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  :دور تكنولوجية احلاضنات يف تطوير املؤسسات
   الصغرية و املتوسطة

    *حممد بن بوزيان. د
     الطاهر زياين. د

   تلمسان-جامعة أبوبكر بلقايد

 مقدمة

 دفع بالدول سواء املتقدمة منها أو النامية إىل, إن تزايد عدد العاطلني عن العمل خاصة من خرجيني اجلامعات و املعاهد العليا 
إن األولوية يف هذا اال هي االعتماد على املؤسسات الصغرية و املتوسطة .التفكري اجلدي يف خلق فرص عمل جديدة هلذه الطبقات

أخذ باألساليب واملستجدات التقنية احلديثة اليت من شأا تعميق تجيب أن   عامةالدول العربية إن .باعتبارها حمرك التنمية االقتصادية
ومن ضمن هذه األساليب هي حاضنات األعمال واملشروعات  .تطوير املؤسسات الصغرية و املتوسطة حلر واملسامهة يف فكر العمل ا

: بكوا متكن من احلصول على العديد من امليزاتأن تسهم يف التغلب على العديد من العقبات   واليت نعتقد أا ميكن الصغرية
  .طرق التمويل و غريها, كل املعلومات حول األسواق اجلديدة, ةطرق تدريب جديد, التكنولوجية املالئمة 

  :إن هدف هذه الورقة البحثية ينحصر يف النقاط التالية

ما هي الشروط األولية الواجب توفرها لبناء قاعدة تنافسية تسمح بإزاحة كل العقبات للقيام بالتطورات التكنولوجية يف  -
  .العامل العريب

 . ساعدت الدول املتقدمة على إقامة احلاضنات  يف خمتلف أطوارهاما هي عوامل النجاح اليت -
 منهجية قيام نظام احلاضنات يف الدول العربية -
 . ما هي الفرص املتاحة من استعمال احلاضنات و ما هي التحديات إلقامتها  -

  .و لكن قبل التطرق إىل هذه النقاط نبدأ أوال بتعريف احلاضنات

  :تعريف احلاضنات 

والتسهيالت وآليات املساندة واالستشارة  إطار متكامل من املكان والتجهيزات واخلدمات(اضنات بأا بيئة احلريف ميكن تع
، )والتطوير اإلنتاجية أو اخلدمية أو املتخصصة يف البحث(إدارة وتنمية املنشآت اجلديدة  خمصصة ملساعدة رواد األعمال يف) والتنظيم

خيفف عن هؤالء الرواد املخاطر املعتادة ويوفر هلذه املنشآت  مبا) أقل من سنتني يف الغالب(ة حمدودة ورعاية ودعم هذه املنشآت، ملد
  )1.(من خالل كيان قانوين مؤسس هلذا الغرض فرصا أكرب للنجاح، وذلك

اد ، وتبعا الحت1959أن فكرة احلاضنات قد نشأت يف الواليات املتحدة األمريكية منذ عام ) T.Miyake)2  وأوضح
-Start احلديثة على البقاء والنمو خالل فترة اإلقالع الشركاتحاضنات األعمال األمريكي فإن احلاضنات عبارة عن وسيلة تساعد 

up، مواضيع اإلدارة وتوفري مدخل إىل التمويل إضافة إىل الدعم الفينيف حيث متد هلا يد العون .  

 صغري وكأنه وليد حيتاج  متكاملة تعترب كل مشروع  منظومةبأاال  حاضنات األعم)3(كما يعرف املهندس نبيل حممد شليب
ومتده بطاقة  الشامل، ولذلك حيتاج إىل حضانة تضمه منذ مولده لتحميه من املخاطر اليت حتيط به إىل الرعاية الفائقة واالهتمام

  فكرةإن. ومزودا بفعاليات وآليات النجاحللمستقبل  االستمرارية، وتدفع به تدرجييا بعد ذلك قويا قادرا على النماء ومؤهال
تساعدهم  اليت يتم وضع األطفال ا ممن حيتاجون فور والدم إىل دعم ومساندة أجهزة متخصصة  مستوحاة من احلاضنة احلاضنات

                                                 
   جامعة تلمسان–ادية و التسيري حممد بن بوزيان  و الطاهر زياين أساتذة حماضرون يف كلية العلوم االقتص *

  043 21 21 66: الفاكس/ اهلاتف. 13000,  تلمسان226. ب.ص: العنوان 
  fr.yahoo@ztahardz  و     fr.yahoo@mbenbouziane: الربيد االلكتروين 

جريدة الوطن , رواد األعمال للنمو االقتصادي توفر البيئة الالزمة لرعاية وجناح املنشآت الصغرية وأصحاا من حاضنات األعمال أداة فعالة ,الرمحن بن عبد العزيز مازيعبد   1
   .2003 مارس 02, 884العدد 

2   T.Miyake, ة لتبادل املعلومات التكنولوجيالعربية للمنظومة  اخلامساالجتماع AIDMO  –  TIES   (UNIDO)  2002مارس ) 15-13 (الرباط  
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نحه أخصائيو الرعاية يغادر الوليد احلاضنة بعد أن مي على ختطى صعوبات الظروف احمليطة م واليت حيتاجون فيها إىل رعاية خاصة، مث
الدول املختلفة حيث  وهي نفس الفكرة اليت أخذت ا. وقدرته على النمو واحلياة الطبيعية وسط اآلخرين الطبية شهادة تؤكد صالبته

