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الملخص:
تسعى هذه الدراسة إىل حتليل مدى مسامهة حاضنات األعمال يف دعم وتطوير نشاط املؤسسات الصغرية واملتوسطة ،فهذه احلاضنات
ما فتئت أن تكون إحدى األدوات األساسية لضمان نشاط هذه املؤسسات تبعا ملا تقدمه من رعاية وخربة هلا خصوصا باحتوائها
على رؤوس أموال بشرية تعمل على التخطيط االسرتاتيجي اجليد ل نشاط املؤسسات ما يضمن بقاءها يف ظل التنافسية الشديدة من
طرف املؤسسات األخرى خاصة يف بيئة اقتصادية يسودها التغيري املستمر لتختتم الدراسة بنتائج وتوصيات مهمة.
الكلمات المفتاحية  :حاضنات أعمال ،مؤسسة ،تنافسية ،اقتصاد جزائري ،رأس مال بشري.
Abstract :
This study seeks to analyze the contribution of business incubators in supporting and developing
the activity of small and medium enterprises. These incubators have always been one of the basic
tools for ensuring the activity of these institutions according to their care and expertise, especially
with human capital, Ensuring their survival in the face of intense competition from other
institutions, especially in an economic environment dominated by continuous change to conclude
the study with important conclusions and recommendations.
Keywords: business incubators, institution, competitiveness, Algerian economy, human capital.

المقدمة:
منذ بداية عقد التسعينات بدأت العديد من الدول النامية يف إطار عملية التنمية الشاملة ،تبحث عن آليات جديدة
فعالة من أجل مواجهة األوضاع االقتصادية املرتتبة على تطبيق سياسات اإلصالح االقتصادي خاصة يف ظل التنافسية
اليت تفرتضها متطلبات اقتصاد السوق وما تقتضيه من إلزامية توافر عمالة مدربة ،جيب إعادة االستفادة منها وإدخاهلا
إىل أسواق العمل بشكل أو بآخر باإلضافة إىل ارتفاع نسبة البطالة والسيما بني الشباب املتعلم وندرة فرص العمل
املناسبة ألعداد ضخمة من اخلرجيني اجلامعيني ،وكذلك صعوبة احلصول على التمويل الالزم للمؤسسات الصغرية
واملتوسطة .كل هذه األمور وغريها حتمت على هذه الدول البحث عن آلية تساعد يف خلق فرص عمل جديدة ويف
دفع االقتصاد وتنشيط عمليات نقل التكنولوجيا ،ومن هنا جند آليات عمل حاضنات األعمال تأيت يف مقدمة احللول
العلمية اليت قامت هبا العديد من الدول الصناعية املتقدمة.
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وعليه جاء المقال لإلجابة على السؤال اآلتي :

" فيما يبرز ذلك الدور الذي تلعبه حاضنات األعمال في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "؟

الهدف من الدراسة :
إن اهلدف من هذه الورقة البحثية هو اماطة اللثام عن ماهية حاضنات االعمال وجماالهتا مع االشارة اىل دورها
االقتصادي يف دعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة.
منهج الدراسة :
اعتمدنا يف دراستنا هذه على املنهج الوصفي التحليلي لبيان مفهوم حاضنات األعمال ودورها يف دعم املؤسسات
الصغرية واملتوسطة.
خطة الدراسة :
 .1مفهوم وجماالت حاضنات األعمال.
 .2الدور االقتصادي حلاضنات األعمال يف دعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة.
 .3طرق تقييم آداء حاضنات املؤسسات الصغرية واملتوسطة.
 .1مفهوم ومجاالت حاضنات األعمال:

 .1.1نشأة حاضنات األعمال:
يرجع تاريخ حاضنات األعمال إىل أول مشروع متت إقامته يف مركز التصنيع املعروف باسم  Bataviaيف والية
نيويورك بالواليات املتحدة األمريكية ،وذلك عام  1959عندما قامت عائلة بتحويل مقر شركتها اليت توقفت عن
العمل إىل مركز لألعمال يتم تأجري وحداته لألفراد الراغبني يف إقامة مشروع مع توفري النصائح واالستشارات هلم،
والقت هذه الفكرة جناحاً كبرياً خاصة وأن هذا املبىن كان يقع يف منطقة أعمال وقريباً من عدد من البنوك ومناطق
()1
تسوق ومطاعم ،وحتولت هذه الفكرة فيما بعد إىل ما يعرف باحلاضنة.
وتذكر الدراسات عن التجربة اليابانية يف إقامة حاضنات األعمال ،أن أول حاضنة مشروعات متت إقامتها يف
اليابان كانت يف خالل عام  ،1982حيث قامت احلكومة والشركات اخلاصة الكبرية بتنفيذ وإقامة أوىل احلاضنات،
مث قامت بعد ذلك إدارة املدن واألقاليم املختلفة بإقامة عدد آخر من احلاضنات( ،)2ويف سنة  1985انشات اجلمعية
األمريكية  NBIAكأول مجعية يف هذا اجملال ،من خالل بعض رجال الصناعة األمريكية ،ومن وقتها مل تتوقف منظومة
احلاضنات عن التطور حىت أصبحت متثل صناعة قائمة بذاهتا يطلق عليها البعض " صناعة احلاضنات" نظرا إىل تطور
احلاضنات كصناعة يف العامل .ويف ضوء ما جاء يف تقرير مقدم للجنة االقتصادية واالجتماعية لدول غريب آسيا (
اآلسكوا) ميكن اإلشارة إىل أن فكرة احلاضنات قد نشأت يف أواخر الثمانينات مع العودة إىل االهتمام بدور املؤسسات
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الصغرية واملتوسطة يف االقتصاد الوطين ،وبضرورة وتنمية روح املبادرة والرتويج هلا ،وهلذا فان اهلدف األساسي األول
للحاضنات هو الرتويج ومساندة املؤسسات الصغرية واملتوسطة على مواجهة صعوبات مرحلة االنطالق ،وتالزمت
فكرة احلاضنات مع فكرة مساعدة خرجيي اجلامعات واملعاهد العليا على إقامة مؤسساهتم ،وكذلك مساعدة الباحثني
على االنتقال بنتائج أحباثهم من مرحلة اإلبداع إىل مرحلة الرتويج لنتائج األحباث ،وإذا نظرنا إىل تطور حاضنات
األعمال كصناعة يف أحناء العامل نذكر أن هناك ما يزيد عن  3500حاضنة تعمل يف خمتلف العامل ،منها  1000حاضنة
()3
يف الواليات املتحدة األمريكية.

