
 

 
  

 

 

 

 العرض الصحفي الخاص بالقطاع 

 من مواقع األنترنت اإلخبارية اإللكترونية
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  ماليين لألساتذة المؤطرين للطلبة مستحدثي مؤسسات ناشئة 10منحة ب

 لتشجيعهم على االنخراط في المسعى الداعم لالقتصاد

 

 
 

تخصيص منحة مالية قدرها مائة الف  قّررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن

الذين يتمكن طلبتهم من استحداث مؤسسة ناشئة  دينار لفائدة األستاذ والباحثين المؤطرين

وذلك بهدف دعم المشاريع الخالقة للثروة ولمناصب  حاصلة على "البل" مؤسسة ناشئة

  . شغل

مشروع نص تنظيمي بادرت ذات الهيئة بإعداد  حسب بيان لوزارة التعليم العالي، فقد

طلبته من استحداث مؤسسات ناشئة حاصلة على  يمكن كل أستاذ وباحث مؤطر تمكن

دينار، على كل مشروع استوفى  100.000منحة  "البل مؤسسة ناشئة" من الحصول على

هذا اإلجراء مشروعين لكل مؤطر في السنة الجامعية  الشرط المذكور على أال يتجاوز

 .الواحدة

 جراء للى تشجيع األستاذ الباحثين الدائمين على االنخراط في المسعىاال ويهدف هذا

 .الهادف للى خلق مؤسسات ناشئة تساهم في خلق الثروة ومناصب الشغل

 مؤسسة ناشئة" الذي يندرج في المسار التكويني للطالب -مشروع "شهادة جامعية  ويشكل

قادرين  ن الطلبة رواد أعماللحدى آليات تجسيد مسعى القطاع الرامي الى تكوين جيل م

الخالقة للثروة  على التوجه نحو المقاوالتية واالبتكار، واستحداث المؤسسات الناشئة

 .ومناصب الشغل

للى رؤساء الندوات الجهوية لالتصال  في ذات السياق وجهت الوزارة الوصية مراسلة

الناشئة الحاصلة على  فيها للى مرافقة المؤسسات بمديري مؤسسات التعليم العالي، تدعوهم

الوطنية المخولة، وتبعا لقرار وزير التعليم العالي والبحث  وسم "البل " من قبل اللجنة

تحديد كيفيات لعداد مشروع مذكرة التخرج للحصول على شهادة  العلمي المتضمن

 .ناشئة مؤسسة-جامعية

 

 

 

 
 



 

 
 

 استحداث مؤسسات ناشئة مليون سنتيم لألساتذة المؤطرين الذين يتمكن طلبتهم من 10منحة بـ

 

 
 

ألف  100أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تخصيص منحة مالية قدرها  

 .دج لفائدة األساتذة والباحثين المؤطرين الذين يتمكن طلبتهم من استحداث مؤسسات ناشئة

مين من أجل بيان لها، أنه تشجيعا لألساتذة الباحثين والباحثين الدائ  و أوضحت الوزارة في

 -تأطير الطلبة الذين يحضرون مذكرات تخرجهم في لطار مشروع "شهادة جامعية 

العالي والبحث العلمي بإعداد مشروع نص تنظيمي   مؤسسة ناشئة"، بادرت وزارة التعليم

يمكن األساتذة والباحثين المؤطرين الذين تمكن طلبتهم من استحداث مؤسسات ناشئة 

ناشئة" من الحصول على منحة مالية قدرها مائة ألف دينار  حاصلة على "البل مؤسسة

دج( عن كل مشروع استوفى الشرط المذكور، على أال يتجاوز هذا اإلجراء  100.000)

 .( لكل مؤطر في السنة الجامعية الواحدة2مشروعين اثنين )

نخراط في و يرمي هذا اإلجراء، للى "تشجع األساتذة الباحثين والباحثين الدائمين على اال

