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إف تنمية أي اقتصاد توقف على ادلكانة اليت حيتلها البحث و التطوير يف األنشطة اليت دتارسها
سلتلف القطاعات ادلكونة للمجتمع ,ذلذا يتعني على كل اسًتاتيجية تنموية االرتكاز كلية على البحث
العلمي و التطوير التكنولوجي لبناء اقتصاد تنافسي قوي.
لبلوغ ىذه الغاية ,أصبح من الضروري على كل دولة رسم سياسة وطنية جديدة للبحث العلمي
والتطوير التكنولوجي هتدؼ بالدرجة األوذل إذل جتنيد كل الكفاءات اجلامعية و القدرات العلمية
ادلتواجدة عرب مراكز البحوث التابعة دلختلف قطاعات االقتصاد الوطين مع إعادة االعتبار لوظيفة
البحث و التطوير ,وجعلها احملرؾ األساسي للنمو االقتصادي ,و ذلك بتشجيع مشاريع البحث
والتطوير و اليت من ضمنها مشاريع اإلبداع.
أي أساس يتم اختيار و تقييم مشاريع اإلبداع التكنولوجي؟ و ما ىي مصادر دتويلها ؟
فعلى ّ
لإلجابة على ىذه اإلشكالية ادلطروحة إعتمدنا على فرضيتني:
 -1تتميز مشاريع اإلبداع بدرجة خطورة عالية لذا وجب وجود مؤشرات يستند إليها عند إنتقاء
ىذه ادلشاريع.
 -2تعترب طريقة التمػويل من القرارات اذلامة ادلؤثرة على اختاذ قرار إصلاز مشروع اإلبداع.
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 -Iكيفية اختيبر مشبريع اإلبذاع:

إف صلاح برامج البحث و التطوير مبا فيها مشاريع اإلبداع مرتبطة مباشرة بصحة و دقة إنتقاء
ادلشاريع ,و حىت يكوف االختيار جيد يفًتض أف يتم من طرؼ شلثلي كل أقساـ ادلؤسسة خاصة منها
قسم البحث و التطوير ,قسم اإلنتاج ,قسم التسويق أو ادلبيعات و كذا قسم احملاسبة و ادلالية.
كما جيب التمييز بني ادلشاريع القصرية ادلدى و الطويلة ادلدى ,فاألوذل تصلح عادة إلجراء التحسينات
الطفيفة ,بينما تعد األخرى للقياـ بتعديالت كربى و اإلثناف خيتلفاف من حيث الوقت ,التمويل ,و
مستوى اخلطر.

1

 -1-Iاإلعتببرات المعتمذ عليهب في عملية اإلختيبر:

2

التكنولوجيات اجلديدة تعترب مشاريع ناجحة و حتقق أرباح معتربة ,غري أ ّف صلاحها يتطلب نظاـ
فعاؿ جيمع معلومات معينة قبل تنفيذ اإلستثمار و اليت تتمثل فيما يلي:
يقظة ّ

 -1التكنىلىجيـب:

-

نرى مدى تكيفها مع التطور الصناعي؛
مدى قابليتها إلدخاؿ جتديدات أخرى؛
خطر التقادـ التكنولوجي؛
مدى وجود تكنولوجيا بديلة؛
و أخرياً ىل حتقق تطور كبري مقارنة بالتكنولوجيات احلالية ؟

 -2مؤهالت المؤسسـة:

ىل ديكن للمستخدمني التكيف مع مشروع اجلديػد ؟ ما مستوى اخلربة اليت يتطلبها ادلشروع ؟
ىل ىناؾ جتانس بني االسًتاتيجيات الوظيفية و الطموحات التكنولوجية ؟
 -3السىق المتىقـع:

-

معدؿ منو السوؽ؛
ىل ىو يف مرحلة النضج أو التشبع؛
األسعار احلالية و معدؿ تطورىا ,أخطار ادلنافسة عن طريق السعر؛
التسويق ادلعموؿ بو (مباشر ,بوسيط...إخل).

