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ابملؤسسات الناش ئة  مرشوع قانون يتعلّق ابلهنوض
 

يهذف هزا اللانىن إلى وطع إطاس مدفض لبعث مؤظعاث ناشئت جلىم خاصت على الخجذيذ وإعخماد -   الفصل ألاّو  

. الخكنىلىجياث الحذيثت وجدلم كيمت مظافت عاليت وكذسة جنافعيت على اإلاعخىيين الىطني والذولي

 

 

 ابابل ألا ل

فيلملهوملألاحوكمةل ملؤسساتل اناشئةل

 

حعخبر مؤظعت ناشئت على معنى هزا اللانىن كل ششكت ججاسيت مكّىنت طبلا لللانىن الخىنس ي ومخدصلت على -  2 الفصل

.  طبلا للششوو الىاسدة  هزا اللانىن ، ويشاس إليها الخلا بالعالمت،عالمت اإلاؤظعت الناشئت

 

:  بملخض ى كشاس من الىصيش اإلاكلف باالكخصاد الشكمي للششكت التي حعخىفي الششوو الخاليت مجخمعتعالمتالحعنذ   - 3الفصلا

 ظنىاث، (08)زماني  يكىن كذ مّش على جكىينها أكثر منأال  .1

 أظلفا معينت جظبط بملخض ى أمش خكىمي،  يخجاوص عذد معختذميها ومجمىو أصىللا وسكق معامالالها العنىو أال .2

 راث سأط مال جنميت أو صناديم اظدثماسششكاث  ن أووسأط ماللا بنعبت جفىق الثلثين أشخاص طبيعييملك أن  .3

الانطالق أو غيرها من مؤظعاث الاظدثماس الجماعي مشتركت للخىظيف في سأط مال جنميت أو صناديم معاعذة على 

 أجنبيت، أو ششكاث ناشئت

أن ينبني منىاللا الاكخصادو على الصبغت اإلاجذدة خصىصا منها الخكنىلىجيت،  .4

 . للنمى الاكخصادوإمكانيت ملّمتأن ينطىو نشاطلا على  .5

 

 ين الششواظديفاء  في صىسةعالمتال أن يطلب الحصىل على يعتزم بعث مؤظعت ناشئتيمكن لكل شخص طبيعي  - 4 الفصل

ف  ويعنذ . أعاله3 من الفصل 5 و4 بالنلطخين ينالىاسد
ّ
ظخت   الشكمي في هزه الحالت مىافلت أوليت إلاذةباالكخصادالىصيش اإلاكل

 ولألجير اإلاباشش .أعاله 3ألاخشي من الفصل  للششوو اظخجابتهاوحعنذ العالمت بعذ جكىين الششكت والخثبذ من . أشلش (06)

 .اإلاخدّصل على مىافلت أوليت أن يكّىن ششكخه دون أن يدم للِمؤجش، عمىميا كان أو خاصا، الاعتراض على رلك

 

جخىلى إبذاء " لجنت إظناد عالمت اإلاؤظعت الناشئت"جدذر لذي الىصاسة اإلاكلفت باالكخصاد الشكمي لجنت فنيت حعمى  - 5 الفصل

 . من هزا اللانىن 3الشأو بتصىص اظديفاء الششوو اإلانصىص عليها بالفصل 

وفي صىسة جىفش صيغ جمىيل عن طشيم ششكاث اظدثماس راث سأط مال جنميت أو صناديم مشتركت للخىظيف في سأط مال جنميت 

أو صناديم معاعذة على الانطالق أو غيرها من مؤظعاث الاظدثماس الجماعي مبرمت الجفاكياث في الغشض مع الىصاسة اإلاكلفت 

 . أعاله3 من الفصل 3 و2 و1باالكخصاد الشكمي، يلخصش إظناد العالمت على الخثبذ من اظديفاء ملخظياث الششوو 

ف  أعاله بملخض ى4حعنذ العالمت واإلاىافلت ألاوليت اإلاشاس إليها بالفصل 
ّ
 بناء على سأو  الشكميباالكخصاد كشاس من الىصيش اإلاكل

