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 نظم حاضنات األعمال كآلية لدعم التجديد التكنولوجي
 للمؤسسات  الصغيرة والمتوسطة في الجزائر

 د. حســين  رحــيم
 كلٌة العلوم االقتصادٌة وعلوم التسٌٌر

 .الجزابر ،جامعة األؼواط
 ملخص

بالنظر إلى الدور الربٌسً الذي أصبحت تلعبه 
والمتوسطة فً االقتصادٌات  الصغيرةالمإسسات 

المعاصرة، وبسبب هشاشة هذه المإسسات أمام 
مواجهة المنافسة الدولٌة الحادة، تم تطوٌر عدد من 
أنظمة الدعم فً مختلؾ البلدان. ولعل من أبرز 

نٌة. فما هذه األنظمة نظام حاضنات األعمال التق
هو محتوى هذا النظام؟ وكٌؾ ٌمكن االستفادة منه 

 فً دعم اقتصادٌاتنا بكٌفٌة فعالة؟

Résumé 

En considérant le rôle pri-mordial que 

jouent les petites et moyennes entreprises 

dans les économies contemporaines, et vu 

sa fragilité pour faire face à la concurrence, 

qui est de plus en plus accrue, plusieurs 

systèmes d’appui ont été développés dans 

les différents pays, dont   le système 

d’incubateurs d’entre-prises innovantes. 

Quel est le contenu de ce système? Et 

comment peut-on en bénéficier d’une ma-

nière efficace ? 
 

 

 مقدمة

مال، ٌتمثلل  جال األع فً م ٌدا  طا جد ٌة نم صادٌة الدول حوالت االقت فرزت الت قد أ ل
هة،  من ج سطة  صؽٌرة والمتو طاع المإسسات ال سبٌة لق ٌة الن ٌد األهم فً تزا مضمونه 

من جهة وحلول اقتصاد الم مال  عرفة، كمصدر للثروة، محل اقتصاد العضالت ورأس ال
 أخرى.

إن هذا التحول أعطى دفعا أكبر لمجهودات البحث العلمً والتجدٌد التكنولوجً على 
المستوٌن الكلً والجزبً، وقد تكرس ذلك من خالل دعم أنظمة االبتكار الوطنٌة وتشٌٌد 

لتخصٌصات الموجهة لموازنات البحث مراكز تجدٌد وطنٌة وجهوٌة، وكذا مضاعفة ا
 والتطوٌر على مستوى المإسسات.

وحٌث إن المإسسات الصؽٌرة والمتوسطة تتصؾ بوجه عام بالهشاشة، وتفتقر إلى الموارد 
هذه  بة  ها بمواك سمح ل ما ٌ جا( ب ناء أو إنتا ٌا )اقت ساب التكنولوج ٌة( الكت الالزمة )البشرٌة والمال

شبكات التحوالت، كان لزاما على مخ مة  خالل إقا من  لك  تلؾ الدول إحاطتها بعناٌة خاصة، وذ
 أخذت عدة صور أبرزها نظم حاضنات األعمال. (réseaux d’appui)دعم 
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 تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وخصائصها –  1

ستقى  قد ا خر. ول لى آ شرٌع إ من ت صؽٌرة والمتوسطة  ٌختلؾ تعرٌؾ المإسسات ال
بً  المشرع الجزابري تعرٌفه حاد األورو مده االت لذي اعت من التعرٌؾ ا لهذه المإسسات 

 :1. وٌمكن تلخٌص تعرٌؾ المشرع الجزابري فً الجدول التال1996ًفً أبرٌل 

 مج المٌزانٌة رقم األعمال عدد األجراء الصنؾ

 السنوي

  مإسسة مصؽرة

 (micro-entreprise) 

 ملٌون دج 12>  ملٌون دج 02>  9 - 1

 ملٌون دج 122>  ملٌون دج 12 - 99  <022 (petite entreprise)مإسسة صؽٌرة 

 مإسسة متوسطة

(moyenne  entreprise) 

 -ملٌون 022  002 -02 

 ملٌار دج 0

ملٌللللللون  122-022

 دج

سبة لمجموع  مال أو بالن لرقم األع سبة  سواء بالن برة،  بالػ المعت ومهما ٌكن حجم الم
ٌرة، المٌزانٌة، فإن ثمة خصابص تمٌز المإسسة  عن المإسسة الكب الصؽٌرة والمتوسطة 

 تتمثل أساسا فً:

محدودٌللة االنتشللار الجؽرافللً، إذ أن معظللم هللذه المإسسللات تكللون محلٌللة أو  -
 جهوٌة؛

جم  - ضآلة ح بدوره  نً  ما ٌع هو  مل، و سً والعا مال األسا جم رأس ال ضآلة ح
 التموٌل المطلوب؛

 رٌة المطلوبة؛مستوى متدنً أو متوسط من التقنٌة، ومن الكفاءات البش -

 هٌكل تنظٌمً بسٌط ٌعتمد على مستوى إشراؾ محدود؛ -

نظللام معلومللاتً ؼٌللر معقللد ٌللتالءم مللع نظللام القللرار ؼٌللر المعقللد فللً هللذه  -
 المإسسات؛

اعتمللاد الخبللرة والتقللدٌر الشخصللٌٌن وعلللى اسللتراتٌجٌة رد الفعللل أكثللر مللن  -
 االعتماد على خطة استراتٌجٌة مستقرة، رسمٌة وصرٌحة.

 م.ص.م في االقتصاد موقع – 0

فً  *تمثل المإسسات والصناعات الصؽٌرة والمتوسطة النسبة األكبر من حٌث العدد 
قود  لذي ٌ لد ا هً الب سها، و حدة نف ٌات المت فً الوال صناعٌة. ف ها ال ما فٌ لدان، ب فة الب كا

حو  %92االقتصاد العالمً، نجد أن حوالً  عامال، وحوالً  22من المإسسات توظؾ ن
                                                           

*
 تضم المؤسسات الصغيرة في استعمالنا، في هذا البحث، ما يسمى بالمؤسسات المصغرة. 



