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يف إطار عمليات التنمية الشاملة اليت بدأهتا العديد من الدول النامية منذ بداية عقد التسعينيات ،بدأت عمليات البحث عن
آليات جديدة فعالة من أجل مواجهة األوضاع االقتصادية املرتتبة على تطبيق سياسات اإلصالح االقتصادي ،ومواجهة سياسات
السوق املفتوح اليت تنتهجها معظم دول العامل اآلن .حيث جند أن إدارة قطاعات األعمال باقتصاديات السوق تؤدي إىل توافر
عمالة مدربة جيب إعادة االستفادة منها وإدخاهلا إىل أسواق العمل بشكل أو بآخر ،باإلضافة إىل ارتفاع نسب البطالة والسيما بني
الشباب املتعلم وندرة فرص العمل املناسب لألعداد الضخمة من اخلرجيني ،وكذلك ندرة وصعوبة احلصول على التمويل الالزم هلذه
املؤسسات .ذلك كله أعاق منو هذه املشاريع وحد من دورها  ،فكان ال بد من إجياد وسيلة فاعلة من أجل دعم هذه املشاريع
ومد يد العون هلا  ،وهنا مت إنشاء مؤسسات تضم كفاءات إدارية عالية تقوم على دعم هذه املشاريع ومساعدهتا يف دورة حياهتا
االقتصادية وخاصة األوىل  ،وهذه املؤسسات يطلق عليها حاضنات األعمال.
حيث تعترب حاضنات األعمال مؤسسات هلا كياهنا املستقل تقدم حزمة من اخلدمات والتسهيالت وآليات املساندة
واالستشارة وملرحلة حمددة من الزمن للرياديني الذين يرغبون يف إقامة مؤسساهتم  ،وعليه ميكن القول أن احلاضنات هي الوضع املثايل
و اآللية املالئمة لدفع وترية التنمية اإلقتصادية و اإلجتماعية ومنه إزالة العقبات أمام املبتدئني و وسيلة تطوير ناجعة لرجال األعمال
.
إذا ميكن إعتبار حاضنة األعمال أداة تطوير اقتصادية واجتماعية هتدف إىل املساعدة يف إقامة وتعزيز وتطوير املؤسسات
املتوسطة والصغرية ،من خالل تقدمي التجهيزات وخدمات الدعم والتطوير .و بالتايل تعترب احلاضنات وسيلة مرنة حقيقية تليب
احتياجات رجال األعمال واملبتكرين ومفتاح للنجاح بنسبة  %98بإذن اهلل.
فمن خالل ما سبق نستطيع القول أن احلاضنات تعمل على خلق صور ذهنية للنجاح أمام رواد األعمال الشباب ،كما متثل
أحد أهم أنواع الدعم اليت يتم تصميمها ملساندة أصحاب األفكار االبتكارية اجلديدة من أجل إقامة املشروعات اجلديدة مبختلف
أنواعها ،ومساعدهتا على التكون والنمو،حيث أن األداء واملمارسات اليت توفرها إدارة احلاضنة تعترب عامالً جوهرياً يف تنمية هذه
املشروعات اجلديدة ،و منه نستطيع تقدمي اإلشكالية الرئيسية التالية  :كيف يمكن لحاضنات األعمال أن تضمن نجاح مخطط
األعمال ؟
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أهمية الدراسة
تكمن أمهية هذا املوضوع يف مدى قدرة هذه احلاضنات على توفري اخلدمات واملساعدات من أجل ضمان جناح خمطط األعمال
 ،كما سوف تشكل هذه الدراسة أداة اسرتشادية تساعد املؤسسات اليت تقوم بإجناز خمطط األعمال على الكيفية اليت تستطيع من
خالهلا اإلستفادة من اخلدمات اليت تقدمها احلاضنات .و كذلك ملساعدة املؤسسات يف املراحل األوىل للتغلب على املشاكل
الفنية والتسويقية واإلدارية اليت تعاين منها.
أهداف الدراسة
ومن األهداف اخلاصة اليت تسعى الدراسة إىل حتقيقها:
 التعرف على واقع حاضنات األعمال . قياس دور حاضنات األعمال يف تقدمي املساعدة والعون لنجاح خمطط األعمال . استخالص بعض التوصيات اليت تساهم يف حتسني فاعلية حاضنات األعمال يف أداء خدماهتا لنجاح خمطط األعمال .هيكلة الدراسة
لإلملام جبميع جوانب املوضوع  ،إرتأينا تقسيم الدراسة إىل احملاور التالية :
أوال  :تقدمي صورة شاملة على خمطط األعمال .
ثانيا  :ماهية حاضنات األعمال .
ثالثا  :دور حاضنات األعمال يف رعاية خمطط األعمال.
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المحور األول  :ماهية مخطط األعمال
1
مدون باألهداف واملوارد املتاحة والوسائل واألدوات املستخدمة من أجل حتقيق تلك األهداف
خطة األعمال هي كشف ّ