 ."المسعى الهادف للى خلق مؤسسات ناشئة تساهم في خلق الثروة ومناصب الشغل

و أشار البيان للى أن مشروع "شهادة جامعية، مؤسسة ناشئة" الذي يتوج المسار التكويني 

للطالب، يشكل "لحدى آليات تجسيد مسعى القطاع الرامي للى تكوين جيل من الطلبة رواد 

التوجه نحو المقاوالتية واالبتكار واستحداث المؤسسات الناشئة الخالقة أعمال قادرين على 

 ."للثروة ومناصب الشغل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 منح ألساتذة الطلبة المستحدثين لمؤسسات ناشئة

 

 
 

وا األساتذة لفائدة دينار ألف 100 قدرها مالية منحة العلمي والبحث العالي التعليم وزارة خصصت 

 .ناشئة مؤسسات استحداث من طلبتهم يتمكن الذين المؤطرين لباحثين

 

ذكرت مصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان لها، أن الخطوة تأتي 

تشجيعا لألساتذة الباحثين والباحثين الدائمين من أجل تأطير الطلبة الذين 

 ”.مؤسسة ناشئة – شهادة جامعية“ يحضرون مذكرات تخرجهم في لطار مشروع

العالي قد شرعت في لعداد مشروع نص تنظيمي يمكن   عليموكانت وزارة الت

األساتذة والباحثين المؤطرين الذين تمكن طلبتهم من استحداث مؤسسات ناشئة 

من الحصول على منحة مالية قدرها مائة ألف  ”البل مؤسسة ناشئة“ حاصلة على

ز عن كل مشروع استوفى الشرط المذكور، على أال يتجاو (دج 100.000) دينار

 .هذا اإلجراء مشروعين اثنين لكل مؤطر في السنة الجامعية الواحدة

اإلجراء يرمي للى تشجع األساتذة الباحثين والباحثين “ أضافت الوزارة الوصية أن

الدائمين على االنخراط في المسعى الهادف للى خلق مؤسسات ناشئة تساهم في 

 ”.خلق الثروة ومناصب الشغل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 استحداث مؤسسات ناشئة مليون سنتيم لألساتذة المؤطرين الذين يتمكن طلبتهم من 10منحة بـ

 

 
 

ألف  100أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تخصيص منحة مالية قدرها 

 .دج لفائدة األساتذة والباحثين المؤطرين الذين يتمكن طلبتهم من استحداث مؤسسات ناشئة

مين من أجل بيان لها، أنه تشجيعا لألساتذة الباحثين والباحثين الدائ  و أوضحت الوزارة في

 -تأطير الطلبة الذين يحضرون مذكرات تخرجهم في لطار مشروع "شهادة جامعية 

العالي والبحث العلمي بإعداد مشروع نص تنظيمي   مؤسسة ناشئة"، بادرت وزارة التعليم

يمكن األساتذة والباحثين المؤطرين الذين تمكن طلبتهم من استحداث مؤسسات ناشئة 

ناشئة" من الحصول على منحة مالية قدرها مائة ألف دينار  حاصلة على "البل مؤسسة

دج( عن كل مشروع استوفى الشرط المذكور، على أال يتجاوز هذا اإلجراء  100.000)

 .( لكل مؤطر في السنة الجامعية الواحدة2مشروعين اثنين )

نخراط في و يرمي هذا اإلجراء، للى "تشجع األساتذة الباحثين والباحثين الدائمين على اال

 ."المسعى الهادف للى خلق مؤسسات ناشئة تساهم في خلق الثروة ومناصب الشغل

و أشار البيان للى أن مشروع "شهادة جامعية، مؤسسة ناشئة" الذي يتوج المسار التكويني 

للطالب، يشكل "لحدى آليات تجسيد مسعى القطاع الرامي للى تكوين جيل من الطلبة رواد 

التوجه نحو المقاوالتية واالبتكار واستحداث المؤسسات الناشئة الخالقة أعمال قادرين على 

