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 سبل و الجزائر في التقنية األعمال حاضنات واقع

العالمية التجارب ضوء على تغييره   
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 خصوصا المؤسسات، نجاح عليها يتوقف التي العوامل أهم أحد الحالي العصر في التكنولوجي اإلبداع أصبح

 .معتبرة إبداعية قدرات تمتلك والتي والمتوسطة، منها الصغيرة

 حاضنات اآلليات هذه أبرز من ولعل البلدان، مختلف في التكنولوجي الدعم آليات من عدد تطوير تم وقد

 المؤسسات إلنشاء الالزمة والمساعدات التسهيالت بتقديم التقنية األعمال حاضنات وتقوم.التقنية األعمال

 االستمرار على قادرة تصبح أن إلى الجديدة، التكنولوجية المبادرات على القائمة خصوصا الصغيرة،

 .الخارجي المحيط في والمنافسة

 األعمال، حاضنات مجال في النامية والدول المتقدمة الدول تجارب بعض إلى التطرق تم الدراسة هذه وفي

 بها، التقنية األعمال حاضنات لتطوير الجزائر على المفروضة والتحديات الحاجات على التركيز مع

 .الجديدة التكنولوجيات على القائمة الجديدة الصغيرة المؤسسات ومساعدة

 .التطوير و التغيير التقنية، األعمال حاضنات: المفتاحية الكلمات

 

 

 

 

الحاضنات التكنولوجية دوراً بالغ األهمية في العديد من المسارات التنموية االقتصادية واالجتماعية وهي تمثل النواة لترجمة اإلنجاز تلعب    -
تمثل آلية لها اعتبارها في خلق المزيد من فرص العمل. ومن خالل  كما  ،البشري إلى مشروعات عمل جادة ومنتجةالعلمي واإلبداع 

حاضنات األعمال التكنولوجية والعلمية واإلبداعية يمكن تجاوز مشكلة االقتصار على استهالك )التكنولوجيا( التقنية دون إنتاجها أو 
ها، خاصة إذا ما توفر للحاضنات معطيات لإلنجاز التقني، وليس هذا فحسب بل إن نجاح الحاضنات تطويرها أو المشاركة الفاعلة في صنع

لمجمل النظام االجتماعي واالقتصادي.   اوتفعيل دورها الهام مرهون بمنظومة القدرات والموارد البشرية والتقنية انعكاس  

سحاضنات تقت الجزائر ومن هذا المنطلق ماذا سيحدث لو امتلك    قـنية مناف وتحسن مستوى المعيشة  االقتصاديةوي التنمية ـة بحيث ت
 في إيجاد م كل سبل الدعم لهمـواالعتماد عليهم وتقدي جزائريينأفكار المفكرين والخبراء ال من خالل احتضان جزائري،للمواطن ال

 .منتجات تستطيع أن تخدم المجتمعات بكل أطيافها؟
ه ولغرض الوصول      حذه ـإلى  تـالمر نال جمل من التغييرات التنظيميةاج إلى ـلة نح التكنولوجية  اتـقادرة على تفعيل دور الحاض

م بـليس فقط من خالل بنائها وإن  مفكر الجزائريداع لنكون نحن من )يفكر ويبني وينفذ( من خالل استغالل الـا إمدادها بالفكر واإل
توتوظيف بحثنا العلمي في إحدا واعتباره رأس المال صـث ال وسنحاول من  .تطبيقات تقنية متطورة ول إلىـغيرات التي تخدم مجتمعنا والو

ورقة البحثية اإلجابة على جملة من التساؤالت أهمها:   خالل هذه ال
 هو مفهوم الحاضنات التقنية؟ ما -
ة في الجزائر؟ - ـي  ما هو واقع حاضنات األعمال التقن
 الجزائر؟هي شروط نجاح حاضنات األعمال في  ما -

 الملخص

 

 المداخلة
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 هي سبل تغيير و ترقية حاضنات األعمال في الجزائر على ضوء التجارب العالمية؟ ما -
-تعددت التعاريف المقدمة لحاضنات األعمال وفقا لطبيعتها القانونية و طبيعة نشاطها وغيرها و :األعمال حاضنات تعريف

ذكر من بين هذه التعاريف  :ن
-1 األعمال لحاضنننننننات األمريكية الوطنية الجمعية تعرف(NBIA)  National Business Incubation 

 الوسائل لهم وتوفر الجدد، األعمال ورجال الناشئة المبدعة المؤسسات  مساعدة إلى تهدف هيئات: "بأنها األعمال حاضنات
 تســـويق بعمليات تقوم كما والتأســـيس، االنطالق ومراحل أعباء لتخطي  المالي الدعم األماكن، الخبرات، الالزمين والدعم
 i".المؤسسات هذه منتجات ونشر

-2  الخدمات من جملة توفير على تعمل  القانوني كيانها لها  بذاتها قائمة مؤسسات :"بأنها األعمال حاضنات تعرف كما 
 أعباء تجاوز من يمكنهم أولي بدفع شحنهم بهدف صغيرة، مؤسسات إقامة إلى يبادرون الذين الصغار للمستثمرين والتسهيالت

 أو خاصة مؤسسات تكون أن أو للدولة تابعة ــــــــكونأن ت المؤسسات لهذه ويمكن ، )سنتين أو مثال سنة ( االنطالق مرحلة
 ii".مختلطة مؤسسات

- 3 بالتكنولوجيا تختصفان حاضنات األعمال التقنية  مفهوم حاضنات االعمالزيادة على : قنيةالت األعمالحاضنات مفهوم 
 األبحاث مراكز في والباحثين األكاديميين وتدريب ومساعدة وتشجيع بها والمرتبطة فيها المتخصصة المنشآت وتطوير ونشرها،

