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Abstract 

This paper poses an overview of the technological incubators, 
and begin to display some of the basic concepts of incubators 
Business rankings and various kinds, as well as a number of key 
aspects associated with it, and then give a quick overview of the 
global situation and perspective in some cases representing a 
number of countries, and exposure after that the Arab context and 
recent developments and the current position and the features of the 
desired future conditions as the basis for an initial strategic vision on 
the table . 
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واكتساب اخلربات العملية، كما ويعاين عشرات املاليني من الشباب من البطالة بسبب نقص 
مستوى تعليمهم وإعدادهم من قبل حكوما�م، أو التأهيل وعدم توفر اخلربات لديهم، لَتدّين 

                                                        .أمورهمأولياء 
إن تزايد عدد العاطلني عن العمل خاصة من خرجيي اجلامعات واملعاهد العليا، دفع 

ل جديدة هلذه بالدول سواء املتقدمة منها أو النامية إىل التفكري اجلدي يف خلق فرص عم
واملتوسطة باعتبارها األولوية يف هذا ا�ال هي االعتماد على املؤسسات الصغرية  ، و الطبقات

  .حمرك التنمية االقتصادية
إن الدول العربية عامة جيب أن تأخذ باألساليب واملستجدات التقنية احلديثة اليت من 

سات الصغرية واليت نعتقد أ�ا ميكن أن عمل احلر واملسامهة يف تطوير املؤسلشأ�ا تعميق فكر ا
: تسهم يف التغلب على العديد من العقبات بكو�ا متكن من احلصول على العديد من امليزات

طرق  ،التكنولوجية املالئمة ،طرق تدريب جديدة ،كل املعلومات حول األسواق اجلديدة
  .التمويل وغريها

  أهداف البحث
  : يف النقاط التاليةإن هدف هذه الورقة البحثية ينحصر 

  . إعطاء املفاهيم احلديثة ملتغريات الدراسة- 1           
الشروط األولية الواجب توفرها لبناء قاعدة تنافسية تسمح بإزاحة كل العقبات  إبراز-2

 .رات التكنولوجية يف العامل العريبيللقيام بالتطو 
امة احلاضنات يف خمتلف عوامل النجاح اليت ساعدت الدول املتقدمة على إق حتديد-3
 .أطوارها

 .منهجية قيام نظام احلاضنات يف الدول العربيةتوضيح -4
 .التحديات إلقامتها و خمتلف الفرص املتاحة من استعمال احلاضنات استعراض-5
   :البحثإشكالية 

  :نسعى من خالل دراسة هذا املوضوع لإلجابة على التساؤل التايل 
كأداة لمكافحة تكنولوجيا الحاضنات  واعتماد  ةامالتحديات إلق الفرص و ما هي

 البطالة في العالم العربي؟
  بحثال يةمنهج

لإلحاطة جبوانب املوضوع مت االعتماد على املنهج الوصفي ،يف إبراز و إعطاء مفاهيم 
نهج التحليلي يف حتليل مجلة من املؤشرات اليت توضح ملختلف املتغريات، وكذا االعتماد على امل
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اضنات التكنولوجية ووضعية سوق الشغل وخاصة لدى خرجيي اجلامعات  يف وضع احل
  .ا�تمعات العربية ،وكذا مجلة من املؤشرات األخرى ذات الصلة باملوضوع 

  تقسيمات البحث
  :ولغرض الدراسة قمنا بتقسيم البحث وفق احملاور التالية

  .احلاضنات ماهية: أوال  
  .  الدول العربيةاألدوات املستحدثة يف : ثانيا   
  . حاضنات األعمال االعتماد علىالفرص املتاحة من : ثالثا   
  . مقاييس جناح حاضنات األعمال: رابعا   
 . حتديات قيام حاضنات أعمال يف الدول العربية: خامسا   

  احلاضنات ماهية :أوال
  : احلاضناتتعريف  -1

ان والتجهيزات واخلدمات إطار متكامل من املك(بأ�ا بيئة  احلاضناتميكن تعريف 
خمصصة ملساعدة رواد األعمال يف األعمال ) والتسهيالت وآليات املساندة واالستشارة والتنظيم

) اإلنتاجية أو اخلدمية أو املتخصصة يف البحث والتطوير(يف إدارة وتنمية املنشآت اجلديدة 
الرواد  هؤالءمبا خيفف عن ) أقل من سنتني يف الغالب(ورعاية ودعم هذه املنشآت، ملدة حمدودة 

ادة ويوفر هلذه املنشآت فرصا أكرب للنجاح ،وذلك من خالل كيان قانوين مؤسس عتاملخاطر امل
   1هلذا الغرض

أن فكرة احلاضنات قد نشأت يف الواليات املتحدة األمريكية  T Miyake 2وأوضح 
وسيلة  عن عبارة تاحلاضنا، وتبعا الحتاد حاضنات األعمال األمريكي فإن 1959منذ عام 

