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  حاضنات األعمال يف دعم اإلبداع لدى املؤسسات الصغريةدور 
   يف الدول العربية

  عبد الرزاق خليل. د
   نورالدين هناء.أ

  جامعة عمار ثليجي األغواط
  :مقدمة

و هذا ما        إن التحوالت االقتصادية الدولية فرضت على الدول العربية تبين إستراتيجيات تنموية قائمة على آليات االقتصاد احلر 
أفرز منطا جديدا يف جمال األعمال وهو قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة حيث أن عمل هذه األخرية جنبا إىل جنب مع املؤسسات 

  .الكبرية يضمن تكامل وجتانس اهلياكل االقتصادية وهذا بدوره يساهم يف حتقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية الشاملة
اد املعرفة كمصدر للثروة حمل اقتصاد رأس املال فإن اإلبداع أصبح ضرورة حتمية لرفع القدرة التنافسية للمؤسسة        ومع حلول اقتص
  .ولالقتصاد القومي ككل

لكن املشكل الذي يطرح هو أن املؤسسة الصغرية تفتقر ملتطلبات اإلبداع واكتساب التكنولوجيا، هلذا كان لزاما على خمتلف الدول 
  .وليها مزيدا من االهتمام وذلك بدعمها من خالل نظم حاضنات األعمالالعربية أن ت

        إذن كيف تساهم حاضنات األعمال يف دعم املؤسسات الصغرية و رفع مستواها اإلبداعي؟
  :املؤسسات الصغرية يف الدول العربية: أوال

  :املؤسسة الصغرية و نشأا يف الدول العربية-/1
 خاصة يف مصر، سوريا والعراق 20ىل لنشأة املؤسسات الصغرية يف الدول العربية تعود إىل العقد األول من القرن        إن البداية األو

، وقد عرفت تطورا كبريا يف عقد العشرينات خاصة 19فهي نتيجة تطور النظام احلريف السائد خالل احلكم العثماين لغاية اية القرن 
وبدأ اقتصادها       يف النمو، حيث ظهر قطاع األعمال باملفهوم العصري املكون من الشركات وأن هذه الدول قد حققت استقالهلا 

وقد زاد عدد هذه املؤسسات ...الفردية والعائلية واملسامهة وكانت تعترب كمؤسسات صغرية وفقا ملعايري العمل، رأس املال، املبيعات
  .نية قلصت من عددهاوزاد توسعها لكن اآلثار السلبية للحرب العاملية الثا

       بعد احلرب بدأت مرحلة إعادة التعمري وحالة الرواج االقتصادي العاملي مما أثر إجيابيا على قطاعات األعمال يف الدول العربية 
واليت شهدت تأسيس املؤسسات الصغرية بشكل كبري إىل غاية عقد السبعينات لكن يف العشرينات توجهت هذه الدول حنو القطاع 

خلاص خاصة يف جمموعة دول جملس التعاون اخلليجي والعديد من الدول العربية اليت بدأت عمليات اخلوصصة كمصر، العراق وسوريا ا
  .مث باقي الدول العربية

على        إن املعايري املعتمدة يف حتديد املؤسسات الصغرية ختتلف من دولة ألخرى، إال أن منظمات األمم املتحدة املتخصصة تعتمد 
 عامل، 500أ تعترب املؤسسة صغرية إذا كان عدد العمال فيها أقل من .م.ففي الو. بعض املؤشرات كحجم العاملني رأس املال واملبيعات

وهنا ختتلف الدول . لكن يف الدول العربية جند أن املؤسسة الصغرية هي الشركة الفردية أو العائلية واليت تتميز برأمسال وعمال حمدودين
  .ية يف تصنيفاا للمؤسسات حسب قوانينها وأنظمتهاالعرب

       لقد أصبحت املؤسسة الصغرية خيارا إستراتيجيا تبنته الدول العربية لتحقيق أهدافها االقتصادية حيث حققت الدول املتقدمة 
فاملؤسسة .  امليزة التنافسية لدوهلاكما تساهم هذه املؤسسات         يف حتقيق. العديد من املزايا كتعظيم صادراا ودخلها القومي

تطور طبيعي لسلوك اإلنسان حنو العمل وتعظيم الثروة واإلبداع وكسب ثقة السوق وخلق الثروة : "الصغرية هي أوال و قبل كل شيء
  ).1"(وحتقيق امليزة التنافسية اليت يركز عليها كل من اإلستراتيجيني واالقتصاديني

  :غريةدوافع إنشاء املؤسسات الص-/2
       إن هناك العديد من األسباب اليت دفعت بالدول العربية إىل إنشاء املؤسسات الصغرية واالهتمام هبا،      ومن هذه األسباب ما 

  ):2(يلي 
سات األزمة االقتصادية اليت صاحبها تدهور األوضاع املالية مما أدى إىل ضعف القدرات االستثمارية وعدم التمكن من إنشاء املؤس-)أ

  الكبرية وحىت احملافظة على القائمة منها؛
التحوالت االقتصادية العاملية واليت تطلبت برامج التعديل اهليكلي يف االقتصاد مما دفع إىل إنشاء املؤسسات الصغرية ملعاجلة مظاهر -)ب

  التخلي عن بعض األنشطة وامتصاص املسرحني من مناصبهم؛
  ة االقتصادية؛تعاظم دور القطاع اخلاص يف احليا-)ت
  االهتمام املتزايد هبذه املؤسسات من طرف املؤسسات املالية والنقدية الدولية للتخفيف من عبئ الفقر        والبطالة؛-)ث
  .تشجيع املناولة من قبل املؤسسات الكبرية وذلك لتخفيف تكاليف إنتاجها-)ج
  :األهداف املنتظرة من املؤسسات الصغرية-/3

  :سسات الصغرية يف التنمية االقتصادية واالجتماعية وهذا من خالل ما يلي       تساهم املؤ
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تنويع مصادر الدخل والتخفيف من أخطار التقلبات االقتصادية واملسامهة يف زيادة معدالت النمو والتنمية وتوسيع القاعدة اإلنتاجية -)أ
  واستخدام املوارد احمللية بصورة مثلى؛

 ة العائد املايل من خالل االقتصاديات والضرائب املختلفة؛تعترب كمصدر إضايف لتنمي-)ب
تساهم يف توطني األنشطة يف املناطق النائية، مما يزيد من أمهيتها كأداة لترقية وتثمني الثروة احمللية وإحدى وسائل االندماج -)ت

