعد ذلك عىل رسعة إلتعل فكلمإ كإن إلدإفع قويًّ

ي ربط إلتكوّين بهدف يرغب 
فيه إلمتكّون )وسيلة لزّيإدة إلدخل، وإكتسإب إلمعإرف وإلمهإرإت إلجديدة. وهذإ يعت 

قية، ؤضفإء إلتقدير للعمل...(؛  إلير

ن:  - م إلمتكوِّ
ّ
ز متابعة تقد قد يجد إلمتكّون صعوبة إستيعإب إلمهإرة إلجديدة بدون تعلم كيفية تطبيقهإ، لذإ تير

ي متإبعة درجة تقدم إلمتكّون، وإلتحقق من إإلستيعإب إلنظري وإلعمىلي 
  لمستوّيإت برنإمج إلتكوّين؛هنإ مهمة إلمكّون ػ 

نامج للتدعّيم:  - ن بير
ّ
قّية، زّيإدة إألجر، توجيه إلشكر لمإ قإم  ربط إلتكوي مإت إؤليجإبّية وجود فرص للير

ّ
من إلمدع

به إلفرد من ؤنجإز، لذلك يجب عىل إإلدإرة إلتحقق من أن إلمكإفأة هي مقإبل إؤلنجإز للفرد إلمتكّون مع وجود نوع من 

إ لمتطلبإت إلوظإئف، وإذإ كإن إلسلوك أو إلترصف إل إلتنإسق 
ً
بي   برإمج إلتكوّين وإحتيإجإت إإلقسإم إلتشغيلّية، ووفق

 للتقوية وتدعيم 
ّ
ي أي أن إستخدإم إلعقوبإت مإ هي ؤال ، فال بد أن يتبع ذلك ؤجرإء عقإئر يتمإسر مع إلسلوك إلتنظّيمي

؛  إلحفإظ عىل إلسلوك إلتنظّيمي

ورة إلُممار   - ن: ضن ن  سة إلعملّية للمتكوِّ لضمإن إكتسإب إلمهإرة وإلمعرفة إلالزمة، إل بد من مشإركة إلمتكوِّ

ورة توإفر إألدوإت وإلوسإئل إلتكوّينّية إلفعإلة وإلمشإبهة لمإ  وإعطإءه إلفرصة، وإتإحة إلوقت إلمنإسب للتعلّيم، مع ض 

ي بيئة إلعمل؛ 
 هو موجود ػ 
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كلمإ تّعقد إلعمل وكإن مركًبإ كلمإ كإن من إألفضل تعلمه عىل مرإحل حسب : إإلنتقال من إلكلّيات للجزئّيات

 أجزإئه، وبذلك يتعلم إلمتكّون كيفّية تجميع إألجزإء مع بعضهإ، وكيفية تدإخلهإ لتكوّين إلعمل ككل؛

ن إألفرإد:  - ورة مرإعاة إلتفاوت بي   إلتكوّين إلجمإعي أقل تكلفة، ولكن نظًرإ  ضن
ّ
إلختالف إألفرإد عىل إلرغم من أن

من حيث مستوى إلذكإء وإإلستعدإد، يدعو ؤىل بنإء برإمج إلتكوّين بحيث تتالءم مع إإلختالفإت بي   إألفرإد بإستخدإم 

م إلفردية لمقإبلة مثل هذه إإلختالفإت ممإ يجعلهإ أكير منطقّية وعملّية. 
ّ
 أجهزة إلتكوّين وإلتعل

، أهميته وأه. 1.1.1  دإفه: مفهوم إلتكوين إلسياحي

عد صنإعة، ولذلك فهي بحإجة ؤىل من يتقن هذه إلصنإعة، أي ؤىل إلعإمل إلسيإحي أو 
ُ
ي مجملهإ ت

 إلسيإحة ػ 
ّ
ؤن

ي إلمإهر إلذي يجيد كيفية إلتعإمل مع إلسإئح أو تقديم أفضل إلخدمإت له، وإىل إلمرشد إلسيإحي وإؤلدإري 
إلفندػر

 إلعمل إلجيد...... فلم يعد موظف إلسيإحة موظفإ تتوإفر 
ّ
فيه رغبة إلعمل وإلمعلومإت إلعإمة وإلتعإمل إلطيب بل أن

ي حقل إلسيإحة
ي تقع عىل كإهله ػ 

 مختصإ يؤهل هذإ إلموظف لتوىلي إلمسؤوليإت إلتر
ً
ي أخذ تكوينإ

  إلسيإحي أو إلفندػر

ود و بوزيإن،   .(51، صفحة 2157)إبن سي 

 إلتكوين إلسيإحي هو سلسلة ؤجرإءإت وع
ّ
مليإت متعإقبة معتمدة عىل خطة مدروسة تكسب ومن ثم يفهم أن

ي إلمهإرة 
 ػ 
ً
ي تكسب إألفرإد تطويرإ

ة جديدة. كمإ يعتير إلتكوين بأنه مجموعة من إلعمليإت إلتر إلعإملي   تجربة وخير

.  وإلمعرفة لغرض رفع مستوى إألدإء بمإ يحقق نتإئج ؤيجإبية لإلدإرة وإلعإملي   بإلقطإع  إلسيإحي

ي تقديم وبشكل عإم ُيعد إلتك
ية إلعإملة ػ  إتيجيإت إلوإقعة لتطوير إلموإرد إلبشر وين إلسيإحي من أكير إؤلسير

إلخدمإت للسيإح إبتدإًء من حلقإت إلوظإئف إلدنيإ، وإنتهإًء بإلوظإئف إلقيإدية بهذإ إلقطإع. ويتكون إلتكوين من قوإعد 

صمم لخلق حإ
ُ
، بحيث ت إق موإقع إلعمل وإإلنتقإل ؤىل تعليمية نظرية وتطبيقية ُيزّود بهإ إلعإملي   لة إلقوة إلمهنية، وإخير

 . ود بإلمعلومإت إلمتعلقة بنظإم إلعمل إلسيإحي إت وإلير   موإقع أخرى بعد صقل إلمهإرإت وإكتسإب إلخير

، وتوسيع مدإركهم بمإ يسإعدهم عىل إلتفكي   ي تخصيب حقول إلمتكوني  
وتكمن أهمية إلتكوين إلسيإحي ػ 

ي إلترصف عند تقديم إلخدمة وإلتصور ويكسبهم إؤل 
تبة ػ  نهم من إلكشف عن إلظروف وإآلثإر إلمير

ِّ
درإك، وبإلتإىلي ُيمك

ي ؤثإرة إلبديهية لألفرإد وتوجيه إهتمإمهم ؤىل أرػر أنوإع إلتعإمل 
إلسيإحية. وبذلك يكون إلتكوين هو إلعإمل إلمهم ػ 

ي يتعرض لهإ زمالئهم إل
ي، وعدم غض إلنظر عن إألخطإء إلتر مبتدئي   بل يقوموإ عىل توجيهم وإرشإدهم للممإرسإت إلبشر

. وإلمالحظ هو أن أهمية إلتكوين لهذإ إلقطإع 
ً
ي إلخدمة ليصبحوإ هؤإلء قإدرون عىل كشفهإ بأنفسهم مستقبال

إلفّعإلة ػ 

ي تجنيهإ إؤلدإرإت إلسي
ى إلتر ي إألهمية إلكير

نإمج. وتأئر ي إلير
كي   ػ 

قإس بنوعية برإمجه وليس بعدد إلمشير
ُ
إحية من جرإء ت

ي ؤشبإع رغبإت وحإجإت إلسيإح لديهإ، لمإ لهؤإلء من قدرة حسية ونفسية وإضحة لتميي   إلجوإنب إؤليجإبية 
إلتكوين ػ 

 هؤإلء إلعإملي   عىل قدر كإف من إلقدرة وإلكفإءة إلمهنية، 
ّ
وإلسلبية عند تقديم إلخدمإت لهم، فتتولد لديهم قنإعة بأن

ي هذإ  أو إلعكس وبذلك يكون للضيوف
ي نشر إؤلعالن وإلدعإية إلسيإحية لزمالئهم عن طبيعة إلخدمإت ػ 

 ػ 
ً
دورإ مهمإ

إلمرفق أو ذإك. كمإ يؤدي إلتكوين ؤىل تعميق روإبط إلعالقإت إؤلنسإنية بي   إؤلدإرة وإلعإملي   من خالل إلنمو وإلتفإعل 

ي إلحلقإت إلتكوينية إلقإئمة. 
ي عند ؤبدإء إآلرإء وإلمالحظإت ػ 

 إؤلدإرإت إلسيإحية إلحديثة إلحقيؼر
ّ
إت أن وتدل كإفة إلمؤرسر

ية إلمتخصصة وتبدأ بذلك قبل إفتتإح   من إإلهتمإم بعملية إلتكوين وتخصص لهإ إلموإرد إلمإلية إلكإفية وإلبشر
ً
إ توىلي كثي 

 إلمشإري    ع إلسيإحية بوقت كإف. 
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ي مجمله ؤىل تنمية إلقدرة عىل إإلبتكإر لد
ى إلعإملي   عند موإجهة صعوبإت إلعمل كمإ يهدف إلتكوين إلسيإحي ػ 

ة إلذروة إلسيإحية ) ي Peak Seasonحتر خالل فير
 بإمكإن إلعإملي   ؤيجإد إلبدإئل إلنإجحة ألي مشكلة يوإجهونهإ ػ 

ّ
(. أن

ي سيحصلون عليهإ. كمإ يسلط إلتكوين إلضوء عىل آفإق 
إكمة إلتر إت إلتكوينية إلمير عملهم عن طريق إإلستفإدة من إلخير

 ة أكير وطرح مشكالت عإمة للمنإقشة، بحيث تصبح لدى إلموظف إلقدرة إلذإتية ؤليجإد إلحلول بأقل إلتكإليف. جديد

ي إلتكوين 
، ويجت  إمج إلتكوينية إلمنإسبة للقإبليإت وإلمهإرإت إلمهنية للعإملي   وكذلك يهدف إلتكوين ؤىل تصميم إلير

ي إلعالقة إلخدمية )إؤلدإرة
وإلعإملي   وإلسيإح(، عندمإ ُيخطط له وفق برنإمج منظم للوصول  إلسيإحي فوإئد تعود لطرػ 

 .(522_525، صفحة 2152)زوين،  ؤىل تحسي   كفإءة إألدإء وتحقيق أعىل مرإحل إلخدمة إلسيإحية

1.1.1 :  . مرإحل إلتكوين إلسياحي

وعهإ بإعدإد برنإمج للتكوين؛ هو معرفة ألي جهة ين  أول مإ تقوم به إلمؤسسة حي   رسر
ّ
تمي ؤليهإ إلموظفي   ؤن

ي أي مجإل هو هذإ إألخي  ليتست  للمؤسسة تحديد أهدإف هذإ إلتكوين، بعدهإ تقوم إلمؤسسة 
إلمحتإجي   للتكوين، وػ 

ة( أو تقوم  ي حإلة إلتكوين قصي  إلمدى وإلذي إل يتطلب أدوإت بيدإغوجية كبي 
ؤمإ بإستدعإء إلمكوني   لهإ )خإصة ػ 

لخإصة بإلتكوين، وهذإ بعد تحديد إلعدد، إألهدإف وموإضيع ومحإور إلتكوين وإلتفإهم بإرسإل موظفيهإ ؤىل إلمرإكز إ

 .(66_65، صفحة 2155)بعدإش و مروإن،  حول إلمكإن وإلتكلفة

ل عملّية مستمرة ومتكإملة، تتضمن مرإحل أسإسّية 
ِّ
ي إلوإقع ُيمث

 إلتكوين ػ 
ّ
ومن هذه إلزإوية، يمكن إلقول أن

:  مختلفة يقوم كل منهإ  ي
، وبإؤلمكإن إختصإر هذه إلمرإحل عىل إلنحو إآلئر  ّ  بدور متمي 

