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 الملخص

المشاريع مرافقة احتضان و  ، أهميةبعض دول الشرق األوسطمبكرا ومنها العربية العديد من الدول أدركت 
من خالل  ر الجديدة عبر مختلف مراحل نمو المؤسسة وتحويلها إلى فرص استثمارية ناجحة،واألفكا

 قدرات التنافسية واإلنتاجيةال رتطويو  ةتنميالبرامج والمبادرات التي تصب في صالح تبنيها لمجموعة من 
 لرواد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة. 

لوجية، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، اإلبداع، الحاضنات الصناعية والتكنو الكلمات المفتاحية: 
 .Flat6Labs، برنامج الحاضنة االبتكار، ريادة األعمال، االستشارة والمرافقة، دول الشرق األوسط

 

résumé 

L’incubateur considéré comme un organisme complète au but de renforcement les idées 

et encourage  la création des  petites entreprise tout sella dans un environnement des service 

complète et disponible ver la création et développement des PME.  

Dans cela les incubateur technologique s’occupe a des recherche pratique et développé 

les idées parfait, a un but de transforme ces idées d’un étape de recherche  ver l’étape de 

réalisation. 

Mots clés: incubateurs industriels et technologiques, les petites et moyennes entreprises, 

la créativité, l'innovation, l'entrepreneuriat, de conseil et d'accompagnement, le Moyen-

Orient, Flat6Labs programme d'incubateur. 

 المقدمة

، هو افتقارها عربيةغيرة والمتوسطة في الدول الالتحدي الكبير المطروح اليوم أمام المؤسسات الص

مستمرة بسبب تراكم ال والقدرة على تحقيق اإلبداع واالبتكار وتجديده بصفة دائمة ولمقومات ريادة األعم

لين القائمين الفني ألغلب المسؤوضعف مستوى التأهيل العلمي و متهامجموعة من األسباب، تأتي في مقد

خاطرة والتواصل والثقة غياب القدرات الشخصية للقيادة كالقدرة على تحمل المعلى هذه المؤسسات و

mailto:letaie223@yahoo.fr


2 

 

التشريعي، ما يؤثر سلبا على قدراتهم في لة التحفيزي والمالي ومن جهة وإلى غياب دعم الدوبالنفس 

إطار رؤية مستقبلية تضمن النمو في  االستراتيجياتوير وصياغة األهداف والسياسات اإلدارة والتسي

 االستمرار.و

هذه التحديات، تبرز أهمية تفعيل الحاضنات التكنولوجية، لما توفره من فرص أمام فتح  أمام

ستشارة مجاالت للرعاية والمرافقة واالحتضان للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجاالت التمويل واال

 والتكوين والتأهيل.  

 
 المتوسطة:   لمؤسسات الصغيرة ومدخل ل -1

                                                                  تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة -1-1-

المتوسطة هي مؤسسة بينها على أن المؤسسات الصغيرة وتتالقي فيما و كل التعارف تجتمع

 دية مثلها مثل بقية المؤسسات األخرى أي أنها:اقتصا
لذي يقوم بإدارة و يديره المالك امتع باستقاللية الذاتية، يملكه و" كل مشروع اقتصادي حي يت

جهة الخدمات، تكون موالجمع بينها بغية إنتاج السلع و توليفها وتنظيم وسائل وعناصر اإلنتاج و

منه لتحقيق عوائد ممكنة في ظل نشاط يتمتع بدرجة االستفادة للسوق ليستحوذ على جزء منه و

 مخاطرة ممكنة ". 
ف التي أعطيت للمؤسسات الصغيرة في ظل هذا التعريف للمؤسسة االقتصادية، تنطلق كل التعار     

 2األوروبي االتحادالمتوسطة، باختالف نظرة الجهة المصدرة له، ومن جملة هذه التعارف نذكر تعريف و

المؤسسات الصغيرة في تعريف   CE/361/2003رقم التعليمة  2003ماي  6ي اعتمد  ف الذي

 الحصيلة السنوية.لنشاط المعبر عنه برقم األعمال والمتوسطة على أساس معيار عدد العمال و حجم او

 م على النحو التالي: األوروبي تصنف الصناعات ال ص و االتحادحسب التعليمة المعتمدة من 

سب إلى أي عامل وتتمتع باالستقاللية وال تنت 250ة هي كل صناعة توظف أقل من المؤسسة المتوسط -

 €مليون  43و ميزانيتها التقنية ال تتجاوز  €مليون  50رقم أعمالها ال يتجاوز مؤسسة اقتصادية أخرى و

 حسب هذه التعليمة تنقسم المؤسسة الصغيرة والمتوسطة إلى: 

 .€مليون 10حصيلة سنوية أقل من عامل تحقق رقم أعمال و 50أقل من المؤسسات الصغيرة توظف  -
تحقق رقم أعمال وحصيلة سنوية عمال و 10توظف أقل من  Micro Entrepriseمؤسسة جد صغيرة  -

 .3من قانون تجديد االقتصاد 51، كما اعتمدت فرنسا نفس التعريف من خالل المادة  €مليون  2

 

 
 (1الشكل رقم )

 المتوسطةاألوروبي للمؤسسات الصغيرة و االتحادتعريف المعايير المعتمدة في 

 €الوحدة: 
 

          
      

 

الحصيلة 

 السنوية

رقم 
 األعمال
 السنوي

≤ 43 

  مليون

العمالة 

 الموظفة

≤ 50  

 مليون 

صنف 

 المؤسسة

مؤسسة  250 >

 متوسطة

 أو
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 الباحث. من إعداد المصدر:

 

المستثمر وهي  المال رأس على معيار باالعتماد والمتوسطة الصغيرة المؤسسات اليابان عرف كما
 .4 عامل  300من أقل العمال وعدد ،¥ مليون   50من أقل التي يكون رأسمالها 

عامال في  25عامل و أقل من  19تعرفها اندونيسيا على أنها تلك المؤسسات التي يعمل بها أقل من 

 عامال في الفلبين. 99ماليزيا و أقل من 

أما في كندا فتعرف جمعية البنوك الكندية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة على أساس معيار عدد 

ظفين، فهي تعتبر أن المؤسسة الصغيرة هي كل مؤسسة تنشط في مجال الصناعة و توظف العمال المو

عامل هي  499عامل في مجال الخدمات، وكل مؤسسة توظف أقل من  50عامل و أقل من  100أقل من 

 .  5عمال هي مؤسسة جد مصغرة 5كل مؤسسة توظف أقل من مؤسسة متوسطة، و

تحديدا  م منذ االستقالليعرف مفهوم المؤسسات ال ص و فلم أما في ما يخص تعريف الجزائر،

المتضمن القانون  2001ديسمبر  12في  18 – 01القانون رقم أن تم  إصدار واضحا إلى غاية 

النقص الفادح ويعطي تعريفا  التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الذي جاء ليعالج هذا

يحدد التدابير الكفيلة لمساعدتها ودعم ترقيتها في ظل التوجهات واضحا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة و

 الجديد لالقتصاد الوطني نحو اقتصاد السوق.

والمتوسطة تعرف المؤسسة الـ  من القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة 4حسب المادة 

تستوفي معايير االستقاللية  م مهما كانت طبيعتها القانونية بأنها كل مؤسسة إنتاج السلع أو الخدمات ص و

مليار دج أو ال تتجاوز مجموع  2شخص، ال يتجاوز رقم أعمالها السنوي  250إلى  01تقوم بتشغيل من 

 .6 مليون دج 500حصيلتها السنوية 

عامل ويكون رقم أعمالها ما  250إلى  50تعرف المؤسسة المتوسطة بأنها كل مؤسسة تشغل ما بين  -

 مليون دج . 500و  100مليار دج أو تتراوح  حصيلتها السنوية ما بين  2مليون و  200بين 

عامل وال يتجاوز رقم أعمالها  49إلى  10تعرف المؤسسة الصغيرة بأنها كل مؤسسة تشغل ما بين  -

 مليون دج.  100مليون دج أو ال يتجاوز مجموع حصيلتها السنوية  200السنوي 
عمال وتحقق رقم أعمال أقل من  09إلى  01مؤسسة تشغل من  تعرف المؤسسة المصغرة على أنها كل -

 ماليين دج.  10مليون دج أو يتجاوز مجموع حصيلتها السنوية  20

 

مؤسسة 
 صغيرة

مؤسسة 
 مصغرة

≤ 10  

 مليون 

≤ 2  

 مليون 

≤ 10  

 مليون 

≤ 2  

 مليون 
 

< 50 

< 10 

 أو

 أو

 أو
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 المعايير المعتمدة في تعريف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر  (1)الجدول رقم

 : دج الوحدة                                                                                      

الحصيلة  رقم األعمال العمالة الموظفة حجم المؤسسة
 السنوية

 مليون   100 مليون   20 9 – 1 مصغرة
 مليون   200 مليون   100 49 – 10 صغيرة

  2–مليون  200 250 – 50 متوسطة
 مليار

100– 500 
 مليون 

Source : Loi d’orientation sur la promotion de la petite et moyenne entreprise/petite et moyenne 
industrie, op.cit ,p6. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 و المتوسطة ودورها في التنمية: المؤسسات الصغيرة -1-2-

 وجزءتعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  قطاعا فعاال وحيويـا في النشاط االقتصادي العالمي  

، لما تتمتع به من قدرة كبيرة على خلق الثروة واستحداث قتصادية واجتماعيةنجاح أي سياسة امهما في 

 . 7مناصب شغل جديدة، حيث نجدها تساهم بـتوفير نسب عالية من مناصب الشغل في الدول المتقدمة
كما أنها أصبحت في ظل التحوالت االقتصادية العالمية تلعب اليوم دورا حيويا وأساسي ال يمكن 

فاله في التنمية االقتصادية واالجتماعية، هذا ما تأكده األرقام االقتصادية إذ يعرف عددها تجاوزه أو إغ

 %99تزايدا مستمرا من إجمالي المؤسسات االقتصادية الناشطة في أغلب الدول المتقدمة، إذ نجدها تشكل 

 .   8ة ومتوسطةمليون مؤسسة صغير 20األوروبي بما يعادل  االتحادمن إجمالي المؤسسات الناشطة في 

نظرا ألهمية هذه المؤسسات أخذت معظم الدول النامية تركز جهودها على إقامة وتشجيع مثل هذا 

 النوع من المؤسسات، خاصة بعد ما أن أثبتت قدرتها على معالجة العديد من المشاكل االقتصادية  

لى توظيف اليد لقدراتها الكبيرة عاالجتماعية، حيث أصبحت تمثل اليوم قاطرة النمو والتنمية االقتصادية و

يل المدخرات الصغيرة واستغالل وتطوير المهارات الفردية والفنية واإلنتاجية تحوالعاملة وتوجيه و

 ....الخ .