 والتكامل بني املناطق؛
ويف اجلزائر فقد . سات الكبرية بسبب تركيز طاقتها على النشاط األصلياستعادة حلقات اإلنتاج غري املرحبة اليت ختلت عنها املؤس-)ث

 مؤسسة صغرية من خالل 15بينت إحدى الدراسات على مؤسسة عمومية يف قطاع اإلجناز واألشغال الكربى     أنه ميكن إنشاء 
 التخلي واالستعادة؛

 ة مل تكن موجودة وإحياء األنشطة      اليت مت التخلي عنها؛ترقية روح املبادرة الفردية واجلماعية باستحداث أنشطة اقتصادي-)ج
استحداث فرص عمل جديدة وإدماج املسرحني من مناصبهم نتيجة إفالس بعض  املؤسسات العمومية    أو نتيجة إعادة اهليكلة أو -)ح

 اخلوصصة؛
 ائلة؛جتسيد األفكار االستثمارية اجليدة اليت ال تتطلب إمكانيات مالية وإدارية ه-)خ
 .إعداد جيل من رجال األعمال وخمتربات للصناعات اجلديدة-)د
  :    حتديات املؤسسات الصغرية-/4

       إن التغريات احلاصلة يف األنظمة واألدوات االقتصادية يف العقد األخري من القرن العشرين سامهت       يف إعادة تشكيل معادلة 
سيؤثر ... العاملي، كما أن التغريات التكنولوجية         والتغري السريع ألذواق املستهلكنيالقوى السياسية واالقتصادية على الصعيد

ويف ظل تنامي ظاهرة . حتماً على املؤسسات الكبرية والصغرية معا سواء من حيث رؤيتها املستقبلية لألهداف واألنشطة أو لألسواق
  :يق نشاط املؤسسات الصغرية أمههاالعوملة فإن هناك العديد من التحديات      اليت قد تع

أصبحت تسيطر ) asean جمموعة - االحتاد األورويب-جمموعة مشال أمريكا(نعلم أن األقطاب الثالثة :  التكتالت االقتصادية العاملية-)أ
  ، و منه ستؤثر حتماً على نشاط املؤسسة الصغرية ؛)3(على العالقات االقتصادية بني الدول 

  واليت حتث على التجارة العاملية مما يزيد من شدة املنافسة أمام املؤسسات الصغرية؛:  العاملية منظمة التجارة-)ب
  واليت تقود إىل إلغاء الرسوم اجلمركية على منتجات الدولتني املتشاركتني؛:  اتفاقيات الشراكة مع الدول األجنبية-)ت
روض للمؤسسات الصغرية من طرف القطاع املصريف نتيجة شروط وهذا راجع لعدم وجود مرونة ملنح الق:  ضآلة حجم التمويل-)ث

  القروض والضمانات املفروضة، باإلضافة إىل عدم وجود تنوع يف قنوات االئتمان حسب نوع واستخدام القرض ودرجة أمهية الصناعة؛
  اتيجية واضحة وسياسة موحدة؛حيث حتتاج هذه املؤسسات إىل استر:  عدم وجود سياسة موحدة لتنمية ودعم املؤسسات الصغرية-)ج
 صعوبة إجياد املكان الدائم واملناسب إلقامة املؤسسة بسبب ارتفاع أسعار املباين واألراضي أو انعدامها باإلضافة إىل ارتفاع تكلفة -)ح

  احلصول على مقومات عوامل اإلنتاج األخرى؛
  .صعوبة اإلجراءات اإلدارية والتنفيذية لقبول املشروع-)خ

  : مثل ةاإلضافة إىل ما سبق جند كذلك بعض املشاكل املرتبطة ببيئة املؤسسة الداخلي       ب
غياب أو ضعف نظام املعلومات وسوء التحكم يف تقنيات التسيري جيعل املؤسسة الصغرية غري قادرة         على املنافسة والتكيف مع  -

  على املعلومة االقتصادية ينعكس سلبا على جتسيد فرص االستثمار؛املتغريات البيئية، باإلضافة إىل أن انعدام أو صعوبة احلصول 
القصور يف اجلوانب الفنية وضعف املهارات اإلدارية، سياسة التوسع غري املخطط، ضعف اخلربة التسويقية، عدم توافر فرص التدريب  -

 .إخل...اجليد
لدعم املؤسسات الصغرية يف ظل التغريات االقتصادية السريعة ويف        أمام كل هذه التحديات فإن حاضنة األعمال هي اآللية املطلوبة 

فهي متثل ضرورة ملحة وتساوي يف قيمتها الدور االقتصادي         واالجتماعي والتقين الذي تلعبه هذه املؤسسات يف . ظل العوملة
  .التنمية الشاملة

  :اإلبداع يف الوطن العريب وعالقته باملؤسسات الصغرية: ثانيا
     لقد أصبح اإلبداع النشاط األكثر أمهية يف مؤسسات األعمال املعاصرة سواء كانت كبرية أم صغرية،        واألكثر أمهية يف   

البقاء والنمو، كما أدركت أغلب املؤسسات الصغرية أمهية ودور اإلبداع كنشاط منظم      ومنهجي يف التوصل إىل منتجات، أسواق، 
  .ة حتقق امليزة التنافسيةأساليب وتقنيات جديد

  : مفهوم، أنواع و هياكل اإلبداع-/1
  : مفهوم اإلبداع-/1-1

فلقد أثار .  أهم العوامل الالزمة للمنافسةا       لقد أولت النظرية االقتصادية اهتماما كبريا للتطور التكنولوجي واإلبداع باعتبارمه
ة حيث ظهر بصورة جديدة وكان حمل اهتمام نظريات اإلدارة وحىت علم سن30موضوع اإلبداع العديد من النقاشات منذ أكثر من 

  .اجتماع املنظمات وكذا التحليل االقتصادي واالستراتيجي
  ).4" (التوصل إىل حل خالق ملشكلة ما أو فكرة جديدة: " يعرف اإلبداع على أنه



   2006 أفريل 18و17يومي .        متطلبات تأهيل املؤسسات الصغرية و املتوسطة يف الدول العربية                        :       امللتقى الدويل

 اشراف خمرب العوملة و اقتصاديات مشال افريقيا
اجلزائر-جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف  