 1أوكيل زلمد سعيد ,اقتصاد و تسيري اإلبداع التكنولوجي ,ديواف ادلطبوعات اجلامعية ,اجلزائر ,1994 ,ص .84
Emmanuel Peteyron, la veille stratégique, édition Economica, 1998, P 199-200.
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 -4المؤسسبت المنبفسة:
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جيب التعرؼ على ادلؤسسات التالية:
 ادلؤسسات ادلستعملة لتكنولوجيات جديدة أو لنفس التكنولوجيا؛ ادلؤسسات اليت تنتمي إذل اجملموعة اليت استخدمت التكنولوجيا السابقة (تطور زلتمل,منافسة ,السعر )
 ادلؤسسات اليت تنشط يف نفس السوؽ ,و لكن تستعمل تكنولوجيا بديلة. -5القيمة المضبفة للمشروع:
حسب أنور بلسعيد  ":القيمة ادلضافة للمشروع إبداع ىي حتويل ادلادة من شكل أو صورة أو
تركيب غري مفيد للمستهلك إذل صورة أخرى حتقق احتياجات ىذا ادلستهلك ,و ىذه العملية من
شأهنا أف ترفع من قيمة ادلادة يف السوؽ.
و بالتارل تستطيع الدوؿ و ادلؤسسات و األفراد أف يبنوا قدراهتم االقتصادية و يرفعوف من دخلهم من
خالؿ استخداـ التكنولوجيات ادلختلفة إلنتاج سلع و خدمات عالية القيمة.
وىذا ما نالحظو يف الدوؿ الصناعية ادلتقدمة حيث تقدر العائدات االقتصادية ادلمثلة ب  %80من
الناتج االقتصادي لتلك الدوؿ.
 -6القىانيـن:

األخذ بعني االعتبار اجلانب القانوين للدولة ادلستثمرة فيها.

 -7مالءمة المنتجبت و الخذمبت:

تعين ىل يوافق الزبائن على ىذه ادلنتجات و اخلدمات ؟ ىل تالئم احتياجاهتم ؟

 -8المتعبملين مع المؤسسة:

دراسة ادلتعاملني األساسيني مع ادلؤسسة مػن (موردين ,موزعيػن ,ادلعالػجة الفرعيػة
))traitance؛ البحث عن شركاء مع مؤسسات قريبة من قطاع ادلؤسسة ادلعنية.

sous

 -9السىق الذولية:

 ىل ىناؾ طلب عادلي على ىذه ادلنتجات ؟ ىل سوؼ يتم تصدير ىذه ادلنتجات ؟ دراسة البلداف ادلصدرة ذلا ,خصوصاً فيما يتعلق باألخطار السياسية اليت ديكن أف تؤثر سلباً علىنشاط ادلؤسسة.

 --10أف يتناسب العائد ادلتوقع من االستثمار مع ادلخاطر ادلصاحبة لو و مع تكلفة احلصوؿ على
األمواؿ و أف تكوف أكرب من تكلفة الفرصة البديلة.
و ادلقصود بتكلفة الفرصة البديلة :عائد يتوقع حتقيقو من االستثمار يف مشروعات أخرى.
 -2-Iعبمل الخطر:
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ىناؾ رلمعة من ادلخاطر تواجو مشاريع اإلبداع خاصة أهنا مشاريع جديدة تتمثل يف:
اخنفاض حجم الطلب على منتجات ادلشروع؛
ينجم عنو اخنفاض اإليرادات ادلتوقعة أي تراجع التدفقات النقدية الداخلة ,وقد يصل األمر إذل
حتقيق صايف تدفقات نقدية سالبة؛
حتوؿ الطلب إذل منتجات أخرى بديلة؛
احتماؿ دخوؿ منافسني جدد إذل السوؽ و بالتارل إلة زيادة العرض و يًتتب على ذلك تراجع
الطلب على منتجات ادلشروع؛
اخنفاض أسعار البيع حتت تأثري ادلنافسة؛
ارتفاع معدالت اإلحالؿ و التطور التكنولوجي بالنسبة خلطوط اإلنتاج؛
فشل اإلبداع لكونو ال يستجيب حلاجة معينة.