 نظم حاضنات األعمال كآلٌة لدعم التجدٌد التكنولوجً ......................................... د حسٌن رحٌم 
 

 (  0222) 20العدد       لعلوم االقتصادية وعلوم التسيري                                                                              جملة ا

 

162 

 عامللل  022العاملللة فٌهللا موظللؾ مللن قبللل مإسسللات تسللٌر بنحللو نصللؾ القللوى 
مللن هللذه المإسسللات تقللوم بعملٌللة التصللدٌر، وحللوالً ربللع كافللة المإسسللات   %23و

 .2ٌوظؾ كل منها نحو مابة فرد ،المصدرة

ولإلشارة فإن الوالٌات المتحدة أصدرت قانون األعمال الصؽٌرة منذ بداٌة 
مفعول إلى اآلن. كما أن اإلحصابٌات تشٌر إلى أنها الخمسٌنٌات، وهو ما ٌزال ساري ال

ملٌون مإسسة صؽٌرة ومتوسطة. كما أسفرت إحصابٌات أجرٌت فً  00تتوفر على 
% منها  9991ملٌون مإسسة فً دول االتحاد األوروبً، ٌشؽل  11عن وجود  1996

 .10.6% من الٌد العاملة وتحقق نسبة  66900أجٌر، وتساهم فً تشؽٌل  002أقل من 
 . 2% من رقم األعمال اإلجمالً

سا  نا أسا بري مكو صناعً الجزا سٌج ال وفً الجزابر، ومع بداٌة التسعٌنٌات، كان الن
ما   %12من المإسسات الصناعٌة العمومٌة، حٌث كانت تمثل  صناعٌة، أ قدرات ال من ال

 المتبقٌللللة  فهللللً عبللللارة عللللن صللللناعات ومإسسللللات صللللؽٌرة ومتوسللللطة  02%

 (PME-PMI) وفللً السللنوات األخٌللرة بللرز االهتمللام بقطللاع 4للقطللاع الخللاص تابعللة .
سعٌنٌات  لع الت مع مط شبت  نه أن تى أ سطة، ح صؽٌرة والمتو سات ال صناعات والمإس ال

 ( وزارة خاصة بها.1992)جوٌلٌة 

ٌت  ضرابب أجر مع إدارة ال عاون  لوطنً لإلحصابٌات بالت لدٌوان ا سة ل وحسب درا
لم  1990. وقبل 0222و  1990أنشبت ما بٌن  مإسسة 60222فإن  02225فً أكتوبر 

مللن مجمللوع األنشللطة  %969109مإسسللة، وهللو مللا ٌمثللل  09222ٌكللن هنللاك سللوى 

الموجللودة. ؼٌللر أن معظللم تلللك المإسسللات ٌتركللز فللً قطللاع الخللدمات كالتجللارة 
 والمواصالت واالتصاالت، إضافة إلى قطاع األشؽال العمومٌة والبناء.

التحللول إلللى القطللاع الخللاص. فمللن ضللمن المإسسللات  وممللا أبرزتلله هللذه الدراسللة
جد  ترة، ن فس الف خالل ن ثل  0962المنشؤة،  ما ٌم هو  طاع %9939مإسسة، و عة للق ، تاب

 ، تابعة للقطاع الخاص.%99900مإسسة، أي  01119العام مقابل 

ورؼم كل النواٌا والجهود لتنشٌط قطاع الصناعات والمإسسات الصؽٌرة 
لقطاع ما ٌزال ٌحتاج إلى الكثٌر من الجهود. كما أن العدد والمتوسطة، فإن هذا ا

ألؾ مإسسة نظرٌا، ٌظل بعٌدا عن العدد  022الموجود من هذه المإسسات، وهو 
من المإسسات الصؽٌرة والمتوسطة تم   %02المطلوب. كما تجدر اإلشارة إلى أن 

 .6ر سنواتمن المتبقً أنشا منذ عش %22إنشاإها منذ أقل من خمس سنوات فقط، و
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 واقع التجديد التكنولوجي وعالقته بقطاع البحث العلمي -3 

ٌة  فؤكثر على األنظمة الرقم ثر  لقد أصبحت  المصانع فً البلدان الصناعٌة تعتمد أك
هارات  فة والم شٌر (le savoir et le savoir-faire)القابمة على المعر صدد ت هذا ال فً  . و

ٌة و فة العلم شكل الدراسات إلى أن المعر صبحت ت ٌة أ صادٌات  12التكنولوج من اقت  %
% المتبقٌللة هللً حصللة رأس المللال والعمالللة والمللوارد الطبٌعٌللة،  02العللالم، بٌنمللا الللل 

جد أن  مثال ن سب اآللً  تاج الحا جال إن والعكس صحٌح بالنسبة إلى الدول النامٌة. ففً م
بار، بٌن 32 طوٌر واالخت حث والت مة الب لى قٌ سوى % من التكلفة ترجع إ جد   10ما ال ن

 .3% هً نفقة األٌدي العاملة

جاوز  سبته ال تت تدل أن ن فإن المإشرات  مً  حث العل من  296وعلى مستوى الب  %

ٌة  لدول الؽرب فً ا سبة  هذه الن حٌن تصل  فً  ٌة،  لدول العرب ظم ا فً مع لوطنً  الناتج ا
لى سوفت لو 290إ شركة مٌكرو طوٌر ل حث والت نة الب فإن مواز بالػ  ما بالم حدها، %. أ

بل  قدرة  لى  0والم سنوي ع بً ال فاق العر ضعاؾ مضاعفة اإلن فوق بؤ ٌارات دوالر، ٌ مل
فوق 1البحث العلمً طوٌر ٌ حث والت صناعٌة على الب . ومن المالحظ أن ما تنفقه الدول ال

 بكثٌر ما تنفقه على التعلٌم العالً، والعكس تماما بالنسبة للدول العربٌة. 