بحكم التجربة ولغة األرقام أصبحت المؤسسات الصغيرة و المتوسطة تمثل جانبا هاما من النشاط 

ريضة موزعة على كافة أنحاء المناطق الجغرافية، فال فرق أن االقتصادي ألي دولة، باعتبارها قاعدة ع

يكون اإلقليم صناعيا أو زراعيا أو سياحيا فهذه المؤسسات في الغالب مرتبطة بالمستهلك مباشرة، بمعنى 

ومتطلبات الحياة الضرورية  أنها تنتج سلعا وخدمات استهالكية تتوقف عليها في الكثير من األحيان حركة

 اللها عجلة االقتصاد، مثل الورش ومكاتب السفريات ومراكز التسويق ... الخ.وتسير من خ
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األمر اآلخر أن هذه المؤسسات تستوعب طاقات هائلة من القوى العاملة بمختلف أنواعها مؤهلة أو غير 

مؤهلة، فمن المعروف لدى العام والخاص أن فرص العمل قد أصبحت محدودة بحكم األزمات والمشاكل 

ادية التي تعاني منها مختلف دول العالم النامية والمتقدمة، وبالتالي فإن تشجيع شخص أو مجموعة االقتص

صغيرا أو متوسط قد يشكل فرصة عمل لهم وامتحانا لقدراتهم وإمكاناتهم :من األشخاص إلقامة مشروع 

آخرين يجدون على أرض الواقع؛ وفي حالة النجاح قد يستوعب هذا المشروع عشرين أو ثالثين عامال 

من خالله فرصتهم في العمل، ما يعني أن نسبة عالية من القوى العاملة ستستوعبها هذه المؤسسات. من 

جهة أخرى فإن المؤسسات الكبيرة والشركات ذات اإلنتاج الهائل والنشاط الواسع تحتاج إلى  المؤسسات 

ه قد تم في معامله وورشه بنسبة الصغيرة و المتوسطة، إذ ال يوجد مصنع في العالم يزعم أن إنتاج

المتوسطة واالستفادة من الصغيرة و ، بل ال بد من أن يوجد تكامل وتداخل مع  المؤسسات 100%

 السيارات ال بد وأن تأخذ  خدماتها ومنتجاتها لدعم المؤسسات الكبيرة، فمثال صناعة

ثة وبالتالي فهي بحاجة إلى الخراطيم من جهة والبطارية من جهة أخرى والقطع الصغيرة من جهة ثال

 المؤسسات المغذية والوسيطة التي تقدمها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

تجارب الدول المتقدمة في ميدان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تفيد أن هذه المؤسسات تساهم في      

إلى  2002تدة من مليون منصب شغل حيث سمحت خالل الفترة المم 87دول االتحاد األوروبي بتوفير 

 16من مناصب الشغل المستحدثة، حسب ما جاء به تقرير اللجنة األوروبية في  %85بتوفير   2010

 . 9من الناتج الوطني الخام %58مجموع توظيف اليد العاملة و  %67، فهي تساهم بحوالي  2012جانفي 
 معوقات تنمية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة: 1-3

مية، يواجه النافي مختلف دول العالم المتقدمة و  لمؤسسات الصغيرة والمتوسطةنمو وتطور قطاع ا 
العراقيل التي تختلف من منطقة ألخرى ومن نشاط آلخر غير أن هناك بعض مجموعة من الصعوبات و 

من  ،10المشاكل التي تعتبر مشاكل مشتركة ومتعارف عليها تواجه هذه المؤسسات في كافة أنحاء العالم
 نوضح أهمها فيما يلي:لمعوقات المالية والتسويقية واإلدارية أبرزها ا

 المعوقات المالية -1-3-1-
المتوسطة بالضعف وعدم القدرة على إعداد التنبؤات المالية يرة و تتميز إدارة المؤسسات الصغ

ذه المقبوضات المالية، ما قد يعرض هضرورية لتقدير حجم االحتياجات و  لألنشطة مشاريعها والتي تعد
المؤسسات للوقوع في فخ العسر المالي أو مشاكل مالية نتيجة عدم توافر الموارد المالية الالزمة بالحجم 

م تعتمد في معظم المؤسسات ال ص و ب ما يعرضها لدرجة مخاطرة عالية، ذلك أن وفي التوقيت المناس
لتسديد التكاليف االستثمارية  بداية إنشاءها وتشغيلها على المدخرات الشخصية الصغيرة التي ال تكفي حتى

شاكل التي تواجه المؤسسات ال ص وم أهم المو  االبتدائية؛ ويعتبر تأمين مصادر تمويل خارجية من أكبر
القائمين عندها طموحات أصحاب هذه المؤسسات و  العقبة التي تتوقفحيث يمثل نقص السيولة الهاجس و 

مرتفعة نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل بها بمعدالت في تحقيق هوامش ربح عليها، ما يؤثر على قدرتها 
أكبر من معدالت الزيادة في إيرادات النشاط، أو بسبب االنخفاض في اإليرادات نتيجة تدني قيمة 

 المبيعات  بسبب ضعف الحصة السوقية أو شدة المنافسة .
 التنظيمية والتسويقية:المعوقات اإلدارية و -1-3-2-
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ستثمار ، فعليه يتوقف نجاح أو فشل االبدور محوري وفاعلم ات ال ص ويقوم المدير في المؤسس

عدم قدرة المالك ية تقع عليه وحده بصفته المالك والمسير ومتخذ القرار والتنظيمألن المسؤولية اإلدارية و

 استمراره.  ينعكس سلبا على نجاح االستثمار والقيام بمسؤولياته بالشكل الصحيح س

األساليب المستخدمة في  م فضال عن بساطةفي المؤسسات ال ص و 11يط الفعليتخطإن غياب ال     