 .مطابم للجنت الفنيت

 .جظبط صالخياث اللجنت وجنظيملا وكيفيت ظير أعماللا بملخض ى أمش خكىمي
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فت - 6 الفصل
ّ
 : الشكمي اإلالام الخاليتباالكخصاد  جخىلى اإلاصالح اإلاتخصت بالىصاسة اإلاكل

 ملفاث مطالب الحصىل على عالمت اإلاؤظعت الناشئت،إعذاد  .1

 ،هاوخيذ لإلجشاءاث ؤلاداسيت الخاصت بالخاطب  بصفتها القحعيير البىابت ؤلالكترونيت للمؤظعاث الناشئت .2

.  اإلاعنذة بملخض ى هزا اللانىن والامخياصاث اإلاؤظعاث الناشئت بالحىافض انخفاومعاعذة ومخابعت  .3

ف 
ّ
 جبرم للغشض، أن يعلذ بجميع اإلالام اإلازكىسة أعاله إلى مؤظعت اجفاكيت الشكمي، بملخض ى باالكخصادويمكن للىصيش اإلاكل

. جخىفش لذيها الخبراث الخلنيت الظشوسيت

 

فت  بئعالم الىصاسة ، طيلت مذة صالخيت العالمت،اإلاؤظعت الناشئت جلتزم  -7 الفص
ّ
 بكل حغيير يطشأ على  الشكميباالكخصاداإلاكل

 . أجل شلش من جاسيخ الخغيير من هزا اللانىن في3بالفصل العناصش اإلازكىسة 

بمعك مداظبت طبلا للتراجيب الجاسو  ها العمل وبىطع مىاصناالها اإلااليت على رمت الىصاسة ورلك في جخلّيذ اإلاؤظعاث الناشئت 

 . ماسط من العنت اإلاىاليت لعنت النشاو اإلاعني31أجل أكصاه 

 .وفي صىسة متالفت ألاخكام الىاسدة بالفلشجين ألاولى والثانيت من هزا الفصل يخق سحب العالمت

. عالمت وسحب الجظبط بملخض ى أمش خكىمي ششوو وإجشاءاث وآجال إظناد

 

 

 ابابل اثانيل

فيل اتشجيعاتلابعثل ملؤسساتل اناشئةل
 

بالحم في عطلت  مؤظعت خاصت، الخمخع لذي لباعث اإلاؤظعت الناشئت، ظىاء كان عىنا عمىميا أو أجيرا يمكن - 8  الفص

. لبعث مؤظعت ناشئت إلاذة ظنت كابلت للخمذيذ مشة واخذة

. اإلاعنيت مؤظعين معاهمين ومخفشغين للعمل كامل الىكذ طمن اإلاؤظعت الناشئت (03) هزا الحم، على ألاكثر، زالزت  ويخمخع

 خالت باظخثناء عطلت لبعث مؤظعت ناشئت  مغادسة العىن اإلاعخفيذ من علىالاعتراض أو خاصا،  كانعمىميا  للمؤجش،خّم ال و

ل أكل من مائت 
ّ
.  الحصىل على جشخيص معبم وكخابي من اإلاؤجشللغشضويخعّين . أجير (100)اإلاؤجش الخاص الزو يشغ

 .أمش خكىميملخض ى جظبط ششوو وإجشاءاث الحصىل على عطلت لبعث مؤظعت ناشئت ب

 

يدافظ العىن العمىمي أو ألاجير لذي مؤظعت خاصت اإلاخمخع بعطلت لبعث مؤظعت ناشئت على عالكخه الخعاكذيت  - 9 الفصل

 في عطل مذفىعت ألاجش ينخفع بالحمكما ال . والترجيبيت مع مؤجشه دون أن يخللى منه ساجبا أو إمخياصاث مشجبطت بىظيفخه ألاصليت

. خالل مذة العطلت

وعنذ انتهاء مذة عطلت بعث مؤظعت ناشئت يدم للعىن العمىمي أو ألاجير لذي مؤظعت خاصت أن يلخدم بىظيفخه أو ظلكه 