610

عتباره املصدر الرئيسي للمنافسة بني املؤسسات، كما قد با) العميل(عملية خلق قيمة جديدة موجهة حنو املستهلك : " كما يعرف بأنه
  ).5" (يستفيد من هذه القيمة كل أطراف املؤسسة كالعاملني و املسامهني وحىت الشركاء األجنبيني

، حيث )Creativity(واإلبداع       ) Innovation(       وهنا ال بد من وقفة عند بعض املصطلحات ذات العالقة كاالبتكار 
لكن البعض يرى أن اإلبداع يتمثل يف .  أن املصطلحني ميكن أن يستخدما بشكل متبادلMealiea, Latham كل من يرى

  .التوصل إىل حل خالق ملشكلة ما أو إىل فكرة جديدة أما االبتكار فهو اجلزء امللموس املرتبط بالتنفيذ أو التحول من الفكرة إىل املنتج
ار كمراحل متعاقبة كان مقبوال يف املاضي حيث كانت الفكرة اجلديدة تظل لعقود طويلة قبل أن تتحول إن التمييز بني اإلبداع واالبتك

إىل منتج جديد أو عملية جديدة، إذ كان هناك متييز بني املبتكر واملؤسسة املطبقة، لكن هذا التمييز مل يعد عمليا ألن املؤسسات 
  ).6( تطبق أصبحت هي اليت تتوصل إىل أفكار جديدة وهي اليت

  ):7(       وليكون اإلبداع فعاال جيب أن يعتمد على األسس التالية 
   البدء بتحليل األولويات الالزمة للتطوير؛-
    تشجيع املبادرات الفردية ملزاولة األعمال و املشروعات ذات اجلدوى االقتصادية الواعدة؛-
   واملوهوبني بالدولة؛ نشر الوعي اإلبداعي وتسليط الضوء على شرحية املبتكرين-
  . تبادل األفكار واخلربات املتعلقة بإبراز قدرات املوهوبني وتنمية إمكانيام-
  : أنواع اإلبداع-/1-2

  ):8(       ميكن حتديد أنواع اإلبداع حسب التصنيف التقليدي كما يلي
  .عملني  يضع خطوة إضافية يف تطور املنتج، حيث حيدث تطور لدى املست:اإلبداع اإلضايف-
  ...)ربح الوقت، االقتصاد(، وإمنا ميثل تقدم للمنتج )إدراك املستهلك ضعيف( ال يظهر مباشرة على املنتج حبد ذاته :اإلبداع التقين-
  .أو االستعمال       يف نفس الوقت/ يتميز مبحتواه التكنولوجي الضعيف، والتغري يف سلوك االستهالك و:اإلبداع االجتماعي-
  . إبداع وحمتوى تكنولوجي قوي، كما يتميز بتغري جذري يف سلوك االستهالك             واالستخدام :ذرياإلبداع اجل-

  ):9(       بصفة عامة فإن اإلبداع يشمل 
  . إحداث تغيري جوهري يؤدي إىل استحداث منتج أو خدمة جديدة:االختراع-
  . يشمل التحسني وزيادة جودة املنتج واخلدمات:التطوير-
  .حتسني منتج أو استحداث خواص جديدة ملنتج موجود: إلبداع يف املنتجا-
  . بتطوير نظم التسويق أو أساليب إدارية جديدة:اإلبداع يف اخلدمات-
  . بإدخال عمليات تشغيل جديدة أو حتسني احلالية لتقليل التكلفة أو حتسني اجلودة     أو زيادة اإلنتاجية:اإلبداع يف العلميات- 

  :ياكل اخلاصة باإلبداعاهل-/1-3
  ):10(       ميكن التمييز بني نوعني من اهلياكل اخلاصة باإلبداع 

 تشمل كل مؤسسات البحث والتطوير التابعة للدولة وكذا مديريات البحث التطبيقي    يف املؤسسات االقتصادية :اهلياكل العمومية-)أ
  :أي أن هذه اهلياكل تضم. العمومية

  . اهلياكل مبختلف مستوياا داخل املؤسسات الصناعية– مراكز البحث التطبيقي اجلهوية أو الوطنية – يف اجلامعات  املخابر العلمية-
  :وتشمل ما يلي: اهلياكل اخلاصة-)ب
  . مقاوالت القطاع اخلاص واليت تنشأ هياكل البحث، االختراع واإلبداع التكنولوجي-
  . اإلبداعيةذوي املواهب والقدرات:  املبدعون األحرار-
  :واقع و مصادر اإلبداع يف الدول العربية-/2
  :واقع اإلبداع يف الدول العربية-/2-1

        إن حتليل النظام االقتصادي العاملي اجلديد من منظور تكنولوجي يوضح أن االقتصاديات العربية ليس هلا دور يف الثورة 
صاديات العربية وهو ما يضعف قدرا على التأثري يف التغريات العاملية ويفقدها التكنولوجية ومنه تزداد احتماالت ودرجة ميش االقت

ويترتب على عجز االقتصاديات العربية عن . القدرة على حتسني جودة منتجاا وإكساهبا القدرة التنافسية ملواجهة املنافسة العاملية
  .ر والتقدماستعاب الثورة التكنولوجية عدم قدرا              على التطو

       إذن فالواقع التكنولوجي العريب يعاين من القصور، ومنه ال بد من بناء وتنمية القدرة التكنولوجية العربية لتأمن الوجود العريب 
  ).11( العاملي اجلديد االقتصاديواستمرار فاعليته على خريطة النظام 

 هي حصة رأس املال والعمالة %20 من اقتصاديات العامل يف حني أن %80       لقد أصبحت املعرفة العلمية والتكنولوجية تشكل 
 من الناتج الوطين للبحث العلمي، يف حني %3.5كما أن الدول املتقدمة ختصص نسبة . واملوارد الطبيعية والعكس بالنسبة للدول النامية

 مركز أما على مستوى 1500حث يف فرنسا كما يقدر عدد مراكز الب.     يف الدول العربية%0.5 و%0.1جندها تتراوح بني 
، باإلضافة إىل كل هذا جند أن القطاع اخلاص يلعب دورا أساسيا يف بناء القدرات )12( مركز فقط   600الدول العربية جند 
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البحث والتطوير التكنولوجية يف الدول الصناعية وهذا عكس الدول العربية اليت ال زالت تعتمد على اإلنفاق احلكومي يف متويل مشاريع 
  .وما مييز الدول العربية أن هناك إنفصام بني قطاعي الصناعة والبحث العلمي وهذا ما يعيق عملية التنمية