اتخاذ القرارات، وضعف الكفاءة المهنية في اإلدارة و ل المعلومات، نتيجة قلة الخبرة وتحليمعالجة و

ئولة على القيادة ووضع البرامج والسياسات التأهيل العلمي للكوادر البشرية المسالمستوي و

رات وعدم فعالية أنظمة التوجيه يات المستقبلية، فضال عن غياب التنسيق بين مختلف اإلدااالستراتيجو

ت ما يحد من قدرتها على التطور الرقابة، كلها عوامل غير مساعدة ترتبط بأداء أغلب هذه المؤسساو

 النمو.و

تابعة صاحب المشروع الصغيرة بين اإلدارة و الملكية، انطالقا من حرصه الشديد على مجمع 

ة المسؤوليغير أن هذا الجمع بين الملكية و وتنفيذ كل صغيرة وكبيرة في نشاط المشروع لضمان نجاحه،

 بيروقراطية قد تنعكس سلبا على أداء المؤسسة .من شأنه أن يتحول إلى مركزية و

 :أسباب متعلقة بتكوين وتأهيل الموارد البشرية -1-3-3

ى الحصول على المعلومات بسهولة مدربة فنيا وإداريا والقادرة علقلة توفر اليد العاملة المؤهلة وال 

التقنية لإلنتاج من خالل ب المعرفة لتطوير الطرق الفنية وتحليلها للخروج بقرارات سليمة  واكتساو

التجديد واالبداع، تعتبر من ضمن الصعوبات التى تعيق تنمية واستمرارية المؤسسات الصغيرة 

 والمتوسطة.

و االقتصاد باتت وسيلة هامة  12معلومة في ظل التحوالت السريعة التي يشهدها السوق ذلك أن ال
وضرورية ألي نشاط اقتصادي، وتوفيرها أصبح من األمور األساسية ألي منشأة مثل البيانات 

 المواد األولية، ومدخالت اإلنتاج والمؤسساتتصاد الكلي والتجارة الخارجية، و واإلحصاءات المتعلقة باالق
المنافسة، والمعلومات الخاصة بالسوق والمعارض المحلية والخارجية، هذا باإلضافة إلى المعلومات الفنية 
المتعلقة بتكنولوجيات اإلنتاج ومصادر المعدات، كلها أصبحت معلومات ضرورية  لضمان استمرارية 

  المنشأة و تطوير قدراتها التنافسية.
غيرة من العمليات التي قد تقف عثرة في سبيل تحقيق عملية التسويق لمنتجات المؤسسات الص

نجاحها، إذا لم يكن مدير المشروع على دراية كافية بإمكانيات تسويق منتجاته، وبسلوك المستهلك 
م في أسواق ى قرارات الشراء واحتياجات السوق، إذ تعمل معظم المؤسسات ال ص و والعوامل المؤثرة عل

را النخفاض حجم التكاليف االستثمارية فيها) صناعات إنتاج األثاث، تتميز بسهولة الدخول إليها نظ
من  أكياس البالستيك، المالبس الجاهزة، المنظفات الصناعية...(، ما يساعد ويشجع على دخول الكثير

ممارسة نفس النشاط، السبب الذي يؤدي إلى تخفيض الحصة التسويقية المستثمرين في هذه األسواق و 
 واشتداد حدة المنافسة.لهذه المؤسسات 

م المزيد من االهتمام ألنشطة اإلنتاج والتمويل بينما معظم المؤسسات ال ص و  تعطى اإلدارة في
يقل اهتمامها باألنشطة التسويقية بصورة ملحوظة، مع أن هذه العملية التي تحتاج إلى التعرف على 

تسعيره وفقا لقدرات العمالء والقيام احتياجات العمالء وتصميم المنتج بشكل يلبي هذه االحتياجات و 
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تبر من األركان األساسية لنجاح بعمليات الترويج المناسبة له وفتح أسواق جديدة بالداخل والخارج، تع
 استمرار هذه المؤسسات .و 
 المرتبطة بالبيئة الخارجية:  معوقاتال-1-3-4-

صناعة وليس لصاحب المشروع العراقيل الخارجية  التي تقع خارج نطاق الهي مجموعة األسباب و 
دين القصير والطويل القدرة على التدخل فيها بشكل مباشر، غير أنها تؤثر في أداء المشروع على األم

 االقتصادية والتشريعات. السياسات السوق المحلي والخارجي و ظروف ومتغيرات هذه العوامل ومن بين أهم 
 
 ات الصغيرة و المتوسطة: دعم تنافسية المؤسسالحاضنات التكنولوجية و  -2-

المتوسطة في مجال تطوير مة لدعم نمو المؤسسات الصغيرة و تمثل الحاضنات التكنولوجية أداة ها     
وتنمية وتسويق منتجاتها وخاصة القائمة على المبادرات التكنولوجية الفردية، التي تحقق معدالت نمو 

جاح في ظل المنافسة المتزايدة، وقد حدث تزايد عالية وسريعة داخل الحاضنة من ناحية تحسين فرص الن
سريع في أعداد الحاضنات حيث تضاعف عددها عشر مرات خالل السنوات العشرة األخيرة ليصل إلى 

 . 13 حاضنة بالدول النامية 1700حاضنة على مستوى العالم منها  3500أكثر من 
 :14يمكن تعريف الحاضنات التكنولوجية

ية تعمل على تشجيع ودعم الشباب المبادر من أصحاب األفكار اإلبداعية الذين ال بأنها   "مؤسسة تنمو  
يملكون الموارد المالية أو الخبرة العالية لتحقيق مشاريعهم وأفكارهم؛ حيث يتم خالل فترة الحضانة تقديم 

نتاجية وتسويقية ومالية وقانونية وصوال إلىان العمل وخدمات استشارية فنية و مك دارية وا  تأسيس مؤسسة  ا 
 وربما بدء اإلنتاج والعمل الفعلي خالل فترة زمنية محددة  ". 