حيث متد هلا يد  start-upتساعد الشركات احلديثة على البقاء والنمو خالل فرتة اإلقالع 
  .دارة وتوفري مدخل إىل التمويل إضافة إىل الدعم الفينالعون يف مواضيع اإل

حاضنات األعمال بأ�ا منظومة متكاملة تعترب   3كما يعرف املهندس نبيل حممد شليب
ري وكأنه وليد حيتاج إىل الرعاية الفائقة واالهتمام الشامل، ولذلك إىل حضانة كل مشروع صغ

تضمه منذ مولده لتحميه من املخاطر اليت حتيط به ومتده بطاقة االستمرارية، وتدفع به تدرجييا 
  .النجاح تبعد ذلك قويا قادرا على النماء ومؤهال للمستقبل ومزودا بفعاليات وآليا

مستوحاة من احلاضنة اليت يتم وضع األطفال �ا ممن حيتاجون فور إن فكرة احلاضنات 
والد�م إىل دعم ومستندة أجهزة متخصصة تساعدهم على ختطى صعوبات الظروف احمليطة 
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مث يغادر احلاضنة بعد أن مينحه أخصائيو الرعاية  خاصة،�م واليت حيتاجون فيها إىل رعاية 
  .النمو واحلياة الطبيعية وسط اآلخرين الطبية شهادة تؤكد صالبته وقدرته على

االقتصاد أمهية إقامة وهي نفس الفكرة اليت أخذت �ا الدول املختلفة حيث أكد خرباء 
مثل هذه احلاضنات اخلاصة حبماية املشروعات اليت تكون يف بدايتها يف حاجة إىل دعم خاص 

  .اخلارجية ومساندة ومحاية متكنها فيما بعد من االنتقال إىل أسواق العمل
من جهة أخرى تؤكد الدراسات املختلفة أن الكثري من املنشآت الصغرية يف الدول 

جنحت بدرجات ) خالل العقود الثالثة املاضية( املتقدمة والدول اليت منا اقتصادها بنسب عالية
يف هذه الدول (أعمال  حاضناتمن مثيال�ا يف الدول األخرى لوجود  أعلى وبتسارع أكثر

وفرت هلذه املنشات وألصحا�ا الرعاية وقدمت ) مة والدول اليت منا اقتصادها بنسب عاليةاملتقد
  .مهيأة هلذا الغرض بيئة هلم جمموعة من اخلدمات ضمن

أن الدعم الكلي تقدمه  بشرية ومتويالت كافية إالقد حيتاج املشروع اجلديد إىل طاقات 
  4)01أنظر شكل (قيقي ألي مشروع قالع احلاإلب حاحلاضنات ملا توفره من خدمات تسم

  النظام التنافسي لحاضنات األعمال) : 01(شكل 

    
Source: Rustam Lalkaka, “Technology Business Incubators: Characteristics, 
Benefits, Performance”, APCTTGOI, International Workshop on TBIs Bangalore, 
India, 29 - 31 January 2001 
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وعراقيل تواجه املشروعات اجلديدة إذن ومما سبق ذكره فإن  صعوباتكما أن هناك عدة 
  .احلاضنات تعترب من شروط إزاحة العقبات لقيام مشاريع تنافسية جديدة

إن احلاضنات ليست باالبتكار التكنولوجي الوحيد حبيث هناك عدة أنواع وأدوات 
 research parksحدائق البحوث  technopolesمدن التكنولوجيا (هامستحدثة ميكن ذكر 

التجمعات الصناعية املستندة إىل التكنولوجيات  centers of excellenceمراكز التميز 
 technologyممرات التكنولوجيا  high-technology industry clustersالرفيعة 

corridors  ريع ابة للمشتعترب الطريقة األكثر فعالة بالنسإال أن حاضنات األعمال هي اليت
  .واملتوسطة ةالصغري 

ميكن أن  �ا قيامالاملشاريع قبيل البدء بإن من بني العقبات اليت يتعرض هلا أصحاب 
  : حنصرها فيما يلي

 .عملية يف األعمال التكنولوجيةلة ارب نقص يف مصادر املعلومات وضعف اخل §
ربة يف املعايري ومشاريع تكنولوجية ذات مواصفات خمربية فهم ضعيفي اخللديهم أعمال  §

 .واملواصفات الصناعية العاملية
 .صعوبة يف متويل مشاريعهم §
 .السكاين وغالء األراضي االزدحامنقص يف فراغات العمل بسبب  §
 .ضعف اخلربة يف التسويق §
 .التباعد الكبري بني املؤسسات التعليمية §
 . عدم وجود برامج حكومية شاملة لدعم الشركات الصناعية الناشئة §
  : احلاضنة أهداف -2
مساعدة الشباب من خرجيي اجلامعات واملعاهد العليا على إقامة مؤسسا�م ومشاريعهم  §