ومن أهم متطلبات خطة األعمال إحساس صاحب املشروع بأمهية التخطيط وجدواه ،ودون ذلك فإن أفضل اخلطط تتحول إىل
جمرد وثيقة ال قيمة هلا .كما أن اخلطة جيب أن تكون واضحة ،وخمتصرة ،ومنطقية قابلة للفهم ،وواقعية (تناسب األهداف مع املوارد)،
وهذا يتطلب حتليل السوق واجتاهاته ،واملنافسة وخصائصها ،كما يتطلب القيام بالتحليل املايل من حيث املتطلبات الرأمسالية ،وهيكل
التمويل (حقوق امللكية والقروض) .
1.1

تعريف مخطط األعمال
2
املؤسسة أو باعث مشروع لبلوغ أهداف مضبوطة خالل مدة زمنية
يعترب خمطّط األعمال وثيقة عمل تضبط إسرتاتيجية ّ

السوق والتّسويق واإلنتاج والتّنظيم ،)...
و بوسائل بشرية و تقنية و مالية حمددة ،املتعلّقة مبجاالت نشاطها (املنتجات واخلدمات و ّ

تصرف تعتمد خاصة عند :
كما يعترب أداة ّ
مؤسسة جديدة،
 إحداث ّ

 عرض خدمة أو منتوج جديد،
 اكتساح سوق جديدة،
 إبرام اتّفاقية تعاون صناعية أو جتاريّة،
 البحث عن شركاء لتمويل املشروع.
من خالل التعريف السابق نستطيع حتديد أهم فوائد خمطط األعمال:
 متكني الباعث من القيام بعملية التثبت من جدوى مشروعه و التحقق من مردوديته إما بنفسه أو مبساعدة املختصني يف
ذلك إن اقتضى األمر .
 إعداد وثيقة عملية تربز خصائص املشروع اإلقتصادية و الفنية و املالية .
 تساعد هذه الوثيقة الباعث على تقدمي مشروعه و عرضه على الشركاء املرتقبني و املؤسسات التمويلية.
 2.1كيفيّة إعداد مخطّط األعمال

كل احلاالت ،حيث خيتلف حمتوى املخطّط وشكله وحجمه من مشروع إىل
يف الواقع ال يوجد منوذج حم ّدد ميكن اعتماده يف ّ