شرٌن على مستوى هٌاكل البحث العلمً وهما: مراكز وبتحلٌل مقارن أٌضا نؤخذ مإ
 622البحللث وعللدد البللاحثٌن. ففٌمللا ٌبلللػ عللدد مراكللز البحللوث علللى المسللتوى العربللً 

مة  ٌة المتقد كز البحث عدد المرا مركز، معظمها فً الجامعات، وذات حجم متواضع، ٌبلػ 
ب جمٌعللا مركللز. وفللً حللٌن ال ٌتجللاوز عللدد البللاحثٌن العللر 1022فللً فرنسللا وحللدها 

عدد  21222باحث، فإن عدد الباحثٌن الفرنسٌٌن وحدهم ٌصل  19222 حث، وٌصل  با
 .9باحث 922 222الباحثٌن األمرٌكٌٌن 

ومللن الجللدٌر بالللذكر أن أؼلللب تلللك المراكللز الوطنٌللة، أو الجهوٌللة، للتجدٌللد تكللون 
من  صال  شا أ كز أن هذه المرا لب  شرة. وأن أؼ صورة مبا صناعً ب طاع ال طة بالق مرتب
ثال  طرؾ باحثٌن جامعٌٌن، أو أنه محتضن من قبل مخابر بحث جامعٌة. وعلى سبٌل الم

كن  1911الذي اعتمد فً عام  (CIC)نشٌر إلى المركز الكندي للتجدٌد  ستقلة، ول كهٌبة م
عام  فً  نت  لى كا جامعً  1936انطالقته األو حث  نامج ب طار بر  university of)فً إ

waterloo)هذ قدم  شابه  نذ إن لل . وم ساعدة  كز م ٌة  32 222ا المر ترع ومإسسة كند مخ
 .12منتج جدٌد 12222أنتجت حوالً 

ٌا  لؾ (critt)وفً فرنسا هناك عدة مراكز جهوٌة للتجدٌد ونقل التكنولوج هتم بمخت ، ت
المجللاالت الصللناعٌة: كالصللناعات الكٌمٌابٌللة، الخشللب، الفالحللة الؽذابٌللة، والمللوارد 

ت الحكومللة الفرنسللٌة الصللناعات الصللؽٌرة والناشللبة الفالحٌللة،.. وؼٌرهللا. ولقللد وضللع
ٌة،  سهٌالت التموٌل نب الت من جا لدعم أو  ٌة وا نب الرعا من جا سواء  ٌة،  موضع األولو

أعلنللت وزارة  1999خاصللة منهللا المإسسللات ذات الطللابع التجدٌللدي. فمللثال فللً عللام 

نشاء مإسسات التربٌة الوطنٌة والبحث والتكنولوجٌا عن مسابقة وطنٌة خاصة بمساعدة إ
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منح  (entreprises de technologies innovantes)التكنولوجٌات المجددة  خالل  وذلك من 
أصللحاب هللذه المشللارٌع المرافقللة والللدعم الضللرورٌٌن. وقللد كانللت خاصللٌة التجدٌللد 
شارٌع  نه الم ستفٌد م ما ت والتكنولوجٌا شرطا ربٌسٌا لقبول ترشٌح المشروع. وإلى جانب 

والمرافقللة، ٌسللتفٌد النللاجحون  الخمسللة األوابللل مللن مكافللآت نقدٌللة  المقبولللة مللن الللدعم
 .11خاصة

ناء  فً ب سٌا  عب دورا أسا والجدٌر مالحظته فً هذا الصدد هو أن القطاع الخاص ٌل
عول  تزال ت ما  تً  ٌة ال لدان العرب كس الب صناعٌة، بع لدان ال فً الب ٌة  قدرات التكنولوج ال

جد أن  على اإلنفاق العمومً فً تموٌل مشارٌع البحث والتطوٌر. ففً الوالٌات المتحدة ن
صناعة  12 جد أن ال بان ن فً الٌا خاص، و % من اإلنفاق ٌتم من قبل مإسسات القطاع ال

طوٌر  حث والت لى الب فق ع فق  32تن بً تن حاد األورو فً االت فاق، و مل اإلن من مج  %
 .10% من مجمل اإلنفاق على البحث والتطوٌر 02الصناعات الخاصة ما نسبته 

بل  ٌرة،  ومن ناحٌة أخرى، لم ٌعد نشاط البحث والتطوٌر حكرا على المإسسات الكب
سً  سمال ربٌ ٌا كرأ مد على التكنولوج جددة تعت أصبحنا نشهد نشوء مإسسات صؽٌرة م
ثورة  عن ال قة  لك المنبث ها ت لث. وٌقصد ب ٌه مإسسات الجٌل الثا فٌها. وهً ما ٌطلق عل

 اإللكترونٌة.

بللٌن قطللاعً الصللناعة والبحللث  (dichotomie)ٌعتبللر االنفصللام أمللا فللً الجزابللر، ف
ها  جب التصدي ل تً ٌ ٌة ال قات التنم هم معو من أ لوطنً  صاد ا شهده االقت لذي ٌ العلمً ا
بٌن  قدمت بالمزاوجة   ما ت صناعٌة إن لدول ال كل ا تدراكها. ف ٌة ل وإٌجاد اإلجراءات العمل

 هذٌن القطاعٌن، من خالل استراتٌجٌة تعاون وتكامل.