 .اخلاصة 
تطوير أفكار جديدة خللق وإجياد مشروعات إبداعية جديدة أو املساعدة يف توسعه  §

 .مشروعات قائمة
) اريع خترجمش( ينفذو�امساعدة الباحثني الشباب على االستفادة من نتائج األحباث اليت  §

 .من مرحلة العمل املخربي إىل مرحلة التطبيق العملي �دف اإلنتاج التجاري
 .ويل واخلدمات اإلرشادية والتسهيالت املتاحة ملنتسبيهامتوفري الدعم والت §
 .الفشل للمشروعات وأسبابتقليص اخلطر  §
 .املعلوماتواقتسام  شبكات اعي والعمل يف شكلمتغيري ثقافة تقاسم األخطار والعمل اجل §
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 اإلقالعتوسطة احلجم يف مراحل الشركات الصغرية واملمساعدة رواد األعمال على إنشاء  §
 ).ج احلاضنةيخر (
ربط املؤسسات املختصة بالقطاعات الصناعية والتجارية حمليا ورمبا يف الدول الصناعية  §

 .املتقدمة 
تكنولوجيا من الدول املتطورة أملسامهة يف توطني التكنولوجيا املستوردة واملساعدة يف نقل ال §

  .تكنولوجيا وتعزيز استخداما�ا وتطبيقا�ا يف ا�تمع احمللي مبا خيدم عملية البناء االقتصادي
  : عوامل جناح احلاضنات -3
جيب أن يكون هناك وعي من قبل املقاولني الصغار باملكاسب اليت سوف تقدمها  §

 ).ثقافة تكنولوجية( احلاضنات
 .ت قبل الشروع بأي مشروع ومالحظة مدى إمكانية تطبيقهجيب القيام بدراسا §
 .شراك القطاع اخلاص يف االستثمارات اجلديدةإ §
 .اليت حتكم تعاون القطاعني العام واخلاص واألنظمةاستحداث وتطوير التشريعات  §
 .تطويره إلمكانيةاختيار مكان جيد أو قريب من املراكز اجلامعية واملعاهد  §
 .ت من قبل اجلهات احلكومية واملصارف وتشجيع رأس املال املخاطررادمتويل ودعم املبا §
 .هات احلكومية وغري احلكوميةاجلمن  ، راف املعنية كافةاألط التزام §
لتوفري املوارد  اإلقليميإقامة حتالفات بني اجلهات املعنية بالتجديد التكنولوجي على الصعيد  §

 .وفرة يف بلدان جماورةالالزمة واستغالل املزايا والبين التحتية املت
  : أنواع احلاضنات -4

  5ضنات األعمال إىلاهناك عدة تصنيفات للحاضنات حبيث ميكن تقسيم ح
وتعىن بالتنمية  :General/Mixed use Incubators حاضنات األعمال العامة-أ

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

طقة اليت توجد فيها من خالل إعادة اهليكلة الصناعية بتنمية بعض اجلوانب االقتصادية للمن
للمنطقة أو تشجيع صناعات معينة فيها أو خلق فرص وظيفية لتخصصات مرغوبة أو لفئات 

  .عمل أو الستقطاب استثمارات من نوع خاص إليهاحمددة من الباحثني فيها عن ال
وتعين بالتقنية :  torsncubaIusiness Bgy loechnoT التقنية األعمالاضنات ح- ج

املتخصصة فيها واملرتبطة �ا وتشجيع ومساعدة الباحثني واألكادمييني  آتاملنش وتطوير ونشرها
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ل تدربيهم وتزويدهم باملهارات يف اجلامعات ومراكز األحباث ليصبحوا رواد أعمال من خال
  .االستشارات واخلدمات األخرى الالزمة  وتوفري

ضنات قسم املهندس نبيل شليب احلاضنات حسب اونظرا لوجود عدة أهداف للح
  6اهلدف احملدد هلا إىل األنواع التالية

ى تنميتها وتعمل عل �دف ختدم هذه احلاضنة منطقة جغرافية معينة :احلاضنة اإلقليمية-أ
استخدام املوارد احمللية من اخلامات واخلدمات واستثمار الطاقات الشبابية العاطلة يف هذه 

  .ة أو شرحية من ا�تمع مثل املرأةناملنطقة أو خدمة أقليات معي
األجنيب مع عملية نقل التقنية  املال تروج احلاضنة الستقطاب رأس :دوليةلاحلاضنة ا-ب

  .تصدير للخارجمؤكدة على اجلودة العالية وال
داخل منطقة صناعية بعد حتديد احتياجات هذه  تقام وهي اليت :احلاضنة الصناعية- ج

لكل من املصانع  املنافع املنطقة من الصناعات املغذية واخلدمات املساندة حيث يتم تبادل
املصانع الكبرية واملشروعات الصغرية املنتسبة للحاضنة مع الرتكيز على املعرفة والدعم التقين من 