 وتشمل: إلمرحلة إألوىل: 

ي إلعملّية إلتكوّينّية، ؤذ يتم من خاللهإ توفي  إلمعلومإت إلالزمة عن  أ. جمع وتحليل إلمعلومات: 
تعد أول مرحلة ػ 

، وتحديد إلعوإمل إلمؤثرة فيه سوإء أكإنت دإخلية تخ ي
ص ؤدإرة إلمؤسسة )بمختلف مستويإتهإ( أو إلنظإم إلتكوّيت 

مإ هي خطوة تليهإ عملّية إلتحليل وإإلستنتإج بهدف 
ّ
ي حد ذإتهإ وإن

خإرجية، وعملّية جمع إلمعلومإت ليست غإية ػ 

ي إلمؤسسة إإلقتصإدية
ي تخطيط وتوجيه عملّية إلتكوّين ػ 

إت تكون هي إألسإس ػ  ، 2155)إلسكإرنة،  إستخالص مؤرسر

 .(61صفحة 

ي عن إلتفإوت بي   مإ هو كإئن ومإ يجب أن يكون،  . تحديد إإلحتياجات إلتكوينية: ب
ُيعير إإلحتيإج إلتكوّيت 

ه أو تطويره، وإلسلوك أو  وللوصول ؤىل تحديد إإلحتيإجإت إلتكوينية، فؤنه يجب تحديد إلسلوك أو إألدإء إلمرإد تغيي 

ي إلذي إألدإء إلمستهدف بعد إلتكوين. فإإلختالف بي   إلسلوك 
أو إألدإء إلمستهدف هو إألسإس لمعرفة إإلحتيإج إلتكويت 

ي عندمإ تكون هنإك فجوة بي   متطلبإت إلعمل من معإرف 
تسغ إؤلدإرة للوصول ؤليه. وعليه يحدث إإلحتيإج إلتكوّيت 

ي يتمتع بهإ إلفرد إلقإئم بإلعمل
،  ومهإرإت، وبي   تلك إلتر  .(354_253، صفحة 2121)إلغوطي

 وتشمل: إلثانية: إلمرحلة 

 : ي
نامج إلتكوينن يتم بموجب هذه إلمرحلة تحويل إإلحتيإجإت إلتكوّينّية ؤىل خطوإت عملّية عير  أ. تصميم إلير

ي إلمعلومإت وإلكفإءإت وإلمهإرإت. فهي ؤذن حلقة إلوصل بي   
ي مإ حددته إإلحتيإجإت من نقص ػ  تصميم برنإمج يلتر

، ؤذمرحلة تحديد إإلحتيإجإت إلتكوّينّية ومر  ي
نإمج إلتكوّيت  يتم من خاللهإ تحديد إلموضوعإت إلتكوّينّية  حلة تنفيذ إلير
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ي إلمكإن وإلزمإن إلمنإسبي   
)جغري،  ودرجة عمق وشمول هذه إلموضوعإت بإؤلضإفة ؤىل إألسإليب إلتكوّينّية إلمعتمدة ػ 

 .(94_92، صفحة 2119

 : ي
نامج إلتكوينن ي مرحلة تنفيذه، أين يتم عقب إإلنتهإء من مرحلة تصب. تنفيذ إلير

ي تأئر
نإمج إلتكويت  ميم إلير

ي تنمية معإرف إلموإرد 
ة عىل إختيإر طرق إلتكوين وعىل تطوير كإفة إألسس إلتكوينية وإستخدإمهإ ػ  كي   بدرجة كبي 

إلير

ية وصقل مهإرإتهإ، حيث يعتير إلتعليم أحد أهم إلطرق إلدإعمة ؤليصإل أهدإف إلتكوين ؤىل إلمستفيدين )رزق   منه إلبشر

 . (86، صفحة 2157هللا، 

 وتشمل بدورهإ: إلمرحلة إلثالثة: 

ي من أصعب وأهم إلمرإحل، حيث ُيقصد  تقييم ومتابعة إلتكوين:  . أ تعتير عملّية تقييم تكوين إلمورد إلبشر

ي إلخطط إلمرسومة
ي بإلمعإيي  إلمحددة ػ 

نإمج إلتكويت  ي توصل ؤليهإ إلير
ي، طيبه، و جفري، )إلج  بهإ مقإرنة إلنتإئج إلتر بي 

عّرف بأنهإ عملّية مستمرة ُيقصد بهإ إلتأكد من أن خطة إلتكوّين . (519، صفحة 2121
ُ
أمإ فيمإ يخص متإبعة إلتكوّين، فت

ض سي  إلخطة 
ي إلتنفيذ ؤلزإلة أي معوقإت قد تعير

ي مع إلتدخل ػ 
يتم تنفّيذهإ بدقة بدون إنحرإف لتحقيق إلهدف إلنهإئ 

ي طريقهإ إلمرسو 
ي إؤلجرإءإت إلتنفيذيةػ 

. وقد يكون إلتدخل أحيإنإ للتعديل وإلتطوّير ػ  ي
)رشدي،  م لتحقيق إلهدف إلنهإئ 

 .(45، صفحة 2154

 

 . ماهية إلمؤسسات إلناشئة إلسياحية: 1.1

 مفهوم إلمؤسسات إلناشئة: . 1.1.1

 مصطلح إلمؤسسإت إلنإشئة )
ّ
شتق من إلفعل )Start-upsؤن

ُ
، إ (، يتكون من  To Start Up( ذو أصل أمريكي

 : ي إلقإموس  Up))وتشي  ؤىل فكرة إإلنطالق، أمإ  (Start)كلمتي   إثنتي  
 لمإ جإء وورد ػ 

ً
تعيرِّ عن فكرة إلنمو إلقوي، ووفقإ

ُ
ف

يدج  ي كإمير وع صغي  بدأ للتو "(Cambridge)إؤلنجلي   : "مشر ـِ  A small، فؤنه عّرف مصطلح إلمؤسسإت إلنإشئة ب      

business that has just been started أمإ إلقإموس إلفرنشي ،"(Larousse)  ي تعريف إلمؤسسإت
ل ػ 

ّ
فقد تدخ

ي قطإع إلتكنولوجيإت إلحديثة 
 إلنإشئة عىل أنهإ: "إلمؤسسإت إلشإبة إلمبتكرة ػ 

"Jeunes entreprises innovante, notamment dans le secteur des nouvelles 

technologies" 

  ، ي
 . (553، صفحة 2122)درإئ 

ي بلورة مفهوم إلمؤسسإت إلنإشئة، 
ؤذ بدأ إستخدإم وعىل إلعموم فقد سإهم إلبإحثون وإلمختصون بشكل وإسع ػ 

كإت رأس إلمإل إلمخإطر ) (Start-up)مصطلح  ، وذلك مع بدإية ظهور رسر
ً
ة  Capitalبعد إلحرب إلعإلمية إلثإنية مبإرسر

Risque) ،ي إلعإلم منذ نهإية إلتسعينإت مع إنتشإر منشآت ليشيع إستخدإم إلمصطلح بعد ذل
 ػ 
ً
ك ويصبح أكير تدإوال

نيت ) ي تبحث Dot-Comإإلنير
(، حيث شهدت إألسوإق إلمإلية عدة مضإربإت عىل منشآت تكنولوجيإ إلمعلومإت، إلتر

،  عىل إلدخول إلشيعة للبورصة  .(552، صفحة 2125)صإلحي

لنإشئة نجد: "كل مؤسسة شإبة ودينإميكية مبنية عىل إلتكنولوجيإ ومن أهم إلتعإريف إلخإصة بإلمؤسسإت إ 

ي  .وإإلبتكإر وإلذي يحإول مؤسسوهإ إإلستفإدة من تطوير منتج أو خدمة غي  معروفة من أجل ؤنشإء أسوإق جديدة"
ػ 
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ي مقإله )Paul Grahamحي   يعرفهإ إلبإحث )
بشعة ( بأنهإ: "تلك إلمؤسسإت إلمصممة لتنمو Startup-Growth( ػ 

،  وتسغ لخلق وتسويق تكنولوجيإ جديدة" ي
( عىل أنهإ: "مؤسسة Eric Reis). بينمإ يعرفهإ (554، صفحة 2122)درإئ 

ي ظل ظروف من عدم إليقي   إلشديد" )
ية مصممة ؤلنشإء منتج أو خدمة جديدة ػ  (. أمإ Eric. R, 2011, p 37بشر

(Blank Steveى بأنهإ: "مؤسسة مؤقتة تبحث عن ن  Steven. G. Bموذج أعمإل مرب  ح، قإبل للتكرإر وإلتطوير" )( في 

& Bob D 2012, p 9) 

ومن إلنإحية إلقإنونية، تعتير إلمؤسسة إلنإشئة: كل مؤسسة تجإرية متحصلة عىل عالمة إلمؤسسة إلنإشئة، 

وط نوجزهإ فيمإ يىلي )إلج ر ج ج 
ي يستدعي إلحصول عليهإ إستيفإء جملة من إلشر

 (:55، 2121وإلتر

ي سنوإت؛ -     
 أن إل يكون قد مر عىل تأسيسهإ أكير من ثمإئ 

  أن إل يتجإوز مجموع أصولهإ ورقم أعمإلهإ إلسنوي سقفإ يضبط من قبل إللجنة إلوطنية؛ -     

عىل إألقل من قبل أشخإص طبيعيي   أو صنإديق إستثمإر أو من قبل  %51أن يكون رأس مإلهإ مملوكإ بنسبة  -     

 حإصلة عىل عالمة "مؤسسة نإشئة"؛ مؤسسإت أخرى

ط أإل يتجإوز عدد عمإلهإ  -       عإمال.  251أن تحقق نسبة نمو مرتفعة رسر

قة ذإت قيم مستقلة ومبدعة، 
ّ
 خال

ً
ي تنتج أفكإرإ

عيرِّ عن إلمشإري    ع إلتر
ُ
 إلمؤسسإت إلنإشئة ت

ّ
وبإلتإىلي يمكن إلقول أن

ي إلسوق لتفعيل أفكإرهم وإقإمة  يتصف أفرإدهإ بإلمبإدرة إلعإلية، وإلنظرة إلثإقبة
نهم من إنتقإء إلفرص إلمتإحة ػ 

ِّ
مك
ُ
ي ت
إلتر

 مشإريعهم. 