 .ألاصلي ولى بصفت صائذة ويخق اظدنفاد هزه الضيادة عنذ خذور أو ل شغىس في العلك أو الىظيفت اإلاعنيت

 

وينخفع باإلاندت  . بمندت اإلاؤظعت الناشئت ورلك إلاذة ظنت واخذةالانخفاولباعث اإلاؤظعت الناشئت  يمكن - 10 الفصل

.  مؤظعين معاهمين ومخفشغين للعمل كامل الىكذ طمن اإلاؤظعت الناشئت اإلاعنيت (03)ألاكثر، زالزت  اإلازكىسة، على
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. يمكن للمؤظغ اإلاعاهق في عذة مؤظعاث ناشئت الجمع بين عذة منذ للمؤظعت الناشئت وال

. جختحى اإلابالغ اإلاتصصت للمندت من مىاسد الصنذوق الىطني للدشغيل ومن هباث من الذاخل والخاسر ومن كل اإلاىاسد ألاخشي 

 .أمش خكىميملخض ى إظنادها والخصّشف فيها ب جظبط كيمت اإلاندت وطشق وششوو

 

 لالنخفاوعلميت خذيث الختّشر الزو يخىلى بعث مؤظعت ناشئت، واإلاؤهل كانىنا  يدافظ كل صاخب شلادة - 11  الفص

خالل مذة أكصاها  اإلازكىسة ورلك  بالبرامجخله في الخمّخع بشامج الدشغيل اإلالشسة طمن التراجيب الجاسو  ها العمل، علىب

. ظنىاث من جاسيخ إظناد عالمت اإلاؤظعت الناشئت (03)زالر 

 لالنخفاوكما يخمخع صاخب الشلادة العلميت خذيث الختشر عنذ إبشامه لعلذ عمل طمن مؤظعت ناشئت واإلاؤهل كانىنا 

وال .   هاالانخفاوأو إسجاء بخلك البرامج  اإلاباشش الانخفاو بين الاخخياس، بالحم في اإلاشاس إليها بالفلشة ألاولى أعالهببرامج الدشغيل 

 علذ الشغل اإلابرم مع اإلاؤظعت الناشئت في أجل أكصاه انتهاء اإلازكىسة إال بعذ بالبرامج  الانخفاويمكنه، في الصىسة ألاخيرة،

 .ظنىاث من جاسيخ بذايت علذ الشغل (03)زالر 

 

فت  - 12  الفص
ّ
 لفائذة اإلاؤظعاث الاختراوبمعاليق حسجيل بشاءاث   الشكمي بئجشاءاث ؤلايذاو وباالكخصادجخكّفل الىصاسة اإلاكل

ف باإلالكيت والناشئت على اإلاعخىي الىطني والذولي على أن يخق رلك وجىبا بعذ إجشاء جلييق أّولي 
ّ
أخز سأو الليكل اإلاكل

يخق الخكّفل .  بتبراء متخصين في البدث العلمي كصذ معاعذالها في عمليت الخلييقالاظخعانتالصناعيت ويمكن للىصاسة 

 .بمعاليق الدسجيل في خذود اإلاىاسد اإلاخىفشة

 ومنذ وهباث من والاجصالوجختحى اإلاىاسد اإلااليت اإلازكىسة من معاهماث صنذوق جنميت اإلاىاصالث وجكنىلىجياث اإلاعلىماث 

. الذاخل والخاسر وكل اإلاىاسد ألاخشي 

 

 

 ابابل اثااثل

 فيل اتمويصلألا لحو فزلالائدةل ملؤسساتل اناشئة
 

، وفي خذود جطشح كلّيامع مشاعاة أخكام مجلت الظشيبت على دخل ألاشخاص الطبيعيين والظشيبت على الششكاث، - 13  الفص

إلاذاخيل أو ألاسباح اإلاعاد اظدثماسها في الاكخخاب في سأط اإلاال ألاصلي أو في الترفيع فيه ا للظشيبت، الذخل أو الشبذ الخاطع

 .للمؤظعاث الناشئت

 

 ينخفع ألاشخاص الطبيعيىن واإلاعنىيىن، اإلاعدثمشون في اإلاؤظعاث الناشئت، باإلعفاء من ألاداء على الليمت - 14  الفص