  .الكبرية
هذه احلاضنة إىل خدمة قطاع أو نشاط مثل الربجميات أو �دف :حاضنة القطاع احملدد- د 

  .الصناعات اهلندسية على سبيل املثال، وتدار بواسطة متخصصني بالنشاط املراد الرتكيز عليه
ثمار تتميز املشروعات الصغرية داخل احلاضنة مبستوى التقنية مع است :حاضنة التقنية-ه

  .تصميمات متقدمة ملنتجات جديدة غري تقليدية مع امتالكها ملعدات وأجهزة متقدمة
اجلامعات أو مركز أحباث لتطوير أفكار جند هذه احلاضنة داخل  :احلاضنة البحثية-و

لالستفادة من الورش واملخابر املتوفرة  و ذلكاملبتكرين وأحباث وتصميمات األساتذة والباحثني 
  .باجلامعة

هي حاضنة بدون جدران حيث يتم تقدمي خدمات احلاضنة  :احلاضنة االفرتاضية-ي
املعتادة باستثناء احتضا�ا بالعقار الذي يتوفر باألنواع السابقة، وتعد مراكز تنمية املنشآت 

  .ضنات االفرتاضيةاالصغرية واملتوسطة بالغرف التجارية الصناعية مثاال جيد للح
االنرتنت هي مؤسسة تساعد شركات االنرتنت األخرى على حاضنة  :حاضنة االنرتنت - ن

ويثرول الذي  حاضنات االنرتنت إىل ديفيدالنمو من شركات ناشئة إىل ناضجة وتعود ريادة 
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الب  أيديلوبيل غروس الذي أسس حاضنة  1995أسس حاضنة سي إم دجي أي يف عام 
  .19967عام 

نرتنت يف العامل سوف يزداد من حوايل وتقدر بعض الشركات املختصة أن عدد مستخدمي اال
إىل  .2009مليون مستخدم يف �اية عام  702إىل  2001مليون مستخدم يف �اية عام  356

  .2017ما يفوق ملياري مستخدم سنة 
  : حاضنات األعمال يف العامل -5

دارات احمللية لألعمال ومعظمها مدعومة من اإل حاضنة3500منيتواجد عامليا أكثر        
تأيت الواليات و .8حلكومات املركزية والبنك الدويل واالحتاد األوريب ومنظمات األمم املتحدةوا

 950 أكثر من دد احلاضنات فلديها حوايلاملتحدة األمريكية يف املركز األول من حيث ع
يف  حاضنة200حوالي،وهناك )2انظر الشكل (وأورباويليها الصني واليابان  2010سنةحاضنة 

  ، أملانيا في200بريطانيا وحوايل  في100 فرنسا وحوايل
من املنتسبني للحاضنات قد جنحوا يف إقامة شركات واالستمرار فيها وفق  %87هناك 

     . NBICضنات األمريكية اإلحصائية احتاد احل
  تطور حاضنات األعمال عبر العالم) : 02(الشكل 

  
Source: Rustam Lalkaka , op-cit 
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  :مريكيةخصائص احلاضنات األ -6
 1980يف سنة  12كان عددها   ثكبري جدا حبي  لتطور عدد احلاضنات األمريكية بشك        

مها يف ظجد معاخلقت حوايل نصف املليون منصب شغل تتو  2000يف  900وأصبح حوايل 
 non(ضنات األمريكية أسست لغرض غري رحبي امن احل) %45( و املدن قرب اجلامعات

profit75 %( .  
 Mixedتكنولوجية خمتلطة  % 35: 9على الشكل اآليت األمريكيةطات احلاضنات توزع نشا

technology .  
  internet basedمتعلقة باالنرتنت  7%
  other technology تكنولوجيا أخرى 3%

  mixed useاستعماالت مشرتكة  30%
  empowermerment.التفويضات ومشاريع أخرى 25%

  :هيئات التمويل هلذه احلاضنات حبيث جندو  sponsors كما ختتلف جهات الدعم
   %20املؤسسات التعليمية احلكومية 

   %18االقتصادیةهيئات التنمية 
   %8الخاصرأمسال القطاع 

   %12أخرىجهات 
  :األدوات املستحدثة يف الدول العربية: ثانيا 

يا يف مدينة مبارك للبحث العلمي والتطبيقات التكنولوجية، ووادي التكنولوج: يف مصر -1
سيناء، وكما اعتمد الصندوق االجتماعي للتنمية حاضنات األعمال والتقنية كآلية لدعم إقامة 

املبادرين التقنيني، وجاءت فكرة إنشاء املشروعات الصغرية وتنمية مهارات العمل احلر لدى 
 وهي مجعية غري حكومية مت إشهارها يف مارس ةاجلمعية املصرية حلاضنات املشروعات الصغري 

حاضنات حىت �اية  9حاضنة يف مصر، مت إنشاء  30لصندوق هي إنشاء خطة او .1995
2018  10.  