ي إألنوإع  جملة إلخصائصمن مجمل مإ سبق، يمكن إستخالص 
ي تنفرد بهإ إلمؤسسإت إلنإشئة عن بإػر

إلتر

ي إلنقإط إلتإلية: 
 إألخرى من إلمؤسسإت ػ 

  :فعة وأمإمهإ خيإرإن ؤمإ إلتطور وإلتحول ؤىل مؤسسإت تتمي   بكونهإ مؤسسإت شإبة يإمؤسسات حديثة إلعهد

 نإجحة أو ؤغالق أبوإبهإ وإعالن إلخسإرة؛

  :تتمي   بأنهإ مؤسسة تقوم أعمإلهإ إلتجإرية عىل مؤسسات تتعلق بالتكنولوجيا وتعتمد بشكل رئيسي عليها

سإت إلنإشئة عىل إلتكنولوجيإ أفكإر رإئدة وإشبإع لحإجإت إلسوق بطريقة ذكية وعرصية، كمإ يعتمد مؤسشي إلمؤس

نت ومن خالل إلفوز بمسإعدة ودعم من قبل حإضنإت  للنمو وإلتقدم وإلعثور عىل إلتمويل من خالل إلمنصإت عير إإلنير

 إألعمإل؛

  :ي مؤسسات تتطلب تكاليف منخفضة
ة جدإ بإلمقإرنة مع إألربإح إلتر تعتير مؤسسة تتطلب تكإليف صغي 

ي 
كة أمإزون، جوجل، تحصل عليهإ وعإدة مإ تأئر ء، ومن أمثلة ذلك رسر ي

ي بعض إلشر
هذه إألربإح بشكل رسي    ع وفجإئ 

،  مإيكروسوفت، فيسبوك ...ؤلخ ي  .(552، صفحة 2121)درإحر

  :إيد بفضل تحقيق ؤيرإدإت مختلفة ن كإت إلنإشئة تحقيق نمو مي  ي إلشر
يصإحب إرتفإع إلمخإطر لالستثمإر ػ 

ي عوإئد مرتفعة كون إلتكإليف إلمرتفعة ت
كإت إلنإشطة ػ  ي مرحلة إلبحث وإلتطوير إلسيمإ لتلك إلشر

كون بشكل أسإسي ػ 

ي وإلقإئم عىل منتجإت غي  ملموسة، حيث يمكن ؤعإدة ؤنتإج وتوزي    ع إلمنتج بشكل إل متنإهي وغي   إلقطإع إلتكنولوحر

مجيإت وإلتطبيقإت إلهإتفية فهي منتجإت إل تزول و  نت مثال( كإلير إل تهتلك )ككل إلمنتجإت ملموس فعال )عير إإلنير

إيدة مقإبل تكإليف متنإقصة ممإ يعظي فرصة لتحقيق ؤيرإدإت  إلقإئمة عىل إلمعرفة( وهذإ مإ يسمح بتحقيق مدإخيل مير 

 مرتفعة؛
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  :ي أسوإق أسوإق غي  مستقرة أو مستحدثة
ي ظروف عدم إليقي   وعدم إإلستقرإر ػ 

كإت إلنإشئة ػ  تعمل إلشر

تتوإفر عىل مخطط أعمإل دقيق كونهإ ستطرح منتجإت جديدة غي  معروفة وغي  مرغوبة يصعب تقديرهإ، ولهذإ قد إل 

ي ؤيجإد عمالء محتملي   وتحديد كيفية إلوصول ؤليهم وإمكإنية ؤقنإعهم إلستهالك إلمنتج، 
بعد، وهنإ يكمن إلتحدي ػ 

كة ؤيجإد أسوإق جديدة كلمإ ضمنت نموهإ وبإلتإىلي عززت مكإنتهإ  كة نإشئة  فكلمإ إستطإعت إلشر )مزيإن و   كشر

 .                                                                                            (33، صفحة 2121عمإروش، 

ة وإلمتوسطة:  .2.2.2 ن إلمؤسسات إلناشئة وإلمؤسسات إلصغي   إلفرق بي 

ي عملية إلتفريق بي   إلمؤسسإت إلنإشئة وإ  
إ مإ يحدث خلط ػ  ة وإلمتوسطة، لذإ بإؤلمكإن كثي  لمؤسسإت إلصغي 

 :  توضيح أهم هإته إلفروق من خالل إلجدول إلموإىلي

ة وإلمتوسطة1جدول ) ن إلمؤسسات إلناشئة وإلمؤسسات إلصغي   (: إلفرق بي 

ة وإلمتوسطة إلمؤسسات إلناشئة من حيث  إلمؤسسات إلصغي 

إلهدف من 

 إلتأسيس

يتم ؤنشإؤهإ بمإ يتوإفق مع إلسوق إلمحلية وإل تقدم أفكإر  تقديم أفكإر إبتكإرية وحلول ؤبدإعية 

 إبتكإرية 

تعتمد عىل إإلبتكإر ممإ يجعل فرص إلدعم لهإ  خطوإت إلتأسيس

منخفضة وتحتإج مجهودإت أكير من طرف 

 رإئد إألعمإل

إت  تعتمد عىل خطة عمل وإضحة كمإ أنهإ تبدأ إلتجهي  

 إلالزم بشكل أرسع، فرصة أكير للحصول عىل إلتمويل

إلبيئة إلصناعية أو 

 إلسوق إلمحلي 

سبب عدم وجود خطة عمل وإضحة لهذه 

ي تعتمد بصورة أكير عىل 
إلمؤسسإت إلتر

ي 
إإلبتكإر وإلتجريب وقلة إلفرص إلوظيفية إلتر

تتيحهإ ممإ يجعل فرص دعمهإ وإلمسإهمة 

ي ؤنجإحهإ أقل نسبيإ  
 ػ 

حدد إلتأثي  إلذي تحدثه عىل إإلقتصإد إلمحىلي وإضح وم

، وإحتيإجإتهإ  فهي تتمكن من توفي  فرص عمل بصورة أكير

إلتمويلية ليست ضخمة تمكنهإ من إلرب  ح وهو مإ يقدم لهإ 

 تسهيالت وقروض تمويلية من إلدولة

رإئد إألعمإل يمتلك فكرة مبتكرة قإدرة عىل  إلتمويل

إلتغيي  يبدأ بإلبحث لهإ عن مستثمر يؤمن بهإ 

 وبأهميتهإ

وعه من مإله إلخإص يقوم مإلك إلمشر  وع ؤمإ بتمويل مشر

إض من إلبنوك وإلمنح إلمتإحة كأجهزة  أو من خالل إإلقير

 إلدعم

وع أو  مدة إلمشر

 إلفكرة

تعتير مدة مؤقتة كونهإ تتحول ؤىل مؤسسإت  

وع صغي   ة أو تبؼر لتصبح مشر  كبي 

إستمرإرهإ يعتمد عىل مدى قدرة أصحإبهإ عىل تحقيق 

توسيع نطإقهإ قليال، تستمر  إإلستقرإر وإلرب  ح ويمكن

ة غي  معلومة
 نإجحة وتظل مستمرة ؤىل فير

ي كأحد إآلليات لخلق مؤسسات ناشئة (، "2121بشي  عبد إلحميد )إلمصدر: 
درإسة حالة حاضنة  -إلتعليم إلمقاوإلن 

ي إإلقتصإد وإدإرة إألعمإل، إلمجلد أعمال جامعة إلمسيلة"
 .215، ص 6، إلعدد 3، مجلة درإسإت ػ 

ّ  إلمؤسسإت إلنإشئة عن  ي تمي 
ي تحديد إلمفإهيم وإلفروقإت إلتر

 هنإك إختالف ػ 
ّ
إلمالحظ من إلجدول أعاله أن

ي مرحلة إلظهور. 
هإ من إلمؤسسإت خإصة ػ   غي 
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 أهمية إلمؤسسات إلناشئة:  .2.2.2

ي 
ة ػ  ي كونهإ تسإهم وبدرجة كبي 

ز أهمية إلمؤسسإت إلنإشئة ػ   :(575_571، صفحة 2122)بن عيإد،  تير

وة:  - ة نسبيإ نظرإ لسهولة خلق إلير ي خالل مدة قصي 
ؤذ تسإعد إلمؤسسإت إلنإشئة عىل زيإدة إلدخل إلوطت 

ي إلدورة إؤلنتإجية؛
ة وبذلك يكون دخولهإ بشكل أرسع ػ  ة مقإرنة بإلمؤسسإت إلكبي  ة إؤلنشإء قصي 

 ؤنشإئهإ، ففير

ي تطوير إلتخلق مناصب شغل جديدة:  -
ي وتشجيع إإلستثمإر وهذإ تسإهم إلمؤسسإت إلنإشئة ػ 

شغيل إلذإئر

بسبب إعتمإدهإ عىل رأسمإل محدود لبدإية إلنشإط، ؤذ بإمكإنهإ خلق موإطن شغل جديدة وتخفيض نسبة إلبطإلة 

ي إلقضإء عىل نظرية إلتوإكل وتدفع نحو خلق ثقإفة مبإدرة، فهي 
ؤضإفة ؤىل إلحد من موجة هجرة إألدمغة، كمإ تسإهم ػ 

 مية روح إلمبإدرة إلفردية وإؤلبدإعية لدى إلشبإب؛تسإعد عىل خلق وتن

 إلقضاء عل إلفقر؛ -

تعتير إلمشإري    ع إلنإشئة من إلمحركإت إلرئيسية للنمو إإلقتصإدي وإلتخطيط تحقيق إلتنمية إلمستدإمة:  -

ي دول إلعإلم بإختالف مس
، وأهم دعإئم ضمإن إلتنمية إلمستدإمة، وقد أصبح إإلهتمإم بهإ ػ  توى تطورهإ، إلمستقبىلي

ة وإستخدإمهإ كأدإة  ورة تشجيع إلمنشآت إلصغي  إ أكير أهمية مع مرور إلوقت، حيث رسخت إلقنإعة ؤىل ض   ّ يأخذ حي 

ة  كإت إلكبي  ي أي بلد بعد أن كإن إإلهتمإم ينصب عىل إلشر
لتحقيق إألهدإف إإلقتصإدية وإإلجتمإعية إلمسطرة ػ 

 وإلمركبإت إلضخمة وإألقطإب إلصنإعية. 

كات إلناشئة: 1.1.1  . دورة حياة إلشر

 مإ يمي   تلك 
ّ
ي تعرض لنإ مفهوم إلمؤسسإت إلنإشئة، قد ُيتخّيل ؤلينإ أن

من خالل إلتعإريف إلسإلفة إلذكر إلتر

إ مإ تتعير  هإ من إلمؤسسإت إألخرى كثي   إلوإقع غي  ذلك، فإلمؤسسإت إلنإشئة كغي 
ّ
 أن
ّ
إلمؤسسإت هو إلنمو إلمستمر، ؤال

: وتمر بمرإحل ص  عبة وتذبذب شديد قبل أن تعرف طريقهإ نحو إلقمة، يمكن ؤدرإج تلك إلمرإحل بإختصإر فيمإ يىلي

وتبدأ قبل إنطالق إلمؤسسة إلنإشئة، حيث يقوم شخص مإ أو مجموعة من إألفرإد بطرح أ. إلمرحلة إألوىل: 

ي إلبحث، ودرإسة إلفكرة جيدإ نموذج أوىلي لفكرة ؤبدإعية أو جديدة أو حتر مجنونة، وخالل هذه إلمرحلة يتم إلت
عمق ػ 

ودرإسة إلسوق وإلسلوك وأذوإق إلمستهلك إلمستهدف للتأكد من ؤمكإنية تنفيذهإ عىل أرض إلوإقع وتطويرهإ 

، مع ؤمكإنية  ي
ي إلمرإحل إألوىل ذإئر

ي إلمستقبل، وإلبحث عن مصدر لتمويلهإ، وعإدة مإ يكون إلتمويل ػ 
وإستمرإرهإ ػ 

 دإت إلحكومية. إلحصول عىل بعض إلمسإع

ي هذه إلمرحلة يتم ؤطالق إلجيل إألول من إلمنتج أو إلخدمة، حيث تكون  ب. إلمرحلة إلثانية: 
مرحلة إإلنطالق ػ 

ي هذه إلمرحلة، هو أن يجد من يتبت  إلفكرة عىل أرض إلوإقع 
ء يمكن أن يوإجه إلمقإول ػ  ي

غي  معروفة، وربمإ أصعب سر

ي هذه إلمرحلة ؤىل إألصدقإء وإلعإئلة للحصول عىل إلتمويلويمولهإ مإديإ، وعإدة مإ يلجأ رإئد 
)معزوز و   إألعمإل ػ 

 .(67، صفحة 2121خلوط، 

مرحلة مبكرة من إؤلقالع وإلنمو، يبلغ فيهإ إلمنتج إلذروة ويكون هنإك حمإس مرتفع،  تعتير ت. إلمرحلة إلثالثة: 

ي هذه إلمرحلة يمكن أن يت
ي ثم ينتشر إلعرض ويبلغ إلذروة، ػ  وسع إلنشإط ؤىل خإرج مبتكريه إألوإئل، فيبدأ إلضغط إلسلتر

إجع.  إيد عدد إلعإرضي   للمنتج ويبدأ إلفشل، أو ظهور عوإئق أخرى ممكن أن تدفع إلمنحت  نحو إلير  
 حيث يير

ي إلوإدي، وبإلرغم من إستمرإر إلممولي   إلمغإمرين )رأس إلمإل إلمغإمر( بتمويث. إلمرحلة إلرإبعة: 
ل إإلنزإلق ػ 

إجع حتر يصل ؤىل مرحلة يمكن تسميتهإ وإدي إلحزن أو وإدي إلموت، وهو مإ يؤدي ؤىل  ي إلير
وع ؤإل أنه يستمر ػ  إلمشر
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ي هذه إلمرحلة تكون جد منخفضة 
 معدإلت إلنمو ػ 

ّ
ي حإلة عدم إلتدإرك، خإصة وأن

وع من إلسوق ػ  إنسحإب إلمشر

 ، ي
 .(76، صفحة 2121)وقنوئ 

ي هذه إلمرحلة بإدخإل تعديالت عىل منتجه تسلج. إلمرحلة إلخامسة: 
ق إلمنحدر، يستمر رإئد إألعمإل ػ 

ي من إلمنتج وضبط سعره، 
كة إلنإشئة بإلنهوض من جديد ؤطالق إلجيل إلثإئ  وإطالق ؤصدإرإت محسنة، لتبدأ إلشر

 وتسويقه عىل نطإق أوسع. 