        ولكن رغم اإلنفاق املتزايد واالهتمام امللحوظ بالبحث العلمي يف الدول العربية سواء على مستوى القطاع العام أو اخلاص إال أن 
إن اخنفاض نسبة االستثمار يف تكنولوجيا اإلبداع يف الدول العربية ستؤدي يف املدى الطويل إىل . ة مازالت حمدودةتكنولوجيا املعرف

  .اعتماد اقتصادياا على التكنولوجيا املستوردة وهذا يعين أا ستعاين من التبعية التكنولوجية للدول املتقدمة
  :)13(و تتمثل هذه املصادر فيما يلي : ربيةمصادر اإلبداع والتكنولوجيا يف الدول الع-/2-2
  . و هي عملية نقل املعارف الفنية من مصدرها لالستخدام يف موقع آخر:نقل  التكنولوجيا-)أ

تكون اإلعتمادية على التكنولوجيا من اخلارج يف الدول العربية شبه كاملة، لكن ترافق هذه العملية عدة خماطر، كاملخاطر التكنولوجية و 
  . خماطر البيئة و السوق– خماطر العمليات -يمية  التنظ
 نظرا للمخاطر السابقة فعلى الدولة العربية أن تعتمد على قدراا الذاتية لتوليد ):اإلبداع(توليد التكنولوجيا بالبحث والتطوير -)ب

  :ويتم هذا عرب املراحل التالية. جمال الصناعةالتكنولوجيا بالتركيز على تكنولوجيا اإلبداع واالبتكار ونقل النتائج للتطبيق العملي يف 
  . أي حيازة التكنولوجيا واالكتساب التدرجيي خلربات ومهارات جديدة: توطني التكنولوجيا-

يعترب التوطني عملية تراكمية، متتد لفترات زمنية طويلة نسبيا يتم من خالهلا تفاعل نشط وديناميكي بني التعلم من خالل املمارسة وتعزيز 
  .لك باملعارف واخلربات املستوردةذ
  : تعترب أعلى مراتب التعليم، فهي عملية معقدة تتم كالتايل):مرحلة اإلبداع والريادة( توليد التكنولوجيا -
   حتديد مشكلة أو احتياج أو فرصة؛-
   اختراع باكتشاف منتج جديد أو طريقة أو عملية جديدة؛-
  داري املكثف؛ البحث والتطوير اهلندسي والتسويقي واإل-
  . التطبيق العملي والتجاري الواسع للتكنولوجيا اجلديدة-
  : اإلبداع و املؤسسة الصغرية-/3

       مل يعد نشاط البحث والتطوير واإلهتمام باإلبداع حكرا على املؤسسة الكبرية بل أصبحت توجد مؤسسات اجليل الثالث وهي 
حيث ينظر عادة للمؤسسة الصغرية بأا املؤسسة اليت . التكنولوجيا كرأمسال رئيسي فيهااملؤسسات الصغرية اجملددة واليت تعتمد على 

تساهم يف خلق فرص العمل وبالتايل فإا يف فترات الركود جندها تتزايد بشكل كبري، لكن هذه املؤسسات كذلك يف الغالب هي اليت 
ى استخدام املوارد والرباعة احمللية يف إدخال املنتجات واخلدمات احمللية تبدع يف منتجاا           وخدماا، كما تتميز بقدرا عل

اجلديدة رغم بساطتها إىل أسواق األعمال يف الدول النامية يف حني جندها يف الدول املتقدمة املبادرة بتبين اإلبداعات اجلذرية وهي اليت 
  . تنشأ باألصل كتطبيق ملشروع أو مفهوم جديد

 ماليني مؤسسة صغرية وجديدة، فبعد تعقب 9حول ) Cogentics, Inc(وعن دراسة لشركة البحوث  R. Stingerوحسب 
 من 90 صناعة خمتلفة و 362          من اإلبداعات يف %55سجالت مبيعاا وعمالتها وجد أن هذه املؤسسات سامهت يف 

  ).14(اإلبداعات اجلذرية 
ارات يف القرن العشرين هو نتاج خمترعني مستقلني             ومؤسسات صغرية كما تشري دراسة أخرى بأن أكثر من نصف االبتك

  ).15(احلجم 
 .Pحيث يرى .        وال ميكن القول بأن املؤسسة الصغرية لن تستمر يف القيام بدورها ألن املؤسسات الكبرية تقف أمامها

F.Drucher دأت كلها صغرية وقامت بأعمال أجنح بكثري من الشركات  عاما األخرية املاضية ب25 أن املؤسسات اإلبداعية يف
  .العمالقة

فاملؤسسة الصغرية عادة ما تنشأ على أساس إدخال عملية أو طريقة أو سلعة أو خدمة جديدة، فيكون ارتباطها العاطفي واالقتصادي 
وثقافتها ) اهلياكل، النظم والقواعد(اطيتها  تكون بريوقرأوال باإلبداع واالبتكار الذي قامت عليه، لكن سرعان ما تنمو وتكرب حىت

  .لتتحول إىل مؤسسة حمافظة وغري مرنة وحىت يف حالة إدخال تغيريات فإا تكون أقل إبداع
  : األسباب اليت جتعل املؤسسة الصغرية أكثر إبداعا-/4
هارات املقاولة يف تفحص البيئة واكتشاف الفرص،  يتم إدارة املؤسسة من قبل مدير املشروع أو املقاول الذي يتميز بروح املبادرة و مب-

  فاملقاولة ترتبط مبستغلي الفرص التجارية؛
  ؛)سلعة أو خدمة جديدة( بساطة التنظيم والتوجيه حنو النشاط األساسي -
   صغر حجم املؤسسة ميكّنها من التغيري باإلضافة إىل أن االستثمارات احملدودة جتعل عملية التجديد أقل خماطرة؛-
  .   قرب املؤسسة من السوق جيعلها أكثر استجابة للتغيريات السريعة يف السوق-

