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ملخص:
ىدفت ىذه الدراسة إذل إبراز وضع حاضنات األعمال اجلامعية يف اجلزائر ،مع الًتكز على آليات
الدعم وادلرافقة اليت تعتمدىا حاضنة جامعة ادلسيلة يف احتضاهنا دلشاريع الطلبة والباحثُت .وخلصت
الدراسة إذل أن حاضنة أعمال جامعة ادلسيلة أسهمت يف ختريج مخس مؤسسات ناشئة استفادت من
سلتلف خدمات الدعم وادلرافقة اليت تقدمها ،فهي تقدم خدمات التدريب واالستشارات حلاملي األفكار
وادلشاريع االبتكارية ،إضافة إذل الدعم ادلادي من أجل جتسيد فكرة ادلؤسسة الناشئة على أرض الواقع.
كلمات مفتاحية :مؤسسات الناشئة ،رواد االعمال ،حاضنات االعمال ،حاضنة االعمال اجلامعية ،حاضنة
أعمال جامعة ادلسيلة.
تصنيفات M 21 ،I 23 ،G 29 : JEL
Abstract:
This study aimed to highlight the status of university business
incubators in Algeria, with a focus on the support and accompanying
mechanisms adopted by Messila university incubator in its incubation of
student and researcher projects. The study concluded that the business
incubator of Messila University contributed to the graduation of five
emerging institutions that benefited from its various support and escort
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services, providing training and consulting services to holders of innovative
ideas and projects, as well as material support to reflect the idea of the
emerging institution on the ground.
Keywords: Start-ups; entrepreneurs; business incubators; University
Business Incubator; Messila University Business Incubator.
JEL Classification Codes: G 29, I 23, M 21.
__________________________________________

المؤلف المرسل :االسم الكامل ،اإليميلayanessro@yahoo.com :

 .1مقدمة:
تزايدت أعلية ادلؤسسات الناشئة يف اقتصاديات الدول ادلتقدمة والنامية على حد سواء ،وبرز دورىا
كأداة فعالة يف تنمية النسيج االقتصادي واالجتماعي ،إال أن ادلؤسسات الناشئة يف مراحل دورة حياهتا،
تواجو عدة حتديات أعلها إشكالية التمويل ،خاصة دتويل ادلرحلة ادلبكرة للمؤسسة الناشئة ،األمر الذي
يتطلب البحث عن آليات للدعم وادلرافقة من أجل احلصول على مصادر دتويلية تتماشى والطبيعة ادلالية
ذلذا النوع من ادلؤسسات ،ولعل أبرز آليات دعم ومرافقة ادلؤسسات الناشئة ما يعرف حباضنات االعمال.
وتعترب حاضنات االعمال اجلامعية إحدى أنواع حاضنات االعمال ،اليت تًتجم الدور األكادؽلي
للنشاطات البحثية يف حتقيق التنمية االقتصادية ،انطالقاً من دعم وجتسيد ابتكارات واحباث األساتذة
والطلبة وحتويلها إذل ادلؤسسات الناشئة.
وقد لقي موضوع ادلؤسسات الناشئة وآليات دعمها ودتويلها اىتماما كبَتا يف اجلزائر خالل
السنوات األخَتة ،وأصبح أحد أولويات احلكومة اجلزائرية ،من أجل ادلساعلة يف دفع عجلة التنمية وحتري
اإلنتاج احمللي خللق فرص العمل ،خاصةً مع تنامي ظاىرة البطالة بُت الشباب اجلزائري بصفة عامة ،وبُت
خرغلي مؤسسات التعليم العارل بصفة خاصة .كما يشهد فضاء ريادة األعمال يف اجلزائر ظهور حاضنات
أعمال هتتم بتوجيو وتدريب الشباب اجلزائريُت الذين ؽللكون أفكار مشاريع مبتكرة واحتضاهنا يف مجيع
ادليادين ،األمر الذي زاد من تركيز اجلزائر على خلق حاضنات االعمال يف بكافة ادلدن والواليات ادلتوقع
شهود حركة ريادية هبا ،وإقامة حاضنات أعمال جامعية بداية حباضنة أعمال جامعة ادلسيلة كأول حاضنة
أعمال جامعية باجلزائر.
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 1.1إشكالية الدراسة:
بناءً على ما سبق ؽلكن بلورة إشكالية ىذه الدراسة يف السؤال الرئيس التارل:

كيف تسهم حاضنات االعمال الجامعية في دعم ومرافقة المؤسسات الناشئة بالجزائر؟
ؽلكن تقسيم اإلشكالية إذل أسئلة فرعية كاآليت:
 ما واقع حاضنات االعمال اجلزائرية ودورىا يف إنشاء ومرافقة ادلؤسسات الناشئة؟ ما دور حاضنة أعمال جامعة ادلسيلة يف دعم ومرافقة ادلؤسسات الناشئة؟ 2.1فرضية الدراسة :تنطلق ىذه الورقة البحثية من فرضية مفادىا أن توفر حاضنات االعمال على
مستوى اجلامعات اجلزائرية يسهم يف ترقية ادلشاريع الناشئة وادلبتكرة للباحثُت اجلزائريُت.
 3.1أهداف الدراسة:
هتدف ىذه الدراسة إذل التعرف على كيفية دعم ومرافقة ادلؤسسات الناشئة ،من خالل حاضنات
االعمال اجلامعية ،خاصة أشكال الدعم اليت تقدمها حاضنة أعمال جامعة ادلسيلة حلاملي ادلشاريع
االبتكارية.
 4.1منهج الدراسة:
قصد اإلحاطة مبختلف جوانب موضوع الدراسة ،ولإلجابة على اإلشكالية ادلطروحة ،مت االعتماد
على ادلنهج الوصفي من أجل توضيح ادلفاىيم األساسية ادلتعلقة بادلؤسسات الناشئة وحاضنات األعمال
اجلامعية ،ومعرفة دور ىذه األخَتة يف دعم ومرافقة ادلشاريع الناشئة وادلبتكرة.
 5.1تقسيمات الدراسة:
لإلدلام هبذا ادلوضوع مت تقسيم ىذه الدراسة إذل احملاور التالية:
 احملور األول :حاضنات االعمال اجلامعية ودورىا يف تنمية ادلؤسسات الناشئة. احملور الثاين :مساعلة حاضنات االعمال يف دعم ادلؤسسات الناشئة باجلزائر (حاضنة أعمالجامعة ادلسيلة).
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 .2حاضنات االعمال الجامعية ودورها في تنمية المؤسسات الناشئة
 1.2المؤسسات الناشئة (المفهوم واألهمية):
تعترب ادلؤسسات الناشئة مؤسسات حديثة النشأة ،تنطلق من فكرة ريادية أمام احتماالت كبَتة
للنمو بسرعة ،وعادة ما تكون مرتبطة ،ولكن ليس بالضرورة ،مبشروعات عالية التقنية ألن منتجها يف
الغالب عبارة عن بررليات ؽلكن إنتاجها وإعادة إنتاجها بسهولة .باإلضافة إذل ذل  ،فإن ادلشاريع ادلوجهة
ضلو التكنولوجيا ،بطبيعتها لديها أكرب إمكانية للنمو( Marina & and others, 2014, p. .
)19
وتتميز ادلؤسسات الناشئة مبجموعة من اخلصائص منها ما يلي (مصطفى و علي،2020 ،
صفحة :)133
 مؤسسات حديثة العهد ،تسعى إذل التطور من أجل التحول إذل مؤسسات ناجحة؛ مؤسسات تتعلق ب التكنولوجيا ،وتعتمد بشكل رئيسي عليها؛ مؤسسات تتطلب تكاليف منخفضة جدا بادلقارنة مع األرباح الت تتحصل عليها.وتظهر األعلية االقتصادية للمؤسسات الناشئة من خالل حتفيز االبتكار ،حبيث يؤثر نوع النشاط
االقتصادي للمؤسسات الناشئة -على الرغم من أنو قصَت األجل ومع نطاق صغَت-بشكل إغلايب على
حتفيز االبتكار احمللي ،ذل أن ادلؤسسة الناشئة إذا بقيت يف السوق لفًتة أطول ،فإهنا تساىم يف زيادة
الناتج احمللي اإلمجارل للبلد الذي تعمل فيو ،وختلق وظائف جديدة ،شلا يسهم يف اطلفاض البطالة وارتفاع
مستويات معيشة اجملتمع(Joanna & Jakub, 2018, p. 73) .
 2.2حاضنات االعمال الجامعية (المفهوم واألهمية):
 1.2.2مفهوم حاضنات االعمال الجامعية:
تعرف حاضنات االعمال بأهنا عبارة عن ىيئة أو منظمة عامة أو خاصة ،ذلا شخصية قانونية
واستقالل معنوي تعمل على تقدمي الدعم ألصحاب ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة وأصحاب األفكار
ادلبتكرة من أجل البقاء والنمو واكتساب ميزة تنافسية مستدامة ،وقدرة على مواجهة حتدياهتا يف احمليط
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اخلارجي الذي تعمل فيو ،شلا غلعلها تسهم يف حتقيق التنمية االقتصادية ادلنشودة( .فطيمة الزىراء،
 ،2019صفحة )29
أما حاضنات االعمال اجلامعية فتعرف على أهنا ،مؤسسات خدمية متكاملة تتبع اجلامعات وتقدم
الربامج واألنشطة واخلدمات للطلبة اخلرغلُت ضلو الريادة واالبتكار وإقامة مشاريعهم الصغَتة وادلتوسطة
وكيفية ادارهتا وتنميتها وتطويرىا حىت تتمكن من البقاء واالستمرارية والنمو ومساعدهتم على تطوير
أفكارىم وحتويلها إذل مشاريع ريادية مبا يكفل ذلم فرصاً أكرب للنجاح( .خالد صاحل ػلي أمحد و وآخرون،
 ،2020صفحة )134
 2.2.2أهمية حاضنات االعمال الجامعية:
أصبحت حاضنات االعمال اجلامعية أداة للتدخل يف التنمية االقتصادية ،حبيث تكمن أعليتها يف
(سوزان و وآخرون ،2019 ،صفحة :)108،109
 ادلساعدة على توثيق التواصل بُت اجلامعات ومراكز البحث العلمي ومراكز التدريب ،من خاللتسويق االخًتاعات للمستثمرين وحتفيز الباحثُت وطالب الدراسات العليا الستخدام كفاءهتم
وقدراهتم وتشجيع مبادراهتم يف التنمية االقتصادية؛
 بناء القدرة التنافسية للجامعة من خالل وضع اسًتاتيجيات جديدة لتحقيق التميز يف سوقالعمل ،وتوفَت ادلوارد البشرية ادلدرة وادلاىرة ،شلا يسهم يف اجتذاب االستثمارات األجنبية واحمللية
وإتاحة الفرصة للدخول إذل األسواق العادلية ،على اعتبار أن معيار صلاح أي جامعة أصبح يقاس
بوصول اجلامعة إذل اكتشاف طرق جديدة وإحداث إبداع كلي مبجاالت العمل هبا ،شلا يقوي
الًتابط بُت اجلامعات وادلؤسسات اجملتمعية وأفراد اجملتمع؛
 توثيق عالقة اجلامعات بالصناعة احمللية واإلقليمية من خالل إثراء البيئة األكادؽلية ،وتسويقادلخرجات العلمية والتقنية ،والتنمية االقتصادية ورفع ادلستوى التقٍت العلمي للصناعة احمللية؛
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 ترمجة البحوث إذل مشاريع إنتاجية ،حيث تقوم حاضنات األعمال اجلامعية بالربط بُتمؤسسات البحث العلمي وبُت ما يتطلبو قطاع اإلنتاج واخلدمات يف اجملتمع ،من خالل حتويل
نتائج األحباث العلمية إذل مشاريع رلسدة وتقدمي سلتلف أشكل الدعم والتسهيالت لضمان
االستفادة الفعالة من ادلوارد البشرية للمساعلة يف التطوير الذايت وتوفَت فرص عمل شلا يساىم يف
التنمية االقتصادية.
 3.2دور حاضنات األعمال الجامعية في دعم المؤسسات الناشئة:
ختتلف احلاضنات يف طريقة تقدؽلها خلدماهتا يف ىيكلها التنظيمي ويف أنواع العمالء الذين
شيوعا ىي :ادلساعدة يف أساسيات األعمال وأنشطة التواصل،
ختدمهم ،إال أن خدمات احلاضنة األكثر ً