، والذي ٌعد 0220-1991وعلى الرؼم مما تم تحقٌقه بفضل المخطط الخماسً 
والمحدد لإلطار التنظٌمً والمإسساتً  00/1/1991المإرخ فً  11-91تطبٌقا للقانون 

التكنولوجً، خاصة من حٌث تكوٌن قاعدة بحث على مستوى  رللبحث العلمً والتطوٌ
تساءل عن المستوى الذي تم تحقٌقه مخابر ومراكز البحث العمومً، ٌجدر بنا أن ن

مٌدانٌا من األهداؾ المسطرة. وعلى كل، ونحن هنا لسنا بصدد التقوٌم، ٌنبؽً أن تستمر 
هذه الجهود من طرؾ السلطات العمومٌة، ولتكن المرحلة المقبلة هً مرحلة التزاوج 
بٌن القطاع البحثً والقطاع الصناعً، مع إشراك المإسسات فً مجال البحث 

لتطوٌر. ذلك أن البحث العمومً وحده لن ٌستطٌع أن ٌحقق التسارع المطلوب. كما وا
أنه إذا لم تستفد المإسسات من مخرجات الجامعات ومراكز البحث المختلفة تصبح 

 الموارد المخصصة لهذا الؽرض ؼٌر ذات جدوى.
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 استراتٌجٌة التجدٌد التكنولوجً فً المإسسات الصؽٌرة والمتوسطة -9

هدؾ ا صورة ت سة ب ٌة للمإس قدرات الفن عم ال لى د لوجً إ ٌد التكنو ستراتٌجٌة التجد
شؤنها  من  تً  فً المحٌط، وال لة  لؾ االضطرابات المحتم ؽرض مواجهة مخت مستمرة ب
التللؤثٌر سلللبا علللى قللدرتها التنافسللٌة. وال ٌكللون الهللدؾ مللن التجدٌللد دومللا تنمٌللة حصللة 

هو الحفاظ على الوضع  المإسسة السوقٌة أو رفع مستوى أرباحها، بل قد هدؾ  كون ال ٌ
 الحالً للمإسسة، وخاصة إذا كانت تواجه تهدٌدات جادة.

ها  لك أن ستراتٌجٌات المإسسة، ذ صدارة ضمن ا كان ال ٌد م ستراتٌجٌة التجد وتحتل ا
سة  كون المإس لة ت ٌد فعا ستراتٌجٌة تجد ماد ا بدون اعت ها. ف نبض فٌ لذي ٌ لب ا بة الق بمثا

 تراتٌجٌة التجدٌد التكنولوجً تعد أهم استراتٌجٌات التجدٌد.معرضة للزوال. كما أن اس

فع مومن هنا فإن التجدٌد أضحى خٌارا استراتٌجٌا ال مناص  لى ر سبٌل إ هو ال نه. و
ؽً أن  نا، ٌنب فً اعتقاد ٌد،  كل. والتجد لوطنً ك صاد ا سة ولالقت سٌة للمإس قدرة التناف ال

طة  نب المرتب لؾ الجوا شمل مخت شامال، أي أن ٌ كون  فً ٌ ٌد  سات: التجد بإدارة المإس
نى  شرٌة.. بمع موارد الب فً ال المنتجات، التجدٌد فً العملٌات، التجدٌد التنظٌمً، التجدٌد 

 أن ٌكون هناك تحدٌث دٌنامٌكً للمإسسة ٌساٌر التحول المتسارع فً محٌطها.

صؽٌرة والمتوسطة  إن احتالل استراتٌجٌات التجدٌد مكان الصدارة فً المإسسات ال
ٌرة. إن ما ٌنبع من طبٌعة هذه المإسسات ومحدودٌة مواردها بالمقارنة مع المإسسات الكب

صنع  بل وأن ت سوق،  فً ال نا  سها مكا ضمن لنف كن أن ت ستمر ٌم ٌد الم خالل التجد من  ف
لنفسللها سللوقا خاصللة بهللا، وأن تخفللض سللعر التكلفللة بمللا ٌضللمن لهللا االسللتمرار أمللام 

 الحجم. مإسسات كبٌرة تعتمد أسلوب اقتصادٌات

و الخٌلللار االسلللتراتٌجً األكثلللر ضلللمانا للمإسسلللات الصلللؽٌرة هللل نفالتجدٌلللد إذ
ثر  سات أن أك تدلنا الدرا والمتوسطة، ولذلك فهً تندفع إلٌه باعتباره بدٌال ال ؼنى عنه. و
مللن نصللؾ االبتكللارات فللً القللرن العشللرٌن هللو نتللاج مختللرعٌن مسللتقلٌن ومإسسللات 

 12صؽٌرة الحجم

جد وتتسم الموارد ال    لذلك ت ٌل. و مد طو ٌرة وذات أ ها كب ٌد بؤن بة للتجد مالٌة المتطل
قدر المطلوب. فضال  ها بال فً الحصول علٌ المإسسات الصؽٌرة والمتوسطة مصاعب 
من  كد  عدم التؤ عما ٌكتنؾ هذه العملٌة من مخاطر، بسبب تعقٌدات المحٌط التكنولوجً و

جد أك عن بلوغ النتابج المرؼوبة كما سبق ذكره. ولذلك ن ستنكؾ  ٌة ت ثر المإسسات المال
 تموٌل مثل هذه المشروعات، أو على األقل تتوخى الحذر الشدٌد فٌها. 