 ."للثروة ومناصب الشغل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 منحة لفائدة األساتذة المؤطرين للطلبة المستحدثين للمؤسسات ناشئة

 

 
 

في بيان لها اليوم الثالثاء، عن تخصيص  أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،

حثين المؤطرين الذين يتمكن طلبتهم األساتذة والبا ألف دج لفائدة 100منحة مالية قدرها 

  .من استحداث مؤسسات ناشئة

الباحثين والباحثين الدائمين من أجل تأطير الطلبة الذين  وأوضح البيان أنه تشجيعا لألساتذة

مؤسسة ناشئة"، بادرت  -تخرجهم في لطار مشروع "شهادة جامعية  يحضرون مذكرات

 اد مشروع نص تنظيمي يمكن األساتذة والباحثينالعالي والبحث العلمي بإعد وزارة التعليم

 المؤطرين الذين تمكن طلبتهم من استحداث مؤسسات ناشئة حاصلة على "البل مؤسسة

 دج( عن كل 100.000ناشئة" من الحصول على منحة مالية قدرها مائة ألف دينار )

لكل  مشروع استوفى الشرط المذكور، على أال يتجاوز هذا اإلجراء مشروعين اثنين

 .مؤطر في السنة الجامعية الواحدة

للى "تشجع األساتذة الباحثين والباحثين الدائمين  --يضيف البيان--ويرمي هذا اإلجراء 

الهادف للى خلق مؤسسات ناشئة تساهم في خلق الثروة  على االنخراط في المسعى

 ."ومناصب الشغل

 ناشئة" الذي يتوج المسارمؤسسة  -ذات المصدر للى أن مشروع "شهادة جامعية  وأشار

من  التكويني للطالب، يشكل "لحدى آليات تجسيد مسعى القطاع الرامي للى تكوين جيل

واستحداث المؤسسات  الطلبة رواد أعمال قادرين على التوجه نحو المقاوالتية واالبتكار

 ."الناشئة الخالقة للثروة ومناصب الشغل

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

 لفائدة األساتذة المؤطرين للطلبةمشاريع المؤسسات الناشئة: تخصيص منحة 

 

في بيان لها يوم الثالثاء، عن تخصيص منحة  أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،

األساتذة والباحثين المؤطرين الذين يتمكن طلبتهم من  ألف دج لفائدة 100مالية قدرها 

  .استحداث مؤسسات ناشئة

احثين والباحثين الدائمين من أجل تأطير الطلبة الب و أوضح البيان أنه تشجيعا لألساتذة

مؤسسة ناشئة",  -تخرجهم في لطار مشروع "شهادة جامعية  الذين يحضرون مذكرات

العالي والبحث العلمي بإعداد مشروع نص تنظيمي يمكن األساتذة  بادرت وزارة التعليم

اصلة على "البل المؤطرين الذين تمكن طلبتهم من استحداث مؤسسات ناشئة ح والباحثين

دج( عن  100.000ناشئة" من الحصول على منحة مالية قدرها مائة ألف دينار ) مؤسسة

 (2) مشروع استوفى الشرط المذكور, على أال يتجاوز هذا اإلجراء مشروعين اثنين كل

 .لكل مؤطر في السنة الجامعية الواحدة

الباحثين والباحثين الدائمين للى "تشجع األساتذة  --البيان يضيف--و يرمي هذا اإلجراء 

المسعى الهادف للى خلق مؤسسات ناشئة تساهم في خلق الثروة  على االنخراط في

 ."ومناصب الشغل

المسار  مؤسسة ناشئة" الذي يتوج -أشار ذات المصدر الى أن مشروع "شهادة جامعية  و

تكوين جيل من  التكويني للطالب, يشكل "لحدى آليات تجسيد مسعى القطاع الرامي للى

واالبتكار واستحداث المؤسسات  الطلبة رواد أعمال قادرين على التوجه نحو المقاوالتية

 ."الناشئة الخالقة للثروة ومناصب الشغل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 ماليين سنتيم لكل أستاذ وباحث مؤطر 10تخصيص 