 األخرى واالستشارات الخدمات وتوفير وتدريبهم الالزمة بالمهارات تزويدهم خالل من أعمال رواد ليصبحوا والجامعات
 .iiiالالزمة
-  التكنولوجية عبارة عن منظومة عمل متكاملة تحتوي على:: الحاضنة قنيةالت حاضنات األعمالمواصفات 
نوع وطبيعة القطاع التقني للمشروعات التي سوف تتم رعايتها بالحاضنة. -1  مكان مجهز تبعاً ل
 فترة إقامة محددة )أقل من ثالث سنوات( بقيم إيجارية مناسبة. -2
 للمشروعات التقنية الجديدة.حزمة متكاملة من الخدمات والدعم الفني واإلداري والمالي والتسويقي  -3
ورش  -4 تقام هذه الحاضنات داخل أو باالشتراك مع الجامعات ومراكز األبحاث والتقنية لالستفادة من ال

 ivوالمعامل والباحثين الموجودين بها. 
ة المتخصصة، من في خاصــية ارتباطها بمؤســســات علمية بمختلف أنواعها وإمكاناتها الفني حاضــنات األعمال واالبتكار التقنيوتشــترك 

جامعات، ومراكز أبحاث أو تجمعات أبحاث... الخ. أيضا هناك بعض الحاضنات التقنية التي تقع مباشرة في داخل هذه المراكز، بحيث 
ة تكون جزءاً منها وتستفيد من برامج التطوير القائمة في هذه المراكز، بينما تساعد الحاضنات التقنية أيضا بعض الهيئات العلمية، خاص

المؤسسات الحكومية في اجتذاب االستثمارات المحلية واإلقليمية وذلك عن طريق تسويق وعرض أبحاثها وأهم التطبيقات المستحدثة بها، 
ركيز القيمة المضافة واألموال التي تمول وتنتج المشروعات الواعدة المحلية التي تخلق عن طريق األفراد وأصحاب المشروعات المحليين  تعمل وت

 vالحفاظ على أحد أكبر قنوات التنمية االقتصادية اإلقليمية دون التقيد باهتمامات الشركات العمالقة متعددة الجنسيات. على
- تهدف حاضنات األعمال التقنية إلى تحقيق جملة من األهداف من بينها: التقنية األعمال حاضنات أهداف: 
 النشاط؛ لبداية األولى بالمراحل المرتبطة والتكاليف األعمال مخاطر تقليل -1
 إنتاجها؛ وتطوير المؤسسة لبداية الالزمة الزمنية الفترة تقليل -2
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 المؤسسة؛ تواجه التي والقانونية واإلدارية والمالية الفنية للمشاكل المناسبة الحلول إيجاد -3
 ألنشطتها جديدة مجاالت أو جديدة منتجات إلى التوصل على المؤسسات مساعدة -4
 المحتضنة؛ المؤسسات مختلف بين والتنسيق التعاون دعم -5
 .viالمبتكرة األفكار وتشجيع المؤسسات نجاح فرص تحسين -6
V- التجارب العالمية في ميدان حاضنات األعمال التكنولوجية 

 الصغيرة، المؤسسات نجاح نسب رفع في الكبير ودورها كفاءتها إلى التقنية األعمال حاضنات ميدان في العالمية التجارب تشير
 في ونجاحاً  فاعلية األخيرة سنة العشرين في ابتكارها تم التي المنظومات أكثر من األعمال حاضنات آلية تعتبر المجال هذا وفي

 جديدة عمل فرص وخلق والتكنولوجية االقتصادية التنمية برامج تنفيذ في اإلسراع
V- 1:تجربة الواليات المتحدة األمريكية 

سنة  إلى  bataviaة نحاض أولحيث يعود تاريخ  األعمال،حاضنات  إنشاءالرائدة في  األمريكيةت المتحدة ياالوال تعتبر  
مركز لألعمال يتم تأجير وحداته لألفراد الراغبين  1959 عندما قامت عائلة بتحويل مقر شركتها التي توقفت عن العمل إلى 

 .viiواالستشارات لهمفي إقامة مشروع مع توفير النصائح 
هذه المؤسسة  إفالس، وهي مؤسسة فدرالية، عند CDCالحاضنات تحظى بدعم من  مؤسسة ضبط البيانات  أغلبيةكانت   

 .حاضنة 20 آنذاكوبيعت البقية، وكانت مجموع الحاضنات  األمريكيةتعطلت معظم الحاضنات بالواليات المتحدة  1981عام 
الحاضنات ودعمها وتحليل  إنشاءوهي جمعية فدرالية تساعد على  األعمال،لحاضنات  األمريكيةتأسست الرابطة  1985عام و  

 1000حاليا  األعماللحاضنات  األمريكيةوتوفير الخبرات والكفاءات للنهوض بها في الو.م.أ و خارجها، وتضم الرابطة  ،بياناتها
 .وفاعلة متطورة أمريكيةالحاضنات صناعة  إنشاءبعدها   حاضنة، وأصبح

%  حوالي"الربح إلى تهدف ال حاضنات"الحكومة، من الممولة الحاضنات عدد يبلغو     بينها من الحاضنات، مجموع من 51
20 %  بينما ،المحيطة المجتمعات في االقتصادية التنمية تنشيط إلى فقط تهدف حاضنات وهي الحكومية التعليمية المؤسسات تمولها 

%8 حوالي صناعية شركات أو مستثمرون أو خاصة جهات وتمويلها إقامتها يتولى التي الحاضنات تمثل  األعمال حاضنات من 
% 16 نسبة وتعتبر أمريكا، في وع من األمريكية المتحدة بالواليات األعمال حاضنات  مجموع من  ن  يشترك حيث المشترك، ال
 الجهات إلى الحاضنات وإقامة التمويل يترك الحاضنات هذه معظم وفي الخاصة، والجهات الحكومية غير المنظمات تمويلها في

%5 أن كما .المشروعات تمويل إلى باإلضافة والخبرات، االستشارات بتوفير الخاص القطاع يقوم بينما الحكومية  الحاضنات من 
 إلى تهدف حاضنات وهي التجارية، الغرف أو فنية، جمعيات أو األمريكية، الكنائس مجموعة مثل الخاصة الهيئات بعض تمولها
و من بين أمثلة  .viiiمحددة اجتماعية لفئات عمل فرص توفير أو المتخصصة، التقليدية الصناعات أو المشروعات بعض تنمية