فمن حٌث مخاطر نشاط التجدٌد، تشٌر بعض الدراسات إلى أن هناك حوالً    
ى بالنجاح التجاري، وحوالً نصؾ ظمشروعات البحث والتطوٌر فقط تح (1/12)عشر 

 .19اشرت برنامج تجدٌد لم تصل إلى تحقٌق نشاط مربحالمإسسات الصناعٌة التً ب

لة     فً المرح تى  ٌدي. فح شاط تجد كل ن فً  لة  هم مرح ٌل أ لة التمو بر مرح وتعت
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قع،  تاح، أو المتو ٌة الم السابقة لها، وهً مرحلة األفكار المجددة، ٌظل حجم الموارد المال
م ٌاب رأس ال لك أن ؼ كار. ذ كار مجرد هو المتؽٌر الحاسم فً صٌاؼة األف ترك األف ال ٌ

فً  ضبطها  كن  سنوات، وال ٌم عدة  لى  تد إ قد تم موال  سترداد األ ترة ا ما أن ف ٌال. ك خ
ترة العجز  كالٌؾ ف أؼلب الحاالت، وهو ما ٌقتضً أن تكون المإسسة قادرة على تحمل ت

 الممتدة من نقطة بداٌة التجدٌد إلى نقطة بداٌة األرباح. وهو ما ٌوضحه الشكل التالً:

    : ٌبٌن منحنى تكالٌؾ وإٌرادات نشاط التجدٌد 1 شكل

 النتابج

 

                

 

 منطقة الربح           

             

 لسنوات                                         منطقة العجزا   

 

وحٌث إن النشاط التجدٌدي محفوؾ بالمخاطر، كما أسلفنا الذكر، فإن الممول له 
ٌتصؾ بروح المخاطرة، أو أن ٌكون شرٌكا حقٌقٌا فٌه. ولذلك ٌصبح لزاما ٌنبؽً أن 

البحث عن مصادر وآلٌات أخرى للتموٌل خارج قطاع البنوك. كما إن على الدولة أن 
ٌكون لها سٌاسة فعالة فً هذا المجال، وأن تتدخل كضامن أو كممول فً حالة شح 

 المصادر األخرى من ؼٌر القروض المصرفٌة.

ق ستقطاب ونعت حو ا سعً ن جال ال فً م بر،  جة أك ٌه بدر ٌز عل ؽً الترك ما ٌنب د أن 
من  بدة  ٌة. وال فا من الخبرة والتقن هو االستفادة  االستثمار األجنبً، فضال عن التموٌل، 
مدى  ٌة على ال خدم التنم منح المستثمر األجنبً مزاٌا وتحفٌزات دون االستفادة منه فٌما ٌ

نه الطوٌل. ونركز هنا على وجه ا ٌا، واالستفادة م قل التكنولوج سؤلة ن لخصوص على م
 (système national d'innovation)فً إرساء قواعد نظام وطنً للتجدٌد 

وفً هذا اإلطار ٌمكن طرح أسلوب التموٌل عن طرٌق شركات رأس المال 
. إذ أن هذه األخٌرة تعد بدٌال هاما ألسلوب التموٌل المصرفً الذي ٌعتمد على المخاطر

لقروض. وهً )أي هذه الشركات( تقوم، فً الواقع، على أسلوب المشاركة. حٌث إن ا
المشارك ٌقدم تموٌال من دون ضمان العابد وال مبلؽه، وبذلك فهو ٌخاطر بؤمواله. وهذا 

 النوع من التموٌل ٌناسب مشارٌع التجدٌد. 

وال ٌقتصر دور شركات رأس المال المخاطر على تموٌل اإلنشاء فحسب 
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(financement de la création) بل ٌمتد أٌضا إلى تموٌل التجدٌد 
 (financement de l’innovation) وكذا تموٌل التوسع والنمو، وهو ما ٌقتضً تقدٌم ،

 مخطط تنمٌة من طرؾ المإسسة.

ومن المإسؾ أن أكثر المإسسات تفتقد إلى النظرة االستراتٌجٌة فً التسٌٌر. فنادرا 
 مإسسة صؽٌرة أو متوسطة  تتوفر على مخطط للتنمٌةما تجد فً الجزابر 

 développement) (Plan de   بمعناه العلمً. كما أنها ال تخصص النسبة الكافٌة من
 لهذا المجال. -أثناء عملٌة االستؽالل  -أرباحها 

 نظم حاضنات األعمال - 5

لى تاج إ ها، ٌح من دورة حٌات حضانة،  إن نمو المإسسة، خاصة فً المرحلة األولى 
بالنمو  كاإلنسان فً مرحلة الطفولة. ذلك أنها تفتقر إلى عدد من المقومات التً تسمح لها 
لة  فً مرح كرا، أي  شل مب صٌبه الف سات ٌ من المإس ٌرا  فإن كث لذلك  ٌة. و صورة ذات ب
الطفولللة )سللنة أو سللنتٌن( بسللبب انعللدام تلللك الحضللانة التللً تزودهللا بللبعض مقومللات 

 االستمرار.

ها  022 222لمثال، ضمن حوالً فعلى سبٌل ا جد ثلث مإسسة تنشؤ سنوٌا فً فرنسا ن

ٌة 1/0( ٌزول بعد ثالث سنوات، ونصفها )⅓) برزت أهم نا  من ه سنوات. و ( بعد خمس 
عم  سنوات  "réseaux d'appui"التفكٌر فً شبكات د فً ال تدئ  قاول المب ها الم ستند إلٌ ٌ ،

 .15األولى لنشاطه

بة.  فحاضنات األعمال هً آلٌة من صؽٌرة المبتد اآللٌات المعتمدة لدعم المإسسات ال
لة  وٌمكن تعرٌفها على أنها مإسسة قابمة بذاته )لها كٌانها القانونً( تعمل على توفٌر جم
مة مإسسات صؽٌرة   بادرون بإقا لذٌن ٌ صؽار ا ستثمرٌن ال سهٌالت للم من الخدمات والت

سنتٌن(.  بهدؾ شحنهم بدفع أولً ٌمكنهم من تجاوز أعباء مرحلة االنطالق )سنة مثال أو 
صة أو مإسسات  وٌمكن لهذه المإسسات أن تكون تابعة للدولة أو أن تكون مإسسات خا

 مختلطة. ؼٌر أن تواجد الدولة فً مثل هذه المإسسات ٌعطً لها دعما أقوى.