ي هذه إلمرحلة يتم تطو ح. إلمرحلة إلسادسة: 
ي ويخرج من مرحلة مرحلة إلنمو إلمرتفع، وػ 

ير إلمنتج بشكل نهإئ 

ي إلنمو إلمستمر ويأخذ إلمنحت  بإإلرتفإع، حيث 
كة إلنإشئة ػ  ي إلسوق إلمنإسبة، وتبدأ إلشر

إلتجربة وإإلختبإر، وطرحه ػ 

%من إلجمهور إلمستهدف قد إعتمد إإلبتكإر إلجديد، لتبدأ مرحلة إقتصإديإت إلحجم وتحقيق 31% ؤىل 21يحتمل أن 

 .(422، صفحة 2158)بوإلشعور،  إلضخمةإألربإح 

 

ي تحقيق ذلك:  .2
ن
ورة حتمية لدعم وتنمية إلمؤسسات إلسياحية ومساعي إلجزإئر ف  إلتكوين كضن

ي دعم إإلقتصاد إلجزإئري: 1.1
ن
 . دور إإلستثمار إلسياحي ف

ي 
ز وتتجىل أهميته ػ   مسإهمته يعتير إلقطإع إلسيإحي أحد أهم إلقطإعإت إإلقتصإدية وإإلجتمإعية، حيث تير

 .) ي
ي وإلبيت 

ي دفع عجلة إلتنمية إلمستدإمة بأبعإدهإ إلمختلفة )إإلقتصإدي، إإلجتمإعي إلثقإػ 
ة ػ  ة وغي  إلمبإرسر إلمبإرسر

إ يتمإسر مع جميع إلقطإعإت إألخرى، فهو يحتإج لتطوير جميع   أفقيًّ
ً
وعىل هذإ إألسإس، ُيعد قطإع إلسيإحة قطإعإ

وري إلسغي من أجل  إلقطإعإت بإلتوإزي إل سيمإ إلبت   ة عىل إلحركة إلسيإحية. ومن إلرص  ي تؤثر وبدرجة كبي 
إلتحتية، إلتر

ي إلمؤسسإت إلنإشئة 
ي إلدول إألخرى، ويعتير إإلستثمإر ػ 

إتهإ ػ   لنظي 
ً
إ منإفسإ  عرصيًّ

ً
ترقيتهإ وتطوير شبكإتهإ، وإكسإبهإ ثوبإ

ي دفعإ قوي
 ؤلعطإء إإلقتصإد إلوطت 

ً
ي جميع إلميإدين مهمإ جدإ

 إ. ػ 

ة، ؤذ قد تعتير من   وإلجزإئر عىل ِغرإر مثيالتهإ من إلدول إألخرى، تنفرد بمقومإت سيإحية طبيعية وتإريخية كبي 

  ّ ي مهمإ ولعل من أهم مإ ُيمي 
ي وجغرإػ  إتيحر أهم إلدول إلمطلة عىل حوض إلبحر إألبيض إلمتوسط، كمإ تتمتع بموقع إسير

ي هذإ إلسيإق، هو إلتنوع سوإء
يط إلسإحىلي إلممتد  إلجزإئر ػ 

، بمإ تمتلكه من منإطق متنوعة بدءإ بإلشر ي
ي أو إلجغرإػ 

إلثقإػ 

ي كل من سلسلة   5211عىل أكير من 
كلم، ؤضإفة ؤىل منطقة إلسهول وإلهضإب إلعليإ وكذإ إلمنإطق إلجبلية إلمتمثلة ػ 

ي تعتير من
ى، إلتر  لمنطقة إلصحرإء إلكير

ً
ي  إألطلس إلتىلي وإألطلس إلصحرإوي، وصوال

أجمل إلصحإري إلموجودة ػ 

ي إلجزإئر يسعون لجذب أكير عدد ممكن من إلسيإح
  إلعإلم. كل هذه إؤلمكإنيإت جعلت إلقإئمي   عىل قطإع إلسيإحة ػ 

 . (285، صفحة 2125)رإقم، 

ي إلنهوض بإإلقتصإد 
ة ػ  ه من إلقطإعإت إألخرى يسهم وبدرجة كبي   إلقطإع إلسيإحي كغي 

ّ
 وتجدر إؤلشإرة ؤىل أن

ي إلرفع من إلنإتج إلمحىلي إلخإم 
، عير إلحد من شبحي إلفقر وإلبطإلة، وتوفي  منإصب شغل، ممإ يسمح بدوره ػ  ي

إلوطت 

ي يوفرهإ إلقطإع
 خإرج إلمحروقإت. وفيمإ يىلي جدول يوضح عدد منإصب إلشغل إلتر
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، إلمطاعم(1إلجدول ) ي قطاع إلسياحة )فرع فنادق، إلمقاهي
ن
 (: إلتوظيف ف

 1211 1211 1211 1211 1212 إلسنوإت

 265289 256775 224128 221111 253111 عدد إلعمال

 1216 1215 1214 1213 1212 إلسنوإت

 321111 318127 311111 271357 265813 عدد إلعمال

 ، عن إلموقع: إلمقومات إألساسية للسياحة"(، "2122وزإرة إلسيإحة وإلصنإعة إلتقليدية ) إلمصدر: 

Https ://www.mta.gov.dz, (consulte le : 24/12/2022). 

ي إلجدول )
ي إلجزإئر 2إلبيإنإت إلموضحة ػ 

ي وفرهإ قطإع إلسيإحة ػ 
( تشي  ؤىل تطور عدد منإصب إلشغل إلتر

ة ) ي وصلت أكير قيمة لهإ )2159 - 2151خالل إلفير
  (2159( منصب شغل خالل سنة )321111(، وإلتر

ً
مقإرنة

 لقلة إلمشإري    ع 
ً
، نظرإ  هذإ إلعدد غي  معتير

ي عدد إلمنإصب، يبؼر
 أنه ورغم إإلرتفإع إلملحوظ ػ 

ّ
بإلسنوإت إلسإبقة، ؤال

ة حوإىلي ) وع( خالل سنة ) 2455إلسيإحية وضعف نشإطهإ، حيث بلغ عدد هذه إألخي  تفع هذإ إلعدد ؤىل 2159مشر ( لي 

وع( خالل سنة ) 2585) ي إلنإتج إلمحىلي إلخإم (. وفيم2125مشر
إ يىلي جدول يوضح نسبة مسإهمة قطإع إلسيإحة ػ 

 خإرج قطإع إلمحروقإت. 

ي إلناتج إلمحلي إلخام خارج قطاع إلمحروقات 1إلجدول )
ن
 (: نسبة مساهمة إلقطاع إلسياحي ف

ة ) ، مطاعم( خالل إلفي   (1212-1212)فرع فنادق، مقاهي

 1212 1216 1215 1214 1213 1212 إلسنوإت

ي إلنإتج إلمحىلي إلخإم )%(
 5.5 5.8 5.7 5.6 5.4 5.3 حصة إلسيإحة ػ 

 ، عن إلموقع: إلمقومات إألساسية للسياحة"(، "2122وزإرة إلسيإحة وإلصنإعة إلتقليدية ) إلمصدر: 

https://www.mta.gov.dz, (consulte le : 24/12/2022). 

ي إلنإتج إلمحىلي إلخإم خإرج قطإع 3ة ألرقإم إلجدول )بتفحص وقرإء
 مسإهمة إلقطإع إلسيإحي ػ 

ّ
(، فؤنه يتضح أن

ة ) إلمحروقإت ي أحسن ظروفهإ خالل إلفير
، إلمطإعم(، لم تتعد ػ  ( مإ نسبته 2121 - 2155)فرع إلفنإدق، إلمقإهي

%( خالل سنة 5.5وصل ؤىل مإ يقإرب )، لتشهد هذه إلنسبة إنخفإضإ ملحوظإ 2159%( وكإن ذلك بإلضبط عإم 5.8)

(2121 
ً
 ببعض إلدول إألخرى، ومقإرنة

ً
 للقطإع إلسيإحي قيإسإ

ً
(، وتعير هذه إلنسب عن إلمسإهمة إلضئيلة جدإ

ي تمتلكهإ إلجزإئر. ولعل إلسبب إلرئيشي لهذإ إإلنخفإض رإجع إلعتمإد إلدولة إلكىلي 
بإؤلمكإنيإت وإلقدرإت إلسيإحية إلتر

ي إلنهوض بإلقطإعإت عىل قطإع إلنف
ي إلنهوض بعجلة إلتنمية إإلقتصإدية، ومن ثم مسإهمته ػ 

ط بإعتبإره إألكير أهمية ػ 

 إألخرى كقطإع إلسيإحة. 

ي إلجزإئر: . 1.1
ن
 نظام إلتكوين إلسياحي ف

إتيجية تنمية  لقد سطر إلمخطط إلتوجيهي للتهيئة إلسيإحية من خالل بطإقة إلتكوين، إلخطوط إلعريضة ؤلسير

ي مهن إلسيإحة وإلفندقة إلتك
ي للتكوين ػ 

ي تهدف ؤىل مسإيرة إلعرض إلوطت 
ي مهن إلسيإحة وإلفندقة، وإلتر

وين ػ 

ية وتوفي  تأطي  رفيع إلمستوى  ومتطلبإت تنمية إلقطإع، خإصة إلمتعلقة منهإ بتطوير كفإءإت وقدرإت  إلموإرد إلبشر
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ي هذإ إلصدد، حددت "بطإقة إ .لتسيي  إلنشإطإت إلسيإحية
ي تضمنت محإورهإ مجموعة وػ 

لتكوين لقطإع إلسيإحة" إلتر

 (.2122من إألهدإف وخطة عملية من أجل تجسيدهإ )وزرإة إلسيإحة وإلصنإعة إلتقليدية، 

 :". أهدإف "بطاقة إلتكوين لقطاع إلسياحة1.1.1

ي 
 :(2122)وزرإة إلسيإحة وإلصنإعة إلتقليدية،  تتجىل أهدإف بطإقة إلتكوين لقطإع إلسيإحة ػ 

ي إلسيإحة؛ -
ي للتكوين ػ 

ي وإلمهت 
ي إلتقت 

 تقييم إلعرض إلوطت 

ي مهن إلسيإحة؛ -
ية إلمكونة ػ   تحليل تطّور إلموإرد إلبشر

؛ - ي إلتكوين للقطإع إلسيإحي
 ضبط إؤلحتيإجإت إلحقيقية ػ 

ي مختلف مهن إلسيإحة؛ -
ي عير إألقطإب إلسيإحية للتكوينإت إلمقدمة ػ 

 ضمإن إلتوزي    ع إلجغرإػ 

ي مفتوح للجميع؛ضمإن تغطية كإم -
ي ومهت 

ي عن طريق جهإز تكوين تقت 
إب إلوطت   ل إلير

ي إلتكوين تتمإسر مع تطورإت قطإع إلسيإحة؛ -
 تحديد تخصصإت جديدة ػ 

ي هذإ إلميدإن؛ -
ي إلسيإحة وتطوير نوعيته ومردوديته من أجل ؤستجإبته للمعإيي  إلدولية ػ 