        وعلى املؤسسة مهما كانت كبرية أم صغرية أن تعتمد على اإلبداع لدعم قدراا الفنية باستمرار ملواجهة التغريات البيئية واليت قد 
د على إستراتيجية البحث والتطوير، فعملية البحث والتطوير تشري إىل اجلهود كما جيب عليها أن تعتم. تؤثر سلبا على قدرا التنافسية

وإبداعات يف خمرجات املؤسسة، إذ دف إىل التقليل من تكلفة العمليات وزيادة ليت تقود يف النهاية إىل حتسينات العلمية والبحثية ا
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باح املؤسسة وحصصها السوقية، وميكّنها من الصمود أمام املؤسسات ، أي أن اإلبداع يساهم يف رفع أر)16(بكفاءة أكثر العوائد املالية
  .الكبرية

لكن اإلبداع يتطلب موارد مالية كبرية، .         إذن فاإلبداع هو اخليار اإلستراتيجي الذي يضمن للمؤسسة الصغرية النمو واالستمرار
باإلضافة إىل خماطر عمليات التجديد نظراً لتعقد البيئة وكما نعلم أن املؤسسات الصغرية تواجه عدة مصاعب يف احلصول عليها 

  .التكنولوجية وعدم التأكد من النتائج
مشاريع البحث والتطوير حتقق النجاح التجاري يف حني أن نصف املؤسسات ) 10/1(        تشري بعض الدراسات بأن عشر 

  . الصناعية اليت بدأت برامج التجديد مل حتقق النتائج املرغوبة
حيث أن استرداد ) من نقطة بداية التجديد إىل نقطة بداية األرباح(على املؤسسة أن تكون قادرة على حتمل تكاليف مرحلة العجز ف

  .األموال قد حيقق بعد عدة سنوات، أي أن التمويل هو املتغري احلاسم يف صياغة األفكار اجملددة وكذا تطبيقها
 التذكري بأن حاضنات األعمال هي اآللية الفاعلة واملطلوبة لدعم مؤسسات األعمال الصغرية         أمام هذا املشكل فإنه من املفيد

  .لتمكينها من البقاء واالستمرار
  :حاضنات األعمال وبعض التجارب يف الدول العربية: ثالثا

ديد من مقومات النمو والنجاح لذلك فهي حتتاج حلاضنة األعمال           يف مراحلها األوىل لدورة         تفتقر املؤسسة الصغرية للع
  .حياا لتزويدها مبقومات االستمرار

  : مفهوم حاضنات األعمال-/1
   إىل دعم خاص ومساندة         لقد أكد اخلرباء االقتصاديون على أمهية إنشاء حاضنات األعمال حلماية املؤسسة املبتدئة واليت حتتاج 

وتدفعها تدرجييا لتصبح قادرة على النمو ومؤهلة للمستقبل ومزودة بآليات ) سنة2-1(ومحاية حيث متكّنها من جتاوز مرحلة االنطالق 
  .النجاح

ا تتمتع بالشخصية  آلية من اآلليات املعتمدة لدعم املؤسسات الصغرية املبتدئة فهي مؤسسة قائمة بذا«: تعرف حاضنة األعمال بأا
قد تكون حاضنة األعمال . توفر جمموعة من اخلدمات والتسهيالت للمؤسسات الصغرية لتتجاوز أعباء مرحلة االنطالق. االعتبارية

  .)17 (»مؤسسة خاصة أو خمتلطة أو تابعة للدولة وهذه األخرية تعطي هلا دعما أقوى 
ر املؤسسات خاصة املؤسسات الصغرية اليت متر مبرحلة التأسيس أو اإلنشاء وبداية  لتنمية وتطويةعملية ديناميكي «: تعرف كذلك بأا

 »النشاط حىت تضمن بقاءها ومنوها خاصة يف مرحلة بداية النشاط وذلك بتقدمي خمتلف املساعدات املالية والفنية وغريها من التسهيالت
)18(.  

تساهم هذه العملية يف تقييم أو . بدء النشاط ومرحلة النمو للمؤسسات        أي أن حاضنة األعمال هي عملية وسيطة بني مرحلة 
تزويد املبادرين باخلرباء واملعلومات واألدوات الالزمة لنجاح املشروع وبذلك فإن حاضنة األعمال تعترب كربنامج تنموي يساعد يف 

فرص عمل باإلضافة إىل ختفيض أخطار االستثمار تنويع النشاط االقتصادي وتكوين الثروة ونشر التكنولوجيا    وتسويقها، وخلق 
  .للمؤسسات الصغرية

  :              أهداف و مهام حاضنات األعمال-/2
  : دف حاضنة األعمال لتحقيق مايلي:أهدافها-)أ

   تطوير أفكار جديدة تساهم يف خلق مشروع إبداعي جديد أو تطوير املشروع القائم؛-
   من جتسيد أفكارهم يف منتجات أو عمليات قابلة للتسويق؛ متكني املبتكرين واملخترعني-
   توفري الدعم والتمويل، اخلدمات اإلرشادية والتسهيالت؛-
   تقدمي األحباث، املعرفة، التدريب؛-
  . املراجعة الدورية لعمليات التشغيل والرامية لتحقيق األهداف املسطرة-
  : من مهام حاضنة األعمال ما يلي:مهامها-)ب
  مي اخلدمات االستشارية املتعلقة بدراسة جدوى املشاريع، واختيار املواد، اآلالت، املعدات وطرق العمل؛ تقد-
  ؛...)الفاكس، االنترنيت( توفري املباين للمؤسسات الصغرية باإلضافة إىل أجهزة االتصال -
   توفري املساندة واالستشارة املالية، اإلدارية والتسويقية؛-
  تضنة مبختلف اجلهات احلكومية وغري احلكومية؛ ربط املؤسسة احمل-
  ؛)تصميم وتطوير املنتج، حتسني اجلودة( تقدمي الدعم الفين -
   التدريب اإلداري أو التقين لعاملي املؤسسة من طرف املؤسسة احلاضنة أو هيئات خاصة؛-
  . تقدمي خدمات الصيانة-
  : أنواع حاضنات األعمال-/3

  :نيف احلاضنات ويرجع ذلك إىل اهلدف الذي وجدت من أجله احلاضنة، وقد أخذنا التصنيفني التاليني        يوجد اختالف يف تص
  ):19(يضم ما يلي :  التصنيف األول-)أ
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 تدعم املؤسسات اليت تبين منتجاا على املعرفة كرأمساهلا األكرب ):احلاضنات التقنية األساسية( حاضنات اجليل األول -
املنتجات اليت تفوق جمموع املقومات التقنية الداخلية يف صنعها تكاليف املواد األولية واليد العاملة، تكون هذه ، أي ...)احلواسيب(