وادلساعدة يف التسويق ،وادلساعدة يف احملاسبة واإلدارة ادلالية ،والوصول إذل القروض ادلصرفية وصناديق
القروض وبرامج الضمان ،وادلستثمرين ادلالك أو رأس ادلال االستثماري ،وكذا ادلساعدة يف مهارات العرض،
وتعزيز الروابط مع قطاع التعليم العارل والشركاء االسًتاتيجيُت ،وادلساعدة يف برامج التدريب التجارية

الشاملة ،واجملالس االستشارية وادلوجهُت وادلساعدة يف تسويق التكنولوجيا .وعلى الرغم من أن معظم
حاضنات األعمال تقدم لعمالئها مساحات مكتبية وخدمات إدارية مشًتكة ،إال أن قلب برنامج حاضنة
األعمال ىو اخلدمات اليت تقدمها للشركات الناشئة(Ľubica, 2012, p. 87) .
تعمل حاضنات األعمال على تسريع التطور الناجح للمؤسسات الناشئة ،من خالل رلموعة من
موارد وخدمات دعم األعمال اليت تطورىا أو تنظمها إدارة احلاضنة ،حبيث توفر احلاضنة التوجيو اإلداري
وادلساعدة الفنية واالستشارات ادلصممة للمؤسسات الناشئة ،شلا غلعل خلرغلي احلاضنة دور يف خلق فرص
عمل وتقوية االقتصاد الوطٍت(Louis & and Others, 2002, p. 03) .
تعترب حاضنات األعمال اجلامعية مبادرة تسويقية موجهة لتسهيل ادلعرفة من اجلامعة حلاضنات
الشركات ودعم ادلشاريع الناشئة ،ذل أن احتضان اجلامعة للشركات وادلشاريع ،يقلل من احتمال فشل
ادلشاريع الناشئة ،كما أن احلاضنات دتثل البنية التحتية ادلؤسسية للجامعات لتفعيل نقل التكنولوجيا،
إضافة إذل قدرة احلاضنات على توفَت أجيال جديدة دتتل براءات االخًتاع على مستوى الدولة ،وتلعب
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حاضنات االعمال دورا يف تقوية أواصر التعاون بُت القطاعُت العام واخلاص واجلامعة والتنمية االقتصادية
واالجتماعية الشاملة( .خالد صاحل ػلي أمحد و وآخرون ،2020 ،صفحة )138 ،137
 .3مساهمة حاضنات االعمال في دعم المؤسسات الناشئة بالجزائر (حاضنة أعمال جامعة
المسيلة):
 1.3واقع دعم حاضنات االعمال للمؤسسات الناشئة بالجزائر:
 1.1.3اإلطار القانوني لحاضنات االعمال في الجزائر:
دل حتظى حاضنات األعمال باىتمام كبَت يف اجلزائر قبل سنة  ،2003حبيث دل يكن ىناك قانون
أو مرسوم ينظم أعمال وأنشطة حاضنات األعمال قبل سنة  ،2003باستثناء قانون  18/01لعام
 2001الذي ينص على أن احلاضنات ىي شكل من أشكال احلضانة ،وأن دورىا يقتصر على دعم
ادلشاريع القائمة على اخلدمات فقط.
يف وقت الحق سعت اجلزائر إذل تطوير األطر القانونية والتشريعات لبدء وإنشاء حاضنات
األعمال ،وكان ذل بإصدار مرسوم تنفيذي رقم ( )30-79يف  25فرباير  ،2003والذي ػلدد الطبيعة
القانونية لدور احلضانة يف ادلؤسسات ومراكز التيسَت(Sahar & and others, 2020, p. 89) .
بُت ادلشرع اجلزائري أشكال وأنواع حاضنات االعمال واذليئات وادلنظمات اليت تديرىا ،فقد تكون
حاضنة االعمال عامة أو خاصة ،مؤسسة صناعية أو جتارية ،مؤسسة غَت ىادفة للربح أو ىادفة للربح،
حيث ػلدد عدد ادلؤسسات الصغَتة داخل احلاضنة ما بُت  20إذل  50مؤسسة ( .شريفة،2018 ،
صفحة )428
 2.1.3حاضنات األعمال الداعمة للمؤسسات الناشئة في الجزائر:
لقد شهدت اجلزائر يف السنوات األخَتة تطورا يف رلال ريادة االعمال خاصة يف حركة تأسيس
حاضنات االعمال كدعامة للتحول اذل اقتصاد الشركات الناشئة ،حبيث مت تأسيس  18حاضنة أعمال
متخصصة يف احتضان وتسريع ظلو الشركات الناشئة يف اجلزائر( ،عرب فوندرز)2020 ،
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نذكر من خالل اجلدول اآليت بعض حاضنات ومسرعات الشركات الناشئة يف اجلزائر.
الجدول  :1أهم حاضنات ومسرعات الشركات الناشئة في الجزائر
اسم الحاضنة

تعريف الحضانة

Sylabs

ومسرعة مشاريع تأسست سنة  ،2015مقرىا اجلزائر العاصمة،
وىي حاضنة أعمال ّ
تعمل على تقريب ودمج الشركات الناشئة يف النظام البيئي الرياي اجلزائري ،حبيث

تدعم رواد األعمال من خالل االستشارة وتوفَت األدوات الريادية الضرورية للنّجاح يف
السوق اجلزائري ،وبالنظر إذل نتائج ىذه احلاضنة صلدىا حتتضن  70مؤسسة ناشئ،
ّ
ومت من خالذلا تأسيس  18مؤسسة ناشئة.