 عرصنة جهإز إلتكوين ػ 

ي وإلمه -
ي مهن إلسيإحة وبرإمجه مع إؤلحتيإجإت إلحقيقية للقطإع؛أقلمة محتوى إلتكوين إلتقت 

ي ػ 
 ت 

ية وإلمإدية إلمخصصة للتكوين؛ -  ضمإن تسيي  جّيد للموإرد إلبشر

إكة يعتمد عىل مؤسسإت إلتكوين تحت وصإية كل من  - ي ؤطإر إلشر
ي مهن إلسيإحة ػ 

ضمإن جهإز تكوين متنإسق ػ 

ي إلتكوين إلوزإرة إلمكلفة بإلسيإحة وإلتعليم إلعإىلي وإلتك
ي ػ 
، من أجل ضمإن تخطيط أحسن للعرض إلوطت  ي

وين إلمهت 

؛  إلسيإحي

ي إلسيإحة -
ي إلتخطيط وتنظيم عرض إلتكوين ػ 

 .ؤدمإج إلقطإع إلخإص ػ 

1.1.1 :  . تفعيل إلدور إإلقتصادي وإإلجتماعي لقطاع إلسياحة عير بطاقة إلتكوين إلسياحي

)وزرإة إلسيإحة  ، إتخذت إلجزإئر جملة من إلتدإبي  حتر يلعب قطإع إلسيإحة دوره إؤلقتصإدي وإؤلجتمإعي 

 :(2122وإلصنإعة إلتقليدية، 

 أوإل: بالنسبة لتخصص مؤسسات إلتكوين تحت وصاية إلوزإرة إلمكلفة بالسياحة تّم ؤنشاء: 

 وتهدف ؤىل :أ. إلمدرسة إلوطنية إلعليا للسياحة

 ي إلفندقة وإلسيإحة إلمحإفظة عىل قإنونهإ إألسإسي كمدرسة موجهة ؤىل طور إل
ين ػ  تعليم إلعإىلي لتكوين مسي 

؛  ذوي مستوى عإىلي

  ي إلسيإحة بفتح
ؤتسإع مجإل تدخلهإ ؤىل إلتكوين إلمتخصص لإلطإرإت إلمتوجهي   نحو إلبحث إلعلمي ػ 

 مستوى مإ بعد إلتدرج؛

 بإلتشإور مع وزإ( " ي وإلسيإحي
ي إلتسيي  إلفندػر

رة إلتعليم إلعإىلي تجسيد ملف إلمصإدقة عىل شهإدة "ليسإنس ػ 

 .  وإلبحث إلعلمي

ي وزو وبوسعادة ن  وذلك من خالل:  :ب. إلمعاهد إلوطنية للفندقة وإلسياحة لتي 

  ي مهن إلفندقة
" ػ  ي

" و"إلتقت  ي سإمي
ؤحتفإضهإ بإلقإنون إألسإسي كمعإهد موجهة نحو مستوى إلتكوين "تقت 

 وإلسيإحة؛
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  ي  :توسيع مهإمهإ عير
"  ؤنشإء شعب جديدة وفروع شعب، إلتر يحتإجهإ إلقطإع )خإصة شعبة "دليل سيإحي

  (DES) ومختلف إلمهن إلمتعلقة بإؤليوإء كتسيي  إلطوإبق وإلبوإبة ......(، فتح شهإدة إلدرإسإت إلمتخصصة

ي هذه إلميإدين، تكوين 
" ػ  ي سإمي

ي إلفندقة وإؤلطعإم موجهة ؤىل إلمتحصلي   عىل شهإدة "تقت 
ي ػ 
ذإت طإبع مهت 

ي إلمهن 
" ػ  ي إلفندقة وإلسيإحة"تقنيي  

      .إألسإسية ػ 

ن إلقطاعات:   ثانيا: بالنسبة للتعاون ما بي 

ي إلسيإحة وإعتمإد إلمكتسبإت إلمهنية وتنمية إلتكوين إلمتوإصل؛
 توحيد مدونة إلمهن ػ 

ي إلسيإحة وإدمإج شعبة "إلسيإحة-ؤبرإم "ؤتفإقية
ي ؤطإر" مع إلوزإرة إلمكلفة بإلتعليم إلعإىلي لتنمية إلبحث ػ 

" ػ 

 إلمنظومة إلجإمعية؛

ي إلمهن إلمتعلق بإلحمإمإت -ؤبرإم "ؤتفإقية
ؤطإر" مع إلوزإرة إلمكلفة بإلصحة من أجل تنمية إلتكوين إلمتوإصل ػ 

 إلمعدنية و إلمعإلجة بميإه إلبحر؛

ي للشبإب إلمتحصل عىل-ؤبرإم "ؤتفإقية
 شهإدة ؤطإر" مع إلوزإرة إلمكلفة بإلتشغيل، من أجل تنمية إؤلدمإج إلمهت 

ي مهن إلسيإحة وإلفندقة وإؤلطعإم. 
 ػ 

ي مهن إلسياحة: 
ن
إمج إلتكوين ف  ثالثا: بالنسبة لير

مرإجعة برإمج ومنإهج بيدإغوجية من أجل مطإبقتهإ لتطورإت إلنشإط إلسيإحي وإلتقنيإت إلحديثة؛ 

تطوير إلوسإئل وإلدعإئم إلبيدإغوجية؛ 

كة دإئمة" )سيإحة/إلتع ف بإلمصإدقة وتحيي   برإمج ؤنشإء "لجنة قطإعية مشير
ّ
كل
ُ
( ت ي

/إلتكوين إلمهت  ليم إلعإىلي

 .إلتكوين

إت إلبيدإغوجية:  ن  رإبعا: بالنسبة للتجهي 

 إت إلبيدإغوجية؛  تجديد وإعإدة تأهيل إلتجهي  

  توسيع ؤستعمإل تكنولوجيإت إؤلعالم وإؤلتصإل، وهذإ بتمكي   إلمؤسسإت من تكوين "مكتبةMultimedia؛" 

 ي برإمج إلتكوين إلمتوإصل وإلتعليم عن بعد أو إلولوج ؤىل إلمعلومةؤستعمإل تكنولوجيإ
 .ت إؤلعالم وإؤلتصإل ػ 

 : ن  خامسا: بالنسبة لتكوين إلمكوني 

 ي للمكوني   وكفإءإتهم؛
 إلسهر عىل تحسي   إلمستوى إلمهت 

    ضمإن ؤستمرإرية إألسالك إلتقنية للمكوني. 

برإمج تحسي   إلمستوى وإعإدة تأهيل مؤطري مؤسسإت  تم ؤعدإد  سادسا: بالنسبة لتنمية كفاءإت إلمؤطرين: 

ي إلتقنيإت إلحديثة للتسيي  
 .إلتكوين وتنفيذهإ خإصة إلمتعلقة منهإ بإلتحكم ػ 

 : ن وط إلتكفل بالمتعلمي   سادسا: بالنسبة لشر

 تنمية إألسفإر إلدرإسية؛ 

 إكة مع إلمؤسسإت إلسيإحية من أجل ضمإن تربصإت تطبيقية لصإلح إلمت  .كوني   تنمية إلشر

 سابعا: بالنسبة لتعليم إللغات إألجنبية: 

 ؤقتنإء أجهزة خإصة لتعليم إللغإت إألجنبية )مخير إللغإت(؛ 

 ي إلعإلم
 .تعليم إللغإت إألجنبية إألكير ؤستعمإإل ػ 
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ي إلتكوين: 
ن
 ثامنا: بالنسبة لتشجيع إلقطاع إلخاص ف

 إكة "عمومي
إف بإلشهإدإت عير رسر إك م-تأهيل وإؤلعير ي "ميثإق إلتكوين خإص"، وإشير

ؤسسإت إلتكوين إلخإصة ػ 

(؛ ي ؤطإر تشإوري بي   مختلف إلمتعإملي  
ي مهن إلسيإحة" )معد ومصإدق ػ 

 ػ 

 متإبعة إلخدمإت إلبيدإغوجية إلمقدمة من طرف إلمؤسسإت إلخإصة إلمعتمدة )بإلتعإون بي   إلوزإرة إلمكلفة

( بهذإ إلخصوص ي
 459-15، يجب تعديل إلمرسوم إلتنفيذي رقم بإلسيإحة وإلوزإرة إلمكلفة بإلتكوين إلمهت 

ي 
ي وفتحهإ ومرإقبتهإ )من 2115ديسمير  21إلمؤرخ ػ 

وط ؤحدإث إلمؤسسإت إلخإصة للتكوين إلمهت  ، يحدد رسر

ي إلمإدة 
ي إللجنة إلوإلئية لإلعتمإد إلمنصوص عليهإ ػ 

للمرسوم إلتنفيذي  51أجل تمثيل قطإع إلسيإحة كعضو ػ 

 .إلمذكور

 ة لتشجيع إإلمتياز: تاسعا: بالنسب

توفي  منح درإسية للطلبة إلمتفوقي   )أوإئل إلدفعإت(؛ 

 .ترقية إلبحث ومنح جوإئز إإلستحقإق 

إ: بالنسبة للتكوين إلمتوإصل:   عاشر

 تنفيذ برنإمج إلتكوين إلمتوإصل لمستخدمي إلمؤسسإت إلسيإحية )فنإدق، محطإت إلحمإمإت إلمعدنية، وكإإلت

ي إندمجت ضمن "مخطط إلجودة إلسيإحية"؛إلسيإحة وإألسفإر و إلم
 طإعم إلمصنفة( وإلتر

 كة مسإهمة إلدولة فندقة سيإحة من أجل ؤعدإد وتنفيذ برإمج إلتكوين إلمتوإصل  -ؤبرإم "ؤتفإقية" مع رسر

كة مسإهمإت إلدولة فندقة   .سيإحة -لمستخدمي إلمؤسسإت إلسيإحية إلتإبعة لشر

: بالنسبة لمرإجعة إلجهاز إل : إحدى عشر  تنظيمي

 ي
مرإجعة مرإسيم ؤنشإء مؤسسإت إلتكوين تحت إلوصإية )إلمدرسة إلوطنية إلعليإ للسيإحة، إلمعهد إلوطت 

 لتقنيإت إلفندقة وإلسيإحة ومرإكز إلفندقة وإلسيإحة( لتمكينهم من فتح ملحقإت وتوسيع مهإمهم؛

ة إلوطنية إلعليإ للسيإحة، إلمعهد مرإجعة إلقرإرإت إلمحددة لنظإم إلدرإسإت للمعإهد تحت إلوصإية )إلمدرس

ي إلمؤهالت إلجديدة وإلشعب 
ي لتقنيإت إلفندقة وإلسيإحة ومرإكز إلفندقة وإلسيإحة( للتكوين ػ 

إلوطت 

 وإلتخصصإت؛

 مرإجعة مرسوم ؤنشإء إلمدرسة إلوطنية إلعليإ للسيإحة من أجل مالئمته مع إلقإنون إألسإسي للتعليم إلعإىلي

 .زة، )عند ؤنجإزهإ(وتحويل مقرهإ ؤىل تيبإ

 : : بالنسبة للتعاون إلدوىلي
 إثنن  عشر

 تنمية إلمسإعدة إلتقنية مع إلمنظمة إلعإلمية للسيإحة من أجل تصديق إلتكوين إلعإىلي إلمقدم من طرف