تعتبر الحاضنة إطار يدعم ويمكن أصحاب المشاريع ورجال األعمال من تبني األفكار التكنولوجية 
طة وصوال لنقخذ األفكار وتطويرها واستثمارها المبتكرة من قبل الخبراء والمفكرين على حد سواء؛ إذ تقوم بأ

 يمكن من خاللها جذب استثمارات القطاع الخاص. 
غالًبا ما تنشأ الحاضنات التكنولوجية في المؤسسات العلمية  كالجامعات أو المعاهد لالستفادة من      

الخدمات والخبراء بأجور زهيدة، وهناك عدد من الشركات الكبرى في الدول الصناعية تبنت الفكرة 
ألفكار المبدعة وتقديم رأسمال مجازف لمساعدة الشباب في تأسيس مؤسساتهم الجتذاب المواهب الشابة وا

 الصغيرة الخاصة، بحيث تمتلك الحاضنة أسهًما في هذه الشركات.
مع انتشار شبكة اإلنترنت يمكن إقامة الحاضنات االفتراضية في أي مكان كونها تحتاج لمكان عمل 

 ا والجهات التي يحتاجون إليها.محدود المساحة لتقوم بصلة الوصل بين منتسبيه
 :15مميزات الحاضنة التكنولوجية -2-1-

تتميز الحاضنات التكنولوجية بوجود وحدات الدعم العلمي والتكنولوجي، التي تقام بالتعاون مع       
الجامعات ومراكز األبحاث، وتهدف إلى االستفادة من األبحاث العلمية واالبتكارات التكنولوجية وتحويلها 
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إلى مشروعات ناجحة من خالل االعتماد على البنية األساسية لهذه الجامعات من معامل وورش وأجهزة 
بحوث، باإلضافة إلى أعضاء هيئة التدريس والباحثين والعاملين، وتهدف الحاضنات التكنولوجية أساًسا 

حاب المال واألعمال إلى تسويق العلوم التكنولوجية من خالل التعاقدات واالتفاقات التي تتم بين أص
 للتنمية االقتصادية.  كاستراتيجيةوتطبيقات البحث العلمي، فهي إذن ترتكز على الشراكة والتعاون 

تستطيع الحاضنات التكنولوجية دعم مجهودات المجتمع في إقامة تنمية تكنولوجية حقيقية وتنشيط البحث  
داعية والباحثين واألكاديميين ومجتمع االستثمار العلمي، من خالل رعاية التعاون بين أصحاب األفكار اإلب

واضحة لدعم برامج  وطنية تمد في أساسها على وجود سياسات و والجهات التمويلية، هذه الشراكة تع
أبحاث أكاديمية وتنمية التكنولوجيا واإلبداع واالبتكار ووجود قطاع اقتصادي خاص نشيط ومتطور و 

 ة للتطبيق.    واختراعات ذات جدوى اقتصادية وقابل
 أهداف الحاضنة التكنولوجية:و  أهمية -2-2-
 16:تتمثل أهم أهداف الحاضنات التكنولوجية في 
الحاضنات التكنولوجية تقوم بتسويق ونقل التكنولوجيا فهي ترتبط بمؤسسات البحث والتعليم مثل  -

 الجامعات وبعض مراكز التكنولوجيا؛
ورعاية وتفعيل نتائج البحوث التكنولوجية وتحويلها إلى  تركز الحاضنات التكنولوجية على دعم -

 مشروعات صغيرة، وهي بهذا أداة فعالة من أدوات التنمية والتطوير التكنولوجي؛
الحاضنات ذات توجه عام، يتصل بدعم الصناعة بشكل علمي ورفع الكفاءة العلمية والتقنية للصناعة  -

قيقه في المقام األول هو تحصين الصناعة المحلية من المحلية، ما يعني أن الهدف الذي تسعى لتح
 التراجع ودعم قدراتها التنافسية وحشد القدرات العلمية والتكنولوجية لخدمتها وتطويرها؛

الحاضنات تخلق تواصل بين الجامعات ومراكز التدريب ومراكز البحث العلمي ومختلف األنشطة  -
ت وتسويقها للمستثمرين، وتخلق لطالب الدراسات العليا االقتصادية، ما يساعد في تسويق االختراعا

 والباحثين استخدام أمثل لكفاءاتهم  وقدراتهم وتشجيع مبادراتهم؛
ال واالبتكارات ليس فقط من حيث دورها االقتصادي، بل أيضًا من حيث ُينظر إلى حاضنات األعم -

كونها فعالة لها أهميتها في مواجهة المشاكل االجتماعية كالبطالة والفقر والتفكك االجتماعي وغيرها من 
 المشاكل والسلوكيات االجتماعية المنحرفة؛ 

تحتية التكنولوجية المحلية ذات األهمية تساعد حاضنات األعمال التكنولوجية على تطوير القدرات ال -
ي تسهيل الحصول على التكنولوجيا وتحويل األبحاث فة االقتصادية، من خالل المساهمة الكبيرة في التنمي