 -3-Iمراحل دراسة جذوي المشروعبت:

2

ترتبط مبجموعة من الدراسات التطبيقية ادلتمثلة يف:

الذراسة القبنىنية :ترتبط بػ:

 اختيار الشكل القانوين للمشروع؛
 حتديد القانوف الذي خيضع لو ادلشروع؛
 صياغة العقود القانونية؛
 استيفاء ادلستندات و ادلوافقات من اجلهات الرمسية؛
 حتديد ادلمثل القانوين للمشروع.
الذراسة البيئبـة :يتم فيػها:
 دراسة اآلثار البيئية للمشروع (تلوث اذلواء ,تلوث ادلاء)... ,؛
 1أمحد غنيم ,قرارات إنشاء ادلشروعات اجلديدة نظرياً و تطبيقياً ,ادلستقبل للطباعة و النشر ,الطبعة األوذل ,1999 ,ص .20
 2نفس ادلرجع أعاله ,ص .23



تقدير تكلفة ادلعدات الالزمة للتغلب على اآلثار البيئية الضارة للمشروع.
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الذراسة التسىيقيـة:


التنبؤ بادلبيعات ,منافذ التوزيع ,أساليب الًتويج ,حيث يتم حتديد ماذا و دلاذا ننتج ؟ كم ننتج ؟
دلن نبيع ؟ بكم نبيع ؟ كيف نبيع ؟

الذراسة الفنية:

تتعلق باآلالت ,ادلوقع ,مراحل و أسلوب اإلنتاج ,نوع اخلامات ,التصميم الداخلي للمشروع,
حجم ادلشروع ,العوامل ادلناخية ,و تتم الدراسة بطرح األسئلة التالية:
كيف ننتج ؟ مىت ننتج ؟ حتديد تكلفة ما ننتج.
الذراسة المبلية:

تتم فيها حتديدىا يف القيمة احلالية ,فًتة االسًتداد ,حتليل التكلفة و العائد ,طاقات التشغيل,
أعباء التمويل ,تقييم ادلخاطر ادلالية.
 -IIتمىيل مشبريع اإلبذاع التكنىلىجي:

يعترب نقص ادلوارد ادلالية قيداً حقيقياً و أساسياً للمؤسسات و ادلبدعني األحرار على وجو
اخلصوص ,و ىذا واقع يف البلداف ادلتقدمة و النامية على ح ّد سواء .لكن يف البلداف األوذل توجد
ىياكل خاصة و أنشأت إجراءات مباشرة لتدعيم اجلهد اإلبداعي و تغطية النقص يف األمواؿ
والتخفيض من تأثري عامل اخلطر.
كما أف ادلؤسسات ادلالية تلعب دوراً ىاما يف دتويل عمليات استغالؿ اإلبداعات على ادلستوى
الصناعي ,و االسًتاتيجية الوطنية يف ىذا اجملاؿ ادلرتبط باالخًتاع و اإلبداع ليس رلرد خطة هتدؼ إذل
توفري األمواؿ الضرورية لتنفيذ سلتلف ادلشاريع االستثمارية ,بقدر ما جيب أف تكوف خطة لتمويل جهود
البحث و التطوير و االستغالؿ الصناعي لألفكار ذات الطبيعة اإلبداعية.
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 -1-IIمصبدر التمىيل:

تعترب مصادر التمويل اخلاصة بادلشروع االستثماري أحد أىم العناصر ادلؤثرة على اختاذ قرار
إصلاز ادلشروع .و ديكن تصنيف ىذه ادلصادر إذل ما يلي:
-1
-2

2

مصادر التمويل ديوذلا مالكو ادلشروع االستثماري؛
مصادر دتويل ديوذلا القروض و اإلئتمانات ادلختلفة؛