ساندة املشروعات اليت تكون يف بدايتها يف حاجة إىل دعم خاص وم اخلاصة حبماية احلاضنات أكد خرباء االقتصاد أمهية إقامة مثل هذه
   .بعد من االنتقال إىل أسواق العمل اخلارجية ومحاية متكنها فيما

املتقدمة والدول اليت منا اقتصادها بنسب  من جهة أخرى، تؤكد الدراسات املختلفة أن الكثري من املنشآت الصغرية يف الدول
يف (ا يف الدول األخرى لوجود حاضنات أعمال بدرجات أعلى وبتسارع أكثر من مثيال جنحت) خالل العقود الثالثة املاضية(عالية 
الرعاية وقدمت هلم جمموعة من اخلدمات  وفرت هلذه املنشآت وألصحاا) الدول املتقدمة والدول اليت منا اقتصادها بنسب عالية هذه

  .ضمن بيئة مهيأة هلذا الغرض

م الكلي تقدمه احلاضنات ملا توفره من خدمات قد حيتاج املشروع اجلديد إىل طاقات بشرية و متويالت كافية إىل أن الدع
  ).4)(1أنظر شكل (تسمع بالقالع احلقيقي ألي مشروع 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
  

  

  

 
 
 
 
  

 إذن و مما سبق ذكره فإن احلاضنات تعترب من شروط .كما أن هناك عدة مصاعب و عراقيل تواجه املشروعات اجلديدة 
ن احلاضنات ليست باالبتكار التكنولوجي الوحيد حبيث هناك عدة أنواع و أدوات إ. إزاحة العقبات لقيام مشاريع تنافسية جديدة

 centers of التميز مراكز,  research parks البحوث حدائق , technopoles التكنولوجيا مدن(مستحدثة ميكن ذكر 
excellence ,الصناعية املستندة إىل التكنولوجيات الرفيعة التجمعات high-technology industry clusters , ممرات 

إال أن حاضنات األعمال هي اليت تعترب الطريقة األكثر فعالة بالنسبة للمشاريع الصغرية  ) technology corridorsالتكنولوجيا 
   .و املتوسطة

                                                 
 Lalkaka 2001:  املصدر  4

Figure -1- The Competitiveness System
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  :إن من بني العقبات اليت يتعرض هلا أصحاب املشاريع  قبيل البدء بقيامه ميكن أن حنصرها فيما يلي
 . يف األعمال التكنولوجية ادر املعلومات وضعف اخلربة العمليةنقص يف مص -
  .لديهم أعمال ومشاريع تكنولوجية ذات مواصفات خمربية فهم ضعيفي اخلربة يف املعايري واملواصفات الصناعية العاملية  -
   .صعوبة يف متويل مشاريعهم  -
  .نقص يف فراغات العمل بسبب االزدحام السكاين وغالء األراضي  -
   اخلربة يف التسويقضعف -
 التباعد الكبري بني املؤسسات التعليمية -
 .والصناعية   عدم وجود برامج حكومية شاملة لدعم الشركات الصناعية الناشئة -

   أهداف احلاضنة
 خرجيي اجلامعات واملعاهد العليا على إقامة مؤسسام ومشاريعهم اخلاصةالشباب من ساعدة م -
  .ةمشروعات إبداعية جديدة أو املساعدة يف توسعة مشروعات قائم تطوير أفكار جديدة خللق وإجياد -
من مرحلة العمل املخربي إىل مرحلة ) مشاريع خترج(األحباث اليت ينفذوا االستفادة من نتائج على الشباب مساعدة الباحثني  -

  التطبيق العملي دف اإلنتاج التجاري
 الت املتاحة ملنتسبيهاتوفري الدعم والتمويل واخلدمات اإلرشادية والتسهي -
 تقليص اخلطر  و أسباب الفشل للمشروعات -
 تغيري ثقافة تقاسم األخطار و العمل اجلماعي و العمل يف شكل شبكات و اقتسام املعلومات -
  ) .خرج احلاضنة(مساعدة رواد األعمال على إنشاء الشركات الصغرية واملتوسطة احلجم يف مراحل اإلقالع  -
  الدول الصناعية املتقدمةحملياً  ورمبا يف ة بالقطاعات الصناعية والتجارية ربط املؤسسات املختص -
سامهة يف توطني التكنولوجيا املستوردة واملساعدة يف نقل التكنولوجيا من الدول املتطورة تكنولوجيا وتعزيز استخداماا أمل -

 .وتطبيقاا يف اتمع احمللي مبا خيدم عملية البناء االقتصادي
  ::ؤسس احلاضناتأين ت

  .والبحوث املقدمة من طرف األساتذة و الطلبة لالستفادة من اخلدمات واخلرباء اجلامعات أو املعاهدتنشأ احلاضنات التكنولوجية يف 
  .تقوم بعض املنظمات احلكومية بالقيام باحلاضنات قصد تطوير صناعة ناشئة و خلق مناصب شغل جديدة