 .الضائذة بعنىان اإلابالغ اإلاعدثمشة في الغشض

 

ت الششكاث الخجاسيت،173 و100 أخكام الفصلين بصشف النظش عن - 15  الفص
ّ
يتّىل للمعاهمين في اإلاؤظعت  من مجل

 . مشاكب خصص بغشض جلييق اإلاعاهمت العينيت اإلازكىسةاخخياس الناشئت في صىسة إدسار معاهمت عينيت،

 

ت الششكاث الخجاسيت، يّشخص للمؤظعاث الناشئت الليام بعّذة 344بصشف النظش عن أخكام الفصل  - 16  الفص
ّ
 من مجل

 .إصذاساث لشكاو كابلت للخدىيل إلى أظلق بصشف النظش عن آجال الختيير للخدىيل
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مع مشاعاة أخكام مجلت الصشف والخجاسة الخاسجيت، جخمخع كل مؤظعت ناشئت بالحم في فخذ خعاب خاص  - 17 الفصل

 اإلاعاهمت في سأط ماللا أو من  خاللبالعملت لذي الىظطاء اإلالبىلين يلع جمىيله بدشيت بالعملت ألاجنبيت اإلاختجيت ظىاء من

كل الصيغ ألاخشي من   سكاو كابلت للخدىيل إلى أظلق أو من حعبلاث في شكل خعاب جاس للششكاء وبصفت عامت صذاسإ

  . إيشاداث معامالالها خاللالشبيهت باألمىال الزاجيت وفلا للتراجيب الجاسو  ها العمل، أو من

عملياث  الحشيت في الخصّشف في مىاسد الحعاب اإلازكىس،دون جشاخيص، ظىاء في نطاق العملياث الجاسيت أو وللمؤظعت الناشئت

م الاظدثماس
ّ
ك خصص باكخناء بغشض جطىيش أنشطتها، خاصت فيما يخعل

ّ
 منخجاث ماديت والماديت، بعث فشوو في الخاسر، وجمل

. في ششكاث أجنبيت

 .وجظبط كىاعذ وإجشاءاث حعيير هزا الحعاب بملخض ى منشىس للبنك اإلاشكضو الخىنس ي

 

جدذر آليت طمان الهذف لظمان معاهماث كل من ششكاث اظدثماس راث سأط مال جنميت أو صناديم مشتركت  - 18 الفصل

للخىظيف في سأط مال جنميت أو صناديم معاعذة على الانطالق أو غيرها من مؤظعاث ؤلاظدثماس الجماعي، في اإلاؤظعاث 

.  في خالت الخصفيت الشطائيت للمؤظعاث الناشئتهاجذخلويندصش .  من ؤلاظدثماس اإلانجض30% في خذود الناشئت

. طمان والصنذوق الىطني للظمانهزا الال يمكن الجمع بين ؤلانخفاو ب

وجمّىل آلاليت باعخماد مالي من مىاسد صنذوق جنميت اإلاىاصالث وجكنىلىجياث اإلاعلىماث وؤلاجصال ومن منذ وهباث من 

  .أو مىاسد أخشي من والذاخل والخاسر 

فت باالكخصاد الشكمي 
ّ
ويعلذ بالخصشف في آلاليت اإلازكىسة إلى الششكت الخىنعيت للظمان بملخض ى اجفاكيت جبرم بين الىصاسة اإلاكل

فت باإلااليت والششكت الخىنعيت للظمان
ّ
 .والىصاسة اإلاكل

 

جنخفع اإلاؤظعت الناشئت باإلعفاء من الظشيبت على دخل الششكاث وبخكفل الذولت بمعاهمت ألاعشاف وألاجشاء في  - 19 الفصل

. عالمتالورلك خالل مذة صالخيت   جدّمل على مىاسد الصنذوق الىطني للدشغيلالاجخماعيالنظام اللانىني للظمان 

 

ت الذيىانتاكخصادياحعخبر اإلاؤظعت الناشئت مخعامال  - 20 الفصل
ّ
.  معخمذا على معنى ملخظياث مجل