 الناجحة إلى فرص تسويقية؛
تقديم المشورة في اإلدارة والتخطيط والتدريب والتسويق، وتقديم الدعم الفني من خالل باحثين وتقنيين  -
 16أدوات تقنية مساعدة؛ كما تسهل هذه الحاضنات في الحصول على التمويل الالزم؛ و 
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االستفادة من صالت الحاضنة مع اتحاد الحاضنات في عدد من الدول السباقة في مساعدة القاطنين  -
 فيها للحصول على معلومات علمية وفنية وصناعية ودعم فني من تلك الحاضنات وحسب الحاجة؛

البنوك مع تقديم توصيات حول لية االتصال بالمؤسسات المالية و اعدات في مجال تسهيل عمتقديم مس -
 جدوى المشاريع المقترحة، وكذلك تقديم المقترحات حول مبالغ التمويل الالزمة؛

علمية) الجامعات المساعدة في إقامة الصلة المناسبة وحسب المشروع بين المحتضن والجهات ال -
ألبحاث( الستخدام المخابر والتجهيزات ولمساعدتها في الحصول على االستشارة ا والمعاهد ومخابر

 العلمية والفنية المطلوبة؛
المساعدة في إقامة الصلة المناسبة وحسب المشروع بين المحتضن والورشات الفنية في األسواق  -

تبنيه وتصنيعه  والمؤسسات الصناعية التي تساعده على تنفيذ منتجه أو تصنيع نماذج منه أو حتى
 بالكامل؛

دارية  - دورات تدريب حول بعض و  المتوسطةمكثفة لفائدة المؤسسات الصغيرة و إقامة دورات تأهيل فنية وا 
 القضايا ذات العالقة بنجاح المشروع صاحب العالقة؛

 تشخيص السوق المحلية وربما الخارجية لتسويق منتجاته، ة المقيم في الحاضنة على دراسة و مساعد -
 في تأمين المواد األولية الالزمة والمشاركة في المعارض المحلية وربما الدولية لعرض منتجاته؛و 
يمكن للحاضنة أن تنشأ صندوق مالي لتقديم التمويل قصير األجل للمحتضن وربما المشاركة في  -

 المشاريع لتأمين دخل يساعد على االستمرار في المستقبل.
ة  دورًا أساسيا في تنمية القدرات التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تلعب الحاضنة التكنولوجي    

النمو السريع، وتقديم تسهيالت  من خالل احتضان ورعاية ذوي األفكار اإلبداعية والمشروعات ذات
خدمات أساسية مشتركة لدعم المبادرين لبدء مشاريعهم الجديدة على أسس ومعايير متطورة قائمة على و 
االستشارات الفنية و اإلمكانيات الفنية والتقنية الموارد المالية المناسبة و ع واالبتكار، من خالل توفير بدا اإل

 المتخصصة والمساعدات التسويقية.
يشمل االبتكار عمليات التطوير المتعلقة بالمنتجات سواء إدخال منتجات أو خدمات جديدة أو      
 سيع األسواق الالزمة لها.تو ة ثبت نجاحها تجاريا، أو تجديد و محسن

أما االبتكار والتطوير في العمليات و األساليب،  فيتصل باستغالل و تطوير عملية أو أسلوب في اإلدارة 
جديدة في  أو الصناعة أو التوزيع، أو اعتماد طريقة جديدة للخدمة، من خالل االعتماد على طرائق

 العرض، والتوزيع.اإلدارة،  واإلنتاج، و 
دة التي تزيد من كفاءة التطوير في مجال التنظيم، فهو االستغالل الناجح لألفكار الجدياالبتكار و أما     

دارة، وتنظيم العمل استخدام الموارد البشرية، ويعنى هذا النوع من االبتكار بإدخال تغيرات على اإلاإلدارة و 
 ظروفه، ومهارات القوى العاملة.و 
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ءها بالنفاذ إلى األسواق جديدة التطوير تملك القدرة على تحسن أداو  مؤسسات التي تسعى إلى االبتكارال 
المؤسسات المبتكرة، فرق في القدرة على المنافسة بين زيادة أرباحها؛ أما الوزيادة حصتها في السوق و 

 هكذا تؤثر القدرة االبتكارية ألي مؤسسة علىفروق قدرتها االبتكارية وفي معدل هذا االبتكار، و فيرجع إلى 
 قدرتها التنافسية في السوق.

 
 
 
 
 ودوره في دعم وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (Flat6Labsبرنامج حاضنة األعمال ) -3-

  :دول الشرق األوسط وشمال إفريقيافي 
 والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تنمية مجال في تجارب دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا معظم     
بالدور األساسي للحاضنات التكنولوجية في دعم رواد األعمال وأصحاب  اإلقرار في بدأالم حيث من تلتقي

 بكونها أيًضا تلتقي كما المشاريع الصغيرة التي تمثل النسبة الكبرى من المؤسسات الناشطة في االقتصاد،
ن دولة وما وفر لها م بكل الخاصة ظل الظروف في جزئية بصفة أهدافها تحقيق في نجحت تجارب

 .األخرى  الدول تجارب عن تميزها تجربة دولة فلكل ذلك ومع امكانيات مادية،
الفكرة، ال يسعنا تحليل كل جوانب هذه التجربة نظرا لتعدد البرامج واختالف  هذه تحليل لمحاولة سعينا في

فعيل باستعراض جانب بسيط  من تجربة تطوير وت أشكالها وطبيعة الجهات القائمة عليها، لذا سنكتفي 
هم دور الحاضنات التكنولوجية على مستوى دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا من خالل تحليل أحد أ 

 الذي يشمل ثالث دول.Flat6Labs المتمثل في برنامجبرامج الحاضنات التكنولوجية و 
Flat6Labs األعمال والشركات الناشئة  ورعايةبرنامج لحاضنة تعمل على دعم وتطوير  هو