 تبنت الفكرة الجتذاب املواهب الشابة واألفكار املبدعة وتقدمي ICI(UK)(  ,Panasonic(عدد من الشركات الكربى
  .رأمسال جمازف ملساعدة الشباب يف تأسيس الشركات الصغرية اخلاصة حبيث متتلك احلاضنة أسهماً يف هذه الشركات

ن عمل حمدود املساحة لتقوم بصلة االفتراضية يف أي مكان كوا حتتاج ملكا  مع انتشار شبكة اإلنترنت فيمكن إقامة احلاضنات
  .الوصل بني منتسبيها واجلهات اليت حيتاجون إليها

توفر البلديات يف املدن الدعم الالزم لتأسيس احلاضنات مبا يدعم التطور االقتصادي وإنشاء شركات  صغرية فيها ، كما    -
 .تدعم احلكومة املركزية إقامة مثل هذه املشاريع

  :اضناتاحلعوامل جناح 
 ).ثقافة تكنولوجية(جيب أن يكون هناك وعي من قبل املقاولني الصغار باملكاسب اليت سوف تقدمها احلاضنات  -
 .جيب القيام بدراسات قبل الشروع بأي مشروع و مالحظة مدى إمكانية تطبيقه -
 .إشراك القطاع اخلاص يف االستثمارات اجلديدة -
 . حتكم تعاون القطاعني العام واخلاص وتطوير التشريعات واألنظمة اليتاستحداث -
 .اختيار مكان جيد أو قريب من املراكز اجلامعية و املعاهد المكانية تطويره -
 . احلكومية واملصارف وتشجيع رأس املال املخاطراجلهات ل ودعم املبادرات من قبمتويل -
  . األطراف املعنية كافة، من اجلهات احلكومية وغري احلكوميةإلتزام -
 حتالفات بني اجلهات املعنية بالتجديد التكنولوجي على الصعيد اإلقليمي لتوفري املوارد الالزمة واستغالل املزايا والبىن إقامة  -

   .التحتية املتوفرة يف بلدان جماورة
  :أنواع احلاضنات

  :)5(نات األعمال إىلتقسيم حاضهناك عدة تصنيفات للحاضنات  حبيث ميكن 
     : General / Mixed-use Incubators      حاضنات األعمال العامة

االستمرار يف تطوير األعمال املختلفة، حاضنات األعمال  للمنطقة اليت توجد فيها من خالل وتعىن بالتنمية االقتصادية الشاملة 
    : Economic Development Incubators  املتخصصة

                                                 
  مرجع سابق, عبد الرمحن بن عبد العزيز مازي  5
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فيها من خالل إعادة اهليكلة الصناعية للمنطقة أو تشجيع صناعات  مية بعض اجلوانب االقتصادية للمنطقة اليت توجدوتعىن بتن
استثمارات من نوع  فرص وظيفية لتخصصات مرغوبة أو لفئات حمددة من الباحثني فيها عن العمل أو الستقطاب معينة فيها أو خلق

  خاص إليها،
    :Technology Business Incubatorsحاضنات األعمال التقنية

وتشجيع ومساعدة الباحثني واألكادمييني يف اجلامعات  وتعىن بالتقنية ونشرها وتطوير املنشآت املتخصصة فيها واملرتبطة ا 
  .الالزمة أعمال من خالل تدريبهم وتزويدهم باملهارات وتوفري االستشارات واخلدمات األخرى ومراكز األحباث ليصبحوا رواد

  ):6(إىل األنواع التالية, و نظرا لوجود عدة أهداف للحاضنات قسم املهندس نبيل شليب احلاضنات حسب اهلدف احملدد هلا
جغرافية معينة دف تنميتها وتعمل على استخدام املوارد احمللية من اخلامات  ختدم هذه احلاضنة منطقة :اإلقليمية  احلاضنة

 .من اتمع مثل املرأة بية العاطلة يف هذه املنطقة أو خدمة أقليات معينة أو شرحيةواستثمار الطاقات الشبا واخلدمات
 املال األجنيب مع عملية نقل التقنية مؤكدة على اجلودة العالية والتصدير تروج احلاضنة الستقطاب رأس :احلاضنة الدولية

 .للخارج
ديد احتياجات هذه املنطقة من الصناعات املغذية واخلدمات صناعية بعد حت وهي اليت تقام داخل منطقة  :احلاضنة الصناعية

التركيز على املعرفة والدعم التقين من  يتم تبادل املنافع لكل من املصانع الكبرية واملشروعات الصغرية املنتسبة للحاضنة مع املساندة حيث
 .املصانع الكبرية

 نشاط حمدد مثل الربجميات أو الصناعات اهلندسية على سبيل قطاع أو دف هذه احلاضنة إىل خدمة :احملدد حاضنة القطاع
 .بواسطة خرباء متخصصني بالنشاط املراد التركيز عليه املثال ، وتدار

داخل احلاضنة مبستوى التقنية املتقدم مع استثمار تصميمات متقدمة ملنتجات جديدة  تتميز املشروعات الصغرية :حاضنة التقنية
 .ها ملعدات وأجهزة متقدمةتقليدية مع امتالك غري