 الحاضنات الرائدة  في الو.م.أ نذكر:
V-1-1 في التكنولوجية الحاضنات شبكة نجد الشبكات، هذه على األمثلة أحد :بنيوجرسي التقنية الحاضنات شبكة 

ركزاً  11 وحدها بها يوجد والتي نيوجرسي والية  والتي تكنولوجية، حاضنات 07 إلى باإلضافة ، الصغيرة لتنمية المشروعات م
شركات عدداً  تحتضن  :على الشبكة هذه وتشتمل الناشئة، من ال

 مشروعًا؛ 111 بالحاضنة الملتحقة المشروعات عدد -
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شركات توفرها التي العمل فرص عدد -  دائمة؛ عمل فرصة 478 الحاضنة ال
شركات في األفراد توظيف في الزيادة نسبة -  ؛%  211 بالحاضنة التحاقها عند ال
شركات دخول مجموع -  أمريكي؛ دوالر مليون 6.38 الحاضنات في ال
شركات عدد- ن هذه من تخرجت التي ال  ix.اتـشرك 104 اتـالحاض
V-1-2الفشل  نسبة من للحد كآلية 1989 عام في الحاضنة هذه تأسست :التكنولوجية أوستن حاضنة تجربة

هذه الحاضنة من صغيرة مؤسسة 50 تخرج تم  NASA وجامعة أوستن بجامعة وثيقا ارتباطا وارتبطت .الصغيرة للمؤسسات
 x :يلي ما المتخرجة  ومن بين المؤسسات

 موظف، 400 ابه يعمل حاليا أما موظفين، عشرة بحوالي بدأت قد والتي اإللكترونية التجارة مجال في المختصة PSW شركة  -
 11 إلى وصلت السنة نفس من الثاني الربع وفي دوالر مليون 10.4 ب تقدر أرباحا حققت 2001 سنة من األول الربع وفي

 .مليون دوالر
وح ،1992سنة للحاضنة انتسبت فقد الصيدالنية واألبحاث بالعلوم المختصة CEDRA شركة -  من السنوي نموها معدل ترا

%إلى%30  .موظفا 120 عن يزيدون فهم اآلن أما موظفين 05 تشغل وكانت ، 40 
شركات العمالقة  التي نشأت في حاضنة تكنولوجية نجد:    ؤسسة مبدأت ك ، التي العمالقة  hpشركة و من أهم األمثلة على ال

اكبر شركات الكمبيوتر  إحدىحاليا  أصبحتو  hewlettو  parckerd لشخصين هما بالسيلكونصغيرة داخل حاضنة 
 xi.في العالم

 V-2ية:نة الفرنسنالتجرب 
 الثمانينيات، منتصف حوالي إلى تعود والتي ،األوربي اإلتحاد دول في التجارب أقدم من الحاضنات ميدان في الفرنسية التجربة تعتبر

وزع حاضنة 200 بحوالي فرنسا في الحاضنات عدد ويقدر  مؤسسة إقامة2001 عام تم وقد الفرنسية، المدن مختلف على تت
وقد حددت هذه France Incubation"للحاضنات الفرنسية الجمعية تسمى الحاضنات هذه نشاط لتنظيم مركزية

واعالمؤسسة   xiiالقانونية لها . األشكالالحاضنات وكذا  أن
 مميزة بعدة خصائص منها: األعمالوتعتبر التجربة الفرنسية في مجال حاضنات  
incubateur Emومثال ذلك حاضنة  من موقع أكثرالحاضنة الواحدة في فرنسا قد تمتلك  - erges  6التي تمتلك 

 الفرنسية. RENNES  داخل حدائق تكنولوجية وجامعات في مدينة  مختلفةمواقع 
 المخاطرة الحتضان االبتكارات واالختراعات األموالمعظم الحاضنات الفرنسية توفر الخدمات المالية ورؤوس  -
 .غير تكنولوجية( تقدم خدمات للمشروعات غير الملتحقة بها أوجميع الحاضنات)تكنولوجية -
 تتعامل شركات عالمية عمالقة مع الحاضنات ومراكز االبتكار-
ركة االتصــــــاالت الفرنســــــية التقنية  في فرنســــــا من بينها: واألقطاب -  Invent" التي أقامت France Telecom شــــــ

Mobile" ركة متخصصة في  ، وهى" "Business Accelerator" التي أقامت حاضنة EDF الكهرباء الفرنسية وش
ركات المراجعة المالية: وهى حاضنات استثمارية تعتمد أساساً على الربح، وأيضا  ركات االستشارات القانونية والمحاسبية وش ش
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ركات رأس ركات تمويلية وش وهي حاضنات تقدم كل الخدمات  ،المشارك ورأس المال المخاطر وتوظيف األموال المال توجد ش
 .خاصة في المشروعات ذات الطبيعة الخاصة أو ذات المخاطرة العالية جداً  المالية

 المعمول المشاريع احتضان لنموذج تبعا فرنسا وهذا في الحاضنة تسمية تميز جوهرية اختالفات عدة نجد سبق ما إلى باإلضافة
  فيما يلي االختالفات هذه نميز أن ويمكن به،

 مشروعات إقامة لتشجيع والتمويلي واإلداري الفني الدعم توفر التي الحاضنات على incubateur حاضنة مصطلح يطلق
شركات، استضافة عدا ما جديدة، نوع هذا فإن وبالتالي فيه، المشروع بدء يمكن الذي الموقع تقدم ال أي أنها ال الحاضنات  من ال

ركز  من البحث وأدوات معدات على شراكة للحصول في لدخولهم السبل وتوفير التكنولوجية األفكار أصحاب احتضان على ي
وع هذا ويمثل للتسويق والبيع، قابل منتج وضع إلى الوصول أجل ن  تنتهي عادة التي الجديدة المشاريع احتضان مراحل أولى ال