INCUBME

مقرىا يف اجلزائر العاصمة ،تساعد ادلشاريع والشركات الناشئة ادلبتكرة ،من خالل
تقدمي الدعم وادلشورة ومتابعة سَت ادلشاريع (فنيًا  /ماديًا /لوجيستيًا ،وإداريًا)،كما
هتدف إذل نشر ثقافة ريادة األعمال احلديثة وعادل األعمال من خالل ادلؤدترات
والفعاليات.

CYBERPARC
DE SIDI
ABDELLAH

مقرىا الرئيسي يف سايرب
ىي مؤسسة تابعة للقطاع العام تأسست سنة  ،2004يقع ّ

بارك يف مدينة سيدي عبد اهلل باجلزائر العاصمة ،وهتدف إذل إنشاء نظام بيئة ريادي

وطٍت ،من خالل تشجيع الشركات الناشئة وادلشاريع ادلبتكرة لضمان ادلشاركة الفعالة
يف االقتصاد اجلزائري.

BCOS

مقرىا يف مدينة احملمدية باجلزائر ،تقدم خدمات استشارية وتوجيهية ،باإلضافة
يقع ّ
إذل تدريبات للشركات اجلزائرية يف رلال األعمال ،تشمل خدماهتا تسريع ادلشاريع
والدعم والتوجيو وعقد فعاليات ومؤدترات حول ريادة األعمال.
تأسس عام  ،2016يهدف إذل تعزيز ريادة األعمال االجتماعية يف اجلزائر ،وكذا

Algerian Center
for Social
دعم وتقريب اجلهات الفاعلة يف النظام البيئي لريادة األعمال.
Entrepreneurship
– Fikra Tech
متخصصة يف العلوم
يقع مقرىا يف بابا حسن بالعاصمة ،وىي تابعة للقطاع العام
ّ
CDTA
والتكنولوجيا ،وتتمثّل خدماهتا يف دعم ادلشاريع ادلبتكرة يف رلاالت العلوم
والتكنولوجيا ويف رلال البحث العلمي واالبتكار التكنولوجي ،وادلساعدة يف زيادة
القيمة من خالل التّدريبات.
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 دراسة حالة حاضنة أعمال جامعة المسيلة-مسرعة مشاريع تساعد على تطوير االبتكار وريادة
يقع يف بلوزداد-اجلزائر ،وىو
ّ
األعمال يف اجلزائر ،من خالل تسريع ظلو الشركات الناشئة باستعمال أدوات سلتلفة

INSTITUT
HABA

مثل  Fablabsو.Think Thank
المصدر :إعداد الباحثُت استنادا إذل:

 7 ،Sylabs -حاضنات أعمال تقدم خدمات للمؤسسات الناشئة وحاملي المشاريع في الجزائر،

 ،2020متوفر على ادلوقع التارل:
)http://sylabs-dz.com/incubators-in-algeria (consulté le 10/11/2020

 2.3مساهمة حاضنة أعمال جامعة المسيلة في دعم ومرافقة المؤسسات الناشئة:
 1.2.3تعريف حاضنة أعمال جامعة المسيلة :أنشئت حاضنة األعمال جبامعة ادلسيلة مبقتضى القرار
الوزاري رقم  182الصادر بتاريخ  27ماي  ،2019حيث تعترب أول حاضنة أعمال داخل اجلامعة على
ادلستوى الوطٍت ،تبعتها بعض اجلامعات اجلزائرية يف إنشاء حاضنات أعمال كجامعة البليدة وورقلة وقادلة.
برواد األعمال من ذوي الكفاءات اجلامعية – الطلبة
وهتتم حاضنة أعمال جامعة ادلسيلة ّ
والباحثُت ،القادرين على تسخَت التقنيات التكنولوجية احلديثة لتقدمي مشاريع ،ومؤسسات ناشئة ذات
أفكار إبداعية سواء كانت مشاريع :خدمات ،منتجات ،ظلاذج عمل ،أو اخًتاعات ،أو أي تقنية هتدف
إذل استثمار ادلصادر ادلتوفرة لدعم استمرارية ادلؤسسات الناشئة( ،حاضنة أعمال جامعة ادلسيلة)2020 ،
 2.2.3برامج حاضنة أعمال جامعة المسيلة :توفر حاضنة أعمال جامعة ادلسيلة رلموعة من الربامج
لفائدة الطلبة والباحثُت ،نبُت ىذه الربامج بشيء من التفصيل يف اجلدول ادلوارل:
الجدول  :2برامج حاضنة أعمال جامعة المسيلة
اسم البرنامج