ي مراحله األولى تنشط على مستوى ثالث دول من دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا و هي ف الصغيرة
حاضنة القاهرة سنة ب مصر والمملكة العربية السعودية ودولة االمارات العربية المتحدة، حيث تم االنطالق

في دول  ، ويسعى البرنامج  للتوسع واالنتشار 2013وحاضنة المملكة العربية السعودية سنة  2011
 لتحقيق شغف لديهم ممن األعمال رواد في ويستثمر أخرى من نفس المنطقة في السنوات الالحقة، يرعى

متطورة وتجسيدها في شكل مشاريع ناجحة في مجال التكنولوجيا، ضمن اتفاق بين الطرفين يقضي  أفكار
شركة المنظمة من أسهم ال %20إلى  10على نسبة تقدر مابين  Flat6Labsباستحواذ الحاضنة 

                                                                                                            . للحاضنة
 األولي، حيث تحصل مجموعة من الخدمات في مجال التمويل Flat6Labs يقدم برنامج الحاضنة

  Flat6Labs إلى االنضمام بعد نقدا دوالر 20.000 إلى 15.000 الشركات التي وقع عليها القبول على
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 االستثمارات من المزيد لهم يوفر كما أنشئت التي الجديدة الشركات نمو تسريع في األولي التمويل يساعد
 األولي على أساس البلد الذي لشركائها التمويل وتقدم الحاضنة األموال رؤوس وأصحاب المستثمرين من

  :التالي تقع فيه، وفق
 

Flat6Labs Cairo  10 مقابل( دوالر 15,000 إلى 10,000) جنيه 100,000 إلى 70,000 من% 
 الشركة. أسهم نسبة من %15 إلى

Flat6Labs Jeddah ( دوالر 20,000 إلى 15,000)  سعودي ريال 80,000 إلى 50,000 من
 الشركة. أسهم نسبة من %20 إلى %15 مقابل

 بيئة المشروع، ويوفر فيها المقدم الحاضنة على يعتمد كله وهذا العينية الخدمات من العديد إلى باإلضافة
 التجارية، األعمال على التدريب االمتيازات  و اإلرشادات في مجاالت من و يقدم العديد متكاملة للعمل

 من موسعة شبكة خالل من مباشرة الناشئة الشركات Flat6Labs تدعم األعمال، وريادة التكنولوجيا
 .والمستثمرين  والمرشدين الشريكة اتالمؤسس

 الشركات إعطاء يتم حيث ،(Demo Day) العرض ليوم Flat6Labs تعد البرنامج فترة نهاية في    
ذا اإلعالم ووسائل للمستثمرين منتجاتهم لعرض فرصة الناشئة  في الناشئة الشركات تلك من أي نجحت وا 
 وتتلقي Flat6Labs من تخرج سوف الواعدة السوق  تإمكانا مع متوافق متكامل مشروع إلقامة مسعاها
 . مشروعها لتنمية إضافي تمويل
 االختيار وقوع وبمجرد برنامج إلى لالنضمام واعدة فرق  Flat6Labs 6 تختار الحاضنة أشهر، 4 كل
 قابلة ناشئة شركات باعتبارها العمل لبدء قابلة الفرق  تلك لتصبح الصحيح الطريق على وضعهم يتم

رشاد أولي تمويل فريق لكل تقدمو  كبيرا توسعا عللتوس  االمتيازات من والعديد للعمل ومكتب استراتيجي وا 
 تعمل و التجارية المشاريع على تركز عمل وورش وتدريب شركائنا مختلف من تمنح والخدمات

Flat6Labs  الخاصة مقترحاتها وتطوير منتجاتها، تعريف في بدء الناشئة الشركات مساعدة على أساسا 
 التابع التمويل على الحصول أجل من مشروعاتها وتسويق متوازنة، عمل خطة وبناء األساسية، بقيمها
  األساسي. للتمويل
يمكن أن تختلف الخدمات واإلمكانيات المقدمة من الحاضنة حسب موقع البلد الذي تنشط فيه، ففي       

 السعودية المشاريع في وتستثمر Flat6Labs Jeddah  المملكة العربية السعودية ترعى الحاضنة
 أصحاب وتشجيع مساعدة على لتعمل ،2013 عام في أطلقت وقد المتطورة األفكار وذات الالمعة

 ناجحة ناشئة شركة 25 لتخريج الصغيرة والمتوسطة خاصة في بداية سنوات نشاطها األولى، وهي تهدف
 للتطوير كل سنة. وقابلة
 التمويل يتلقى Flat6Labs Jeddah الناشئة الشركات حاضنة برنامج إلى املالنضم فريق اختيار بمجرد
 من والعديد العمل ومكاتب االستراتيجي، اإلرشاد إلى ،باإلضافة(ر.س 80,000 إلى 50,000) األولي
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 روح على تركز عمل وورش وتدريب ،+( دوالر 300,000 من أكثر) الشركاء من والخدمات االمتيازات
 خالل من الناشئة الشركات مساعدة على Flat6Labs  Jeddah وتعمل التجارية عمالاأل في الريادة
 تأسيس تم وقد والمستثمرين والمدربين والمستشارين التعليمية والمؤسسات الهيئات من واسعة شبكة

Flat6Labs Jeddah  شغف لديهم ممن السعوديين األعمال لرواد مبتكرة بيئة لتكون  األول المقام في 
 .وناجحة دائمة تجارية أعمال إلى أفكارهم ويللتح
 به اإلرشاد والتدريب في مجال ريادة األعمال و التسيير واإلدارة يقوم من أشهر 4الحاضنة  تقدم    