هناك حاضنات تعتمد علي تكنولوجيا مبسطة يف تقدمي اخلدمات أو التصنيع اخلفيف  
املنصورة وأسيوط، أي أ�ا كما تعتمد على املشروعات ذات املعرفة واملعلومات مثل حاضنة 

ادية واحلرفية املميزة وذات اجلودة العالية وهناك حاضنات التقنية وهي حاضنة للصناعات الع
موجودة بالقرب أو داخل اجلامعات واملراكز العلمية والتكنولوجية مثل حاضنة جامعة املنصورة 

  .وحاضنات متخصصة باملعلوماتية والتقنية احليوية يف مدينة مبارك باإلسكندرية
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سنوات مث يتم  3لتستمر داخل احلاضنة ملدة  مشروعا40 إن احلاضنة الواحدة تستوعب حوايل
التخرج مع وجود عالقة انتساب ملساعدة املشروعات بعد خترجها من احلاضنة، وتشري 

، وتبلغ 2018منتسب سوف يتمتع خبدمات احلاضنات حىت عام  520إىل أن  اإلحصاءات
جنيه مصري ما بني تأهيل املوقع والتشغيل  ماليني  3إىل  2تكلفة إنشاء احلاضنة الواحدة من 

  .سنوات3ملدة 
وحتتاج احلاضنة لدعم مادي خالل أول ثالثة سنوات لتغطية الفارق بني املصروفات واإليرادات، 

كما قامت يف أكتوبر .مث بعد ذلك يتم االعتماد ذاتيا على النفس من خالل زيادة مواردها
  .يون دوالرمل 12حاضنات أعمال بقيمة  بإنشاء 2010

  : يف دول اخلليج العربي-2
يب ظ و حاضنات أبوcity  dubai internet مدينة اإلنرتنت يف ديب :في اإلمارات -  أ

وحديقة للعلوم يف اإلمارات العربية املتحدة   abu dhabi’s business incubatorلألعمال 
  .ومشروع احلاضنات التكنولوجية يف الكويت

مت تشكيل جلنة يف جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن  :في المملكة العربية السعودية - ب
ولكن املشروع  ھـ1416إلعداد دراسة إلنشاء حاضنات املنشآت الصغرية يف السعودية يف عام 

مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية ومؤسسة امللك عبد العزيز  وكذاتوقف ومل يتم استكماله،
  .التجارية الصناعية للمنطقة الشرقيةورجاله لرعاية املوهوبني والغرفة 

   دول عربية أخرى-3
  . cybercityالمعلوماتحديقة تكنولوجيا  :في األردن - أ 
ومشروع احلاضنة التكنولوجية  berytechيوسفمبادرة جامعة القديس  :في لبنان   - ب 

ادرات أخرى تقودها مؤسسات من القطاع اخلاص بللمجلس الوطين للبحث العلمي، وم
  .الربجميات نولوجيا املعلومات وتطويرتركز على تك

  .ضنات واملدينة التكنولوجية لالتصاالتااملشروع الوطين للح :في تونس  - ج 
   :حاضنات األعمال االعتماد علىالفرص املتاحة من : ثالثا 

املسامهني يف رأس (تقوم بتسهيل وصول املنشأة املنتسبة هلا إىل مصادر التمويل املختلفة 
مع ) اطرة، املصارف ،صناديق التمويل املتخصصة، املنظمات الدولية والوطنيةاملال شركات املخ

  .غبني يف االستثمار يف هذه املنشآتامساعد�ا يف إعداد خطط العمل الالزمة لالتصال بالر 
وميكن للحاضنات نفسها املشاركة يف ملكية هذه املنشآت موفرة بذلك مصادر دخل مستقبلية  

  .يت تشارك فيهااملنشآت الكنتيجة لنمو 
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للمنشآت املنتسبة للحاضنات التقنية املرتبطة باجلامعات ختفيض التمويل الالزم هلا ميكن 
مبوجب ترتيبات تشارك فيها هذه اجلامعات يف ملكية هذه املنشآت مقابل حقوق امللكية 

  .واالستفادة من براءات االخرتاعات اململوكة هلذه اجلامعات
سواء ما يتعلق (املختلفة اليت حتتاج إليها املنشآت املنتسبة هلاتوفري اخلدمات القانونية 

منها بتأسيسها وتسجيلها وكتابة عقود الرتاخيص أو ما يتعلق منها حبماية امللكية الفكرية 
وميكن للحاضنات ختفيض التكلفة العالية املرتبطة بتوفري اخلدمات ) وبراءات االخرتاعات

هلا وذلك بتوحيد مقدمي هذه اخلدمات واالتفاق معهم لتقدميها  القانونية إىل املنشآت املنتسبة
بصفة دائمة ومجاعية، ومن املؤكد أن محاية حقوق امللكية الفكرية وبراءات االخرتاع عملية 