هدف  /دور البرنامج

برنامج طالب سفير

يهدف ىذا الربنامج إذل اختيار رلموعة من الطلبة والباحثُت (سفراء

( (Programme Ambassadاحلاضنة) للقيام بدورات حتسيسية يف رلال االبتكار ،االخًتاع ،وريادة
األعمال ،إنشاء ادلؤسسات الناشئة ،سلطط العمل… ،اخل.
برنامج اكتشاف

وىو برنامج موجو لفائدة الطلبة الذين لديهم طموح ،وقناعة بإنشاء
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((Programme Discover

مؤسساهتم الناشئة ( )Start upحيث تقوم احلاضنة بعدة دورات
تدريبية يف عدة رلاالت :إنشاء ادلؤسسات ،سلطط العمل ،دراسات
السوق ،استهداف الزبائن ،إنشاء ادلواقع االلكًتونية ،الربرليات،
التطبيقات الذكية…،اخل.

برنامج الخريجين

ىذا الربنامج موجو لفئة الطلبة والباحثُت الذين مت انتقاءىم من قبل جلنة

()PROGRAM ALUMNI

اعتماد ادلشاريع خالل :برامج التحدي ادلنظمة من قبل احلاضنة ،أو
ادلشاركة يف التظاىرات الوطنية والدولية اليت تعٌت باالبتكار وادلؤسسات
الناشئة.

برنامج المؤسسات الناشئة

يعٌت ىذا الربنامج بادلشاريع اجملسدة اليت دخلت أو تكاد عادل ادلنافسة،
إذ ختصص ذلم دورات تدريبية جد مركزة يف بعض ادلشكالت اليت
تعًتضهم (مشكالت يف ادلنامجنت ،يف التسويق ،يف بعض احللول
الذكية…،اخل).
المصدر :إعداد الباحثُت استنادا إذل:

 حاضنة أعمال جامعة ادلسيلة ،حاضنة االعمال الجامعية ،2020 ،متوفر على ادلوقع التارل:)http://www.univ-msila.dz/bicu (consulté le 10/11/0202

 3.2.3أشكال الدعم والمرافقة التي تقدمها حاضنة أعمال جامعة المسيلة :تتم عملية مرافقة
ادلشاريع يف حاضنة جامعة ادلسيلة عرب رلموعة من ادلراحل نذكرىا يف اآليت (عالء الدين 08 ،أكتوبر
:)2019
 المرحلة األولى :يتم فحص وتقييم للفكرة ،مع االستعداد النفسي والتقٍت لتجسيد الفكرة لدىصاحب ادلشروع؛
 المرحة الثانية :يتم اختيار ادلشاريع اجلاىزة وختصيص مكاتب ذلا ،وادلشاريع الناشئة بوضعبرنامج تطوير من خالل برامج تكوين ،كما يتم أيضاً يف ىذه ادلرحلة دراسة جدوى اقتصادية
ودراسة جدوى سيسو-دؽلوغرافية.

210

عنوان المقال :حاضنات االعمال كدعامة لمرافقة المؤسسات الناشئة بالجزائر
 -دراسة حالة حاضنة أعمال جامعة المسيلة-