صناعات  ٌة ال عم وترق شبكة د سبل توطٌد  عن  ثا  حث حثٌ ظل الب ومن هذا المنطلق 
ظم والمإسسات الصؽ ٌات ن هذه اآلل برز  هم وأ ٌرة والمتوسطة فً مختلؾ البلدان، ومن أ
مال ضنات األع ها 16حا صناعٌة من لدان، ال من الب ٌد  فً العد ها  مل ب تم الع ٌة  هً آل ، و

 والنامٌة، بما فٌها البلدان العربٌة. 

ها  تاج إلٌ تً ٌح نب ال لؾ الجوا شبكة مخت هذه ال من  وٌتضمن الدعم المطلوب تقدٌمه 
شروع عم  أي م مالً، د عم  نً، د عم ف ٌة، د شارات قانون جدوى، است سات ال حدٌث: درا

 إداري أو تسٌٌري، دعم تسوٌقً.

صؽٌرة  سات ال صناعات والمإس به وزارة ال مت  ما قا لى  شٌر إ طار ن هذا اإل فً  و
خالل  صؽٌرة والمتوسطة  صناعات والمإسسات ال لدعم ال والمتوسطة من فتح مركزٌن 
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نة (، أحد0220السنة الجارٌة ) فً مدٌ بري واآلخر  بالؽرب الجزا هران  هما فً مدٌنة و

صبح  تً أ ٌة ال لى األهم بالنظر إ بارزا  قسنطٌنة فً الشرق الجزابري، وهو ما ٌعد حدثا 
 .13ٌحظى بها هذا القطاع فً الجزابر

 مهام حاضنة األعمال -6

 من مهام الحاضنة ما ٌلً: 

لمشللروعات واختٌللار اآلالت تقللدٌم االستشللارة فٌمللا ٌتعلللق بدراسللات الجللدوى ل - 
 والمعدات والمواد وطرق العمل؛

عة  - ها وقا كل من تب اإلدارة ل شمل مكا توفر للمإسسات الصؽٌرة المحتضنة مبنى ٌ
صال األخرى:  ٌزات االت عة لتجه هاتفً وقا استقبال مستقلة أو مشتركة وقاعة للمحول ال

 الفاكس، التلكس، شبكة الربط المعلوماتً )اإلنترنت(؛

تموٌلل مٌسللر للمإسسلات المحتضللنة لمسلاعدتها علللى اإلنفلاق االسللتثماري تقلدٌم  -
 األولً؛

ٌة ذات  - ٌر الحكوم ٌة وؼ لؾ الجهات الحكوم إرشاد المإسسات المحتضنة إلى مخت
العالقللة بنشللاط المإسسللة المحتضللنة وذلللك فٌمللا ٌتعلللق بللالقوانٌن والشللروط الخاصللة 

 ؛…الموردٌن واألسواق المحتملة  بالتسجٌل والضرابب والجمارك وشركات التؤمٌن وكذا

ما ٌتعللق  - كل  جات و/أو تطوٌرهلا و صمٌم المنت لق بت نً فٌملا ٌتع لدعم الف قدٌم ا ت
 بتحسٌن الجودة؛

طرؾ  - من  سواء  إجراء دورات تدرٌب وتؤهٌل للعاملٌن فً المإسسات المحتضنة 
خاص  تدرٌب  هذا ال المإسسة الحاضنة ذاتها أو عن طرٌق هٌبات متخصصة. وقد ٌكون 

 ببعض األعمال التقنٌة أو ببعض األعمال اإلدارٌة؛

تقلدٌم المسلاعدة الخاصلة بالصلٌانة لمختللؾ التجهٌلزات المٌكانٌكٌلة واإللكترونٌلة  -
وتزوٌللدها بقطللع الؽٌللار المطلوبللة أو بللالقطع التللً مللن شللؤنها أن تضللٌؾ كفللاءة أكبللر 

جد م ماكن توا بذلك وأ ضنة  شاد المإسسة المحت حة أو إر ٌزات المتا طع للتجه هذه الق ثل 
 …وأنواعها وأسعارها

 :11وٌمٌز بعض الخبراء بٌن ثالثة أنواع، أو أجٌال، من الحاضنات

حاضلنات  التقنٌللة األساسلٌة أو حاضللنات الجٌلل األول. وهللً المصلممة لمسللاندة  -
لك  لة ذ من أمث بر. و سمالها األك فة كرأ الشركات التً تصنع المنتجات المبنٌة على المعر

فوق مجموع الحواسٌب والمكونا تً ت جات ال صة، أي المنت ت اإللكترونٌة والعدسات الخا
هذه  كون  لة. وت ٌد العام ٌة وال مواد األول كالٌؾ ال صنعها ت فً  لة  ٌة الداخ مات التقن المقو
الحاضنات بالقرب من الجامعات ومعاهد األبحاث والمدارس الفنٌة. والؽاٌة من ذلك حث 

 ا.األساتذة وتشجٌع األبحاث التً ٌقومون به
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برة   - شركات المعت ضم ال ٌة. وهً ت عدتها تقلٌد تً قا حاضنات الجٌل الثانً فهً ال
لخ. -تقلٌدٌة كالشركات الزراعٌة ٌة، ا ٌة والمٌكانٌك صناعات الٌدو ٌة وال صناعٌة والؽذاب ال

ٌة  ٌات التجار ٌة والجمع مة المحل وهً مرتبطة مع الدوابر والهٌبات مثل البلدٌات والحكو
تجارٌللة. كمللا أنهللا تتسلللم التؤٌٌللد والللدعم مللن مراكللز األبحللاث والصللناعٌة والؽللرؾ ال

 والمدارس الفنٌة.

أمللا حاضللنات الجٌللل الثالللث فهللً عبللارة عللن  مراكللز تجدٌللد . وهللً مسللاحات  -
شارٌة  ٌة واالست لدورات الفن ثل ا خدمات المتخصصة م قدم ال تً ت شركات ال ستهدفة لل م

 وأنواع أخرى من الخدمات الخاصة.