  .جوهرية يف مساعدة املنشآت املنتسبة حلاضنات األعمال التقنية يف تطوير األسواق ملنتجا�ا
عن طريق الدعوة networkingكات التواصل تقوم حاضنات األعمال ببناء شب

يف املنشآت املنتسبة لندوات ومعارض تستهدف استقطاب اجلهات احملتمل استثمارها 
للمشاركة يف اخلربات وجتنب لحاضنات كما تقوم احلاضنات ببناء شبكات التواصل فيها بينها ل

ة منها عن طريق تقدمي االزدواجية، مع استمرار احلاضنات يف التواصل مع املنشآت املتخرج
بعض اخلدمات اليت كانت تقدمها هلا قبل خترجها، ألن ذلك ال يساعد فقط يف زيادة دخل 

املنشآت املنتسبة هلذه احلاضنات من  املنشآت  أداة تسويق فعالة تستفيد هااحلاضنات ولكن
  .املتخرجة منها

 األخرىختلفة وبصفة عامة تقوم حاضنات األعمال بتوفري العديد من اخلدمات امل
كتنمية املهارات اخلاصة بريادة (للمنشآت املنتسبة هلا، مثل القيام بتقدمي خدمات التدريب

وذلك لتعزيز ) االنرتنت واستخداماتاألعمال أو باالستفادة من تقنية املعلومات واالتصاالت 
من األحيان  فرص بقائها ومنوها على املدى الطويل، والقيام بتقدمي خدمات التسويق ويف كثري

ميكن تقدمي هذه اخلدمات من قبل منشآت أخرى متخصصة يف هذا ا�ال ومنتسبة أيضا لنفس 
احلاضنة، ويف احلاضنات املرتبطة جبامعات، ميكن االستعانة بطالب هذه اجلامعات يف تقدمي 

ميكن للحاضنات أيضا بناء اجلسور بني املنشآت املنتسبة هلا  ، كمابعض خدمات التسويق
ضنات مراقبة تفاعل هليئات املعنية خبدمات التصدير، بينما ميكن للمجالس االستشارية للحاوا

 وتنفيذها،ومنو املنشآت املنتسبة هلا مع املساعدة يف وضع خطط العمل اخلاصة �ذه املنشآت 
مساعدة املنشآت املنتسبة هلا من خالل خدمات  من فيما ميكن املديرين التنفيذيني للحاضنات

  .ريف والتوصية إىل جانب الكثري من اخلدمات غري املنظورةالتع
ومعامل وجتهيزات واالحتياجات توفر احلاضنات التقنية املرافق األساسية من خمتربات 

املعلومات وشبكات االتصاالت كما تقوم بعض من أجهزة وبرامج وخدمات تقنية  اإلضافية
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املنتسبة هلا عن طريق املشاركة التحتية للمنشآت  البنية متطلباتتقنية الصغرية بتوفري احلاضنات ال
ومراكز األحباث وهيئات نقل التقنية أو عن طريق االستئجار، ويتم  أو التنسيق مع اجلامعات

توفري متطلبات البنية التحتية للمنشآت ومراكز األحباث ومقدمي اخلدمات املساندة املرتبطني 
املنتسبة  املنشآتامعات ومراكز األحباث تعترب استفادة املرتبطة باجل للحاضناتبالنسبة  أما�ا، 

عن (هلذه احلاضنات من األكادمييني والباحثني والطالب يف هذه اجلامعات و مراكز األحباث 
من أهم امليزات اليت ) طريق اإلعارة أو بتقدمي االستشارات أو باملشاركة يف األحباث والتسويق

  .توفرها للمنشآت املنتسبة هلا
نات األعمال دور إضايف يف التنسيق بني اجلهات املعنية بدعم املنشآت الصغرية حلاض

ومشاركة هذه اجلهات يف املتابعة مع القطاعني احلكومي واخلاص لتوفري سبل الدعم املختلفة 
الالزمة لنجاح هذه املنشآت خاصة ما يتعلق منها بالتمويل مثل إنشاء صناديق لتمويل املنشآت 

  .ميسرة وإجياد نظام لضمان قروض البنوك التجارية هلذه املنشآت الصغرية بشروط
   :مقاييس جناح حاضنات األعمال: رابعا 

اجلديدة املتخرجة منها ) الصغرية(جناح حاضنة األعمال بعدد املنشآت التجارية  يقاس
واليت تستمر يف التطور بعد خترجها لتصبح منشآت ) يف الغالب سنتان(خالل فرتة حمددة 

وسطة أو حىت كبرية، ومبا حتققه من تشجيع املبادرات وتنمية روح املخاطرة وخلق فرص عمل مت
جديدة مع اجتذاب الصناعات املطلوبة، وما ينتج عن كل ذلك من أرباح مقبولة ملا لكيها 