األساتذة و الباحثني  أو مركز أحباث لتطوير أفكار وأحباث وتصميمات اجلامعاتداخل   هذه احلاضنة جند:ةاحلاضنة البحثي
 . املتوفرة باجلامعةخابرباإلضافة لالستفادة من الورش واملاملبتكرين 

 خدمات احلاضنة املعتادة باستثناء احتضاا بالعقار الذي يتم تقدمي هي حاضنة بدون جدران ، حيث :االفتراضية احلاضنة
 .مثاال جيدا للحاضنات االفتراضية السابقة ، وتعد مراكز تنمية املنشآت الصغرية واملتوسطة بالغرف التجارية الصناعية يتوفر باألنواع

شركات ناشئة إىل ناضجة  و من مؤسسة تساعد شركات اإلنترنت األخرى على النمهيحاضنة اإلنترنت  :حاضنة اإلنترنت
 وبيل غروس الذي أسس 1995حاضنة سي إم دجي آي يف عام  وتعود ريادة حاضنات اإلنترنت إىل ديفيد ويثرول الذي أسس

  )7(1996 حاضنة آيديل الب عام 
 يف اية  مليون مستخدم356مستخدمي اإلنترنت يف العامل سوف يزداد من حوايل  وتقدر بعض الشركات املتخصصة ان عدد

تصبح نسبة الناس  خالل سنتان من حيث% 100 أي بنسبة منو تساوي 2003 مليون مستخدم يف اية عام 502إىل  2001عام 
 .العامل من سكان% 15الذين يتاح هلم الولوج إىل اإلنترنت إىل 
مليون  18بضع ماليني مستخدم إىل اإلنترنت يف بالد العرب يتوقع أن يزداد خالل سنتني من  باملقارنة جند أن عدد مستخدمي

االت العربية املتخصصة أي بنسبة منو تصل إىل   استنادا إىل مسح ودراسة أجرا جمموعة البحث يف بعض2003يف اية عام 
من السكان سوف يتاح هلم استخدام % 8أقل من ( مقارنة بعدد سكان بالد العرب  ولكن تبقى هذه النسبة متواضعة% 700
غضون السنوات الثالث القادمة  سنويا يف% 80يتوقع أن اليقل معدل ازدياد عدد مستخدمي اإلنترنت يف بالد العرب عن  ( نتاإلنتر

وتعزى الفجوة بني انتشار اإلنترنت يف العامل وانتشارها يف الوطن  2005  مليون حبلول عام60وسيصل عدد املستخدمني العرب إىل 
غري قابلة للحل بالتايل الفرصة   تبين واحتضان التكنولوجيا ولكن الحتد من انتشارها مشكالت بنيويةتأخر بالد العرب يف العريب إىل

التزايد امللحوظ يف عدد مستخدمي اإلنترنت يتوقع أن يستمر ازدياد حجم التجارة  متاحة أمام بالد العرب للحاق بالركب نتيجة هلذا
وخدمات أكثر وأفضل لتخدمي هذا العدد  د احلاجة بالتايل إىل بىن حتتية أكثر تطوراتتم عرب اإلنترنت مبعدل سريع وسوف تزدا اليت

   .أكثر تطورا لتلبية احتياجات األعداد املتزايدة من املستخدمني وبالتايل سوف تزداد احلاجة إىل حاضنات .املستخدمني املتزايد من
  :حاضنات األعمال يف العامل

نة لألعمال ومعظمها مدعومة من اإلدارات احمللية واحلكومات املركزية والبنك الدويل  حاض3500يتواجد عاملياً أكثر من 
 )8 (واالحتاد األوريب ومنظمات االمم املتحدة

 حاضنة ويليها )2000سنة ( 950تأيت الواليات املتحدة االمريكية يف املركز األول من حيث عدد احلاضنات فلديها حوايل 
  )2ظر شكل رقم ان(.الصني واليابان وأوربا
  . يف أملانيا 200 يف بريطانيا وحوايل 100 حاضنة يف فرنسا وحوايل 200هناك حوايل 
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  . حاضنة تعمل يف الدول النامية500هناك حوايل  
  .NBICمن املنتسبني للحاضنات قد جنحوا يف إقامة شركات واالستمرار فيها وفق إلحصائية احتاد احلاضنات االمريكية % 87هناك 

  .احتادات للحاضنات يف العديد من الدول هناك 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

 

  :خصائص احلاضنات األمريكية

خلقت حوايل . 2000 يف 900 و أصبح حوايل 1980 يف سنة 12تطور عدد احلاضنات االمريكية بشكا كبري جدا حبيل كان عددها 
كما يوجد بعض منها يف املناطق الريفية و هذا  و )  %45(تتوجبد معضمها يف املدن قرب اجلامعات . نصف املليون منصب شغل

 توزع .)non profit 75%( إن الكثري من احلاضنات األمريكية أسست لغرض غري رحبي .)%36(لتطوير بعض املنتجات الزراعية 
  ):9(نشاطات احلاضنات األمريكية على الشكل اآليت

 Mixed technology تكنولوجية خمتلطة  35%
 Internet based نت  متعلقة باالنتر 7%
 Other technology تكنولوجيات أخرى  3%

 Mixed use  استعماالت مشتركة30%
 Empowerment, Other و مشاريع أخرى , التفويضات 25%

  :حبيث جند  و هيئات التمويل هلذه احلاضنات) Sponsors(كما ختتلف جهات الدعم
 %20املؤسسات التعليمية احلكومية 