 المرحبة الثالثة :يف ىاتو ادلرحلة غلتمع الشركاء االقتصاديُت مع صاحب الفكرة (غرفة الصناعة،وكاالت بنكية ،وكالة تشغيل الشباب....اخل).
 المرحلة الرابعة :توقيع اتفاقية ثالثية بُت اجلامعة وصاحب ادلشروع والوكاالت ادلالية الداعمة،االتفاق على نسبة العائد.
 المرحلة الخامسة :مرافقة ادلشروع يف مرحلة اإلصلاز ،ومرحلة بداية العملية اإلنتاجية ،وادلشاركةيف التصويب.
 4.2.3اتفاقيات شراكة حاضنة أعمال جامعة المسيلة مع الهيئات الداعمة للمؤسسات الناشئة:
قامت حاضنة أعمال جامعة ادلسيلة بتوقيع رلموعة اتفاقيات شراكة وتعاون مع بعض ادلؤسسات نذكرىا
يف اجلدول اآليت:
الجدول  :3اتفاقيات شراكة حاضنة أعمال جامعة المسيلة مع الهيئات الداعمة للمؤسسات الناشئة
تاريخ توقيع االتفاقية

المؤسسة
SARL
VISION-IN TEK

2020/11/09

مديرية الصناعة والمناجم

2019/05/30

ترقية االبتكار العلمي وتشجيعو ومرافقة
واحتضان ادلؤسسات الناشئة ،الصغَتة وادلتوسطة.

2019/07/17

جتهيز احلاضنة بالعتاد والتجهيزات ادلكتبية ،واحتضان
ودتويل بعض ادلشاريع الناشئة اليت تدخل ضمن
اىتمامات ادلؤسسة.

MAGHREB
PIPE

2019/09/26

دعم حاضنة األعمال فيما يتعلق باستقبال الباحثُت
احملتضنُت لديها إلجراء تربصات ميدانية،

شركة صيانة العتاد الصناعي

2019/09/26

دتويل بعض ادلشاريع الناشئة اليت تدخل ضمن
اىتمامات ادلؤسسة.

بالمسيلة
مؤسسة قناعة للصناعات

أبرز أهداف االتفاقية

الغذائية

ورعاية بعض التظاىرات العلمية اليت تنظمها حاضنة
أعمال جامعة ادلسيلة ،باإلضافة اذل ادلساعلة يف
إدماج بعض حاملي األفكار ادلبتكرة وتوفَت مناصب
شغل فيما يسمح بو القانون.
التكفل بأصحاب ادلشاريع واألفكار ،وادلبتكرين
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ادلًتبصُت داخل احلاضنة خالل فًتة احتضان

MEI

مشاريعهم وأفكارىم.
مؤسسة حضنة للبيئة

التكفل بأصحاب ادلشاريع واألفكار ،وادلبتكرين
ادلًتبصُت داخل احلاضنة خالل فًتة احتضان

2019/07/17

والرسكلة-المسيلة
اتفاقية تعاون مع مؤسسة

مشاريعهم وأفكارىم.
ترقية االبتكار العلمي وتشجيعو ،ومرافقة واحتضان

17/07/2019

ادلؤسسات الناشئة والصغَتة وادلتوسطة.

حضنة حليب -الجزائر
الوكالة الوطنية لتثمين نتائج

2019/09/26

تسيَت ودتويل وجتهيز فضاء حاضنة أعمال جامعة

البحث والتنمية التكنولوجية

ادلسيلة مبختلف التجهيزات ،وترقية االبتكار العلمي
وتشجيعو ومرافقة واحتضان ادلؤسسات
الناشئة والصغَتة وادلتوسطة.

مؤسسة حضنة سوالر-

جتهيز فضاء احلاضنة مبختلف العتاد ادلكتيب الالزم
لنشاط احلاضنة ،وانتقاء األفكار ادلبتكرة يف رلال
الطاقات ادلتجدد واحتضاهنا وإمكانية دتويلها ،وكذا
تنظيم دورات تكوينية يف رلال الطاقات ادلتجدد

17/07/2019

الجزائر

حلاملي األفكار احملتضنُت باحلاضنة.
المصدر :إعداد الباحثُت استنادا إذل:
 حاضنة أعمال جامعة ادلسيلة ،حاضنة االعمال الجامعية ،2020 ،متوفر على ادلوقع التارل:)http://www.univ-msila.dz/bicu (consulté le 10/11/0202

 5.2.3نتائج دعم ومرافقة حاضنة أعمال جامعة المسيلة للمؤسسات الناشئة :تعترب حاضنة أعمال
جامعة ادلسيلة حديثة العهد حبيث ال تتعدى السنتُت من تاريخ انشاءىا ،ومع ذل