  .وعوائد ضريبية إضافية للحكومة
وتطوير أفكار وبراءات ويقاس جناح احلاضنة التقنية مبقدار ما حتققه يف نشر التقنية وتبين 

أن بعض املنشآت التقنية تتوسع من اخرتاعات األكادمييني والباحثني جتاريا، ومن املالحظ 
عشرين عامال أو أكثر يف شهور قليلة وتتوسع أعماهلا حبيث ميكن طرحها  إىلعاملني أو ثالثة 

من توافرها  يف سوق األسهم خالل السنوات األوىل من خترجها كما أنه توجد عوامل البد
  :11لنجاح هذه احلاضنات

يؤدي مدير احلاضنة دورا أساسيا يف جناح احلاضنة جيب أن تتوفر فيه  :مدير احلاضنة-1
 .ارة والتسويق واحملاسبةدعمال واإلال ختطيط األيف جمبعض املهارات 

سب احلاضنات الدعم املعنوي والعالقات التجارية تمن املهم أن تك: دعم اتمع-2
ان احملليني القاطنني مبكان تواجد احلاضنة وقد يأيت الدعم من اإلمارة أو احملافظة أو من للسك
 .معات أو الشركات الكبريةااجل
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كلما كانت معايري االختيار واضحة وحمددة زادت فرص : انتقاء مشروعات احلاضنة-3
تباين هذه املعايري اجتذاب أفكار متتلك القدرة على النجاح وتتباين هذه املعايري فيمكن أن ت

و أن تكون   exponential growthالسريعأن تتضمن امتالك القدرة على النمو فيمكن 
 متعلقة بتقنيات متقدمة، خطة عمل تفصيلية وحمددة، أن تكون لدى صاحب املشروع املتقدم

 .اخل...فكرة مبتكرة أو اخرتاع 
تساب للحاضنة حباجة إىل تقدمني عادة لالنإن امل :إمكانية احلصول على التمويل-4

التمويل ومعرفة بدائله املختلفة ومبقدور احلاضنة أن جتمع معلومات جيدة عن خمتلف مصادر 
ين، وبلورة ق القروض املختلفة وكبار املستثمر وأنواع التمويل البنكي أو املؤسسي واملنح وصنادي

 .واملستثمرين الكبار متطلبات املنتسبني والعمل كحلقة وصل بني منتسبيها وبني املمولني
جديد أو جمدد،  ميكن حتسني صورة احلاضنة من خالل وجود مبىن :خلق فرص النجاح-5

بالصحافة وعالقات عامة حملية، وجود صالت باملؤسسات احمللية الرئيسية، وجود صالت جيدة 
ووجود كل من مدير ناجح على رأس العمل ومنشآت واعدة ومنشآت متخرجة ناجحة، إن 

فرص النجاح مما يفيد اط باحلاضنة وقصص النجاح اليت تصنعها كلها أمور تساعد يف خلق االرتب
 .احلاضنة ومنشآ�ا املختلفة

إىل تقييم عمليا�ا وأدائها على حنو إن احلاضنات حباجة : التقييم والتحسني املستمر-6
ب، ولكن يشمل منتظم وال يشمل ذلك جمرد مراقبة األداء من حيث منو املنشآت املنتسبة وحس

ومثل هذه املعلومات تفيد احلاضنة يف ،أيضا منو وتطور الشركات بعد خترجها من احلاضنة 
األهم من ذلك تسويق نفسها واجتذاب مشروعات ذات نوعية  و..ختطيط وتقدمي خدما�ا

 .واعدة ومتوقع منوها بصورة غري تقليدية
   حتديات قيام حاضنات أعمال يف الدول العربية: خامسا 

يف والتكنولوجية اجلديدة العديد من التحديات  واالتصاالتيواجه قطاع املعلومات 
الدول العربية، مما حيول دون تطوير تقنيات جديدة مثل احلاضنات وحدائق العلوم وغريها من 

  :إىل العوامل التالية إرجاعهاإن هذه التحديات ميكن .املستحدثات التكنولوجية 
 :تشريعيوالالعامل القانوني -1

 .سرة واملسهلة لنشاط االبتكار واالخرتاعيقلة النصوص التشريعية والقانونية امل §
قلة أو باألحرى غياب النصوص القانونية يف الكثري من الدول العربية حول وضعية  §
 )قانون الباحث املبدع املخرتع(الباحث 
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 يع االبتكاراتز غياب اهلياكل املختصة يف نقل وتو : العامل املؤسساتي والتنظيمي-2
 .اخل...شبكات نشر االبتكارات والتطوير الصناعي، وابتكارلتثمني، مراكز تقنية اهياكل (

 .ضعف مستوى العالقة بني اجلامعة والشركات الصناعية §
 .نقص الكفاءات العلمية والتكنولوجية املختصة ذات التأهيل العايل §
 .حركية الباحثني انعدام §
 .ميلتسويق نتائج البحث الععدم  §
بنوك، وكاالت، (اهليئات املساعدة واملدعمة ماليا لنشاطي االبتكار واالخرتاع  انعدام §
 ...)شركات رأس مال خماطر مؤسسات،صناديق، 