  .احلاضنات ذات عالقة وطيدة باجلامعات ومعاهد األحباث واملدارس الفنية
. إخل...ةائية والصناعات اليدوية وامليكانيكي تضم املؤسسات الزراعة والصناعية والغذ):ذات القاعدة التقليدية( حاضنات اجليل الثاين -

  .    تدعم من طرف مراكز األحباث واملدارس الفنية ترتبط باجلماعات احمللية              واجلمعيات التجارية والصناعية والغرف التجارية
  .رية إضافة إىل خدمات خاصة تقدم اخلدمات املتخصصة كالدورات الفنية االستشا):مراكز التجديد( حاضنات اجليل الثالث -
  ):20(ويشمل ما يلي :  التصنيف الثاين-)ب
  . تم مبنطقة جغرافية معينة لتنميتها واستغالل مواردها احمللية: احلاضنة اإلقليمية-
درة على التصدير  تم باستقطاب رأس املال األجنيب ونقل التكنولوجيا هبدف حتقيق اجلودة العالية           والق: احلاضنات الدولية-

  .للخارج
 تقام داخل منطقة صناعية حيث يتم ربط املؤسسة احملتضنة باملصانع الكربى لتبادل املنافع وذلك بعد حتديد : احلاضنات الصناعية-

  .احتياجات هذه املنطقة من الصناعات واخلدمات املساندة
املخترعني، ( وتدار بواسطة خرباء خمتصني بالنشاط احملدد  تركز على قطاع أو نشاط حمدد هبدف خدمته: حاضنات القطاع احملدد-

  ...).الربجميات، الصناعات اهلندسية
 تم برفع املستوى التكنولوجي للمؤسسة احملتضنة واستثمار تصميمات حديثة ملنتجات جديدة وتوفري : احلاضنات التكنولوجية-

قال بنتائج أحباثهم من مرحلة اإلبداع املخربي  إىل مرحلة الترويج التجاري كما تساعد الباحثني على االنت. املعدات واألجهزة احلديثة
  .لنتائج األحباث

 تنتمي للجامعة أو ملراكز البحث، دف لتطوير أفكار وأحباث وتصميمات أعضاء هذه املراكز واالستفادة من : احلاضنات البحثية-
  .ورش معامل اجلامعة

مثل مراكز تنمية املؤسسات الصغرية   و املتوسطة بالغرف . مات احلاضنة ماعدا توفري العقار تقدم كل خد: احلاضنات االفتراضية-
 .التجارية الصناعية

 إن تزايد عدد مستخدمي اإلنترنت يدل على استمرار تزايد حجم التجارة  عرب اإلنترنت مما يؤدي إىل زيادة : حاضنة اإلنترنت-
  .مؤسسات اإلنترنت على النمو حىت الوصول ملرحلة النضجاحلاجة إىل حاضنات األعمال اليت تساعد 

  : شروط جناح حاضنات األعمال و معوقاا-/4
  : لضمان حتقيق النجاح يف مشاريع احلاضنات هناك عدة شروط منها: شروط جناح حاضنات األعمال-)أ

تضنة هلذا جيب توفر فيه بعض مهارات اإلدارة، يساهم يف خلق املناخ احملفز واإلجيايب للمؤسسات احمل:  مستشار أو مدير احلاضنة-
  .التسويق واحملاسبة واكتشاف التغريات املفاجئة واملشاكل قبل وقوعها

 كلما سامهت احلاضنة يف حتقيق أهداف اجملتمع واملسامهة يف التنمية االقتصادية كلما متكنت من كسب الدعم املعنوي : دعم اتمع-
   وكسب دعم املؤسسات الكبرية واجلامعات وحىت الدعم احلكومي؛والعالقات التجارية ملنطقتها

تقدمي : فمن هذه املعايري.  جبب حتديد وتوضيح معايري االختيار حىت تزيد فرصة اجتذاب األفكار الناجحة: انتقاء مشروعات احلاضنة-
  أو فكرة جديدة؛     تقدمي صاحب املشروع الختراع – القدرة على النمو السريع –خطة عمل تفصيلية وحمددة 

 على احلاضنة أن جتمع كل املعلومات عن خمتلف مصادر وأنواع التمويل البنكي أو املؤسسي واملنح :إمكانية احلصول على التمويل-
  وصناديق القروض وكبار املستثمرين وأن تكون حلقة وصل بني املؤسسات احملتضنة واملمولني؛

ؤسسات احمللية الرئيسية، وصالت وطيدة بالصحافة واملدير الناجح واملؤسسات متخرجة  إن وجود عالقات مع امل:خلق فرص النجاح-
  ناجحة كل هذا يساهم يف حتسني صورة احلاضنة؛

 يتطلب جناح احلاضنة تقييم عملياا وأدائها باستمرار وال يقتصر ذلك         على املؤسسات احملتضنة :التقييم و التحسني املستمر-
 املؤسسات املتخرجة، فهذه املعلومات تساهم يف ختطيط وتقدمي خدماا وتسويق نفسها واجتذاب مشروعات ذات نوعية فقط وإمنا حىت

  .واعدة ومتوقع هلا النمو الزاهر
  : معوقات حاضنات األعمال-)ب

يتها           ودورها، ومن بني هذه         رغم أمهية الدور الذي تلعبه حاضنات األعمال إال أنه توجد العديد من القيود اليت تعيق فعال
  ):22(املشاكل أو املعوقات ما يلي 

   قد يرتفع مستوى طموح املؤسسات احملتضنة يف حني تكون قدرات احلاضنة املالية و البشرية حمدودة؛-
  ملؤسسة احملتضنة؛ تتعلق املشكلة الثانية جبودة ونوعية االتصاالت ورد فعل األطراف اليت تستهدفها احلاضنة لتسهل عمل ا-
  أي اعتماد املؤسسات احملتضنة على احلاضنات يف خمتلف اجملاالت؛:  اإلعتمادية-
 اختالف أهداف املؤسسة احملتضنة واحلاضنة خاصة فيما يتعلق بدرجة اخلطر اليت ستتحمله احلاضنة عند تقدمي املساعدات املالية أو حىت -