 

 
 

ألف  100عن تخصيص منحة مالية، قدرها  أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،

المؤطرين، الذين يتمكن طلبتهم من استحداث مؤسسات  دج لفائدة كل أستاذ والباحثين

  .ناشئة

أنها بادرت بإعداد مشروع نص تنظيمي، يمكن كل  كما أوضح بيان وزارة التعليم العالي،

الذين تمكن طلبتهم من استحداث مؤسسات ناشئة حاصلة على  .أستاذ والباحثين المؤطرين

دج. وهذا عن كل مشروع  100.000من الحصول على منحة  "ئة"البل مؤسسة ناش

على أال يتجاوز هذا اإلجراء مشروعين لكل مؤطر في السنة  استوفى الشرط المذكور،

 .الجامعية الواحدة

على  للى "تشجيع كل أستاذ باحث والباحثين الدائمين –يضيف البيان–هذا اإلجراء  ويرمي

الثروة  للى "خلق مؤسسات ناشئة تساهم في خلقاالنخراط في المسعى". الذي يهدف 

 ."ومناصب الشغل

مؤسسة ناشئة" يشكل "لحدى  – كما أشار ذات البيان، للى أن مشروع "شهادة جامعية

جيل من الطلبة رواد أعمال قادرين على  آليات تجسيد مسعى القطاع". الرامي للى تكوين

لمؤسسات الناشئة الخالقة للثروة و"استحداث ا ."التوجه نحو المقاوالتية واالبتكار

 ."ومناصب الشغل

 التعليم العالي والبحث العلمي بدورها، مديري مؤسسات التعليم العالي، للى ودعت وزارة

حاصلة  مرافقة خريجي الجامعات الذين حولوا مشاريعهم المبتكرة للى مؤسسات ناشئة

 .على وسم "البل" من خالل لجراءات تحفيزية

رؤساء الندوات الجهوية لإلتصال بمديري مؤسسات التعليم العالي.  لة للىوقد وّجهت مراس

للى مرافقة المؤسسات الناشئة الحاصلة على وسم "البل" من قبل اللجنة  تدعوهم فيها

 ."المخولة. وذلك في لطار مرافقة المؤسسات الناشئة الحاصلة على وسم "البل الوطنية

سبتمبر  27المؤرخ في  1275لبحث العلمي رقم وتبعا لقرار وزير التعليم العالي وا

شهادة  . والمتضمن تحديد كيفيات لعداد مشروع مذكرة التخرج للحصول على2022

 .مؤسسة ناشئة-جامعية

 



 

 
 

 ماليين سنتيم لكل أستاذ وباحث مؤطر 10تخصيص 

 

 
 

ألف  100 أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تخصيص منحة مالية، قدرها

استحداث مؤسسات  ج لفائدة كل أستاذ والباحثين المؤطرين، الذين يتمكن طلبتهم مند

 .ناشئة

 
أستاذ   تنظيمي، يمكن كل كما أوضح بيان وزارة التعليم العالي، أنها بادرت بإعداد مشروع نص

البل مؤسسة “مؤسسات ناشئة حاصلة على  والباحثين المؤطرين. الذين تمكن طلبتهم من استحداث

وهذا عن كل مشروع استوفى الشرط المذكور، على  .دج 100.000من الحصول على منحة ” ناشئة

 .مشروعين لكل مؤطر في السنة الجامعية الواحدة أال يتجاوز هذا اإلجراء

ين على االنخراط الدائم والباحثين باحث تشجيع كل أستاذ“للى  –يضيف البيان–ويرمي هذا اإلجراء 

 .”في خلق الثروة ومناصب الشغل خلق مؤسسات ناشئة تساهم“الذي يهدف للى ”. في المسعى

لحدى آليات تجسيد “ يشكل” مؤسسة ناشئة –شهادة جامعية “كما أشار ذات البيان، للى أن مشروع 