 : العامل املايل-3
 .لرؤوس األموال العمومية الضعيفة التعبئة §
ف ضعو بتكار التطوير واالو  انعدام حميط مايل ونظام جبائي ديناميكي مشجعني للبحث §

 12.الشكلكما يف اخلام  من الناتج القومي  %1متويل البحث حيث مل يصل بعد إىل 
  تمويل نشاط البحث و التطوير في الدول العربية): 03(شكل 

  بليون دوالر: الوحدة                                                                    

  
غياب كلي للدعم املايل (حتياجات اخلاصة لالبتكار عدم تكيف النظام املايل احلايل مع اال §

  ).لالبتكار كاالعتمادات احملفزة

Source: Adnan Barden, “Arab R&D Profile: Comparative Analysis & Capacity Building” MIT Arab 
Alumni 4th annual Conference “Human & Economic Development” Dubai, June 14-15, 2003.p112 
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تعترب (التطوير واالبتكار داخل الشركات الصناعية العربية /ضعف ميزانيات البحث  §
التطوير واالبتكار /مسامهتها ضعيفة يف جممل النفقات املخصصة من طرف الدول العربية للبحث

  ) . %60صصها مثيال�ا يف البلدان الصناعية واليت تقدر حبوايل مقارنة بتلك اليت خت
عدم مشاركة القطاع اخلاص يف عمليات التمويل بشكل فعال مقارنة مع الدول املتقدمة  §

فيما خيص نفقات البحث والتطوير بني القطاع اخلاص اجلدول التايل يبني الفرق الشاسع 
 13لعربيةوالقطاع العام يف الدول املتقدمة والدول ا

مساهمة القطاع العام و الخاص في تمويل نشاط البحث و مقارنة بين يوضح ) : 01(جدول 
  )الدول العربية و بعض الدول األخرى ( التطوير

  القطاع الخاص  القطاع العام  ) %(مسامهة الدولة القطاع اخلاص يف البحث والتطوير
 %80 %20  اليابان
  %70 %30  أملانيا

  %50 %50  ة و الدول الصناعية األخرىالواليات املتحد
 %10 %90  الدول العربية

Source UNESCO yearbook2011 

  اخلالصة والتوصيات 
إن هذه الورقة البحثية ما هي إال حماولة إلعطاء بعض التفسريات واملالحظات حول 

  : ما يلي استنتاجواقع احلاضنات يف الدول العربية من خالل ما سبق ميكن 
التكنولوجية اليت تساعد على تشجيع املبادرات  املستحدثاتنات األعمال من تعترب حاض §

  .الفردية املواهب واالبتكارات اجلديدة لتجسيدها على أرض الواقع
إىل  %50تعمل احلاضنات على زيادة نسبة جناح املشروعات الصغرية البادئة واملتوسطة من  §

80% . 
اجلامعات والشركات الصناعية آليت ترغب يف إن احلاضنات تعمل على توطيد العالقة بني  §

  .احلصول على اخلربة العلمية واالستفادة من الطاقات اجلامعية
إال أنه وكما ذكرنا سابق هناك عدة حتديات حتول دون تطور هذه احلاضنات والقيام بعملها 

  : للنهوض �ذه التكنولوجية احلديثة االقتراحاتبالشكل املسطر هلا لذا جمموعة من 
القيام بعمليات التحسيس والتوعية بأمهية أنشطة االبتكار واالخرتاع على كل  §

  . )اخل...معاهد، جامعات ،مدارس(املستويات
واحلاضنات بالتعاون مع املنظمات املهنية الدولية �دف الربط  لالبتكاراتتنظيم سوق عريب  §

  .واملستثمرين) املخرتعني واملبتكرين(بني حاملي املشاريع 
  : اليت ختصنية و النصوص القان إصدار §
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قانون حول االبتكار واحلاضنات لتوثيق الروابط بني املخابر واجلامعات من جهة والعامل  -
الصناعي من جهة أخرى قصد تسهيل نقل التكنولوجيا من البحث العمومي حنو الشركات 

  .والسماح بتثمني البحوث العلمية
بني الوكاالت املخابر املعاهد  بتكارواتطوير  و نص قانوين ميكن مبوجبه خلق حبث -

  .احلاضنات
  .قيتهم كرين الصغار من أجل توفري الشروط املالئمة لرت بتمنح قروض بدون فائدة للم §
  .جيب ربط الصناعة بالبحث والتطوير يف اجلامعات §
  .الضريبية وسياسات حتفيزية أخرى اإلعفاءاتبعض  وضع جيب §
  .البحث والتطوير للنهوض �ذه التكنولوجية أنشطة ىلإمن الدخل القومي  اكربنسبة  توجيه  §

  اهلوامش
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