 إلمدرسة إلوطنية إلعليإ للسيإحة؛

ي وإلمتع
ي ؤطإر إلتعإون إلثنإئ 

 دد إألطرإف؛إلحصول عىل منح درإسية، لفإئدة إلطلبة وإلمكوني   ػ 

 .ي إلخإرج
ي مجإل إلسيإحة وإلفندقة ػ 

 تنمية عمليإت إلتبإدل وإلتوأمة مع إلمؤسسإت إلتكوينية ػ 
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ي إلجزإئر:  .2.2
ن
 مناخ إألعمال للمؤسسات إلناشئة ف

ول ومحإولة إإلتجإه نحو سيإسة  كإت إلنإشئة حديث، خإصة بعد ترإجع أسعإر إلبير  إهتمإم إلجزإئر بإلشر
ّ
ؤن

إلمبنية أسإسإ عىل إلمؤسسة وكيفية خلق إلقيمة إلمضإفة ومنإصب إلشغل وإإلتجإه نحو إإلبتكإر  إلتنوي    ع إإلقتصإدي

وتشجيع خلق إلمؤسسإت إلنإشئة يعتمد بشكل عإم عىل عوإمل مرتبطة بجوإنب إإلقتصإد إلكىلي )نظإم حوكمة، بيئة 

(، وجزئية كإفية )إلمهإرإت إؤلدإرية و  ي
 إلتكنولوجية إلمؤهلة(. إألعمإل إلموإتية، إلتمويل إلكإػ 

ي 
 ضعف نشإط إلمؤسسإت إلنإشئة ػ 

ّ
كإت إلنإشئة يعتمد عىل بيئة أعمإل موإتية، وإن  نجإح وتطور إلشر

ّ
كمإ أن

ي إلنقإط إلتإلية
، بوقطإية، و بسوي    ح،   إلجزإئر عإئد لعدة أسبإب يمكن تلخيصهإ ػ  ي

 :(455_451، صفحة 2125)ميموئ 

  إنية إلموجهة للبحث إلعلمي  ؛PIBمن  %5إل تتعدى  إلمي  

  إك مع جميع إلفإعلي   سوإء إلدولة، إلمؤسسإت خإصة كإنت أو
عت  بإإلبتكإر وإإلشير

ُ
غيإب سيإسة وإضحة ت

 عمومية، إلجإمعة؛

 ي تجمع بي   إلجإمعة، مرإكز إلبحوث وإلنسيج إإلقتصإدي؛
 ضعف إلعالقة إلتر

 ي إلجزإئ
 ر؛غيإب ؤحصإئيإت حول عدد إلمؤسسإت إلنإشئة إلنإشطة ػ 

 ي إلجزإئر؛
ي للمشإري    ع إإلبتكإرية للمؤسسإت إلنإشئة ػ 

 صعوبة ؤيجإد إلتمويل إلكإػ 

  .ي إلخإص بإلمؤسسإت إلنإشئة
 غيإب إلنظإم إلبيت 

 

كات إلناشئة:  .3.2  إلتوجه إلجديد للجزإئر نحو ترقية ودعم إلشر

بيئة جديدة منإسبة ظهر هذإ إلتوجه إلجديد من خالل عديد إلقرإرإت وإآلليإت وإألجهزة إلمستحدثة لتهيئة 

كإت إلنإشئة ودعمهإ وتطويرهإ، حيث يؤكد إلمسؤولون  2121إلسيمإ من خالل إلوزإرة إلمستحدثة منذ  -إلستحدإث إلشر

ة، إلمؤسسإت إلنإشئة وإقتصإد إلمعرفة ومإ إنبثق منهإ من وزإرإت منتدبة إلخإصة  إلخإصة بإلمؤسسإت إلصغي 

ي سنة  5111عىل تحقيق هدف ؤنشإء بإلحإضنإت وإلخإصة بإلمؤسسإت إلمصغرة 
 .2125مؤسسة نإشئة ػ 

ي إلجزإئر من خالل عدة قرإرإت وآليإت وأجهزة       
وبرز تجسيد هذإ إلتوجه إلجديد للسلطإت إلعمومية ػ 

 :(44، صفحة 2121)مزيإن و عمإروش،  مستحدثة نوجزهإ فيمإ يىلي 

  :ي وتنظيمي جديد
سإت إلنإشئة وإلحإضنإت وكذإ إلمصطلحإت وهذإ لتعريف إلمؤس إستحدإث ؤطار قانونن

ي إلقتصإد إلمعرفة وإلذي حمله إلمرسوم إلتنفيذي رقم 
ي  21/254إلخإصة بإلنظإم إلبيت 

، بهدف 55/19/2121إلمؤرخ ػ 

تسهيل ؤجرإءإت ؤنشإء هذه إلكيإنإت وتحديد طرق تقييم أدإئهإ وسبل دعمهإ وتمويلهإ، مثل مإ حمله قإنون إلمإلية لسنة 

ي مجإإلت إإلبتكإر وإلتكنولوجيإت م 2121
ي تنشط ػ 

إت جبإئية لفإئدة إلمؤسسإت إلنإشئة إلتر ن تسهيالت وتحفي  

يبة عىل إألربإح وإلرسم عىل إلقيمة إلمضإفة مع ؤقرإر تسهيل وصول هذه إلمؤسسإت ؤىل  إلجديدة، وإعفإئهإ من إلرص 

ي م
 رحلة إإلنطالق وضمإن تطورهإ إلحقإ. إلعقإر لتوسيع مشإريعهإ إإلستثمإرية، وهذإ بهدف مرإفقتهإ ػ 

  :ي إلجزإئر منذ عضنة قطاع إلحاضنات
وتوفر عدد منهإ عىل إلمستوى  2113رغم أنه تم إعتمإد إلحإضنإت ػ 

ي تسميتهإ، حيث كإنت تستعمل عبإرة " 
ي إلجزإئر كإن هنإك إللبس ػ 

ي ؤإل أنه عدد محدد منهإ من ينشط فعليإ، ػ 
إلوطت 

ي أقرتهإ إلوزإرة إلمنتدبة للحإضنإت إلمشإتل" رغم وجود إخت
، وقد جإءت إؤلجرإءإت إلجديدة إلتر الف بي   إلمفهومي  
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ي للحإضنإت ودعم هيإكلهإ من 
ؤلزإلة هذإ إللبس وتحديد دورهإ وتدإخلهإ مع مفهوم إلمشتالت من خالل إلتعريف إلقإنوئ 

ي  21/254خالل إلمرسوم إلتنفيذي إلجديد رقم 
 .55/19/2121إلمؤرخ ػ 

 وع مبتكر" وعالمة "حاضنات إألعمال" إست حدإث لجنة تتكفل بمنح عالمة "مؤسسة ناشئة" أو" مشر

وط محددة:  منح هذه إلعالمإت يسمح بتسهيل إلحصول عىل إإلمتيإزإت وإلتمويل وعروض إلقطإعإت وفق شر

ي عدم منح هذه إلعالمة سيحرم من إعتمإد مزإولة أنشطتهإ، بإ
ؤلضإفة ؤىل فتح إلمجإل وإلمؤسسإت إلعمومية، وإل يعت 

ي يرغب 
ي يمكن من إآلن منح عالمة حإضنة لكل هيكل قإنوئ 

ي مجإل إلحإضنإت، وإلتر
أمإم إلقطإع إلخإص للنشإط ػ 

وط محددة.  ي مرإفقة وإحتضإن إلمؤسسإت إلنإشئة وإلمشإري    ع إلمبتكرة وفق رسر
 بإلتخصص ػ 

  :ي لتمويل إلمؤسسات إلناشئة
إر ؤنشإؤه عقب إلندوة إلوطنية للمؤسسإت إلذي جإء قر ؤنشاء إلصندوق إلوطنن

هإ رئيس إلجمهورية وإلوزير إألول بمشإركة أكير من ألف مشإرك من مؤسسإت نإشئة وحإضنإت  ي حرص 
إلنإشئة، إلتر

ي هذإ 
إء وممثىلي جمعيإت وجإمعإت ومرإكز إلبحث، يسإهم ػ   وخير

وممثىلي هيئإت حكومية ومإلية ومتعإملي   إقتصإديي  

قية وتطوير إلحظإئر إلتكنولوجية وي  هدف ؤىل تمويل كل عمليإت ؤنشإء إلصندوق إلبنوك إ لعمومية وإلوكإلة إلوطنية لير

وقرإطية وهذإ بإإلعتمإد عىل آلية تمويل قإئمة عىل  كإت إلنإشئة وتمكي   مؤسسيهإ من تفإدي إلبنوك وإؤلجرإءإت إلبي  إلشر

مإت إلتمويل إ ي رؤوس إألموإل بدإل من ميكإني  
 لتقليدية إلقإئمة عىل إلقروض. إإلستثمإر ػ 

  :)تحويل إلوكالة إلوطنية لدعم تشغيل إلشباب )أونساج( ؤىل إلوكالة إلوطنية لدعم وتنمية إلمقاوإلتية )أناد

هذإ بهدف تشجيع إلمبإدرإت إلمقإوإلتية وإستحدإث نشإطإت ذإت مردود إقتصإدي متنوع وفعإل، حيث أسندت ؤىل 

ة وإلمؤ  بعد أن كإنت تحت وصإية وزإرة  15/15/2121سسإت إلنإشئة وإقتصإد إلمعرفة منذ وزإرة إلمؤسسإت إلصغي 

ي  374-21إلعمل وإلتشغيل وأسندت ؤليهإ مهإم ووظإئف جديدة بموجب إلمرسوم إلتنفيذي رقم 
إلمؤرخ ػ 

وط إؤلعإنة إلمقدمة للشبإب ذوي إلمشإري    ع ومستوإهإ.  56/52/2121  وإلذي يحدد رسر

  ونية ة: ؤطالق منصة ؤلكي  كات إلناشئة وإلصغي  فمن  55/51/2121إلذي تم تفعيله إنطالقإ من خاصة بالشر

كإت إلنإشئة حتر تكون  ي للشر
ي إلنظإم إلبيت 

خالل هذه إلمنصة يتم بنإء بيإنإت مركزية لجميع إألطرإف إلنشيطي   ػ 

ي مختلف إلمشإري    ع
كإت عمومية كإنت أو خإصة ػ  إكإت إلمستقبلية مع أفضل إلشر  إلمستقبلية.  مصدرإ للشر

  :ي لالبتكار
وع ؤنشاء مجلس وطنن يوضع تحت سلطة رئيس إلجمهورية، ويعمل عىل وضع إألسس  مشر

إلقإنونية لمعإهد نقل إلتكنولوجيإ عىل أن تنطلق إلمرحلة إلتجريبية عير جإمعتي   بإنشإء مركزين مختصي   بإلذكإء 

نت بإلتعإون مع إلكفإءإت إلجزإئرية بإلخإرج وهذإ بهدف تثمي   إألفكإر وإلمبإدرإت إلمبتكرة وإؤلمكإنإت  إلصنإعي وإإلنير

ي خدمة تنمية إقتصإد إلمعرفة. 
 إلوطنية للبحث إلعلمي ػ 

 

 إلتسهيالت إلمتاحة ؤلنشاء إلمؤسسات إلناشئة إلسياحية بالجزإئر:  .4.2

ي قط2159ديسمير  17نظمت وزإرة إلسيإحة بإلجزإئر بتإري    خ 
ي حول إلمؤسسإت إلنإشئة ػ 

إع ، ملتؼر وطت 

إلسيإحة وإلصنإعإت إلتقليدية تحت شعإر "إلسيإحة وإلصنإعة إلتقليدية مستقبل وإعد للمؤسسإت إلنإشئة" شإرك فيه 

ي قطإع إلسيإحة وإلصنإعة إلتقليدية، إلسيمإ أنه أكير من 
أصحإب إلمؤسسإت إلنإشئة ذإت إلمشإري    ع إلوإعدة ػ 