حو المقاوالتية أعمال قادرين على التوجه ن الرامي للى تكوين جيل من الطلبة رواد”. مسعى القطاع

 .”الناشئة الخالقة للثروة ومناصب الشغل استحداث المؤسسات”و”. واالبتكار

العالي، للى مرافقة  ودعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدورها، مديري مؤسسات التعليم

ن م” البل“مؤسسات ناشئة حاصلة على وسم  خريجي الجامعات الذين حولوا مشاريعهم المبتكرة للى

 .خالل لجراءات تحفيزية

الجهوية لإلتصال بمديري مؤسسات التعليم العالي. تدعوهم  وقد وّجهت مراسلة للى رؤساء الندوات

وذلك  .من قبل اللجنة الوطنية المخولة” البل“المؤسسات الناشئة الحاصلة على وسم  فيها للى مرافقة

وزير التعليم العالي  وتبعا لقرار”. لالب“في لطار مرافقة المؤسسات الناشئة الحاصلة على وسم 

والمتضمن تحديد كيفيات لعداد مشروع  .2022سبتمبر  27المؤرخ في  1275والبحث العلمي رقم 

 .مؤسسة ناشئة-جامعية مذكرة التخرج للحصول على شهادة

 

 

 

 

 
 



 

 
 

خبراء يدعون إلى ضرورة إنشاء الطلبة مشاريعهم الخاصة: تحفيزات لخريجي 

 .زوا مؤسسات ناشئةالجامعات الذين أنج
مديري مؤسسات التعليم العالي، للى مرافقة خريجي الجامعات الذين  دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،

  .تحفيزية ، من خالل لجراءات«البل»مشاريعهم المبتكرة للى مؤسسات ناشئة حاصلة على وسم  حولوا

أنه في لطار مرافقة المؤسسات الناشئة الحاصلة على »أمس، والبحث العلمي،  وأفاد بيان لوزارة التعليم العالي

، 2022سبتمبر  27في  المؤرخ 1275، وتبعا لقرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم « البل» وسم

مؤسسة ناشئة، وجهت -على شهادة جامعية والمتضمن تحديد كيفيات اعداد مشروع مذكرة التخرج للحصول

لالتصال بمديري مؤسسات التعليم العالي تدعوهم للى مرافقة المؤسسات  ندوات الجهويةمراسلة للى رؤساء ال

 .«من قبل اللجنة الوطنية المخولة« البل»الحاصلة على وسم  الناشئة

 تخصيص فضاءات أو محالت عقارية لهذه المؤسسات الناشئة، في حدود»على ضرورة  وأكدت المراسلة

سيمكنها بعد ذلك من »هذا األمر  ، مشيرة للى أن»باالستفادة من مقر اجتماعي  الهياكل المتاحة، بما يسمح لها

 .«الحصول على السجل التجاري ومباشرة نشاطها

أن يتم استغاللها وفقا  أن هذه الفضاءات أو المحالت العقارية المخصصة لهذه المؤسسات الناشئة يجب وأوضحت

 تقييم أداء هذه المؤسسات الناشئة، وذلك مقابل دفع مبلغ ديد، بعدلسندات شغل مؤقتة لمدة سنة واحدة قابلة للتج

رمزي، مع احترام اإلجراءات المرافقة لهذه العملية ، المتعلقة باستغالل وليجار المنشآت والمباني  مالي

 .«العمومية

حولوا مشاريعهم المبتكرة  تهدف للى مساعدة ومرافقة الخريجين الذين»على أن هذه المساعي  الوزارة وأكدت

الرامية للى المساهمة في خلق الثروة وتعزيز تشغيلية  للى مؤسسات ناشئة، وهذا تحقيقا الستراتيجية القطاع

 العالي واندماجهم في الوسط االقتصادي واالجتماعي لدفع عجلة التنمية وترقية خريجي مؤسسات التعليم