 300.000 من أكثر بقيمة ومنافع إضافة لالمتيازات مستوى، أعلى على مرشدون ومختصون مؤهلون 
 ،Mircrosoft، PayPal مثل رعاة متعاملين مع الحاضنة من اءلبن األعمال لرواد توفر  دوالر أمريكي

 . الخ ..Amazon Web Services خدمات
 الدعما سبق في المجاالت فة لمالخدمات إضالعديد من المزايا و ا Flat6Labsالحاضنة كما تقد      

 ولهذا الناشئة شركاتلل طويال وقتا وتستغرق  مكلفة القانونية المشورة تكون ، ففي أغلب األحيان القانوني
 األعمال ولرواد الناشئة، الشركات مع التعامل في المتخصصين المحامين من فريقتوفر الحاضنة  السبب

 .الفكرية والملكية واالتفاقات، القانونية والعقود الشركة، إنشاءفيما يخص  قانونية استشارات
 جنب إلى جنبا للعمل وفرصة الوسائل، بأحدث مجهزة عمل مساحات الناشئة للشركات الحاضنة قدمت     
 متنامية شبكة إلى المكاتب أفضل السبل للوصول وتوفر مماثلة مرحلة في األخرى  المشاريع أصحاب مع
 مفتوحه وهى العالم، أنحاء جميع فيالتكنولوجيا  وخدمات األعمال ورواد والمستثمرين األعمال رجال من
 .اإلنتاجية ادةوزي التفاعل لتسهيل مصممة مرنة بمساحة 

ما يسهل عليها  عمالءالو  مستثمرينالو  شركاءالو  األفرادتوفر الحاضنة شبكات ربط واتصال بمختلف     
 ومدراء التنفيذيين والرؤساء والدولية، المحلية والشركات الصناعة، خبراء مختلف معربط عالقات 

 الحكومية والكيانات الخدمات، قدميوم اإلعالم، ووسائل والمبتكرين، األكاديمية والمؤسسات الشركات
 .الحكومية غير والمنظمات
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 النتائج
مما سبق، نستنتج أن التكنولوجيا الجديدة التي تأتي نتيجة للبحث العلمي و التكنولوجي تنتقل من خالل 

ار في ابتكار برامج التعاون التي يشارك فيها الجامعيون و المؤسسات االقتصادية التي تمارس االستثم
 المنتجات الجديدة و تسويقها.                                           

 لتفعيل دور الحاضنات في تنمية القدرات التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ينبغي:
األفكار والتخطيط طويل  توفير االستراتيجيات المتطورة والعناصر البشرية القادرة على احتضان  -
 االستعانة ببيوت الخبرة العالمية المتخصصة لتسويق خدمات تلك المشروعات؛لمدى، و ا
التركيز على احتضان المشروعات الجديدة والتي تمر بمرحلة النمو، و التأكد من احتياجاتها  لبرنامج   -

 االحتضان في مجال الخدمات والبنية األساسية للحاضنة؛
 امل مساحتها لخدمة المشروعات الملتحقة؛تركيز خدمات الحاضنة واستخدام ك  -
 التقييم المستمر لبرنامج الحاضنات لضمان التطوير المستمر وتحسين األداء؛  -
 اختزال اإلجراءات الحكومية الروتينية من خالل شبكة المعلومات واالتصاالت المتخصصة؛   -
 تلزمات اإلنتاج وتنويعها؛توفير التكامل بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خالل تقديم مس  -
خلق فرص تدريبية لتخريج دفعات من العمالة الماهرة والكفاءات اإلدارية التنظيمية المناسبة                              -

على األفكار الجديدة والمتطورة للمشروعات ومراعاة عدم تكرارها  لالطالعمع تقديم قاعدة بيانات مناسبة 
 إيجابًا على إنتاجيتها؛بالقدر الذي ينعكس 

 تقديم الحوافز للمشروعات المتميزة بالحاضنة واستخدام مراكز للفحص والجودة لتقديم منتجات  -
 مالئمة لمواصفات الطلب العالمي؛

استخدام الحاضنات التكنولوجية في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ذات التخصصات التي تركز  -
 ميزة عالميًا، وربط حاضنات األعمال وبخاصة التكنولوجيةعلى المهارات الحرفية المت

 بالصناعات العلمية ومراكز البحوث العالمية بما يوفر قدرات تنافسية أكثر لهذه المؤسسات؛
 زيادة حجم التمويل المتاح للبحث والتطوير من خالل مجموعة متنوعة من األدوات المالية؛  -



14 

 

خاصة بالصناعات البحثية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تخصيص أجزاء من ميزانيات البحث ال -
 تعمل في أنشطة مختارة والتي يوجد لديها إمكانية لتحقيق ميزة تنافسية؛ 

 إلزام المؤسسات البحثية بتغطية أجزاء من تكاليفها من خالل البحوث المشتركة مع القطاع الخاص؛   - 
يات األنشطة المستوفية لشروط التمويل استنادا إلى قدرتها وضع معايير سليمة ومتوازنة لتحديد أولو  -

 التنافسية الحالية والمحتملة . 
زيادة الصالت الفعالة بين المؤسسات البحثية واألكاديمية المحلية والدولية التي يمكن من خاللها توفير   -

 المعرفة للقطاع الخاص . 
سسات األكاديمية في مجاالت مثل برامج البحث تشجيع التعاون المشترك بين القطاع الخاص والمؤ  -

 المشترك والتدريب في مرحلتي الدراسة الجامعية والدراسات العليا.
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