 .2.1تعريف حاضنات األعمال:
ميكن تعريف احلاضنات بأهنا " :بيئة إلطار متكامل من املكان والتجهيزات واخلدمات والتسهيالت وآليات املساندة
واالستشارات والتنظيم املخصصة ملساعدة رواد األعمال يف إدارة وتنمية املنشآت اجلديدة ( اإلنتاجية أو املتخصصة
يف البحث والتطوير) ،على أن تتم رعاية ودعم هذه املنشآت يف مدة حمدودة اقل من سنتني يف الغالب مبا ختفف عن
هؤالء الرواد املخاطر املعتادة ويوفر هلذه املنشآت فرصا اكرب للنجاح ،وذلك من خالل كيان قانوين مؤسسي هلذا
()4
الغرض.
وميكن تعريفها أيضا بأهنا عملية ديناميكية لتنمية وتطوير مشروعات األعمال خاصة تلك املشروعات أو منشآت
األعمال الصغرية واليت متر مبرحلة بداية النشاط  STAR UP-PERIODوذلك من خالل العديد من املساعدات
املالية والفنية وغريها من التسهيالت األخرى الالزمة أو املساعدة ،كما تعرف على أهنا عملية وسبطية بني مرحلة بدا
النشاط ومرحلة النمو ملنشآت األعمال ،وهذه العملية حتتوي على تقدمي أو تزويد املبادرين
()5
 ENTERPRENEURSباخلرباء واملعلومات واألدوات الالزمة إلجناح املشروع.
إن حاضنات األعمال كربنامج تنموي تساعد يف تنويع النشاط االقتصادي وتكوين الثروة ،ونشر التكنولوجيا
وتسويقها ،وكذلك خلق فرص عمل وختفيض أخطار استثمار املنشآت الصغرية.
من خالل ما سبق ميكن حتديد تعريف خاص حباضنات األعمال على أهنا مبثابة معهد لتعليم رجال األعمال واملبادرين
املبتدئني ،وجتدر اإلشارة إىل أن احلاضنة مشتقة من كلمة حضانة أي أن احلاضنة حتضن أعمال الرواد واملبدعني وتقدم
هلم املساعدة والرعاية واخلربة واملعدات وكل ما يلزم حىت يستطيعوا اإلقالع بأفكارهم وأعماهلم ملدة حمددة مث ينقلوا
خارج احلاضنة لتحضن بدورها غريهم ،كما ان عضوية املنشاة يف احلاضنة من املمكن أن تستمر طوال فرتة حياهتا
بشرط اإلفصاح عن هذه الرغبة بني املنشاة واحلاضنة طبقا حلاجة وظروف ونظام احلاضنة يف نفس الوقت.
 .3.1مجاالت حاضنات األعمال:
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تتصف هذه اجملاالت بالتنوع ( الصناعية ،اخلدمية ،السياحية ،اإلعالمية) حيث تشمل مجيع النشاطات اإلنتاجية
ويف مجيع املناطق وحسب املدير الفين لـ  NBIAبالواليات املتحدة األمريكية ميكن إثارة عدة أسئلة مثل(:)6
 هل أنت مقتنع بأن لديك روح املبادرة ولكن معرفتك املطلوبة ملمارسة النشاط اإلعالمي يف السوق غري موجودة؟ هل قدرتك على بناء التسهيالت اخلاصة باإلنتاج حمدودة ؟ أم انك ال جتد التسهيالت الالزمة لالستئجار أوحتقيق النمو املطلوب ؟
 هل بدأت حديثا ممارسة أو إنشاء شركة لكنها مل حتقق رحبا ؟إن اإلجابات اليت تسعى للحصول عليها من هذه األسئلة دائما تكون موجودة يف حاضنات األعمال ،فحاضنة
األعمال صناعة تقوم بتوفري كافة املساعدات املطلوبة للتنمية وتطوير االستثمارات واألعمال وتقدميها حنو النجاح
واالستقالل فربنامج حاضنة األعمال ينطوي على خدمات ومساعدات احرتافية ومنطية ،وتوفري مجيع السبل للحصول
على تسهيالت وخدمات ،وفرص الربط بني املبادرين أو رجال األعمال مع الناس الذين يستطيعون دعم النمو وحتقيق
الربح ،وجذير بالذكر أن معظم الشركات اليت خترجت أو اليت هي وليدة حاضنات األعمال تستطيع التمتع باالعتماد
على نفسها وحتقيق الربح خالل ثالثة سنوات.
أما بالنسبة للمجاالت اخلاصة حباضنة األعمال فإهنا تشمل وطبقا للممارسات والتجارب الفعلية مايلي(: )7
أ .حاضنات األعمال الصناعية اليت تقدم خدمات ومساعدات للشركات الصناعية املبتدئة.
ب .حاضنات األعمال اخلدمية التكنولوجية العامة.
ت .حاضنات األعمال السياحية.
ث .حاضنات األعمال التكنولوجية عالية املستوى.
ج .حاضنات األعمال الطبية.
ح .حاضنات األعمال اخلاصة باملعلوماتية واإلعالم.
خ .حاضنات األعمال الشاملة أو املختلطة.
 .2الدور االقتصادي لحاضنات األعمال في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:

 .1.2فوائد حاضنات األعمال:
تتميز حاضنات األعمال بعدة فوائد وذلك لتعدد أنواعها وميكن تلخيص جممل تلك الفوائد فيمايلي:

 بالنسبة للجامعات ومراكز البحوث جند أن حاضنات األعمال هي مبثابة حلقة وصل بني خمتلف وحدات هذهاملراكز كما أهنا تسهم يف تكوين دخل إضايف هلا.
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 تساهم حاضنات األعمال يف تنمية االقتصاد عن طريق خلق أعمال ووظائف جديدة من جهة وتغيري ثقافةاألعمال من جهة أخرى.
 ت ساعد من الناحية التسويقية على تقليل املخاطر باإلضافة إىل اإلدارة اجليدة للوقت أثناء العملية التسويقية ،كماأهنا آلية مهمة لفتح موارد جديدة وزيادة النفوذ يف األسواق.
 حاضنات األعمال وسيلة مهمة خللق اإلبداع وتوظيف التكنولوجيا احلديثة يف نشاط املؤسسات.وباإلضافة إىل ما سبق من فوائد حلاضنات األعمال فإهنا تعمل كذلك على حتقيق عدة أهداف منها(:)8
 تقدمي خدمات ملشاريع داخل وخارج احلضانة. ترويج ثقافة الريادة واإلبداع واالبتكار. مساندة ومساعدة املؤسسات الصغرية علل مواجهة صعوبات مرحلة االنطالق والتأسيس. تنمية مهارات العمل احلر والقدرة على إدارة املشروع بشكل مستقل. ترقية جناح املشروع من خالل اخلدمات الشاملة اليت تقدمها احلاضنة. رعاية ومساعدة املؤسسات اجلديدة يف مرحلة البدء والنمو. ربط وتكامل املؤسسات الكبرية والصغرية للعمل على تنميتها بصفتها املسوقة ملنتجات املؤسسات الصغرية. اكتشاف القدرات اإلبداعية الكامنة وترمجتها إىل مشاريع إنتاجية متميزة. إقامة جمموعة خدمات داعمة ومتميزة مثل اجلودة والتسويق وقاعدة املعلومات الفنية و التجارب ووحدات االختياروالقياس خلدمة املؤسسات الصغرية واملتوسطة داخل وخارج احلاضنة.
 تعزيز ثقافة التدريب الذايت وثقافة خلق فرص العمل بدل انتظارها ن الدول ومكاتب التشغيل. .2.2الخدمات األساسية التي تقدمها حاضنات األعمال:
تقدم حاضنات األعمال مجيع أنواع اخلدمات اليت تتطلبها إقامة وتنمية مؤسسة صغرية ومتوسطة واليت ميكن إمجاهلا
يف اجلدول التايل(:)9