ي تو 711
ي قطإع إلسيإحة، وتسإهم ػ 

وة، حيث أن إلدولة عإزمة عىل ترقية مؤسسة نإشئة حإليإ ػ  في  منإصب إلشغل وإلير

ي إلقطإع إإلقتصإدي عمومإ وإلسيإحة بشكل خإص، ألن إألمر يتعلق بمؤسسإت مبتكرة 
إدمإج إلمؤسسإت إلنإشئة ػ 
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ي وتنظيمي يحدد وضعية إلمؤس
ورة ؤنشإء ؤطإر قإنوئ  ي خلص ؤليهإ إللقإء، ض 

سإت وخالقة للنمو؛ ومن بي   إلتوصيإت إلتر

ي تنشئهإ تلك 
إلنإشئة، ومنإخ منإسب وتحفي   إلمتعإملي   إلعموميي   وإلخوإص للجوء ؤىل إلحلول إلمبتكرة إلتر

إلمؤسسإت، فضال عن ترقية دور إلمحإضن عىل مستوى إلنظإم إلمدمج للمؤسسإت إلمصغرة، إلسيمإ عىل مستوى 

 إلجإمعإت وإلمؤسسإت وإلبنوك؛

ي قإنون إلمإلية لسنة كمإ تعمل إلدولة عىل تقديم إلدع
 مإ يىلي  2121م لمستثمري إلمؤسسإت إلنإشئة وقد جإء ػ 

 :(288_287، صفحة 2125)رإقم، 

 من قإنون إلمإلية إلتكميىلي  68، إلمعدلة وإلمتممة بإلمإدة 2121من قإنون إلمإلية لسنة  535تضمنت إلمإدة

ي إلخزينة رقمه 2121لسنة 
وإنه "صندوق دعم وتطوير إلمنظومة وعن 312-551، ؤنشإء حسإب تخصيص خإص ػ 

 إإلقتصإدية للمؤسسإت إلنإشئة؛

 2121قإنون إلمإلية لسنة  535كمإ تضمنت إلمإدة  : ي بإب إلنفقإت مإ يىلي
 إلمعدلة وإلمتممة ػ 

 تمويل درإسإت إلجدوى؛ 

 تمويل تطوير خطة إلعمل؛ 

 تمويل إلمسإعدإت إلتقنية؛ 

  ؛تمويل إلتكإليف إلمتعلقة بإنشإء نموذج أوىلي 

 تمويل إلتكوين؛ 

 إحتضإن إلمؤسسإت إلنإشئة؛ 

  .وي    ج للمنظومة إإلقتصإدية للمؤسسإت إلنإشئة  إلير

  ي إلمإدة
كإت إلنإشئة: جإء ػ  من قإنون إلمإلية إلتكميىلي  33إؤلعفإءإت إلجبإئية وتسهيالت إلتمويل لفإئدة إلشر

:  2121من قإنون إلمإلية لسنة  69إلمعدلة للمإدة  2121لسنة   مإ يىلي

 كإت تع يبة عىل أربإح إلشر يبة إلدخل إؤلجمإىلي أو إلرص 
ي وض 

كإت إلنإشئة من إلرسم عىل إلنشإط إلمهت  ؼ  إلشر

 سنوإت إبتدإء من تإري    خ بدإية إلنشإط؛ 13لمدة 

  يبة إلجزإفية كإت إلنإشئة إلخإضعة لنظإم إلرص  وط إلشر يبة إلجزإفية إلوحيدة وضمن نفس إلشر تعؼ  من إلرص 

 إلوحيدة؛

 كإت إلنإشئة بعنوإن ؤنجإز مشإريعهإ تعؼ  من إل ي تقتنيهإ إلشر
رسم عىل إلقيمة إلمضإفة، إلمعدإت إلتر

 إإلستثمإرية. 

 

ي إلجزإئر:  .3
ن
 إلمأمول من إلمؤسسات إلناشئة لتفعيل إلنشاط إلسياحي ف

 :(289_288، صفحة 2125)رإقم،  يمكن تلخيصهإ فيمإ يىلي مع مقإرنتهإ ببعض إلدول إلعربية

 ي يسإهم قطإع إلسيإحة بهإ )فرع كثي  من إلدول تعت
ير قطإع إلسيإحة رإفد إلقتصإدهإ، عىل عكس إلجزإئر إلتر

ي إلنإتج إلمحىلي إلخإم، بنسبة )
، إلمطإعم(، ػ  )وزرإة إلسيإحة وإلصنإعة إلتقليدية،  2159( سنة %5.8فنإدق، إلمقإهي

ي تزخر بهإ إلبالد (2122
ي نفس إلسنة عىل سبيل إلمثإل ، وهي مسإهمة ضعيفة بإلنظر للقدرإت إلسيإحية إلتر

، ونجد ػ 
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ي من إألردنيي   إلمقيمي   بإلخإرج،  %40، وحوإىلي %12.5قطإع إلسيإحة بإألردن يسإهم بنسبة 
من ؤيرإدإت إلقطإع تأئر

ي يوليهإ إألردن لقطإع إلسيإحة؛
 وهذإ يشي  لألهمية إلتر

  ي مجإل إلس2159نظمت مرص سنة
كإت إلنإشئة ػ  ي تنظمهإ وزإرة إلسيإحة ، إلمسإبقة إلوطنية للشر

يإحة، وإلتر

ونية ؤللقإء إلضوء عىل إلمعإلم  Rise UPبإلتعإون مع منصة  وعإت وتطبيقإت ؤلكير لريإدة إألعمإل، وذلك إلختيإر مشر

وي    ج للسيإحة إلمرصية بطرق حديدة ومبتكرة، وهذإ مإ يستوجب عىل إلجزإئر  ي مرص وإلير
وإألمإكن إلسيإحية ػ 

ي إلحلول إلذكية، بهدف أفضل مؤسسة ناشئة سياحيةسنوية " إستحدإث مسإبقة وطنية
" بغرض تشجيع إإلبتكإر ػ 

ي وضعتهإ وزإرة 
ونية للمؤسسإت إلنإشئة إلتر تحسي   وعرصنة إلمرإفق إلعمومية إلحوإرية، مع ؤثرإء إلمنصة إؤللكير

ي ش
 كل مشإري    ع سيإحية حقيقية؛إلدإخلية وفتحهإ أمإم حإمىلي إألفكإر إلمبتكرة قصد تمكينهم من تجسيد أفكإرهم ػ 

  يعإت تعرف وتنظم إلمؤسسإت ي إلبنية إلقإنونية، فإلجزإئر لم تسن تشر
إلمؤسسإت إلنإشئة تحتإج ؤىل إلنظر ػ 

يعإتهإ وتعمل عىل تطوير هذه إلمؤسسإت، وعىل سبيل إلمثإل نجد أن  إلنإشئة، مقإرنة ببعض إلدول أين أصدرت تشر

ي هذإ إلمجإل، ح
ي سنة تونس كإنت سبإقة ػ 

ي  2158لسنة  21، إلقإنون عدد 2158يث أصدرت ػ 
أفريل  57مؤرخ ػ 

 ، يتعلق بإلمؤسسإت إلنإشئة؛2158

  ق إألوسط وشمإل إفريقيإ لعإم ي منطقة إلشر
، 2158وفقإ لتقرير منصة "مإجنت' إلستثمإر إلمخإطر ػ 

ي 
كإت، ػ  ي بيإنإت للمستثمرين وروإد إألعمإل وإلشر

ي إحتلت إؤلم 2158إلمتخصصة ػ 
ي إإلستثمإرإت ػ 

إرإت إلمركز إألول ػ 

كإت إلنإشئة، حيث حصلت عىل نسبة  من إإلستثمإرإت،  %22من صفقإت إإلستثمإر، تليهإ مرص بنسبة  %30إلشر

ي إلسوق ؤىل 
، وعليه يتوجب عىل %7، إلسعودية %8، إألردن %10وجإءت لبنإن بعد مرص حيث وصلت حصتهإ ػ 

إت وإلتفتح إلجزإئر تشجيع ودعم ؤقإمة عالقإت  إتهإ إألجنبية، لتبإدل إلخير تعإون بي   إلمؤسسإت إلنإشئة إلجزإئرية ونظي 

 بطرق مبتكرة عىل أفق سيإحية دولية. 

 

 إلخاتمة:  .4

ية وتأهيلهإ  من خالل مإ تم رسده وتوصيفه تبي   لنإ أن إلمؤسسإت إلنإشئة تسغ جإهدة لتكوين موإردهإ إلبشر

، من  خالل إلتطبيق إلفعىلي وإلجيد لمرإحل إلعملية إلتكوينية وإتبإع إألسإليب وإلطرق لتنمية وتطوير إلنشإط إلسيإحي

ي إلجزإئر. وهو بدوره مإ تأمل له إلحكومة وذلك بتقديمهإ لمجموعة من 
ي ذلك للنهوض بإلقطإع إلسيإحي ػ 

إلمعتمدة ػ 

ي تعوق تنف
يذ ذلك، حيث أن إلدولة عإزمة إلتسهيالت إلكفيلة بتفعيل إلنشإط إلسيإحي رغم إلصعوبإت وإلتحديإت إلتر

ي إلقطإع إإلقتصإدي عمومإ وإلسيإحة بشكل خإص، ألن إألمر يتعلق بمؤسسإت 
عىل ترقية إدمإج إلمؤسسإت إلنإشئة ػ 

 مبتكرة وخالقة للنمو. 

 

ي إلدرإسة يمكن إستخالص إلنتإئج إلتإلية: إلنتائج:  .6
 إعتمإدإ عىل مإ تم عرضه وتقديمه ػ 

ي يمكن أن تجعل منهإ  تنفرد إلجزإئر بإلعديد من
ية( إلتر إلمقومإت وإلمؤهالت إلسيإحية )إلطبيعية، إلجغرإفية، إلبشر

ي إلنإتج 
وجهة سيإحية رإئدة، وإلكفيلة أيضإ بتفعيل دور إلقطإع إلسيإحي وجعله أحد أهم وأبرز إلقطإعإت إلُمسإِهَمة ػ 

إت إلقطإع إلسيإحي بعيدة كل إلبعد عن قيمة إلمحىلي إلخإم خإرج إلمحروقإت، ؤإل أنه ومع إألسف إلشديد تبؼر مؤرسر 
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إتيجيإت إلخإصة برسم  ي إلسيإسإت وإإلسير
وأهمية تلك إلمقومإت، إألمر إلذي ُيلزم إلدولة إلجزإئرية ؤعإدة إلنظر ػ 

 إلخطة إلسيإحية وسبل تفعيل إإلستثمإرإت إلمخصصة لهذإ إلقطإع؛

ي إإلقتصإدإت
إ ػ   محوريًّ

ً
ي تحقيق إلتنمية بشقيهإ  تلعب إلمؤسسإت إلنإشئة دورإ

ة ػ  إلمعإضة كمإ تسإهم وبدرجة كبي 

ي تحققهإ؛
ورة إلبد منهإ نظرإ للنتإئج إؤليجإبية إلتر  إلتوجه نحوهإ بإت ض 

ّ
، لذلك فؤن  إإلقتصإدي وإإلجتمإعي

 ي )إلمقإول( إلمحرك إلرئيشي للنهوض بإلمؤسسإت إلنإشئة وتحسي   أدإئهإ، إألمر يستوجب توجه يعتير إلمورد إلبشر

ية من خالل تكوينهإ وتأهيلهإ، من أجل بنإء  ي إلموإرد إلبشر
إلدولة نحو تدعيم تلك إلمؤسسإت وتشجيع إإلستثمإر ػ 

ي من جهة، وتسغ من جهة أخرى ؤىل تسيي  
إتيجية إقتصإدية خإصة بإلمؤسسإت إلنإشئة تخدم إإلقتصإد إلوطت  إسير

ي إلقطإع إل
إمج إلتنموية عىل أكمل وجه خإصة ػ   سيإحي بهدف إلنهوض به وترقيته. إلير

 