 .لقروضضماا أمام املؤسسات املالية اليت متنح ا
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  : جتارب عربية ودولية-/5
  :        لقد أكدت التجارب واخلربات الدولية على

 حتديد هيئة مركزية إلدارة وتنفيذ ومتابعة إستراتيجية تنمية املؤسسات الصغرية وهذا ما يتطلب تعاون خمتلف اجلهات واهليئات يف -
  جمال حاضنات املؤسسات الصغرية؛

  .لتكنولوجية اهتمام الدولة باحلاضنات ا-
  :جتربة حاضنات مجهورية مصر العربية-/5-1

 ما يشبه حاضنة األعمال حتت مسمى الصندوق االجتماعي للتنميـة بقـرار مجهـوري               1991        أنشأت احلكومة املصرية سنة     
  ):22(هدف هذا الصندوق هو . 40/1991رقم
رة املالية والتنظيمية والفنية واإلدارية للمؤسسات الـصغرية يف جمـال اإلنتـاج و               تعبئة املوارد املالية والفنية العاملية واحمللية لدعم القد        -

  اخلدمات؛
والتـسهيالت املكتبيـة    ) املكان( تقدمي نفس اخلدمات واملساعدات املقدمة من طرف حاضنات األعمال ما عدا توفري موقع املشروع                -

  .واالتصاالت
جتماعي للتنمية حاضنات األعمال  التكنولوجيا كآلية لـدعم إقامـة املؤسـسات                     ويف منتصف التسعينات اعتمد الصندوق اال     

 مت إشهار إنشاء اجلمعية املصرية حلاضنات  املؤسـسات          1995ففي مارس   . الصغرية وتنمية مهارات العمل احلر لدى املبادرين التقنيني       
  .الصغرية وهي مجعية غري حكومية

حيث تستوعب احلاضنة الواحدة    . 2003 حاضنة قبل سنة     15 حاضنة يف مصر، مت إنشاء       30        لقد حدد الصندوق خطة إلنشاء      
تقـدر  .  سنوات مع بقاء عالقة انتساب ملساعدة املؤسسات بعد خترجهـا          03ليتم التخرج بعد    ) مؤسسة صغرية ( مشروع   40حوايل  

وتدعم احلاضنة ماديا خالل أول ثالثـة       .  سنوات 3دة   ماليني جنيه مصري ما بني تأهيل املوقع والتشغيل مل         3 إىل   2تكلفة احلاضنة من    
  .   سنوات لتغطية مصاريفها، مث تعتمد ذاتيا على مواردها

  :   ومن أمثلة هذه احلاضنات ما يلي
 تعتمد على تكنولوجيا بسيطة يف    ): حاضنات للصناعات العادية واحلرفية املميزة وذات اجلودة العالية       ( حاضنة املنصورة وتال وأسيوط      -

  .  تقدمي اخلدمات كما تعتمد املشروعات ذات املعرفة واملعلومات
  .هلا عالقة باجلامعات واملراكز العلمية والتكنولوجية): حاضنات تكنولوجية( حاضنة التبني وجامعة املنصورة -
  .حاضنات متخصصة باملعلوماتية والتكنولوجيا احليوية:  حاضنة اإلسكندرية-
  :ئرجتربة حاضنات اجلزا-/5-2

   فيفري 78-03        تعترب حاضنة األعمال كمفهوم جديد يف اجلزائر، حيث مت إصدار مرسوم تنفيذي رقم 
  .   للتعريف بنظام وأنواع حاضنات األعمال، واهليئات العامة واملنظمات اليت تديرها2003

حيدد عدد . غري هادفة للربح، شركة جتاريةفقد تكون حاضنة األعمال عامة أو خاصة، مؤسسة عمومية صناعية أو جتارية، مؤسسة 
 مؤسسة، فكلما زاد العدد كلما تعقدت اإلدارة لكن يف نفس الوقت يساهم يف 50 إىل 20املؤسسات الصغرية داخل احلاضنة ما بني 

املساعدات :  متول حاضنات األعمال يف اجلزائر عن طريق. شهر36 إىل 18وتتخرج املؤسسة احملتضنة بعد . رفع مردودية احلاضنة
  ).23...( اإليرادات املتعلقة خبدمات معينة–) اإلجيار (  اإليرادات املتعلقة بالعقارات -) حملية، وطنية، دولية (العمومية 
  :جنديف اجلزائر )       املقاولني الناشئني ( املؤسسات الصغرية دف إىل دعم االستثمار واليت ليات اآلياكل واهل منو        

مل حتقق لكنها . (ANDI)قد استبدلت بالوكالة الوطنية لتطوير االستثمار اليت و: (APSI)  ترقية ودعم االستثماروكالة -
  سياسات، وعدم حتديد صعب تدفق املعلومات األمر الذيمنها مركزية هيكلها يف العاصمةاملرجوة وذلك لعدة أسباب األهداف 
  .ترقية االستثماراتاخلاصة بواضحة و

هذا بدوره  و،نشاء مؤسسات صغريةإل  الشبابساعدة فئةدف مل واليت :(ANSEJ) ة الوطنية لدعم وتشغيل الشبابالوكال -
  .اخل…ضعف املعلومات  وضمان القرض: منهاأسباب لعدة تصل إىل األهداف املسطرة لكن النتائج مل . ختفيض معدل البطالةيساهم يف

 اتؤسس يقدر عدد امل                  ):الغرب اجلزائري(ملتوسطة يف مدينة وهران لصناعات واملؤسسات الصغرية واامركز دعم  -
يف إطار الربنامج األورومتوسطي ، هلذا مت إنشاء هذا املركز اجلهوي  مؤسسة12367 يف مدينة وهران بـتوسطةاملصغرية وال

MEDA،  وتتعلق هبذا .املني االقتصاديني وضمان تأهيلها املستثمرين واملتعتفرصة تطوير مؤسسا إىل منح هذا األخري يهدفحيث 
  : )24(من أجل حتسني احمليط العام للصناعات واملؤسسات الصغرية واملتوسطة وهي        املركز ثالثة جوانب رئيسية 

   تكوين اخلرباء الذين سيشكلون وحدة تسيري الربنامج، واليت تتكون من مخسة متخصصني أجانب وثالثة جزائريني؛-
)  مليون أورو50(، واملمول باالشتراك ما بني االحتاد األورويب MEDAإدارة التمويل املتاح لفائدة املستثمرين يف إطار برنامج  -