كل خمطّطات األعمال تشرتك يف احتوائها على البيانات التالية :3
آخر  ،ورغم هذا االختالف إال أن ّ
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 1.2.1المشروع الشخصي
جيب أن متكن اخلطوة من مراجعة حتقيق املشروع ،مبعىن الربط ما بني الشخصية ،التحفيزات ،األهداف املعرفة ،مصادره
والضغوط الشخصية و الضغوط اخلاصة باملنتوج يف السوق ،الوسائل اليت جيب وضعها و من جيب أن السيطرة عليه.ألجل ذلك،
جيب جلب الوثائق ،النصائح واالستشارات ،حتليل كل ما خنشى حدوثه ،مث حتديد اخلطوط الكربى للمشروع.
 2.2.1دراسة السوق
تعترب عنصر ضروري لتحضري املشروع ،ألنه بدون عمالء ال ميكن أن تكون هناك مؤسسة حمتملة ،وهكذا فإن فكرة جيدة
جدا ميكن أن تصبح مشروعا فاشال نتيجة لعدم دراسة سوقية صحيحة .يف نفس الوقت ،ففكرة تافهة موضوعة يف إطار صحيح
ميكن أن تنجح .حيث أن دراسة السوق متكن من :
 حتديد بدقة من سيكون العمالء،
 التموقع يف موقع املنافسة،
 تكييف املنتوج أو اخلدمة حسب العناصر املكتسبة.
 حتديد مستوى أسعار مقبولة من طرف العمالء اجلدد.
 حتديد وتسجيل أو األسهم التجارية اليت ستكون ضرورية من اجل جذب العمالء،
 حتديد نظام تطوير رقم املعامالت املتوقع.
 3.2.1التقديرات المالية
تتطلب هذه اخلطوة ترمجة مجيع العناصر اجملتمعة إىل مصطلحات مالية ومراجعة إمكانية املشروع.حيث أن للمؤسسة
حسابات تدبريية حتققها من خالل أن جتيب على ثالث أسئلة أساسية:
 ما هي رؤوس األموال الضرورية إلطالق املشروع مث العمل على عيش املؤسسة؟
 األنشطة التدبريية للمؤسسة هل هي قابلة إلنتاج مبلغ كايف لتغطية التكاليف اخلاصة باألساليب البشرية ،املواد والتمويل
املعمول هبا؟
 الوصفات احملصلة من طرف املؤسسة على امتداد السنة ،هل مت ّكن من مواجهة بصفة دائمة مصاريف نفس الفرتة؟
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هذه اخلطوات ستمكن من تأسيس مشروع جدي وناجح ،كل اختيار سيجد ترمجته املالية وأثره على التوازن املايل.حيث
أن املشروع جيب أن يكون كامال ومثاليا وهيكلته املالية جيب أن تكون متوافقة والنتائج.لذا فإن التمويل الصحيح للمشروع هو
من أهم شروط جناح هذا املشروع.
و بعد إجراء جرد لالحتياجات واملوارد املالية املتاحة ،جيب البحث على حلول يف ما خيص ما ينقص من املال.حيث يوجد
هناك جمموعة من أساليب املساعدة  ،لذا جيب االستعالم جيدا ومسبقا حول هذه األساليب.
 4.2.1اختيار هيئة قانونية
كيفما كانت أمهية وطبيعة األنشطة ،فإختيار هيئة قانونية متوافقة واملشروع جيب أن حتدد طبيعة املؤسسة فردية أو شركة؟
ف اهليكلة القانونية تتعلق باإلطار الصحيح الذي ستمارس ضمنه أنشطتها .هذا االختيار جيب أن يدرس بدقة وحذر ،ألنه قد
يؤدي إىل بعض النتائج غري املرغوب فيها سواء على املستوى املتعلق بالذمة املالية ،أو على املستوى املؤسسايت واملايل.
بعد االنتهاء من حتضري املشروع على املستوى التجاري ،املايل والقانوين ،أصبح ممكنا القيام باالجراءات املفروضة حسب
طبيعة النشاط وحسب اهليكلة القانونية املختارة.
 5.2.1إقامة المؤسسة
أول هدف يف هذه املرحلة ،هو احلفاظ على العالقة بني العمالء ،اليت حتققت عند بداية تأسيس املشروع ألجل احلصول يف
أقرب فرصة ممكنة على الطلبات األولية.
 6.2.1تنظيم أسلوب اإلنتاج
من جهة أخرى ،جيب مالحظة بعض مبادئ التسيري ووضع بعض األساليب اليت تسمى " دليل" ،واليت متكن من مراقبة
صعود املؤسسة وكذلك تزيل وتصحح كل االحنرافات اليت ميكن أن حتدث.
بعد حتديد كيفية تنفيذ خمطط األعمال  ،سواءا كان خمطط األعمال قام به صاحب املشروع أو مبساعدة إستشاريني
متخصصني نتعرض اآلن إىل طريقة جديدة إلعداد خمطط األعمال وهو خمطط األعمال عن بعد  ،الذي يعمل على: 4
 ربح الوقت عند إعداد خمطط األعمال.
 اإلستفادة من اخلدمات اجملانية خلبري تضعه الوكالة على ذمته ملساعدته عن بعد.
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لذا من كان يرغب يف اإلنتفاع هبذه اخلدمات  ،أن يقوم بتطبيق سري منظومة خمطط األعمال عن بعد  ،من خالل :
 يتلقى زائر هذا الركن إرساليات على شاشة الكمبيوتر ترشده إىل ما جيب عليه القيام به يف خمتلف مراحل إعداد املخطط
.
 يقوم الباعث بتسجيل إمسه و بعض البيانات السريعة حول شخصه و مشروعه و مكان إجنازه مث اختيار اسم عبور سري
ميكنه من اإلطالع على خمططه كل ما رغب يف اإلطالع عليه للطبع أو القيام حتويرات أو تكملة.
 يتلقى الباعث إرسالية عن طريق الربيد اإللكرتوين تتضمن البيانات اخلاصة به و تفيده بإمكانية اإلنتفاع هبذه اخلدمة .
ولكن البد من توضيح نقطة مهمة وهي بالرغم من جمانية هذه اخلدمة ،إال أهنا توفر ضمان سرية كل املعطيات و
املعلومات اليت يتضمنها خمطط األعمال عن بعد و اليت يبقى على ذمة الباعث دون غريه  ،حيث يبقى اخلبري الذي يساعد
الباعث و يوجهه يف إعداد خمططه هو الوحيد دون غريه الذي له إمكانية اإلطالع على حمتوى املخطط يف خمتلف مراحله .
 .3أنواع مخطط األعمال
يتكون خمطط األعمال الكلي من خطط أعمال فرعية على حسب حاجة املؤسسة  ،ميكن أن نلخصها يف النقاط املوالية :5
 1.3معيار خطة البدء
هو املخطط الذي حيدد اخلطوات الالزمة ألعمال جتارية جديدة .وهو يغطي املواضيع مبا يف ذلك مستوى املؤسسة ،واملنتج أو
اخلدمة ،والسوق ،والتنبؤات ،و إسرتاتيجية ومراحل التنفيذ ،وفريق اإلدارة ،والتحليل املايل ،تبدأ هذه اخلطة مع موجز تنفيذي وينتهي
مع مالحق شهرية تبني التوقعات بالنسبة للسنة األوىل.
 2.3خطط العمليات
ميكن أيضا أن تسمى خطة داخلية أو خطة سنوية .قد تكون عادة أكثر تفصيال عن معامل حمددة للتنفيذ والتواريخ واملواعيد
النهائية ،ومسؤوليات فريق العمل واملديرين  .كما ال بد من حتديد األولويات الرئيسية من خالل الرتكيز على تواريخ مفصلة ومسؤوليات
حمددة.
 3.3خطط النمو
أو خطة التوسع أو خطة جديدة للمنتج تركز أحيانا على منطقة حمددة من األعمال ،أو جمموعة فرعية من رجال األعمال .
وميكن أن تكون خطة داخلية أم ال ،وهذا يتوقف على ما إذا كان يتم ربطها بطلبات احلصول على القروض أو االستثمارات اجلديدة
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 4.3خطط الجدوى
كما هناك خطة اجلدوى  ،وهي بسيطة جدا لبدء اخلطة اليت تتضمن ملخصا ،وبيان املهمة ،مفاتيح النجاح ،والتعليم األساسي
وحتليل السوق ،وحتليل أويل للتكاليف ،والتسعري ،والنفقات احملتملة .هذا النوع جيد ملعرفة ما إذا كان هناك عمل يستحق املتابعة.
أو عدم املضي يف العمل .