 الخدمات توفر التي المراكز على فيطلق pépinière d'entreprise ورشة مصطلح أما ، للمشروع األولى العينات بإنتاج
نوع بهذا االلتحاق يتم ما وعادة فيه، المشروع إقامة يتم الذي الموقع توفير إلى باإلضافة قبل، من ذكرها تم التي  الحاضنات من ال

نوع من التخرج بعد  وكمثال على الحاضنات التكنولوجية: xiii.األول ال
V-2-1ليل مدينة في التكنولوجية الحديقة EUROSANTE:  على وتتوفر 1996 سنة في الحديقة أنشأت 

كما  باحث، 2000 و طبيب 2350 من أكثر به يعمل جامعي طبي مركز على تحتوي كما والمواقع، التجهيزات من العديد
 إنتاج ، الصيدلة :ميادين في تعمل مؤسسة500 بها وتتواجد البيوتكنولوجيا، ميدان في البحث مخابر من العديد على تتوفر

إلى  باإلضافة سنة كل في عمل منصب 1000 الحديقة توفر الطبي، المجال في اإلعالم اآللي تقنيات ، الطبية والتجهيزات المعدات
 :إلى الحديقة وتهدف المؤسسات، من العديد إنشاء
 الصحة؛ مجال في العاملة المؤسسات ومرافقة احتضان    -
 العلمي؛ البحث نتائج تثمين    -
 الصحي؛ المجال في األبحاث ونتائج التكنولوجيا نقل عمليات تسهيل    -
 المنطقة؛ في لالستثمار األجنبية المؤسسات جذب    -

 .xivالعلمي البحث مؤسسات ،االستثمار وكاالت ، والصناعة التجارة غرف :الهيئات مختلف مع عالقات شبكات تشكيل-    
V-3 هناك عدة تجارب ناجحة لحاضنات األعمال في العديد من الدول العربية  :األعمالالتجربة العربية في ميدان حاضنات

 كالسعودية واإلمارات، سوريا، تونس، مصر، لبنان نذكر من بينها:
V-3-1التقنية في المملكة العربية السعودية نجد:من ابرز الحاضنات : التجربة السعودية 
العزيز للعلوم والتقنية حاضنة األعمال الوطنية لتقنية المعلومات واالتصاالت  أطلقت مدينة الملك عبد :التكنولوجية حاضنة بادر -

شركة السعودية لالتصاالت، والبنك السعودي للتسليف واالدخار وذلك )بادر( تهتم )بادر( بالمساهمة في تحويل .و بمشاركة ال
األفكار القائمة على البحوث إلى منتجات تجارية، وذلك عن طريق تقديم يد العون للمخترعين والمبتكرين لتأسيس شركات تقوم 

حاضنة الدعم التقني للمستفيدين عن طريق االستفادة من خدمات البحث العلمي ال بإنتاج وتسويق المنتجات الجديدة، كما تقدم
 العزيز للعلوم والتقنية، والجامعات الرئيسة، واستخدام المعامل الحكومية لتطوير المنتجات وخبرات الباحثين لدى مدينة الملك عبد

.xv 
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الشرق األوسط، ويهدف  ث واألكثر تميزاً في منطقةوالتي تعد األكبر واألحد :كسب –واحة جامعة الملك سعود العلمية  -
 مشروع الواحة إلى تعزيز دور الجامعة في خدمة التقدم التقني والمعرفي من خالل :

  .التطوير التقني للمنتجات البتر وكيميائية والبترولية -
  .التطوير التقني للحاسوب اآللي والمنتجات الرقمية ونظم المعلومات -
  .العلمية المتخصصةتقديم االستشارات  -
  .احتضان المواهب العلمية الواعدة ورعايتها وتدريبها -
  .صناعة الخبير الوطني -

وتتمثل رسالة الواحة في تقوية االرتباط بين جامعة الملك سعود كمؤسسة علمية تعليمية وبحثية وقطاعات الصناعة واالستثمار 
 .لوم والتقنية وتفعيل الشراكة في مجاالت البحوث والتطويرواألعمال في مجال البحث والتطوير بهدف االرتقاء بالع

V-3-2:فقد ساهمت في األعمالمن انجح التجارب العربية في مجال حاضنات  اإلماراتيةتعتبر التجربة  التجربة اإلماراتية ،
مكتوم لدعم  ألولعل ابرز مثال مؤسسة محمد بن راشد  ،ريج  العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبقدرة تنافسية عاليةخت

مركز حاضنات األعمال ، مشاريع الشباب تحتضن مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب المشاريع الجديدة من خالل 
مركز بيئة عمل تساعد على تنمية وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما يساهم لرواد  من مواطني  األعمالحيث يوفر هذا ال

مشاريع ناجحة من خالل تقديم اإلرشاد  إلىالخاصة وتطويرها وتحويلها  أعمالهمالعربية المتحدة في إنشاء  اإلماراتدولة 
مركز إنشاء وإدارة أعماله الحديثة  واالستشارات. وأنشئت هذه الحاضنات إلدارة المشاريع واألعمال، حيث يستطيع المبتدئ في ال

   .xviيف وبقيمة تنافسية لإليجاربحد أدنى من التكال
V-3-3)التجربة القطرية )واحة العلوم والتكنولوجياxvii : تقدم واحة العلوم والتكنولوجيا في قطر مزايا تنافسية تجعل منها

شركات التكنولوجياالموقع المفضل في  شركات ، فهي تقدم مختبرات جاهزة لالستخدام ومكاتب راقية المستوى ، الخليج ل ويمكن لل
لوكيل  التي تستأجر هذه المواقع أن توفر على نفسها الوقت والنفقات التي يتطلبها بناء مبنى خاص بهم باإلضافة إلى االستغناء عن ا