الجدول رقم  : 01الخدمات األساسية التي تقدمها حاضنات األعمال
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نوع الخدمة

د .بن عبد العزيز سفيان
د .بن عبد العزيز سمير
أمثلتها

خدمات إدارية

إقامة شركات ،خدمات محاسبية ،إعداد الفواتير ،تأجير

خدمات سكراتيرية

معالجة النصوص ،تصوير المستندات ،واجبات موظف استقبال،

خدمات تمويلية

مساعدات في الحصول على تمويل من خالل شركات تمويل أو

المعدات.

حفظ ملفات ،فاكس ،االنترنت ،تنظيم المراسالت
البرامج الحكومية لتمويل المؤسسات الصغيرة

خدمات العامل

األمن ،أماكن تدريب ،الحاسب اآللي ،المكتبة...،

المتابعة والخدمات الشخصية

تقديم النصح والمعونة السريعة والمباشرة

المصدر :عبد السالم أبو قحف وزنا امحد عيتاين ،حاضنات األعمال ،مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية ،الطبعة األوىل ،اإلسكندرية ،بدون سنة إصدار ،ص – 31
.32

كما تعمل احلاضنات على اإلشراف على تطبيق دراسة جدوى وخطة عمل املنتسب وتقدمي اإلرشاد ،باإلضافة إىل
املتابعة والتحفيز املستمر بواسطة املتخصصني يف إدارة املؤسسات الصغرية واملتوسطة.

 .3.2الدور االقتصادي لحاضنات األعمال:
تلعب حاضنات األعمال بأنواعها املختلفة عدة أدوار متباينة مبنية على الدور األساسي ،من خالل كوهنا وسيلة
لدعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة حيث أثبتت جناحاً كبرياً يف رفع نسب جناح هذه املؤسسات .وقد أشارت تقارير
اجلمعية األمريكية للحاضنات إىل أن معدالت جناح واستمرارية للمشروعات اجلديدة املقامة داخل احلاضنات وصلت
إىل  %88مقارنة بنسبة النجاح التقليدية املنخفضة هلذه املشروعات بصفة عامة .ومن بني األدوار اليت ميكن للحاضنة
أن تلعبها جند اآليت:

 .1.3.2تشجيع خلق وتنمية المؤسسات الصغيرة الجديدة :
وذلك من خالل توفري مجيع أنواع الدعم املايل و اإلداري والتسويقي ،ورعاية املشروعات اجلديدة يف مرحلة البدء
والنمو  ،وتسهيل بدء املشروع ،والتوصل إىل شبكة دعم جمتمعي ،وإقامة جمموعة من اخلدمات الداعمة واملتميزة مثل
اجلودة وقاعدة للمعلومات الفنية والتجارية ووحدات لالختبارات والقياس خلدمة املشروعات داخل وخارج احلاضنة،
وميكن للحاضنات تقدمي هذه اخلدمات للمشروعات اليت تنفذ بداخلها أو تلك املنتسبة إليها من خارج احلاضنة،
كذلك تقيم احلاضنة خدمات للمشروعات احمليطة هبا عن طريق ربط املؤسسات واجلهات املختصة باملشروعات
الصغرية هبا ،والعمل على تنميتها والتسويق للمنتجات واخلدمات اليت تقدمها ،وأيضاً من خالل تبين املشروعات
القائمة على التكنولوجيا واملرتبطة باجلامعات ومراكز البحوث ،والعمل على تغذية املشروعات الصغرية الوليدة يف
موقعها ويقف وراء كل ذلك توفر روح اإلبداع واملبادرة من اجل رفع فرص جناح احلاضنات(.)10
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 .2.3.2تنمية المجتمع المحلي:
تنمية وتنشيط اجملتمع احمللى احمليط باحلاضنة ،من حيث تطوير وتنمية بيئة األعمال احمليطة هبا ،وإقامة مشروعات يف
جماالت تنمية هذا اجملتمع احمليط ،وجعل احلاضنة نواة تنمية إقليمية وحملية ،ومركزاً لنشر روح العمل احلر لدى مجوع
الشباب والراغبني يف االلتحاق بسوق العمل.
 .3.3.2دعم التنمية االقتصادية:
تستطيع احلاضنة متكني املدينة أو األقاليم اليت تقام فيها من حتقيق معدالت عالية إلقامة أنشطة اقتصادية جديدة،
باإلضافة إىل حتقيق معدالت منو عالية للمشروعات املشرتكة باحلاضنة ،وذلك من خالل العمل على تسهيل توطني
وإقامة عدد من املشروعات اإلنتاجية أو اخلدمية اجلديدة يف هذا اجملتمع ،هذه املشروعات اجلديدة تعترب يف حد ذاهتا
إحدى أهم ركائز التنمية االقتصادية هلذا اجملتمع ،حيث أن هذه الشركات تقوم بدفع الضرائب والرسوم ،وتنشيط
عمليات اإلنتاج والتصدير والتوريد ،وكلها عمليات تذر موارد مالية على ميزانيات الدول وتفيد من مث اجملتمع .ونذكر
مثاالً على هذه التنمية االقتصادية للمجتمعات ،جتربة والية مرييالند األمريكية ،حيث أقامت الوالية شبكة من
احلاضنات تتكون من ست حاضنات خمتلفة التخصصات ،بدأ العمل يف أحدثها يف ديسمرب عام  2000وبعد أقل
من عام على بدء تشغيل هذه الشبكة ،كانت املشروعات اليت متت إقامتها من خالل هذه احلاضنات قد أدت إىل
إضافة مبلغ  96مليون دوالر أمريكي إىل خزانة الضرائب يف الوالية .وتقدر القيمة الكلية لفرص العمل اليت تستطيع
أن ختلقها هذه الشبكة حوايل  2400فرصة عمل جديدة ودائمة للمواطنني داخل الوالية.
 .4.3.2دعم التنمية الصناعية والتكنولوجية:
تركز احلاضنات التكنولوجية على رعاية وتنمية األفكار اإلبداعية واألحباث التطبيقية ،والعمل على حتويلها من مرحلة
البحث والتطوير إىل مرحلة التنفيذ ،من خالل إقامة مشروع صغري ،وتعظم بذلك دور املشروعات الصغرية التكنولوجية
كأحد أهم آليات التطور التكنولوجي من حيث قدرهتا الفائقة على تطوير وحتديث عمليات اإلنتاج بشكل أسرع
وبتكلفة أقل كثرياً عن الشركات الضخمة ذات االستثمارات العالية ،وإقامة حاضنات تكنولوجية متخصصة يف
قطاعات حمددة تعمل على تسهيل نقل وتوطني التكنولوجيا احلديثة واملتطورة ،والرتكيز على تنمية تكنولوجيات هذه
القطاعات.
 .5.3.2دعم وتنمية الموارد البشرية وخلق فرص عمل:
تنمية مهارات وروح العمل احلر والقدرة على إدارة املشروع متثل أهم تأثريات وجود حاضنات األعمال يف أي جمتمع،
باإلضافة إىل العمل على خلق فرص عمل دائمة ،غري دائمة ،مباشرة وغري مباشرة من خالل الشركات اليت تساعد
احلاضنات يف إقامتها وتنميتها ،وتذكر اإلحصائيات أن  %75من فرص العمل يف الواليات املتحدة األمريكية منذ
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عام  1979نتجت عن  %10من املؤسسات الصغرية ،ومثال آخر يوضح أنه قد مت خلق  26ألف فرصة عمل جديدة
من خالل  78حاضنة مشروعات فقط يف دول مثل مجهورية التشيك ،واستطاع برنامج حاضنات املشروعات يف خلق
 440شركة ومؤسسة جديدة ناجحة.
 .3طرق تقييم آداء حاضنات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:

 .1.3معايير تقييم حاضنات األعمال:
أوضحت إحدى الدراسات املتعمقة اليت أجريت على عدد من احلاضنات التكنولوجية يف دول أمريكا الشمالية
واالحتاد األوريب أن هناك عدداً من عوامل النجاح والفشل ألي عملية احتضان ملشروع جديد ،خاصة يف ظل
التحوالت االقتصادية واليت من مؤشراهتا الواضحة تلك التحالفات اإلقليمية اليت أصبحت تفرض على الدولة تعبئة
وجتنيد فعاليات االستثمار غري املادي املتمثل يف اخلربة واالستشارة( ،)11وتتوزع تلك املعايري على ستة عناصر
رئيسية هي :
*اإلمكانيات املتوفرة باحلاضنة واملوقع،
*مستوى اخلدمات املشرتكة ،وجودة شبكة األعمال،
*معايري دخول وخروج املشروعات،
*املتابعة اجليدة للمشروعات،
*التمويل والدعم املايل،
*إدارة احلاضنة بشكل حمرتف .
وبناء على مدى توافر هذه العناصر وجودة وكفاءة تقدميها باحلاضنات املختلفة ،قامت الدراسة بتلخيص أفضل
املمارسات يف احلاضنات التكنولوجية يف النقاط اآلتية :
*مساحة احلاضنة ال تقل عن  30ألف مرت مربع حىت ميكن أن تولد عوائد من اإلجيارات تسمح بأن تعتمد
احلاضنات على عوائدها الذاتية مالياً ،وميكن هلا االستدامة .
*جيب أن يكون هناك على األقل  10مشروعات ملتحقة حىت ميكن إقامة شبكة من األنشطة وتبادل األعمال،
وميكن تنمية عدد من اخلدمات املشرتكة ودعم عملياهتا .
*تقع احلاضنة التكنولوجية جبوار جامعة أو مركز حبث علمي ومعامل حبوث ومكتبات علمية جامعية ،كذلك
جيب أن توجد على مقربة من املعامل احلكومية أو معامل الشركات الكبرية واملتخصصة .
*جيب أن تقع احلاضنة يف مباين ذات مواصفات قياسية حمددة وخاصة يف جمال االتصاالت والبنية األساسية
اخلاصة هبا لتسهيل االتصال بني الشركات املختلفة .
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*جيب أن تعمل احلاضنة على تقدمي اخلدمات للشركات غري املشرتكة هبا وهى نفس اخلدمات فيما عدا توفري
مكان إقامة املشروع .
وبشكل عام وقبل اخلوض يف بعض احملاوالت اليت متت لتقييم أداء بعض احلاضنات العاملة منذ فرتة يف عدد من
الدول الصناعية ،فإن األمر حيتاج إىل إيضاح قاعدة هامة وهى أن لكل حاضنة أعمال عدداً من السمات
واخلصائص اليت ترتبط أساساً باإلمكانيات املتوفرة لدى هذه احلاضنة ،من بنية أساسية ،وطبيعة الشركات امللتحقة
هبا ،والوسط االجتماعي والثقايف الذي تقع فيه ،باإلضافة إىل عامل هام وهو السياسات العامة اليت تتحكم يف
إطار أعمال هذه احلاضنة .
إىل ذلك ميكن إضافة أن عملية احتضان املشروعات داخل مؤسسة تنموية يطلق عليها حاضنة مشروعات تعترب
أساساً ظاهرة جديدة يف الدول النامية ،وتذكر اإلحصائيات أن ثالثة أرباع هذه احلاضنات مل مير على إقامتها
أكثر من مخسة سنوات بعد ،على الرغم من الزيادة املطردة و الكبرية يف أعداد هذه احلاضنات .
ومن إحدى حماوالت تقييم أداء احلاضنات تذكر الدراسة اليت قامت هبا كل من هيئة  UNDPوهيئة UNIDO
عام  1995حتت عنوان "دور حاضنات املشروعات يف خلق الشركات والتنمية االقتصادية" ،واليت أعطت بعض
القواعد األساسية لتقييم دور احلاضنات يف النسيج االقتصادي واالجتماعي ،وذلك بعد دراسة عدد من احلاضنات
اليت تعمل يف سبع دول صناعية .
على الرغم من أن هناك عدداً من املعايري اليت مت وضعها لتقييم أداء احلاضنات ،واليت تتباين تبعاً لكل برنامج
حاضنات يف هذه الدول ،إال أن معظم هذه املعايري مت وضعها حديثاً ،ومل يتم بعد الوقوف على مدى مالءمتها
نظراً حلداثة جتربة احلاضنات وضعف القدرة على جتميع البيانات الالزمة بشكل شبه دوري يف هذه الدول .
وبشكل عام فقد اتفقت معظم الدراسات اليت متت على أن تقييم أداء احلاضنات يتم أوالً تبعاً إىل املهام واألهداف
اليت أقيمت من أجلها ،وأن السمات العامة للحاضنات من هذه الدول السبع قد ال تعطي إال انطباعاً عن خمرجات
األداء يف واقع اقتصادي واجتماعي حمدد هبذه التجربة ،ويصعب أن يتم نقلها أو نسخها يف دول أخرى حتكمها
ظروف اقتصادية واجتماعية خمتلفة .
وبناءا على ما سبق ميكن تلخيص املعايري األساسية يف تقييم احلاضنات كمايلي:
*الشركات اليت متت إقامتها من خالل احلاضنة واليت تعمل على رفع معدالت جناحها ،ويقاس هذا املؤشر بعدد
الشركات اليت يتم احتضاهنا وعدد املشروعات اليت مل تستكمل وفشلت .
*الوظائف اليت مت خلقها من خالل إدارة احلاضنة ،وتقاس بعدد الوظائف اليت يتم خلقها كل عام حىت هناية العام
الثالث .
مجلة المؤشر للدراسات
االقتصادية