 %18قتصادية هيئات التنمية اال
 %8رأمسال القطاع اخلاص 

 .%12جهات أخرى 
  :األدوات املستحدثة يف الدول العربية

 . نشوء اهتمام حمدود يف بعض الدول العربية حنو إطالق مبادرات تستهدف إحداث مثل هذه البىن اجلديدةنلحظ
اعتمد الصندوق و كما  ،وجيا يف سيناءمدينة مبارك للبحث العلمي والتطبيقات التكنولوجية، ووادي التكنول:  مصريف
العمل احلر لدى املبادرين التقنيني  للتنمية حاضنات األعمال والتقنية كآلية لدعم إقامة املشروعات الصغرية وتنمية مهارات االجتماعي

خطة  .1995مارس حلاضنات املشروعات الصغرية وهي مجعية غري حكومية مت إشهارها يف  جاءت فكرة إنشاء اجلمعية املصريةو، 
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وهناك حاضنات تعتمد علي تكنولوجيا . )2002) 10اية  حاضنات حىت  9  حاضنة يف مصر، مت إنشاء  30 إنشاء هي قالصندو
مثل حاضنة املنصورة وتال وأسيوط  تقدمي اخلدمات أو التصنيع اخلفيف كما تعتمد علي املشروعات ذات املعرفة واملعلومات مبسطة يف

 وذات اجلودة العالية وهناك حاضنات التقنية وهي موجودة بالقرب أو داخل ة للصناعات العادية واحلرفية املميزة، أي أا حاضن
والتقنية احليوية يف مدينة  والتكنولوجية مثل حاضنة التبني وجامعة املنصورة وحاضنات متخصصة باملعلوماتية واملراكز العلمية اجلامعات

 . مبارك باإلسكندرية
  سنوات مث يتم التخرج مع وجود عالقة3 مشروعا لتستمر داخل احلاضنة ملدة 40حوايل  ضنة الواحدة تستوعبإن احلا

 احلاضنات منتسب سوف يتمتع خبدمات 520انتساب ملساعدة املشروعات بعد خترجها من احلاضنة ، وتشري اإلحصاءات إىل أن 
 3املوقع والتشغيل ملدة   ماليني جنيه مصري ما بني تأهيل3 إىل 2وتبلغ تكلفة إنشاء احلاضنة الواحدة من   ،2006حىت عام 
لتغطية الفارق بني املصروفات واإليرادات ، مث بعد ذلك يتم االعتماد  وحتتاج احلاضنة لدعم مادي خالل أول ثالثة سنوات. سنوات

 CIIC(Commercial InternationalInvestment كما قامت .من خالل زيادة مواردها ذاتيا على النفس
Company) مليون دوالر12 بامشاء حاضنات أعمال بقيمة 2001يف أكتوبر .  

  : دول اخلليج العريبيف
 AbuDhabi'sو حاضنات أبو ضيب لألعمال  ، Dubai internet City (DIC)مدينة اإلنترنت يف ديب

Business Incubator  

 The Centre of Excellence for Applied Research and  وحديقة للعلوم يف اإلمارات العربية املتحدة
 Training (CERT)ومشروع احلاضنات التكنولوجية يف الكويت .  

املنشآت  مت تشكيل جلنة يف جامعة امللك فهد للبترول واملعادن إلعداد دراسة إلنشاء حاضنات :يف اململكة العربية السعودية
كما أن هناك جهات أخرى يف الوقت احلايل  هـ ولكن املشروع توقف ومل يتم استكماله،1416الصغرية يف السعودية يف عام 

حسب الغرض من إنشائها، وهذه اجلهات هي مدينة امللك عبد العزيز للعلوم  تدرس إمكانية إنشاء حاضنات ولكن الرؤى ختتلف
  .للمنطقة الشرقية يز ورجاله لرعاية املوهوبني والغرفة التجارية الصناعيةومؤسسة امللك عبد العز والتقنية

 .CyberCityحديقة تكنولوجيا املعلومات :  األردنيف
 ي، ومشروع احلاضنة التكنولوجية للمجلس الوطين للبحث العلم،”Berytech“ جامعة القديس يوسف مبادرة : لبنانيف

  .ع اخلاص تركز على تكنولوجيا املعلومات وتطوير الربجمياتومبادرات أخرى تقودها مؤسسات من القطا

  .لالتصاالت للحاضنات، واملدينة التكنولوجية  الوطيناملشروع :  تونسيف

  :الفرص املتاحة من استعمال حاضنات األعمال 

 املال، شركات املخاطرة، املصارف، املسامهني يف رأس(التمويل املختلفة  تقوم بتسهيل وصول املنشآت املنتسبة هلا إىل مصادر 
الالزمة لالتصال بالراغبني يف االستثمار  ، مع مساعدا يف إعداد خطط العمل)التمويل املتخصصة، املنظمات الدولية والوطنية صناديق

  يف هذه املنشآت،

اليت  يجة لنمو املنشآتاملشاركة يف ملكية هذه املنشآت موفرة بذلك مصادر دخل مستقبلية كنت وميكن للحاضنات نفسها
  .تشارك فيها