 واإلعفاء من الضرائب.  ،أو الكفيل
 يحظى المستأجرون في الواحة بفرصة التواصل واالستفادة من األساتذة والمعدات والطالب العالية مؤهالتهم على وجه الخصوص.  -
شركات الناشئة من برامج الدعم المتعددة التي تقدمها الواحة من قبل صندوق دعم المشاريع وتوفير  - تستفيد المشاريع وال

 استقطاب الموظفين.  اإلرشادات والنصائح والمساعدة في
 كما أن الواحة ال تتطلع إلى الربح وال تسعى لتحقيق أي عائدات تجارية.   -
V - الجزائر في التقنية األعمال حاضناتلوالتنظيمي  القانوني اإلطار: 

 ترقية دعم في حققته الذي الكبير والملموس للنجاح ونتيجة العالم، في التقنية األعمال حاضـــنات فكرة ظهور لحداثة نظرا 
 المتقدمة، الدول في خصوصا المميزة، التكنولوجية والمبادرات األفكار القائمة على والمتوسطة الصغيرة المؤسسات وتنمية

 األعمال، حاضنات أخذت بمفهوم التي العربية، والدول النامية الدول في التقنية الحاضنات حققته الذي النجاح باإلضافة إلى
المؤســســات  قطاع ترقية ودعم الحر العمل ثقافة تنمية إلى منها ســعيا الجديد المفهوم أيضــا بهذا تأخذ أن الجزائر ارتأت فقد

 .الحالية الظروف ظل في قصوى إستراتيجية أهمية يمثل الذي والمتوسطة الصغيرة
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 القانونية األطر وضع إلى التقليدية والمتوسطة والصناعة الصغيرة المؤسسات وزارة في ممثلة الجزائر سعت اإلطار هذا وفي 
 وقد .التسهيل ومراكز المؤسسات ومشاتل محاضن شكل على األعمال حاضنات إلنشاء وإقامة الالزمة والتنظيمية والتشريعية

 األساسي القانون يتضمن والذي 2003فيفري  25  في المؤرخ  78-03 رقم التنفيذي المرسوم في القانوني اإلطار هذا تمثل
 لمراكز األساسي القانون يتضمن والذي 2003 فرييف 25 في المؤرخ 79-03 التنفيذي رقم والمرسوم المؤسسات، لمشاتل

 على المشاتل، في المحاضن مفهوم ضمن قد الفرنسي، المشرع على بناءا الجزائري، المشرع أن إلى اإلشارة وتجدر التسهيل،
 .xviiiاألعمال حاضنات مفهوم في غموض إلى أدى مما بينهما، الباحثين والتشريعات من العديد تمييز من الرغم
 الجزائري المشرع حددها التي األهداف والمهام و والتنظيم القانونية الطبيعة يلي فيما سنتناول السابقين المرسومين ضوء وعلى
 :xixالتسهيل ومراكز المؤسسات مشاتل من لكل
V -1المؤسسات مشاتل les pépiniers d'entreprises 
V -1-1تتمتع  وتجاري، صـــناعي طابع ذات عمومية مؤســـســـات هي المؤســـســـات مشـــاتل :المؤسنننسنننات مشننناتل تعريف

 المؤسسات ترقية سياسة إطار في تدخلالتي  المؤسسات إنشاء ودعم مساعدة إلى وتهدف المالي، واالستقالل المعنوية بالشخصية
 : التالية األشكال احد  المشاتل وتتخذ .والمتوسطة الصغيرة

 الخدمات؛ قطاع في المشاريع بحاملي يتكفل دعم هيكل هي : المحضنة -  
 الحرفية؛ والمهن الصناعة الصغيرة قطاع في المشاريع بحاملي يتكفل دعم هيكل وهي : الربط ورشة -  
 . البحث ميدان إلى المنتمين المشاريع بحاملي يتكفل دعم هيكل هي :المؤسسات نزل -  

وع القطاع حسب المشاتل أشكال قسم أنه للمشاتل الجزائري التعريف في يالحظ وما  فالحاضنات المشاريع، إليه تنتمي الذي ن
المفهوم  وهو البحث، بميدان العاملة بالمؤسسات تتكفل المؤسسات نزل بينما بقطاع الخدمات، العاملة بالمؤسسات تختص
 والدول المتقدمة الدول في بها ذكرها المعمول السابق المفاهيم عن يختلف الذي األمر التقنية، األعمال حاضنات إلى األقرب
 بشكل وتختص القطاعات، أنواع جميع تشمل بل الخدمات قطاع على فقط ال تقتصر الحاضنات تسمية أن نجد حيث النامية،

 .والتكنولوجيا البحث أكثر بقطاع
V -1-2والمتوسطة الصغيرة المؤسسات ودعم مساعدة إلى أساسا المؤسسات مشاتل تهدف : المؤسسات مشاتل أهداف 

  : مايلي طريق عن والتأسيس اإلنشاء مراحل في 
 المؤسساتي؛ المحيط مع التعاون تطوير-
ركة- ركة في المشا  أماكن في اإلقتصادي التطور في إستراتيجيا المتوسط عامال المدى في تصبح أن على والعمل االقتصادية، الح

 تواجدها؛
 المبتكرة؛ المشاريع بروز تشجيع-
 الجدد؛ المؤسسات لمنشئي الدعم تقديم-
 المرافقة؛ المؤسسات ديمومة ضمان-
 .أفضل تنظيم على المؤسسات تشجيع-

        V -1-3التالية المهام المؤسسات مشاتل تتولى المحددة األهداف ضوء على : المؤسسات مشاتل مهام :  
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 أصحاب المشاريع؛ وكذا معينة لمدة النشأة الحديثة المشاريع ومرافقة واحتضان استقبال-        
 نشاطات تياجاتواح طبيعة المشتلة مع مساحتها تتناسب المشاريع تصرف تحت محالت بوضع المشاتل تقوم-        