حيث نوه الخبير االقتصادي،  و لإلشارة، ثمن خبراء في االقتصاد ، هذه المساعي«. االقتصاد الوطني وتطويره

شاريعهم للى التحفيزية لفائدة خريجي الجامعات الذين حولوا م البروفيسور عبد اللطيف بلغرسة باإلجراءات

مناصب الشغل،  ناشئة.وأشار في تصريح للنصر، أمس، للى أن هذه المشاريع سوف تساهم في خلق مؤسسات

توجه الطلبة وخريجي الجامعات، سيما في بعض  بحيث ال تتحمل ميزانية الدولة أعباء أكبر ، داعيا للى ضرورة

 و االنخراط في هذا المسعى ، وذكر أن هذه واالبداع ولنشاء مشاريعهم الخاصة التخصصات ، للى االبتكار

 .المساعي تساهم في تدعيم اقتصاد المعرفة

الدكتور سليمان ناصر في تصريح للنصر، أمس، أن لعداد مشروع مذكرة  كما أوضح الخبير االقتصادي،

ة ثانية بالمحيط، ومن جه مؤسسة ناشئة، يحقق هدفين، أوال ربط الجامعة-للحصول على شهادة جامعية التخرج

العمل لنفسه، ما يخفف عن ميزانية الدولة وذلك لفائدة  يتمكن الطالب المتخرج من الجامعة من توفير منصب

 . شيء ليجابي جدا االقتصاد الوطني وهذا

كما نوه الخبير االقتصادي الدكتور سليمان ناصر ، بالتدابير التحفيزية لخريجي الجامعات الذين حولوا مشاريعهم 

  . ت ناشئةللى مؤسسا

تحديد  2022سبتمبر  27المؤرخ في  1275تضمن قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم  وللتذكير،

مؤسسة ناشئة ، من قبل طلبة مؤسسات التعليم -جامعية كيفيات لعداد مشروع مذكرة تخرج للحصول على شهادة

 .العالي

تكوين جيل من  يرمي هذا المشروع أساسا للى»ة، حيث شرحا لألهداف المتوخاة من هذه العملي وتضمن القرار

من رواد األعمال، والذين يمتلكون الرغبة  اول وروح المبادرة، وخلق جيل جديدفالطلبة المشبعين بروح الت

 الشركات والمقاوالت القائمة على االبتكار، وهذا بهدف خلق الثروة ومناصب والميل نحو لدارة األعمال ولنشاء

 .رقمية للمؤسسات من البحث عنها، للعمل من أجل ليجاد حلول تقنية وتكنولوجية أو الشغل بدال
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L'Université plus proche des entreprises  

Recherche scientifique et économie. 

 

 
 

Toutes les voies, pour renforcer le développement de l'entrepreneuriat en Algérie, 

sont désormais à envisager. C'est dans cette optique que le département de 

l'Enseignement supérieur devient un trait d'union entre le monde universitaire et celui 

du travail. En plus des facilitations à l'investissement et à la création d'entreprises, 

introduites par les nouvelles dispositions de la loi sur l'investissement, l'Etat a décidé 

d'approfondir son accompagnement des jeunes porteurs de projets. Dans ce sillage, le 

ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a décidé d' 

«allouer une dotation financière de 100 000 dinars au profit des professeurs et des 

chercheurs encadrés dont les étudiants sont capables de créer des entreprises». Il faut 

dire que cette mesure renforce l'émergence d'un climat des affaires en adéquation 

avec les exigences de la relance économique et confirme le déverrouillage qui s'opère 

à tous les niveaux pour favoriser la concrétisation du Plan d'action du gouvernement. 

Ce dernier vise l'édification d'un tissu d'entreprises fort et à même de relever le défi 

de la diversification économique, de la relance de la production nationale et du 

développement de pôles d'investissement. C'est dans l'application de ces mesures 

qu'apparaissent les réels changements en matière de gouvernance et de prospective. 