 عمالهيكل حاضنة األ -7

طاع  لدعم ق هة  هً مإسسة متخصصة، موج مال  ضنة األع ندرك أن حا سبق  ما  م
محللدد مللن األنشللطة الصللناعٌة. وهللً تتواجللد حٌللث ٌتواجللد اسللتثمار، أو مبللادرات 
عن  حدٌث  جال لل ستثمار ال م استثمارٌة. وال معنى لها خارج هذا اإلطار. فبدون وجود ا

 حاضنات األعمال. 

ها أن ابرفٌمكن للحاضنة أن تكون مخ ما ٌمكن ٌة. ك حث جامع ، أو مجموعة مخابر، ب
تكللون شللبه منطقللة نشللاط، أو تحتللل جللزءا مللن منطقللة صللناعٌة ٌضللم مجموعللة مللن 
سات الصلؽٌرة المحتضلنة. حٌلث تملنح الحاضلنة لتللك المإسسلات مجموعلة ملن  المإس
الخللدمات المشللتركة. ولللذلك فللإن المإسسللات المحتضللنة ٌنبؽللً أن تكللون ذات أنشللطة 

 ة أو ربما متكاملة كما أسلفنا الذكر.متجانس

عات  فً الجام مدة  حث المعت خابر الب من م ظر  لدور المنت لى ا به إ صدد نن وفً هذا ال
عب  عة، لل خارج الجام حث األخرى  كز الب نب مرا لى جا سنتٌن، إ الجزابرٌة منذ حوالً 

طوٌ حث والت نب الب لق بجا ما ٌتع سواء فٌ شبة.  ر دورها كحاضنات أعمال للصناعات النا
 أو بجانب التشرٌع والتسٌٌر.

طابع  ومن ناحٌة أخرى، ٌنبؽً أن ندرك أن حاضنات األعمال لٌست مإسسات ذات 
ٌار المإسسات  من حٌث اخت سواء  صادٌة،  عاٌٌر االقت فق الم اجتماعً. فهً تتصرؾ و
من  ته  قدم ومردودٌ لدعم الم كالٌؾ ا الصؽٌرة المرشحة لالحتضان، أو من حٌث دراسة ت

لدان مختلؾ الخدم فً الب خاص،  طاع ال ات. ونشٌر فً هذا الصدد أن بعض حاضنات الق
 .19المصنعة، نجحت فً الوصول إلى تحقٌق أرباح مالٌة ملحوظة 

ها  قدها معنا ضنات ٌف ومع ذلك فإن عدم تقدٌم خدمات بتكالٌؾ مٌسرة من طرؾ الحا
لة ب عم الدو ساندة ود لؾ الصور أٌضا. ولذلك فإن هذه الحاضنات نفسها تحتاج إلى م مخت

هذه المإسسات  ثل  جاح م بل وإن ن كالتفضٌل الضرٌبً أو اإلعفاء من بعض الضرابب. 
ها.  شرٌك فٌ ها أو ك صة ب ٌة خا سواء كملك شابها،  فً إن شرة  لة مبا ساهمة الدو ٌتطلب م
مة  ٌة والمنظو ٌة التحت مة، كالبن ستثمارٌة مالب فضال عما ٌتعٌن أن توفره الدولة من بٌبة ا



 نظم حاضنات األعمال كآلٌة لدعم التجدٌد التكنولوجً ......................................... د حسٌن رحٌم 
 

 (  0222) 20العدد       لعلوم االقتصادية وعلوم التسيري                                                                              جملة ا

 

131 

لق التشرٌعٌة وؼٌ ما ٌتع صة  شجٌع االستثمار، وخا ساعدة على ت مات الم رهما من المقو
 منها بتشجٌع المبادرات الخالقة.

 شروط نجاح نظام حاضنات األعمال -8

مال،  ضنات األع شارٌع حا فً م جاح  ٌق الن جل تحق من أ ها  جب توفر شروط ٌ مة  ث
 :02أهمها 

الدولللة  العمللل الجللاد علللى أن تكللون الحاضللنات محللل مشللاركة بللٌن مإسسللات -
ثر  سر وأك مادي المطلوب ٌصبح أٌ نوي وال لدعم المع خاص، ألن ا طاع ال ومإسسات الق

 فاعلٌة؛

فز  - ناخ المح لق الم فً خ ضنة  جاح الحا فً ن هم  صر األ هو العن عام  مدٌر ال إن ال
عام،  مدٌر ال ٌار ال فً اخت حذر  قة وال من الد واإلٌجابً للمإسسات المحتضنة. ولهذا البد 

ص به ال من إعطا بد  ضنة وال جاح للحا تؤمٌن الن ها ل تً ٌحتاج كة ال ٌة الحر الحٌات وحر
 وللمإسسات المحتضنة؛

تطللوٌر صللٌػ وآلٌللات لإلقللراض بللدون فوابللد، وتللوفٌر رإوس أمللوال االسللتثمار  -
 للمإسسات الصؽٌرة، والتكنولوجٌة منها بوجه خاص؛

ٌة  - هارات الرٌاد طوٌر الم ضنة لت سات المحت تدرٌب للمإس تروٌج و برامج  عداد  إ
كن تنقصهم لد نات ول ى أصحابها، وخاصة أولبك الذٌن ٌمتلكون المعرفة والقدرة واإلمكا

 روح المؽامرة وحب المبادرة فً العمل؛

ظروؾ  - ها ال تركٌز خدمات الحاضنات على االحتٌاجات العملٌة المحددة التً تتطلب
سٌر اإلجراءات الحك فً تٌ ساعدة  ثل الم ضنات، م شر للحا حٌط المبا ٌة السابدة فً الم وم

عن األسواق  مات  لى اإلقراض الحسن،توفٌر معلو المطلوبة  وتسرٌعها، توفٌر مداخل إ
 المحلٌة والخارجٌة، الخ؛

ظروؾ  - مع ال سب  ضانها، تتنا ٌار المإسسات الحت ند اخت حددة ع عاٌٌر م وضع م
ستقبلٌة،  نات توسعها الم المحلٌة، ومراعاة الجدوى االقتصادٌة للمشارٌع المختارة، وإمكا

ف ما  ظروؾ ب عاة ال صدٌر ومرا لى الت قدرة ع ٌة وال ضافة المحل مة الم ٌادة القٌ لك ز ً ذ
 البٌبٌة.