 .وإيجارها تسييرها عملية تتولى كما ، المشروع
 داخل المشتلة؛ للمشاريع الحاملين المحتملين للمستأجرين األعمال مخططات فحص-        
 والمتابعة؛ المساعدة أشكال كل دراسة-        
 المشتلة؛ تحتضنها التي النشاطات قطاعات لمختلف توجيه مخطط إعداد-        
 وإقامتها؛ الجديدة المؤسسات ترقية وأدوات وسائل واقتراح دراسة-        
 تواجهها؛ التي والعراقيل الصعوبات تجاوز على المؤسسات مساعدة-        
 المحتضنة؛ تصرف المؤسسات تحت الالزمة واإلعالمية المكتبية والتجهيزات األدوات وضع-        
 .سنة كل عليه للمصادقة التقليدية والمتوسطة والصناعة الصغيرة المؤسسات وزير على وعرضها العمل برامج إعداد-        
       V -1-4إلى بتأجيرها المشاتل تقوم التي المحالت و المواقع إلى باإلضافة :المؤسسات مشاتل تقدمها التي الخدمات 

 xxالتالية: الخدمات تقديم تتولى فإنها المحتضنة، المشاريع أصحاب
 اآللي؛ اإلعالم وأجهزة المكتبية التجهيزات توفير-
 أمكن؛ كلما تقدما األكثر الحديثة التكنولوجيات توفير-
 والفاكس؛ الهاتفية المكالمات استقبال خدمات توفير-
 الوثائق؛ وطبع تصوير وكذا البريد وإرسال توزيع-
 والماء؛ والغاز الكهرباء خدمات توفير-
 المشاريع؛ ألصحاب والمالية والمحاسبية القانونية االستشارات تقديم-
 .والتسيير اإلدارة تقنيات مجال في التدريب خدمات تقديم-
V-2 المؤسسات تسهيل مراكز: les centres de facilitation 

V-2-1تتمتع  ،وتجاري صناعي طابع ذات عمومية مؤسسات هي المؤسسات تسهيل مراكز :وأهدافها التسهيل مراكز تعريف
 التسهيل مراكز وتهدف والمتوسطة الصغيرة المؤسسات وتطوير إنشاء تسهيل إلى وتهدف المالي، واالستقالل المعنوية بالشخصية

  :xxiإلى
 والمقاولين؛ المؤسسات منشئي احتياجات مع يتكيف شباك وضع-   
 التقاول؛ ثقافة تطوير-   
 المعمول للتنظيم طبقا والمتوسطة الصغيرة المؤسسات وزارة لدى المنشأة الصناديق بمساعدة تحظى التي الملفات تسيير ضمان-   
 به؛
 وتوسيعها؛ المؤسسات إنشاء آجال تقليص-   

 المشاريع؛ أصحاب لدى الجديدة التكنولوجيات تطوير تشجيع   - 
  والمحلية؛ المركزية واإلدارات والمؤسسات األعمال عالم بين التقاء مكان إنشاء-   
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ركات البحث ومراكز المشـــــاريع حاملي بين للتبادل جو توفير طريق عن البحث تثمين على الحث-     االســـــتشـــــارة وشـــــ
 والمالية؛ والصناعية التكنولوجية واألقطاب التكوين ومؤسسات

 المحلي؛ االقتصادي النسيج تطوير تشجيع-   
 المالية؛ الموارد استعمال وعقلنة البشرية الكفاءات تثمين-   
 الجديدة؛ والتكنولوجيات والمتوسطة الصغيرة المؤسسات نسيج حول معطيات قاعدة إنشاء-   
 .والدولي الوطني االقتصاد في لالندماج والمتوسطة الصغيرة المؤسسات مرافقة-   
 األعمال حاضنات مفهوم أن نرى ، ومراكز التسهيل المؤسسات لمشاتل والقانوني التشريعي لإلطار السابق العرض خالل من

المؤسسات  نزل تتولى بينما الخدمات، قطاع على الحاضنة مفهوم يقصر فالمشرع دقيق بشكل واضح غير الجزائر في التقنية
 والتقني الفني الدعم تقديم على التسهيل تقتصر مراكز وظيفة أن كما العلمي، البحث ميدان في العاملة المؤسسات احتضان

 .لها حاضنة وليست للمؤسسات كوسيط تعتبر فمراكز التسهيل احتضانها دون للمؤسسات، واالستشاري
 الفرنسي المشرع من المؤسسات مشاتل أخذ مفهوم على اقتصر قد الجزائري المشرع كون إلى المفهوم في الغموض هذا ويرجع
 .المؤسسات احتضان ميدان في األخرى تجارب الدول االعتبار بعين األخذ دون فقط،

V -الجزائر في األعمال حاضنات واقع: 
 لم حيث خصوصا، العربية والدول النامية بالدولمقارنة  ما نوعا متأخرة التقنية األعمال حاضنات مجال في الجزائر تجربة تعد 

 القانون المتضمن01/18رقم القانون باستثناء 2003 سنة غاية إلى الحاضنات ينظم نشاط مرسوم أو قانون أي صدور يتم
 المشرع أن نالحظ أننا كما مشاتل المؤسسات، إلى أشار والذي 2001 سنة في الصادر وم ص المؤسسات لترقية التوجيهي
دعم  على المشاتل أشكال من كشكل المحضنة تقتصر حين في ، التسهيل المؤسسات ومراكز مشاتل بمفهوم أخذ قد الجزائري
 أنواع كل والنامية المتقدمة في الدول الحاضنات مفهوم يشمل بينما فقط، الخدمات تقديم على القائمة المشاريع ومساعدة
 مفهوم إلى األقرب النموذج المؤسسات نزل وتعتبر .المتميزة التكنولوجية المبادراتعلى  القائمة المشاريع وخصوصا المشاريع،
ركيزها حيث من الميدان، في تجارب لديها التي الدول في المعمول به التقنية األعمال حاضنات  مجال العاملة في المؤسسات على ت

 .والتطوير البحث
 والمتوسطة الصغيرة المؤسسات وزارة الجزائر سعت في التسهيل ومراكز المؤسسات ومحاضن مشاتل إقامة لمشروع وتجسيدا 