 1أوكيل زلمد سعيد ,مرجع سبق ذكره ,ص .170-169
www.khayma.com / benchereb / F2 M2. htm.
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 -3مصادر دتوذلا ادلضاربات و االستئجارات.
إنطالقاً من ىذه ادلصادر ,ديكن حصر اذليئات ادلمولة دلشاريع اإلبداع أو مشاريع البحث و التطوير
بصفة عامة فيما يلي:
 -1ادلؤسسات ادلالية ,و ذلك بتقدمي القروض و االئتمانات ادلختلفة طبعاً بعد دراسة ادلشروع؛
 -2مؤسسات الدولة و نعين ىنا اذلياكل التابعة للدولة أو الوزارة ادلعنية ,و مثاؿ ذلك وزارة
الصناعة و التكنولوجيا  MITIبالياباف ,حيث تساىم بػ  %60من نفقات اإلبداع ,وادلؤسسة
الفرنسية  ,(Agence National de Valorisation de la Recherche) ANVARاليت تساىم بقدر
كبري يف دتويل و تنمية اإلبداع التكنولوجي و مساعدة ادلبدعني ذوي احلاجة للتمويل.
 -3ىناؾ مؤسسات دتوؿ بنفسها مشاريع اإلبداع اليت تقوـ هبا ,و مثاؿ ذلك :ادلؤسسة الكبػر ى
 ,British Post Officeاليت قامت بإنشاء ىيئة تابعة ذلا تدعى مؤسسة رأس ماؿ اخلطر يف سنة
 .1997توجد هبذه اذليئة جلنة سلصصة لتمويل اإلبداعات و بالتارل تقوـ بتقدمي الوسائل لتنفيذ
احملاوالت و التجارب ادلتعلقة بنشاط ادلؤسسة.
-4

1

مؤسسات خاصة برأس ماؿ اخلطر  Capital Risqueو ىي مؤسسات تستثمر يف عشرات
ادلشاريع التكنولوجية و مشاريع التطوير .نشاط ىذه ادلؤسسات يأخذ شكل نشاط دتويل
وسيطي جيمع ثالث متعاملني :ادلستثمرين ) (les investisseursيف فرنسا  %84منهم يتمثلوف
يف البنوؾ ,شركات التأمني و صناديق التقاعد ,ىيئات رأس ماؿ اخلطر ) (OCRوادلؤسسات.

Entreprise
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Recherche de plus
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Confient
des
capitaux

Investisseurs
institutionnels

Espoir de rentabilité
élevée

Larry Downes et Chunka Mui, l’innovation irrésistible, édition village mondial ; Paris ; 1998 ; P 182.
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من خالؿ ىذا الشكل يظهر أف ىيئات رأس ادلاؿ اخلطر تقوـ باحلصوؿ على رؤوس األمواؿ من
طرؼ ادلستثمرين و تساعد ادلؤسسات القائمة مبشاريع اإلبداع يف التمويل و ذلك من خالؿ ادلسامهة
يف رأس ادلاؿ ادلشروع و متابعتو.

1

 -2-IIسيبسة تمىيل البحث و التطىير في الجزائر:

2

قدـ مدير التقومي الصناعي لوزارة الصناعة و إعادة اذليكلة تقريراً حوؿ ىيكلة البحث العلمي
وواقع مركز البحوث العلمية يف اجلزائر ,و يتضمن اجلانب ادلارل ذلذا ادلوضوع ما يلي:
" من أجل بلوغ أىداؼ البحث العلمي و التطوير التكنولوجي احملددة للفًتة اخلماسية ,2002-1998
نصت ادلادة ) (21من قانوف الربنامج على رفع حصة الناتج القومي اخلاـ من  %0.2يف سنة  1997إلػى
 %1خالؿ الفًتة ادلمتدة من  1998إذل .2002
و للعلم أف اإلعتمادات ادلخصصة دليزانية البحث العلمي و التطوير التكنولوجي عرفت فعال ارتفاعاً
ملموساً يف سنة  2000حيث قدرت بػ  31مليار دينار ,و مسحت بتمويل ما يلي:
 الربامج الوطنية للبحث ذات الصبغة القطاعية و ادلشًتكة بني القطاعات؛ ىيئات و مؤسسات البحث و التطوير قصد احلفاظ على شروط البحث و تعزيزىا؛ مؤسسات التعليم و التكوين العارل من أجل تطوير البحث التكنولوجي؛ ادلؤسسات الصناعية عمومية كانت أو خاصة ,وذلك بتشجيعها على اإلبداع و تثمني نتائجورد االعتبار ألنشطة البحث.
حبوثها ّ
كما مسحت ىذه اإلعتمادات للكثري من وحدات و سلابر البحث باقتناء العديد من التجهيزات
وادلعدات و اآلالت اليت كانت تفتقر إليها .كما جتدر اإلشارة إذل أف الغالؼ ادلارل الذي مت استهالكو
سنة  2000دل يتعدى مخسة ) (05ماليري ,يف حني قدر ادلبلغ اإلمجارل ادلخصص لدعم البحث العلمي و
التطوير التكنولوجي لسنة  2002بػ  31مليار دينار.
إف نسبة االستهالؾ ادلتواضعة لإلعانات ادلالية من طرؼ وحدات ز سلابر البحث ادلستفيدة
ترجع أسباهبا إذل ضعف طاقات استيعاهبا باإلضافة إذل التعقيدات اإلدارية اليت ميزت عملية تسيري
الغالؼ ادلارل ادلخصص لدعم منظومة البحث و التطوير و مجودية القوانني ادلعموؿ هبا.
 أما فيما خيص ادلوارد ادلالية :فقررت:
Emmanuel Pateyron, op.cit, P 194.