ختفيض التمويل الالزم هلا مبوجب ترتيبات تشارك فيها هذه   ميكن للمنشآت املنتسبة للحاضنات التقنية املرتبطة باجلامعات
  .اجلامعات املنشآت مقابل حقوق امللكية واالستفادة من براءات االختراعات اململوكة هلذه اجلامعات يف ملكية هذه

منها بتأسيسها وتسجيلها وكتابة عقود  سواء ما يتعلق ( املنتسبة هلاري اخلدمات القانونية املختلفة اليت حتتاج إليها املنشآتتوف 
بتوفري  ، وميكن للحاضنات ختفيض التكلفة العالية املرتبطة)الفكرية وبراءات االختراعات التراخيص أو ما يتعلق منها حبماية امللكية

واالتفاق معهم لتقدميها بصفة دائمة ومجاعية، ومن  ية إىل املنشآت املنتسبة هلا وذلك بتوحيد مقدمي هذه اخلدماتاخلدمات القانون
التقنية يف  الفكرية وبراءات االختراع عملية جوهرية يف مساعدة املنشآت املنتسبة حلاضنات األعمال املؤكد أن محاية حقوق امللكية

   .تطوير األسواق ملنتجاا
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عن طريق الدعوة لندوات ومعارض تستهدف استقطاب  Networking  حاضنات األعمال ببناء شبكات التواصلتقوم
بينها للمشاركة يف  يف املنشآت املنتسبة هلذه احلاضنات، كما تقوم احلاضنات ببناء شبكات التواصل فيما اجلهات احملتمل استثمارها

املنشآت املتخرجة منها عن طريق تقدمي بعض اخلدمات اليت كانت  ت يف التواصل معاخلربات وجتنب االزدواجية، مع استمرار احلاضنا
املنشآت املنتسبة هلذه  ألن ذلك ال يساعد فقط يف زيادة دخل احلاضنات ولكنها أداة تسويق فعالة تستفيد تقدمها هلا قبل خترجها،

  .احلاضنات من املنشآت املتخرجة منها

مثل القيام بتقدمي  مال بتوفري العديد من اخلدمات املختلفة األخرى للمنشآت املنتسبة هلا،حاضنات األع وبصفة عامة، تقوم
) باالستفادة من تقنية املعلومات واالتصاالت واستخدامات اإلنترنت كتنمية املهارات اخلاصة بريادة األعمال أو(خدمات التدريب 
األحيان ميكن تقدمي هذه اخلدمات  ام بتقدمي خدمات التسويق، ويف كثري منبقائها ومنوها على املدى الطويل، والقي وذلك لتعزيز فرص

أيضا لنفس احلاضنة، ويف احلاضنات املرتبطة جبامعات ؛ ميكن االستعانة  من قبل منشآت أخرى متخصصة يف هذا اال ومنتسبة
املنشآت املنتسبة هلا واهليئات  اجلسور بنياجلامعات يف تقدمي بعض خدمات التسويق، كما ميكن للحاضنات أيضا بناء  بطالب هذه

 االستشارية للحاضنات مراقبة تفاعل ومنو املنشآت املنتسبة هلا مع املساعدة يف وضع املعنية خبدمات التصدير، بينما ميكن للمجالس
املنتسبة هلا من خالل مساعدة املنشآت  خطط العمل اخلاصة ذه املنشآت وتنفيذها، فيما ميكن للمديرين التنفيذيني للحاضنات

  .اخلدمات غري املنظورة خدمات التعريف والتوصية إىل جانب الكثري من

ومعامل وجتهيزات واالحتياجات اإلضافية من أجهزة وبرامج وخدمات  توفر احلاضنات التقنية املرافق األساسية من خمتربات
التحتية للمنشآت املنتسبة  ة الصغرية بتوفيـــر متطلبات البنيةوشبكات االتصاالت،كما تقوم بعض احلاضنات التقني تقنية املعلومات

األحباث وهيئات نقل التقنية أو عن طريق االستئجار، ويتم توفري متطلبات  هلا عن طريق املشاركة أو التنسيق مع اجلامعات ومراكز
املناطق نفسها أو بالتنسيق مع اجلامعات ومراكز  ل هذهالتحتية للمنشآت املنتسبة حلاضنات تقنية موجودة يف املناطق التقنية من قب البنية

استفادة املنشآت  املرتبطني ا، أما بالنسبة للحاضنات املرتبطة باجلامعات ومراكز األحباث ؛ تعترب األحباث ومقدمي اخلدمات املساندة
عن طريق اإلعارة أو بتقدمي (األحباث اجلامعات ومراكز  املنتسبة هلذه احلاضنات من األكادمييني والباحثني والطالب يف هذه

  .من أهم امليزات اليت توفرها للمنشآت املنتسبة هلا) األحباث والتسويق االستشارات أو باملشاركة يف

مع  التنسيق بني اجلهات املعنية بدعم املنشآت الصغرية ومشاركة هذه اجلهات يف املتابعة حلاضنات األعمال دور إضايف يف
خاصة ما يتعلق منها بالتمويل مثل إنشاء صناديق )  واخلاص لتوفري سبل الدعم املختلفة الالزمة لنجاح هذه املنشآتالقطاعني احلكومي