، عنابة ســــطيف، تلمســــان، البليدة، باتنة، األغواط، :التالية الواليات من كل محضــــنة في 11 إنشــــاء إلى التقليدية والصــــناعة
 ، قسنطينة ، ـسطيف الجزائر، : من في كل ربط ورـشات 04 إلى باإلضافة .الجزائر وزو، تيزي الوادي، وهران، قسنطينة،
ـسات التكميلي البرنامج إطار وفي .ووهران  خالل النمو  قطاع لدعم دينار مليار 04 مبلغ تخصيص وم تم ص لدعم المؤـس

  .محضنة 20 ليبلغ المحاضن عدد زيادة سيتم حيث ،2009-2005 الفترة
سهيل مراكز يخص فيما أما  تســهيل مركز 14 التقليدية والمتوســطة والصــناعات الـصغيرة المؤســســات وزارة أنشــأت فقد الت

 سطيف، قسنطينة وزو، تيزي وهران، الشلف، ، ةالبليد تيبازة، بومرداس، هي الجزائر، والية 14 مستوى على أولى كمرحلة
 xxii.35المراكز عدد ليبلغ ثانية مرحلة في مركز 21 إنشاء ثم غرداية. بلعباس، سيدي ، االغواط جيجل، ، الوادي ،
V- األعمال في الجزائر: حاضنات انطالق تأخر أسباب 
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 التي السيئة واالجتماعية االقتصادية إلى الظروف الجزائر في المؤسسات ومشاتل حاضنات مشاريع انطالق تأخر أسباب ترجع 
في  الجديدة األدوات هذه مثل الهمية واقتصادي سياسي وعي ببروز تسمح تكن لم الماضية والتي السنوات في الجزائر بها مرت

 هذه مثل انطالق في التأخر إلى التي أدت واألســـباب العوامل حصـــر يمكن وإجماال واالجتماعية، االقتصــادية التنمية تحقيق
 :التالية النقاط في المشاريع

 سنة في المراسيم أولى صدور كان حيث ،المؤسسات ومشاتل حاضنات لنشاط المنظمة المراسيم القوانين صدور تأخر-
2003. 

 والمتوسطة؛ الصغيرة تنمية المؤسسات في األعمال حاضنات بأهمية واإلقتصادي السياسي الوعي ضعف-
 من شكال الحاضنة جعل الجزائري أن المشرع حيث القانوني، اإلطار في خصوصا األعمال حاضنات مفاهيم في غموض-

 تتبنى الدولية األخرى التجارب أن حين في الفرنسي، بالنموذج عمال وهذا الخدمي، يختص بالقطاع المؤسسات مشاتل أشكال
 األعمال؛ لحاضنات أوسع مفاهيم

 صرف إلى الوصية الهيئات دفعت والتي في الجزائر، والمتوسطة الصغيرة المؤسسات قطاع منها يعاني التي والعقبات المشاكل-
 األعمال؛ حاضنات بآلية الجدي االهتمام دون وم، ص تأهيل المؤسسات في المجهودات

 تم بأنه اإلشارة تجدر الصدد هذا وفي والمشاتل، الحاضنات هذه مثل وتسيير إلدارة الالزمة والكفاءات اإلطارات توفر عدم-
 ؛2005 سنة نهاية في فرنسا في المؤسسات مشاتل تسيير تقنيات على والمسيرين .اإلطارات من مجموعة تكوين

 إنشاء في عائق أهم تشكل والتي الجزائر، في والهيئات العمومية اإلدارات منها تعاني التزال التي البيروقراطية والعراقيل العقبات-
 .والمشاتل الحاضنات

V- الجزائر في التقنية األعمال حاضنات نجاح عوامل: 
 نرى فإننا الميداني، والتجسيد التفعيل إلى مشروع يحتاج مجرد تزال ال التقنية األعمال حاضنات ميدان في الجزائر تجربة أن باعتبار

والظروف  العوامل من العديد توافر على يتوقف االقتصادية واالجتماعية، المجاالت التنموية في أهدافها تحقيق في نجاحها أن
 تنمية إحداث في والرغبة الحر، التقاول والعمل وثقافة والتجديد اإلبداع روح تنمية على تساعد التي واالجتماعية االقتصادية
 :يلي ما نذكر العوامل هذه بين ومن تحقيقها، على رئيسي بشكل تعمل الحاضنات والتي للمجتمع، حقيقية تكنولوجية

 وتوطين نقل طريق عن النمو االقتصادي، في المساهمة على قادرة بحثية ومؤسسات ومبدع قوي علمي بحث وجود -
 جودتها؛ تحسين أو جديدة خدمة أو استحداث منتجات إلى تؤدي التي الجديدة التكنولوجيات

 ولكن فقط، جديدة منتجات أو إنتاج جديدة طرق إدخال على يقتصر ال التكنولوجي فالتغير واإلبتكار، اإلبداع روح توافر -
 التخيل على فالقدرة الحالية، الخدمة أو المنتج في والكبيرة الصغيرة التحسينات واإلضافات من سلسلة خالل من يحدث أن يمكن

 في الوعي ومستوى التعليمية تتأثر بالعملية بدورها والتي للفرد، الذاتية والموارد المحيط المجتمع بين التفاعل عن واإلبداع تنتج
 به؛ المحيط المجتمع

 الريادة روح فيه تتوفر مجتمع في إال أن تزدهر يمكن ال الصغيرة المشروعات فتنمية والتقاول، الحر العمل ثقافة وانتشار وجود -
أفكار  وتبني للمخاطرة، واإلستعداد الخاصة، اإلدارية المواهب أصحاب األعمال من رجال مجموعة وتواجد الحر، العمل وحب

 جديدة؛
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 التكنولوجية والمشروعات األعمال إقامة حاضنات في التوسع طريق عن توجد أن يمكن والتي والمساعدة، الدعم آليات توافر -
 والتكنولوجيا؛ العلوم ومدن كحدائق الناشئة للمشروعات الجديدة الداعمة المشابهة والمؤسسات