المجلد  ،02العدد ( )01فيفري
2018

- 109 -

AL-MOASHEER Journal of Economic Studies

مدى مساهمة حاضنات ألاعمال في دعم املؤسسات الصغيرة واملتوسطة

د .بن عبد العزيز سفيان
د .بن عبد العزيز سمير

*الوظائف والنشاط االقتصادي الذي يتم خلقه عن طريق الشركات اليت ترتك احلاضنة وتتخرج  ،ويقاس هذا
املؤشر بعدد الوظائف اليت يتم خلقها كل عام عن طريق هذه الشركات ،وما يعرب عن القيمة املضافة اليت حتققها
هذه الشركات ،ونسب الزيادة يف املبيعات حىت هناية العام السادس .
*االستثمارات احمللية واحلكومية يف إقامة احلاضنة والعمليات األولية ،ويقاس هذا املؤشر حبجم االستثمارات اليت
يتم توفريها ألعمال احلاضنة واملشروعات كل عام .
*قدرة احلاضنة على تسويق األحباث من خالل إقامة وتنمية املشروعات يف احلاضنة ،ويقاس هذا املؤشر بعدد
املشروعات املبنية على تطبيق هذه األحباث ،وبالنشاط االقتصادي الناتج عن هذه الشركات (حجم التوظيف كل
عام  ،حجم العوائد ،األرباح املرتاكمة.).....،
*نتائج املسوح وتقييم املستفيدين من احلاضنة جلودة وفائدة اخلدمات املقدمة هلم ،ويقاس هذا املؤشر من خالل
معدالت االستجابة الستطالعات الرأي وتقييم األنشطة واخلدمات املقدمة .
*قدرة احلاضنة على االستمرارية والتمويل الذايت ،وتقاس من خالل حجم عوائد احلاضنة ونسب تكاليف األداء
املخطط له بالنسبة إىل هذه العوائد ،وفرص الوصول إىل نقطة التعادل املايل .
*حجم الضرائب واملدفوعات اليت يوفيها أصحاب املشروعات باحلاضنة والشركات املتخرجة منها إىل الدولة،
وتقاس مبعدالت ازدياد امللكية  ،وحجم عوائد الضرائب واملقتطعات األخرى اليت تدفعها جمموع هذه الشركات
اليت ساعدت احلاضنة على إقامتها .
*القدرة البنائية للحاضنة وتأثريها يف اجملتمع احمليط من خالل التغري يف املعتقدات واملعطيات الثقافية واالجتماعية
عن العمل احلر ،وإقامة الشركات اجلديدة ،وعن الرتابط بني الصناعة والبحث العلمي ،وتقاس من خالل استطالع
رأي املهتمني و الشركاء يف تقدمي اخلدمات ،ومن خالل زيادة عدد العقود اليت سامهت يف وضعها احلاضنة بني
الصناعة والبحث العلمي واجلامعات.
*حجم وقوة التغريات اليت نتجت عن برنامج احلاضنات يف السياسة احلكومية حنو دعم القطاع اخلاص وإقامة
الشركات اجلديدة ،وتقاس بعدد القوانني واحملفزات وبرامج التمويل املتخصصة اليت تضعها احلكومة وتقوم بتنفيذها
فعالً.