 الدعم الدولي لنظم حاضنات األعمال -9

من  عدد  بدعم  مال تحظى  ومن الجدٌر اإلشارة إلى أن مشارٌع إنشاء حاضنات األع
لى وجه الخصوص مإ ٌة، وع ٌة والدول ٌة اإلقلٌم صادٌة واالجتماع سسة المنظمات االقت

ٌة  حدة للتنم مابً ومنظمة األمم المت حدة اإلن فرٌدرٌك اٌبرت األلمانٌة وبرنامج األمم المت
قة  سواء المتعل حة،  لدعم الممنو شكال ا شتى أ من  من االستفادة  بد  لذلك فال صناعٌة. و ال

 منها بالدعم المادي أو المتعلقة منها بتقدٌم الخبرة والمعرفة. 
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قدمها منظمة األمم  وفً هذا اإلطار نذكر، على سبٌل تً ت خدمات ال المثال، بعض ال
 :01لمشارٌع حاضنات األعمال  (UNIDO)المتحدة للتنمٌة الصناعٌة 

تنظللٌم ملتقٌللات علمٌللة إلبللراز دور القطللاعٌن العللام والخللاص فللً إقامللة أنظمللة  -
 حاضنات األعمال؛

طورة و/أو - صادٌات المت فً االقت مال  ضنات األع صة بؤنظمة حا حاث خا  تنظٌم أب
 الناشبة؛

المسللاعدة فللً إقامللة أرضللٌة لتحلٌللل نقللاط القللوة والضللعؾ لمختلللؾ الوضللعٌات  -
المقترحللة وتحدٌللد أهللداؾ حاضللنات األعمللال ومختلللؾ أوجلله الللدعم، وكللذا األسللواق 

 المستهدفة؛

المساعدة فً صٌاؼة خطة األعمال من ناحٌة التصمٌم، التشؽٌل، المالٌة، األصول  -
 تشرٌعٌة واإلدارٌة؛المادٌة، الخدمات، النواحً ال

من تقدٌم النصح واإلرشاد فٌما ٌتعلق بإدارة أنظمة حاضنات األعمال وما تستتبعه  -
 خدمات؛

 تقدٌم المساعدة فٌما ٌتعلق بمراجعة الحسابات فً أنشطة حاضنات األعمال؛ -

جال  - المساعدة فً تحقٌق الترابط الدولً فٌما ٌتعلق بتبادل الخبرات والتعاون فً م
ها البحث وتطوٌ صناعٌة ونظٌرت لدان ال فً الب مال  ضنات األع ر المنتجات بٌن أنظمة حا

 فً البلدان النامٌة.

وفللً هللذا الصللدد نللذكبر أٌضللا ببرنللامج االتحللاد األوروبللً الموجلله إلللى المنطقللة 
فً  شلونة  مإتمر بر عن  ثق  سطٌة، والمنب هذا 1990المتو من  سبق  ما  شرنا فٌ قد أ . و

 سات الصؽٌرة والمتوسطة فً الجزابر.البحث للمبلػ المخصص لدعم المإس



 نظم حاضنات األعمال كآلٌة لدعم التجدٌد التكنولوجً ......................................... د حسٌن رحٌم 
 

 (  0222) 20العدد       لعلوم االقتصادية وعلوم التسيري                                                                              جملة ا

 

132 

 خاتمة

ٌدة  ستراتٌجٌة جد ٌة ا لدان النام إن التحوالت االقتصادٌة الدولٌة التً فرضت على الب
خاص  طاع ال بادرة للق فتح الم خالل  من  سوق،  صاد ال ٌات اقت لى آل مة ع ٌة قاب فً التنم

ٌة ق صد االنضمام وخوصصة القطاع العام، والمتجسدة أساسا فً مختلؾ الضؽوط الدول
سراع  بر اإل فً الجزا ٌة  سلطات العموم لى ال ستوجب ع ٌة، ٌ جارة العالم مة الت لى منظ إ
نب  بتنفٌذ برنامج تدابٌر المرافقة للمإسسات الناشبة وتؤهٌل المإسسات المتواجدة، إلى جا

 تحسٌن المحٌط العام لالستثمار.

ا عبللر بنللاء ومللن ناحٌللة أخللرى ٌنبؽللً أن نللدرك أن تشللٌٌد اقتصللاد قللوي ٌمللر حتملل
صاد  ما اقت ٌة. أ قاٌٌس الدول قاس بالم ما ت صادٌة إن قوة االقت ٌة. وال صادٌة قو مإسسات اقت
الرٌللع فلللن ٌسللتمر طللوٌال. ولبلللوغ هللذا الهللدؾ ٌتعللٌن إقامللة شللبكات دعللم للصللناعات 
ستمرارها،  ها وا طة بنمو نب المرتب فة الجوا مس كا سطة ت صؽٌرة والمتو والمإسسات ال

 ٌة، وهو المحرك لها.دون إؼفال لعنصر الربح

عة فً العالقة جام ظر  عادة الن ٌل -وفً هذا الصدد ٌتوجب إ ٌة، وتفع مإسسات الحال
مخللابر ومراكللز البحللث فللً الجامعللات وخارجهللا، وذلللك مللن خللالل تفعٌللل النصللوص 
المنظمللة لهللذه العالقللة وتحسللٌس المإسسللات بؤهمٌللة البحللث والتطللوٌر واعتمللاد اإلدارة 

   المرحلة الراهنة والمقبلة.العلمٌة كضرورات تفرضها 
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