  ؛) مليون أورو4(ومسامهة املؤسسات )  مليون أورو5(واجلزائر 
  .تطوير جودة املنتوج الوطين حىت يكتسب القدرة التنافسية يف السوق الدولية -
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  :ربة حاضنة أوسنت التكنولوجية بالواليات املتحدة األمريكيةجت-/5-3

 من املؤسسات الصغرية وذلك لألسباب املعروفة اليت حتد من نشاط هذا النوع من املؤسسات، %50        نتيجة فشل ما يقارب من 
نولوجية كآلية للحد من نسبة الفشل وتعترب حاضنة أوسنت التك.  حاضنة تكنولوجية بالواليات املتحدة600مت إنشاء ما يزيد عن 
  .للمؤسسات الصغرية

 وظيفة جديدة، كما فاق 1900سامهت احلاضنة يف خلق . مؤسسة19 مؤسسة صغرية من احلاضنة وجاري انتساب 50مت خترج 
  :ما يليومن أمثلة املؤسسات املتخرجة ).        25( مليون دوالر خالل العشر سنوات املاضية 720إمجايل عوائدها مبلغ 

 موظف، ويف 400 املختصة يف جمال التجارة اإللكترونية واليت قد بدأت حبوايل عشرة موظفني، أما حاليا يعمل هبا PSW شركة -
 مليون 11 مليون دوالر ويف الربع الثاين من نفس السنة وصلت إىل 10.4 حققت أرباحا تقدر بـ 2001الربع األول من سنة 

  .   دوالر
 30، تراوح معدل منوها السنوي مـن  1992ختصة بالعلوم واألحباث الصيدالنية فقد انتسبت للحاضنة سنة    امل CEDRA  شركة -

  . موظفا120 موظفني أما اآلن فهم يزيدون عن 05، وكانت تشغل %40إىل 
  :اخلامتة

وى اإلبداع لـدى املؤسـسات              من خالل التطرق ملهام وأهداف وأصناف حاضنات األعمال الحظنا بأا تم كثريا برفع مست             
الصغرية فهي تقوم بتطوير أفكار جديدة لتساهم يف خلق مشروع إبداعي جديد، كما تشجع ومتكّن املبتكرين واملخترعني من جتـسيد                    

يـل  ونالحظ هذا أكثر يف حاضنات اجل     ). تصميم وتطوير املنتج، حتسني اجلودة    (أفكارهم، وتقوم بتقدمي األحباث، املعرفة، الدعم الفين        
، واحلاضنات الدولية اليت تم بنقل التكنولوجيا وحاضنات القطاع احملدد واليت تـدار             )مراكز التجديد (األول وحاضنات اجليل الثالث     

 البحثية اليت دف    بواسطة خرباء خمتصني، واحلاضنات التكنولوجية اليت تم برفع املستوى التكنولوجي للمؤسسة احملتضنة، واحلاضنات            
  .األفكار واألحباث والتصميماتلتطوير 

        إن التغريات اليت شهدها العامل زادت من أمهية املؤسسات الصغرية حيث أصبحت اخليار اإلستراتيجي الذي ميكّن الدولة من 
  :حتقيق أهدافها االقتصادية لكن جيب على خمتلف الدول العربية أن تركز على ما يلي

  ات الصغرية لتحسني أدائها وتطوير أهدافها وتنميتها يف ظل تأثريات العوملة ومنظمة التجارة العاملية؛ إعداد برنامج إستراتيجي للمؤسس-
   إقامة شبكات دعم للصناعات واملؤسسات الصغرية تتعلق بكافة اجلوانب املرتبطة بنموها و استمرارها؛-
  ز وتطور املؤسسات الصغرية؛ وضع نظام فعال جلمع و حتليل و نشر املعلومات االقتصادية ضروري لربو-
 حتديث الصناعة يف قطاع املؤسسات الصغرية بتوفري الدعم املايل بشكل إئتمانات وقروض ومساندة              من مؤسسات -

ر التمويل احلكومي واخلاص ألغراض حتديث املوجودات الرأمسالية وفق معطيات التكنولوجيا احلديثة، والدعم الفين يف عمليات التطوي
  واخلربة ألغراض تسويقية وعملياتية، والدعم املعلومايت الوطين        واإلقليمي؛

   حيتم النظام العاملي اجلديد االهتمام أكثر بالعلم والتكنولوجيا واإلبداع وتشجيع القطاع اخلاص؛-
وذلك باستمرارية حتديث معلوماته  زيادة خمصصات األحباث واإلهتمام برفع الكفاءة التشغيلية للعمل مصدر اإلبداع والتحسني -

  بدورات التدريب املستمر أثناء العمل ووضع حوافز للمبدعني؛
   حتسيس املؤسسة بأمهية بالبحث والتطوير واعتماد اإلدارة العلمية كضرورة حتمية يف عصر العوملة؛-
ديثة لتجسيد اإلبداعات واالبتكارات، حيـث       ربط املؤسسات الصغرية حباضنات األعمال التكنولوجية واليت تعترب من األساليب احل           -

تغطي هذه احلاضنات دورا إضافيا يف الدول العربية والنامية وهو املسامهة يف توطني التكنولوجيا املستوردة  وزيادة نـسبة املـدخالت                     
  .التكنولوجية احمللية

  :اهلوامش واملراجع*
، كلية 02 العاملية على أداء املنشآت الصغرية يف الوطن العريب، جملة العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيري، العدد بسمان فيصل حمجوب، رؤية استشرافية ألثر منظمة التجارة-1

  .62-61.، ص ص2003العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة فرحات عباس، سطيف، 
حول املؤسسات الصغرية واملتوسطة ودورها يف التنمية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم حممد اهلادي مباركي، املؤسسة املصغرة ودورها يف التنمية، امللتقى الوطين األول -2

  .86-85.، ص ص2002 أفريل 09-08التسيري، جامعة عمار ثليجي، األغواط،        
طين األول حول املؤسسات الصغرية واملتوسطة ودورها يف قويدر عياش، املؤسسات الصغرية واملتوسطة كميزة تنافسية والتحديات االقتصادية العاملية اجلديدة، امللتقى الو-3
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