Le soutien apporté aux professeurs, entre dans ce cas de figure, en ce qui concerne 

l'édification de la culture de l'entrepreneuriat auprès des jeunes universitaires, en vue 

de leur donner la possibilité de participer à la reconstruction du pays. C'est dans cette 

optique que le Mcsrs a précisé, dans un communiqué, que «cette démarche constitue 

un encouragement aux professeurs et aux chercheurs permanents à encadrer les 

étudiants qui préparent leurs mémoires de fin d'études dans le cadre du projet 

«Diplôme universitaire - Entreprise émergente». Il y a lieu de convenir qu'avec les 

différents dispositifs d'aide à l'investissement, la promotion de l'autoentrepreneuriat et 

la disposition de congés au bénéfice des salariés pour créer leurs entreprises, toutes 

les actions convergent vers une réelle explosion en matière de création de richesse. 

Une avance-relais grâce aux efforts d'assainissement et de lutte contre la bureaucratie 

et la corruption, mais également par la mise en place d'un réel arsenal juridique dédié 

à l'application rigoureuse de ces orientations. C'est précisément à ce niveau et à 

travers ces aboutissements, que le paysage économique a gagné en crédibilité et en 



confiance. Autant dire que le redressement économique du pays repose sur 

l'engagement de tous les secteurs à conjuguer leurs efforts pour une réelle transition 

économique, d'autant plus que la conjoncture économique mondiale présente de 

réelles opportunités de développement et de croissance et impose une mise à niveau 

conséquente des institutions économiques et des mécanismes de création 

d'entreprises.  

À ce titre, le ministère de l'Enseignement supérieur a entamé «l'élaboration d'un projet 

de texte organisationnel qui permet aux professeurs et aux chercheurs encadrés dont 

les étudiants ont pu créer des start-up bénéficiant du «Label Start-up Entreprise», 

d'obtenir une aide financière de cent mille dinars (100 000 DZD) pour chaque projet 

qui remplit la condition susmentionnée, à condition que cette procédure ne dépasse 

pas deux projets pour chaque formateur, au cours d'une année universitaire». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

Signature d’une convention entre les secteurs de l’enseignement 

supérieur et de la culture 
 

 
 

Une convention de partenariat a été signée mardi à Alger entre le ministère 

de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et celui de la 

Culture et des Arts, dans le but de protéger les idées innovantes et les projets 

étudiants susceptibles de se transformer en start-up. 

Cette convention, signée par le ministre de l’Enseignement supérieur et de 

la Recherche scientifique, Kamel Baddari, et la ministre de la Culture et des 

Arts, Soraya Mouloudji, s’inscrit dans le cadre de la démarche visant à 

accompagner les étudiants dans la création de leur start-up, sur la base de 

leurs projets de recherche . 

A cette occasion, M. Baddari a rappelé la nécessité de « créer un 

environnement adapté aux étudiants pour leur permettre de convertir le 

savoir en un produit commercialisable en créant des start-up et contribuer 

ainsi à la création de richesses ». 

Dans ce contexte, le ministre a rappelé les facilités accordées aux étudiants 

pour créer des start-up, ainsi que les avantages accordés par le Ministère de 

l’Economie du Savoir, des Start-up et des Microentreprises. 

Pour sa part, Mme Mouloudji a indiqué que son secteur travaille à 

encourager les capacités dans leur « différence et diversité » et valorise la 

coopération et le partenariat pour « construire la nouvelle Algérie selon 

l’approche du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune. » 

« L’économie nationale d’aujourd’hui doit ajouter de la valeur en soutenant 

des projets créateurs de richesses, notamment dans l’espace universitaire, 

compte tenu de ses compétences scientifiques, de ses laboratoires de 

recherche et de ses capacités humaines dans diverses spécialités », a-t-elle 

ajouté, soulignant la nécessité « d’investir dans la créativité des les étudiants 

universitaires et les chercheurs et de transformer les idées et les innovations 

en produits tangibles. » 