 .2.3أهم اآلثار االقتصادية لحاضنات األعمال:
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يف عام  1998أجريت دراسة هي األوسع من نوعها يف الواليات املتحدة األمريكية عن اآلثار االقتصادية حلاضنات
األعمال وقد أظهرت النتائج التالية (:)13
 املستوى املبهر واألثر اإلجيايب للخدمات اليت تقدم للمنشآت واملبادرين إىل احلد األدىن الذي جعل اخلرباءيصفون حاضنات األعمال بأهنا تضيف قيمة أفضل للتنمية االقتصادية من ناحيتني:
الناحية  :1مساعدهتا يف ختفيض التكلفة أي تكاليف اإلنتاج.

الناحية  : 2ارتفاع معدل العائد على االستثمار للشركات اليت تقدم هلا اخلدمات من قبل احلاضنة.
 إن برامج حاضنات األعمال تتعامل مع منشآت األعمال الصغرية واملبادرين باعتبارهم موردا وجتمعا بشرياوطنيا على مستوى عال من األمهية ،ولذلك جيب تقدمي كافة أنواع املساعدات هلم الشيء الذي ميكنهم من
مواجهة آثار العوملة.
ويكفي إلبراز األثر االقتصادي حلاضنات األعمال توضيح مايلي كمثال:
 بسبب اخلدمات واملساعدات اليت تقدمها حاضنات األعمال فقد بلغ نسبة الشركات الصغرية واجلديدة اليتاستثمرت يف السوق   87وبلغ معدل منو املبيعات للشركات اليت تتلقى املساعدات حوايل  400وهذا
يعين يف نفس الوقت احملافظة على إشباع حاجة اجملتمع من السلع واخلدمات ،باإلضافة إىل زيادة الناتج احمللي
القومي.
 تساعد برامج حاضنة األعمال يف خلق فرص كثرية للتوظيف. املساعدة يف حتقيق معدل عائد جيد على االستثمار وتنمية املناطق اجلغرافية الفقرية ،وحتسني صورة اجملتمعاحمللية.
 إن تقدمي كثري من اخلدمات اإلضافية للعاملني يؤدي إىل رفع مستوى معيشة هؤالء العاملني.إذن ومن خالل ما سبق جند أن حاضنات األعمال أصبحت تعد مبثابة احملك الرئيسي يف حتقيق التنمية االقتصادية
وتشجيع اإلبداع وتنمية املؤسسات الصغرية واملتوسطة كون هذه األخرية متثل حجر األساس يف معظم االجتاهات
احلديثة أصبحت من بني اآلليات املطلوبة لدعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف ظل العوملة ومتثل ضرورة ملحة
وأصبحت تساوي يف قيمتها الدور االقتصادي واالجتماعي والتقين الذي تلعبه هذه املؤسسات يف التنمية الشاملة.
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مدى مساهمة حاضنات ألاعمال في دعم املؤسسات الصغيرة واملتوسطة

د .بن عبد العزيز سفيان
د .بن عبد العزيز سمير

تعترب حاضنات األعمال مبثابة وسيلة فعالة هتدف أساسا إىل مساعدة ودعم أصحاب األفكار اجلديدة واملشاريع
اإلبداعية ،وذلك من أجل إقامة وبناء مؤسساهتم واثبات ذاهتم ،وتتمثل هذه املساعدة يف توفري وخلق فرص بيئية
متكاملة تقدم خدمات خمتلفة ،حيث تعمل حاضنات األعمال على تسهيل فرتة البدء ألي مشروع واليت ميكن
اعتبارها أصعب مرحلة ،وذلك تبعا ألسس ومعايري متطورة ومن خالل توفري املوارد املالية املناسبة لطبيعة هذه
املشروعات ومواجهة املخاطر املرتتبة من إقامتها إىل جانب توفري اخلدمات اإلدارية األساسية واملعونة واالستشارات
الفنية املتخصصة واملساعدات التسويقية وغريها وفقا لطبيعة املشروع.
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