  )وإجياد نظام لضمان قروض البنوك التجارية هلذه املنشآت لتمويل املنشآت الصغرية بشروط ميسرة

  :األعمال مقاييس جناح حاضنات

واليت ) يف الغالب سنتان(املتخرجة منها خالل فترة حمددة  اجلديدة) الصغرية(آت التجارية يقاس جناح حاضنة األعمال بعدد املنش
املخاطرة وخلق  لتصبح منشآت متوسطة أو حىت كبرية، ومبا حتققه من تشجيع املبادرات وتنمية روح تستمر يف التطور بعد خترجها

 .أرباح مقبولة ملالكيها وعوائد ضريبية إضافية للحكومة  ذلك منفرص عمل جديدة مع اجتذاب الصناعات املطلوبة، وما ينتج عن كل
األكادمييني والباحثني جتاريا،ومن  التقنية مبقدار ما حتققه يف نشر التقنية وتبين وتطوير أفكار وبراءات اختراعات ويقاس جناح احلاضنة

ال أو أكثر يف شهور قليلة وتتوسع أعماهلا حبيث ميكن أو ثالثة إىل عشرين عام املالحظ أن بعض املنشآت التقنية تتوسع من عاملني
  :)11( كما أنه توجد عوامل البد من توافرها لنجاح هذه احلاضنات.سوق األسهم خالل السنوات األوىل من خترجها طرحها يف

 ختطيط األعمال جيب أن تتوفر فيه بعض املهارات مبجال .أساسيا يف جناح احلاضنة يؤدي مدير احلاضنة دورا :مدير احلاضنة
  .واإلدارة والتسويق واحملاسبة 

.  القاطنني مبكان تواجد احلاضنةوالعالقات التجارية للسكان احملليني الدعم املعنوي احلاضنات من املهم أن تكسب :عم اتمعد
  .الكبرية أو الشركات اجلامعات وقد يأيت الدعم من اإلمارة أو احملافظة أو من

واضحة وحمددة زادت فرص اجتذاب أفكار متتلك القدرة على  كلما كانت معايري االختيار :نةاحلاض انتقاء مشروعات
 وأن تكون متعلقة Exponential growth فيمكن أن تتضمن امتالك القدرة على النمو السريع وتتباين هذه املعايري. النجاح

  .اخل..فكرة مبتكرة أو اختراع  املشروع املتقدمبتقنيات متقدمة ، تقدمي خطة عمل تفصيلية وحمددة ، أن تكون لدى صاحب
ومبقدور . للحاضنة حباجة إىل التمويل ومعرفة بدائله املختلفة إن املتقدمني عادة لالنتساب :التمويل إمكانية احلصول على

ض املختلفة وكبار القرو معلومات جيدة عن خمتلف مصادر وأنواع التمويل البنكي أو املؤسسي واملنح وصناديق احلاضنة أن جتمع
 .منتسبيها وبني املمولني واملستثمرين الكبار املستثمرين ، وبلورة متطلبات املنتسبني والعمل كحلقة وصل بني

                                                 
  مصدر سابق, نبيل شليب 11
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خالل وجود مبىن جديد أو جمدد ، وجود صالت باملؤسسات احمللية  ميكن حتسني صورة احلاضنة من :خلق فرص النجاح
واعدة ومنشآت  عالقات عامة حملية ، ووجود كل من مدير ناجح على رأس العمل ومنشآتجيدة بالصحافة و الرئيسية ، وجود صالت

 النجاح اليت تصنعها ، كلها أمور تساعد يف خلق فرص النجاح مما يفيد احلاضنة ومنشآا إن االرتباط باحلاضنة وقصص.متخرجة ناجحة
 .املختلفة

عملياا وأدائها على حنو منتظم ، وال يشمل ذلك جمرد مراقبة األداء  يمحباجة إىل تقي احلاضنات إن:املستمر التقييم والتحسني
ومثل هذه املعلومات تفيد  ..املنشآت املنتسبة وحسب، ولكن يشمل أيضا منو وتطور الشركات بعد خترجها من احلاضنة  من حيث منو

وعات ذات نوعية واعدة ومتوقع منوها بصورة غري نفسها واجتذاب مشر واألهم من ذلك تسويق.. احلاضنة يف ختطيط وتقدمي خدماا 
 .تقليدية

  :حتديات قيام حاضنات أعمال يف الدول العربية 

مما حيول دون تطوير , يواجه قطاع املعلومات و االتصاالت و التكنولوجية اجلديدة العديد من التحديات يف الدول العربية
إن هذه التحديات ميكن ارجاعها إىل العوامل .  من املستحدثات التكنولوجيةتقنيات جديدة مثل احلاضنات و حدائق العلوم و غريها

  :التالية

 : التشريعيو القانوينل  العام– أ
  . املسرية واملسهلة لنشاط اإلبتكار واإلختراعوالقانونية النصوص التشريعية قلة      
  ).املخترع/املبدعقانون الباحث (بية حول وضعية الباحث  القانونية يف الكثري من الدول العرالنصوص أو باألحرى غياب قلة     

   :والتنظيمي العامل املؤسسايت - ب 
 والتطوير الصناعي، اإلبتكاراتهياكل التثمني، مراكز تقنية وإبتكار، شبكات نشر ( نقل وتوزيع اإلبتكارات يف اهلياكل املختصة غياب