فهي حتتضن حاليا

رلموعة متنوعة من ادلشاريع ادلبتكرة للطلبة والباحثُت يصل عددىا إذل  54مشروع ناشئ ( 15منها مبثابة
فكرة مشروع والباقي كنموذج أورل للمشروع) ،باإلضافة إذل ختريج مخس مؤسسات ناشئة استفادت من
خدمات الدعم وادلرافقة اليت تقدمها ىاتو احلاضنة ،نذكرىا يف اآليت (حاضنة أعمال جامعة ادلسيلة،
:)2020
 مؤسسة حضنة صوالر212
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 -دراسة حالة حاضنة أعمال جامعة المسيلة-

 مؤسسة صناعة منتجات طبيعية للعناية بالبشرة مؤسسة حضنة للبيئة والرسكلة مؤسسة الصناعات الغذائية "قناعة" ( Sarl vision intekشركة خدمات وىندسة متخصصة يف الصيانة الصناعية وادلساعدةالتقنية واإلدارة والتحكم عن بعد وتكنولوجيا ادلعلومات الصناعية).
 .5خاتمة:
لقد مت يف ىاتو الدراسة التطرق إذل حاضنات االعمال اجلامعية كدعامة للمؤسسات الناشئة
باجلزائر ،من أجل معرفة اآللية اليت تسهم من خالذلا حاضنة اعمال جامعة ادلسيلة يف دعم ومرافقة حاملي
الـمشاريع الـمبتكرة يف إنشاء مؤسساهتم الناشئة.
خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج ندرجها في اآلتي:
 تعمل حاضنات األعمال على زيادة نسب صلاح واستمرار ادلؤسسات الناشئة ،من خالل توفَتالتوجيو اإلداري وادلساعدة الفنية واالستشارات ادلصممة خصيصاً للمؤسسات الناشئة ،شلا غلعل
خلرغلي احلاضنة دور يف خلق فرص عمل وتقوية االقتصاد الوطٍت؛
 تلعب حاضنات االعمال اجلامعية دوراً مهماً يف توظيف نتائج البحث العلمي واالبتكاراتواالبداعات وحتويلها إذل مشاريع منتجة؛
 شهدت اجلزائر يف السنوات األخَتة تطورا يف رلال ريادة االعمال ،خاصة يف حركة تأسيسحاضنات االعمال كدعامة للتحول إذل اقتصاد الشركات الناشئة ،حبيث مت تأسيس حاضنات
أعمال متخصصة يف احتضان وتسريع ظلو الشركات الناشئة باجلزائر؛
 يتمحور اىتمام حاضنة أعمال جامعة ادلسيلة حول ّرواد األعمال من ذوي الكفاءات اجلامعيةالطلبة والباحثُت ،القادرين على تسخَت التقنيات التكنولوجية احلديثة لتقدمي مشاريع ،ومؤسسات
ناشئة ذات أفكار إبداعية على اختالف أنواعها؛
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 تقدم حاضنة أعمال جامعة ادلسيلة خدمات التدريب واالستشارات حلاملي األفكار وادلشاريعاالبتكارية ،باإلضافة إذل تقدمي الدعم ادلادي وتذليل العراقيل البَتوقراطية اليت يتعرضون ذلا خالل
مراحل جتسيد فكرة ادلؤسسة الناشئة؛
 وقعت حاضنة أعمال جامعة ادلسيلة اتفاقيات شراكة مع بعض اذليئات الداعمة من أجلالتواصل مع رواد االعمال للحصول على الدعم ادلناسب لشركاهتم الناشئة؛
 أسهمت حاضنة أعمال جامعة ادلسيلة يف ختريج مخس مؤسسات ناشئة ،استفادت من سلتلفخدمات الدعم وادلرافقة اليت تقدمها.
انطالقاً من النتائج السابقة يمكن تقديم التوصيات التالية:
سلصصة للـمؤسسات الناشئة ،مع إعطاء األولوية للمناطق اليت تتوفر فيها
 يتوجب هتيئة مساحات ّإمكانات كبَتة من حاملي الـمشاريع الـمبتكرة؛

 ضرورة هتيئة الظروف ادلالئمة إلنشاء حاضنات االعمال اجلامعية على مستوى سلتلف اجلامعاتاجلزائرية ،وتثمُت دور ادلنشئة منها يف مرافقة ادلؤسسات الناشئة وريادة االعمال ،مبا ؼلدم تنمية
تطوير االقتصاد الوطٍت؛
 ضرورة تنظيم ملتقيات وندوات حتسيسية حول أعلية حاضنات االعمال اجلامعية يف دعم ومرافقةادلؤسسات الناشئة.
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