1

http : / www : arifonet.org.ma /data / research / warchat 1/ 4. htm.
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 اإلسراع يف إصدار القانوف اخلاص بالباحث؛ اختاذ القرارات التحفيزية ذات الطابع ادلادي و ادلعنوي لتشجيع أساتذة التعليم العارل ,وجلبحاملي الشهادات اجلدد إذل مهنة البحث؛
 ادلساعدة ادلالية و ادلعنوية للباحثني و األساتذة الباحثني من أجل نشر نتائج حبوثهم.بينما فيما خيص التثمني:
 دعم الوكالة الوطنية لتثمني نتائج البحث؛ وضع اإلطار ادلالئم (التنظيمي ,القانوين ,ادلارل ,اجلبائي )...دلساعدة ىيئات البحث والباحثنيعلى خلق ادلؤسسات ادلبدعة؛
 اختاذ إجراءات حتفيزية ذات طابع جبائي لصاحل ادلؤسسات االقتصادية اليت تستثمر يف أنشطةالبحث؛

 إعداد و إصدار نص قانوين حوؿ ادللكية الصناعية ضمن البحث العمومي؛ تنظيم يوـ دراسي حوؿ تثمني نتائج البحث العلمي من طرؼ الوزارة ادلنتدبة للبحث العلميووزارة الصناعة و إعادة اذليكلة (خالؿ الثالثي األوؿ من سنة  )2002من طرؼ وزارة الصناعة
و إعادة اذليكلة.
و يف ىذا الصدد توجو الدعوة لعرض ما توصلت إليو كل اجلهات و اذليئات العربية الراغبة يف ادلشاركة
لعرض ما توصلت إليو من ابتكارات و اخًتاعات يف ميداف البحث ,كمنشورات ,التقارير العلمية ,و
النماذج الصناعية ...

الخبتمة:

إف وظيفة البحث و التطوير مبا فيها االبتكار و اإلبداع ضرورة ملحة و شلر حتمي ألية دولة
نامية كانت أو كتقدمة تريد فعالً حتقيق التنمية االقتصادية أو احملافظة على مستوى تطورىا.
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لذلك فمن واجب الدوؿ العربية أف تعتمد على البحث و التطوير كأداة عمل إجبارية يتعني اللجوء
إليها مهما كانت كلفتها ,لكوهنا وسيلة فعالة لكثري من الشعوب بتحقيق النمو و التقدـ و الرفاىية ,و
لبلوغ ىذا يتعني عليها رسم سياسات وطنية جديدة للبحث العلمي و التطوير التكنولوجي ترمي أساساً
إذل:
 إعادة االعتبار لوظيفة البحث؛ جتنيد كل الكفاءات و القدرات العلمية؛ رفع مستوى التمويل ألنشطة البحث؛ وضع اآلليات ادلالية و اجلبائية و القانونية الالزمة لًتقية عملية تثمني نتائج البحث العلمي.و هبذا سوؼ تزيد من تشجيع عملية البحث و القياـ مبشاريع و استثمارات يف ىذا اجملاؿ.
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