  ).إخل...
  .الصناعيةالشركات و اجلامعة مستوى العالقة بني ضعف
  . املختصة ذات التأهيل العايلوالتكنولوجية الكفاءات العلمية نقص
  .الباحثني حركية إنعدام
  .األدمغة هجرة
  .العمومي تسويق نتائج البحث عدم
  رأس مال خماطر،شركاتبنوك، وكاالت، صناديق، مؤسسات، ( واملدعمة ماليا لنشاطي اإلبتكار واإلختراع املساعدة اهليئات إنعدام
.(...     
  :  العامل املايل - جـ
  . العموميةاألموال الضعيفة لرؤوس التعبئة
 مل يصل بعد حيثضعف متويل البحث يف الدول العربية  (واالبتكارالتطوير / ديناميكي مشجعني للبحثجبائي حميط مايل ونظام انعدام

 ):12( انظر الشكل و اجلدول أدناه)اخلام الناتج القومي من %1إىل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
12  Adnan Badran, “Arab R&D Profile: Comparative Analysis & Capacity Building” MIT Arab Alumni 4th 
annual Conference “Human & Economic Development” Dubai, June 14-15,  2003.  
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  ).احملفزةغياب كلي للدعم املايل لإلبتكار كاإلعتمادات ( مع اإلحتياجات اخلاصة لإلبتكار احلايل تكيف النظام املايل عدم   

النفقات    جمملتعترب مسامهتها ضعيفة يف (التطوير واإلبتكار داخل الشركات الصناعية العربية /البحث ميزانيات ضعف     
 ختصصها مثيالا يف البلدان الصناعية واليت تقدر حبوايل اليتالتطوير واإلبتكار مقارنة بتلك /املخصصة من طرف الدول العربية للبحث

60 %.(  

اجلدول التايل يبني الفرق الشاسع   .عدم مشاركة القطاع اخلاص يف عمليات التمويل بشكل فعال مقارنة مع الدول املتقدمة
 ).13(ص نفقات البحث و التطوير بني القطاع اخلاص و القطاع العام يف الدول املتقدمة و الدول العربيةفيما خي

 
 

                                                 
13 Adnan Badran, Op cite. 
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   يف التسعينات )%(مسامهة الدولة و القطاع اخلاص يف البحث و التطوير        

 القطاع اخلاص القطاع العام  
 % 80  % 20  اليابان
 % 70 % 30 أملانيا

 % 50 % 50 الدول الصناعية األخرىالواليات املتحدة و 
 % 10 % 90 الدول العربية

   والتوصيات اخلالصة

. إن هذه الورقة البحثية ما هي إال حماولة متواضعة إلعطاء بعض التفسريات و املالحظات حول واقع احلاضنات يف الدول العربية
  :من خالل ما سبق ميكن إدراج بعض االستنتاجات و التوصيات كما يلي

 تشجيع املبادرات الفردية و املواهب و ى املستحدثاث التكنولوجية احلديثة اليت تساعد عل األعمال منتعترب حاضنات
  .االبتكارات اجلديدة لتجسيدها على أرض الواقع

  %.80إىل% 50 من  و املتوسطةزيادة نسبة جناح املشروعات الصغرية البادئة على احلاضنات تعمل

 توطيد العالقة بني اجلامعات والشركات الصناعية آليت ترغب يف احلصول على اخلربة العلمية و إن احلاضنات تعمل على
  .االستفادة من الطاقات اجلامعية

لذا هنالك . إال أنه و كما ذكرنا سابق هناك عدة حتديات حتول دون تطور هذه احلاضنات و القيام بعملها بالشكل املسطر هلا
  :وض ذه التكنولوجية احلديثةجمموعة من االقتراحات للنه

  ).اخل...جامعات،مدارس، معاهد، ( بأمهية أنشطة اإلبتكار واإلختراع على كل املستويات والتوعية بعمليات التحسيس القيام  

عني املختر(بالتعاون مع املنظمات املهنية الدولية دف الربط بني حاملي املشاريع  و احلاضنات  لإلبتكارات سوق عريب تنظيم 
     .واملستثمرين) واملبتكرين

   :التالية القانونية إصدارالنصوص

 تسهيل الروابط بني املخابر واجلامعات من جهة والعامل الصناعي من جهة أخرى قصد لتوثيق  و احلاضنات  حول اإلبتكارقانون
     . و السماح بتثمني البحوث العلميةنقل التكنولوجيا من البحث العمومي حنو الشركات

  .احلاضناتتطوير وإبتكار بني الوكاالت، املخابر، املعاهد / تعاقدات حبثخلق قانوين ميكن مبوجبه نص

    . الباحثقانون

  .لترقيتهم مـن أجل توفري الشروط املالئمة للمبتكرين الصغار فائـدةمنـح قـروض بـدون 

  .ات الضريبية و سياسات حتفيزية أخرىلذا جيب بعض اإلعفاء. جيب ربط الصناعة بالبحث و التطوير يف اجلامعات

  . من الدخل القومي على البحث و التطوير للنهوض ذه التكنولوجية اجلديدة%1جيب ختصيص على األقل نسبة 
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