 مداخل وفتح جهة من التمويلية وتطوير القدرة دعم بهدف المصرفية القروض نظام خارج التمويل أنظمة ودعم تشجيع -
ركات األموال توظيف شركات مشروعات مثل الصغيرة والمتوسطة، الصناعات أمام للتمويل جديدة  المخاطر المال رأس وش

  .xxiiiاإلسالمية والبنوك التأجير وشركات
 يتوقف نجاحها فإن الجديدة، المؤسسات دعم إنشاء إلى تهدف مشاريع كونها التقنية األعمال لحاضنات الخاصة للطبيعة ونظرا
للمؤسسات  المتاح السوق الحاضنة، تنظيم : حيث من الحاضنات هذه إقامة بعملية العوامل ترتبط من أخرى مجموعة توافر على

 هذه أهمية ودرجة طبيعة وتختلف التمويل، طبيعة مصادر إلى باإلضافة الحاضنة، ومباني موقع الحاضنة، عمل برامج بها، الملتحقة
 .مستقل كمشروع الحاضنة بها التي تمر الزمنية للمرحلة تبعاً  العوامل
V-في الجزائر األعمالحاضنات  تطوير سبل: 

 تكون أن يمكن والتي ، الجيدة الممارسات نجد بعض فإننا التقنية، األعمال حاضنات مجال في الرائدة العالمية التجارب إلى وبالنظر
 :التالية األساسية العناصر في الممارسات هذه ونلخص الجزائر، في أعمال فعالة حاضنات إنشاء في يساعد دليال

 ، المستثمرين وعوائد ، االقتصادية ومتطلبات التنمية السوق توجهات االعتبار بعين األخذ مع البداية، من األهداف تحديد -
 مستقبلية؛ تعارضات ألية تفاديا

 خاصة وأصحابها، للحاضنة المنتسبة دعم المنشآت على والقدرة والرغبة الخبرة لديه يكون للحاضنة، تنفيذي مدير توظيف -
 للحاضنة؛ المنتسبة المنشآت نشاطات مجال في الكبرى والمنشآت مع المستثمرين بتواصلهم يتعلق فيما

 المنتسبة المنشآت بقية مع وتكاملها ، التسويقية لمنتجاتها واإلمكانية وكفاءتهم، أصحابها لخبرة وفقا المنتسبة المنشآت اختيار -
 للحاضنة؛

 تطوير مهارات تخطيط األعمال واتخاذ القرار .  -
 المساعدة في تطوير خطط عمل تتناسب مع كل مشروع على حدة وبما يخدم أهداف المشروع .  -
 إعداد ورش عمل بمواضيع مختلفة لتطوير المهارات الفردية للفرد المحتضن .  -
 فهم القضايا المالية والتسويق واألعمال اإلدارية .  -
 تطوير مهارات بحوث التسويق . -
وزيعالمساعدة في الوصول إ -  لى السوق وقنوات الت
 تطوير مهارات الترويج .   -
 تقديم خدمات اإلنترنت، والهاتف، والفاكس، وخدمات النسخ، واألمن، والبريد، وخدمات السكرتارية، والمحاسبة. -
 طاع الخاص المستثمرين من الق البنوك،تقوم الحاضنة بتوصيل المحتضن الى العديد من قنوات االستثمار و الممولين مثل :  -
االنضمام إلى شبكة الحاضنات العربية التي تضم حاضنات من اغلب البلدان إلى محاولة  الشراكة مع حاضنات عالمية، إضافة  -

ة كسوريا، تونس، مصر واالمارات، والتي تهدف الى:  العربي
 .شبكة رّواد أعمال إقليمية دعم مراكز حاضنات األعمال الموجودة في الوطن العربي وذلك من خالل تعزيز -
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 .جديدة في الجامعاتحاضنات أعمال إنشاء مراكز  -
شركات الجدي  -  .دةتشجيع نشاطات ريادة األعمال من خالل الحث على االبتكار ودعم تنمية ال
 ة:اتمـخال
 المتقدمة الدول اقتصاديات في بها تحظى األعمال التقنية حاضنات أصبحت التي األهمية مدى لنا يتبين السابق العرض خالل من 

 على المبادرات القائمة خصوصا الصغيرة، المؤسسات مساعدة في وكفاءتها قدرتها حيث أثبتت سواء، حد على النامية والدول
 النامية الدول تجارب إلى وبالنظر تأسيسها، من األولى المراحل في تواجهها التي والعراقيل الصعوبات تخطي في التكنولوجية،

 التي للعراقيل والصعوبات نتيجة إال هذا وما التقنية، األعمال حاضنات ميدان في بعيدة الجزائر مازالت أن نجد العربية والدول
 كبير بشكل سيساعد الحاضنات هذه مثل إلقامة المالئمة توفير الظروف فان ولذا والمتوسطة، الصغيرة المؤسسات قطاع يواجهها

 ودفع التكنولوجي في التطور المساهمة وبالتالي واإلنشاء، التأسيس مراحل وأخطار أعباء تخطي على الصغيرة الجزائرية المؤسسات
ومن بين أهم التوصيات المقدمة مقارنة مع التجارب العالمية في ميدان حاضنات األعمال  .واالجتماعية االقتصادية التنمية عجلة
 نجد:

 مال.لحاضنات األعالقائمالوضعودراسةدوريمسحإجراء-
 .الحاضناتإلنشاءالمناسبةالمناطقوتخصيصدراسة-
 والماليةوالمحاسبيةوالقانونيةالفنيةاالستشاراتتقديم-

 .الناشئينللمستثمرينالمتاحةاالستثماريةالفرصأهمعندليلإعداد-
 .المتطورة االتكنولوجي على الحصول في المشروعات ةدمساع-
 .الصغيرةالمنشآتفيالقرارلدعممعلوماتقواعدبناء-
 تشج -
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