حات:  .7  إلمقي 

  ،ة نشإطهإ ورة إلمنإخ إلمنإسب لمبإرسر وضع أطر وقوإعد قإنونية وتنظيمية تحدد وضعية إلمؤسسإت إلنإشئة، مع ض 

ي إلسجل إلتجإري؛
 عن تسهيل تسجيل إلمؤسسإت إلنإشئة ػ 

ً
 فضال

  ة إلسيمإ عىل مستوى إلجإمعإت ترقية دور حإضنإت إألعمإل عىل مستوى إلنظإم إلمدمج للمؤسسإت إلصغي 

 وإلمؤسسإت وإلبنوك؛

  ي مجإل إلمؤسسإت إلنإشئة أن يسإهم ضمن
ي من شأنهإ أن تمنح للشبإب إلمبدع ػ 

إت وإإلعفإءإت إلتر منح إلتحفي  

ي ترقية إلمجإل إلسيإحي وتمكنيه إلولوج ؤىل إلسوق بق
 وة؛مجمع فندقة وسيإحة وحمإمإت معدنية بكفإءإته وإبتكإرإته ػ 

 ي مجإل إلسيإحة؛
ورة ؤدرإج تكنولوجيإت إؤلعالم وإلمعرفة ػ   ض 

  ي تنمية إلمعإرف
ى ػ  ي إلميدإن إلسيإحي لمإ له من أهمية كير

ي أذهإن إلموظفي   ػ 
زرع ثقإفة إلتكوين إلمستمر ػ 

 وإلقدرإت وتحسي   إألدإء. 
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 إلمرإجع: 

 أ. إلمرإجع باللغة إلعربية

ود فإطيمة إلزهرإء، بوزيإن حس ي إلجزإئر"(، "2157إن )إبن سي 
ن
ي ف

 
، مجلة إلتعليم وإلتدريب إلسياحي وإلفندف

 .3، إلعدد5إقتصإديإت إلمإل وإألعمإل، إلمجلد

ي )
ي دعم وتنمية إلمؤسسات إلناشئة(، 2121بإيو وقنوئ 

ن
، مجمع "-درإسة حالة إلجزإئر -"دور مشعات إألعمال ف

ي 
ي إلجزإئر، مخير أعمإل إلكتإب إلجمإعي حول إلمؤسسإت إلنإشئة ودورهإ ػ 

 إؤلنعإش إإلقتصإدي ػ 

ي إلتطوير إلمحىلي حإلة منطقة إلبويرة، جإمعة إلبويرة. 
ة وإلمتوسطة ػ   إلمؤسسإت إلصغي 

ي كأحد إآلليات لخلق مؤسسات ناشئة (، 2121بشي  عبد إلحميد )
درإسة حالة حاضنة أعمال  -"إلتعليم إلمقاوإلن 

ي إإلقتصإد جامعة إلمسيلة"
 .6، إلعدد 3وإدإرة إألعمإل، إلمجلد  ، مجلة درإسإت ػ 

ي للمؤسسة إلجزإئرية (، "2155بعدإش مسيكة، مروإن بعد إلرزإق )
ي إلمسار إلمهنن

ن
، درإسة ميدإنية(" –وإقع إلتكوين ف

 .35مجلة علوم إإلقتصإد وإلتسيي  وإلتجإرة، إلعدد

ي إلتنمية إإلقتصادية"(، "2122بن عيإد جليلة )
ن
مجلة إلدرإسإت إلقإنونية، جإمعة يحت   ،دور إلمؤسسات إلناشئة ف

 .5، إلعدد8فإرس بإلمدية، إلمجلد

يفة ) ي دعم وتنمية إلمؤسسات إلناشئة درإسة حالة إلجزإئر"(، 2158بوإلشعور رسر
ن
، مجلة "دور حاضنات إألعمال ف

 .2، إلعدد4إلبشإئر إإلقتصإدية، إلمجلد 

ة بالمؤسسة إلجزإئرية  "تقييم(، 2152بودية فإطمة، بن زيدإن فإطمة إلزهرإء )
ّ
ي -فعالية نظام تدريب إلموإرد إلبشر

ي إألول -درإسة حالة مؤسسة إتصاإلت إلجزإئر ببلدية إلشلف
" ورقة بحث مقدمة ؤىل إلملتؼر إلوطت 

ّية  ،  -حول: "تسيي  إلموإرد إلبشر ي تنإفسية إلمؤسسإت"، جإمعة دمحم خيرص 
تسيي  إلمهإرإت ومسإهمته ػ 

: بسكرة، إلجزإئر، يو   .فيفري 23و 22مي

ي نرص إلدين إلشيخ )
، مجلة إلعلوم وإلدرإسإت إؤلنسإنية، إلتكوين، متطلباته ومرإحله، إلمعلم نموذجا"(، "2154بوهت 

 .2إلعدد 

ي نإيف بن دمحم، طيبه حسن عبد إلقإدر، جفري عىلي بن عمر ) ي (، "2121إلجبي 
أثر إلتدريب عل ؤدإرة أدإء موظفن

مجلة إلعلوم إإلقتصإدية وإؤلدإرية وإلقإنونية،  –إلعربية للعلوم ونشر إألبحإث  ، إلمجلةإلقطاع إلعام"

 .5، إلمجلد 9إلعدد 

ر إلكفاءإت (، 2119جغري بالل )
ّ
ي تطوي

ن
ن ف

ّ
، قسنطينة" -درإسة حالة مركب إلمحركات وإلجرإرإت-"فعاليات إلتكوي

 .رسإلة مإجستي  )غي  منشورة(

، أوكيل رإبح ) حبيش ية وأهمية إلتكوين فيها""إ(، 2159عىلي ، مجلة إألكإديمية للدرإسإت ؤلدإرة إلحديثة للموإرد إلبشر

 .25إإلجتمإعية وإؤلنسإنية، إلعدد 

ية من خالل إلمهارإت"(، 2153حجإزي ؤسمإعيل، معإليم سعإد ) ، دإر أسإمة للنشر وإلتوزي    ع، "تيسي  إلموإرد إلبشر

 إلطبعة إألوىل
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ي عبد إلغفإر )
ية""إلس(، 2117حنؼ  ي ؤدإرة إلموإرد إلبشر

ن
، إلدإر إلجإمعية للنشر وإلتوزي    ع، إلطبعة لوك إلتنظيمي ف

 .إألوىل

ينة، مسإك أمينة، ) ي ظل نظام ؤدإرة إلجودة إلشاملة(، 2155خإم هللا صير
ن
ي ف "، مجلة إلحكمة "تدريب إلمورد إلبشر

 .236، ص 3، إلمجلد 5للدرإسإت إإلجتمإعية، إلعدد 

ي )
ي رإػر ي إلجزإئر"(، 2121درإحر

ن
إت إلجبائية كآلية لدعم إلمؤسسات إلناشئة ف ن ، مجمع أعمإل إلكتإب إلجمإعي "إلتحفي 

ة  ي إلجزإئر، مخير إلمؤسسإت إلصغي 
ي إإلنعإش إإلقتصإدي ػ 

حول إلمؤسسإت إلنإشئة ودورهإ ػ 

ي إلتطوير إلمحىلي 
 حإلة منطقة إلبويرة، جإمعة إلبويرة. -وإلمتوسطة ػ 

ي ليندة )
ي إلجزإئر كرهان للحد من إلبطالة""إس(، 2122درإئ 

ن
إتيجيات دعم وتمويل إلمؤسسات إلناشئة ف ، مجلة ي 

 .2، إلعدد 8إلدرإسإت إلقإنونية، إلمجلد 

ن إلوإقع وإلمأمول"(، 2125رإقم نورة ) ي إلجزإئر: بي 
ن
ي إلمؤسسات إلناشئة لدعم إلنشاط إلسياحي ف

ن
، مجلة "إإلبتكار ف

 .5، إلعدد55إؤلبدإع، إلمجلد

ة إلتنافسية للمؤسسة"(، 2157 سلم )رزق هللا ن ي ؤرساء إلمي 
ن
ي ودوره ف ، 2، مجلة تنوير، إلعدد "تكوين إلمورد إلبشر

 .5إلمجلد

"(، 2154رشدي عثمإن فريد ) ي
 .، دإر إلرإية للنشر وإلتوزي    ع، إلطبعة إألوىل"إلتدريب إلمهنن

ي مروى، بوقرة كريمة )
ي إ(، 2121رمضإئ 

ن
كات ناشئة ناجحة "تحديات إلمؤسسات إلناشئة ف لجزإئر )نماذج لشر

ي إلعلوم إإلقتصإدية، إلمجلدعربيا("
 .3، إلعدد 7، حوليإت جإمعة بشإر ػ 

ه عل (، 2152زوين عبد إألمي  عبد كإظم ) ية إلسياحية إلمتخصصة وتأثي  ي ؤعدإد إلموإرد إلبشر
ن
"دور إلتدريب ف

 .25، إلعدد8دإرية، إلمجلد، مجلة إلغري للعلوم إإلقتصإدية وإؤل مستوى تقديم إلخدمات"

ي إلتدريب"(، "2155إلسكإرنة بالل خلف )
ن
ة للنشر وإلتوزي    ع، إلطبعة إألوىلطرق ؤبدإعية ف  .، دإر إلمسي 

ي مرإفقة إلمشاري    ع إلناشئة(، "2125صإلحي سلم )
ن
ي -دور حاضنات إألعمال إلجامعية ف

درإسة حالة حاضنة جامعن 

، 54إدية وإلتسيي  وإلعلوم إلتجإرية، جإمعة إلمسيلة، إلمجلد ، مجلة إلعلوم إإلقتصإلمسيلة وبومردإس"

 .5إلعدد

إمج إلتدريبية إلممولة من إلمنظمات غي  إلحكومية درإسة (، 2121إلغوطي تغريد حسن ) "تقييم مدى فاعلية إلير

ي إلمستشفيات إلحكومية بقطاع غزة"
ن
، مجلة إلجإمعة إؤلسالمية ميدإنية عل أقسام إلطوإرئ ف

 .28، إلمجلد 4إت إإلقتصإدية وإؤلدإرية، إلعدد للدرإس

ن إلوإقع ومتطلبات نجاحها"(، 2121مزيإن أمينة، عمإروش خديجة ؤيمإن ) ي إلجزإئر بي 
ن
كات إلناشئة ف ، مجمع "إلشر

ي إلجزإئر، مخير 
ي إؤلنعإش إإلقتصإدي ػ 

أعمإل إلكتإب إلجمإعي حول إلمؤسسإت إلنإشئة ودورهإ ػ 

ة وإلمت ي إلتطوير إلمحىلي حإلة منطقة إلبويرة، جإمعة إلبويرة. إلمؤسسإت إلصغي 
 وسطة ػ 
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ي تطوير أدإء إلمؤسسات إلناشئة" "(، 2121معزوز زكية، خلوط زهوة )
ن
، مجمع أعمإل دور تحليل إلبيئة إلتسويقية ف

ي إلجزإئر، مخير إلمؤسسإت 
ي إؤلنعإش إإلقتصإدي ػ 

إلكتإب إلجمإعي حول إلمؤسسإت إلنإشئة ودورهإ ػ 

ي إلتطوير إلمحىلي حإلة منطقة إلبويرة، جإمعة إلبويرة. إلصغي  
 ة وإلمتوسطة ػ 

، بوقطإية سفيإن، بسوي    ح مت  ) ي يإسي  
ي إلجزإئر"(، 2125ميموئ 

ن
، مجلة حوليإت "وإقع وآفاق إلمؤسسات إلناشئة ف

ي إلعلوم إإلقتصإدية، إلمجلد
 .3، إلعدد7جإمعة بشإر ػ 

ي 20/254إلمرسوم إلتنفيذي رقم: 
، إلمتضمن ؤحدإث إللجنة إلوطنية لمنح عالمة "مؤسسة 58/19/12020إلنمؤرخ ػ 

 .19/2121.2020بتإري    خ/  55إلعدد  نإشئة"، إلجريدة إلرسمية،
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