المحور الثاني  :حاضنات األعمال
من أجل إنشاء مؤسسات قادرة على النمو واالستمرار خاصة يف ظل حتديات العصر واملنافسة الشديدة بسبب االنفتاح
اجتهت الكثري من الدول النامية منها واملتقدمة إىل إنشاء حاضنات األعمال كآلية لدعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة ،وتغري
مفهومها وتطورت أشكاهلا وأهدافها وشهدت انتشارا كبريا على املستوى العاملي  .حيث تعود نشأة حاضنات األعمال إىل عام
1959م يف باتافيا بنيويورك يف الواليات املتحدة األمريكية ،ولكن فكرة حاضنات األعمال تبلورت وتطورت يف مثانينات القرن
املاضي مع العودة إىل االهتمام بدور املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف االقتصاد الوطين وبضرورة تنمية روح الريادة واملبادرة والرتويج
هلا ،وهلذا فإن اهلدف األساسي حلاضنات اإلعمال هو الرتويج لروح الريادة ومساندة املؤسسات الصغرية واملتوسطة على مواجهة
صعوبات مرحلة االنطالق.
.1مفهوم الحاضنات
يعود مفهوم احلاضنات إىل عملية دعم مشاريع األعمال واليت تساهم يف التعجيل الناجح لبدء وتطوير هذه املشاريع الوليدة
من خالل توفري املوارد واخلدمات .وقد وردت مفاهيم متعددة وكثرية حلاضنات األعمال تبعا الختالف توجهات الباحثني أو تبعا
لتجارب الدول يف هذا اجملال .
 1.1تعريف حاضنات األعمال
عرفت احلاضنة بأهنا 6مؤسسة قائمة حبد ذاهتا وهلا كيان قانوين وهلا عالقة مباشرة بالرياديني الذين يرغبون يف إقامة مؤسسات
تستهدف حزمة متكاملة من اخلدمات ،التسهيالت ،االستشارات ،و اآلليات الساندة اليت هتدف جتاور كل الصعوبات املرافقة
ملرحلة اإلنطالق  ،وقم بتاء على ذلك التمييز بني املؤسسة احلاضنة Incubator Enterpriseباعتبارها املؤسسة األم اليت
تسعى إىل تبين واحتضان مؤسسات صناعية صغرية يف مراحلها املبكرة ،وفق ا ملعايري اقتصادية واجتماعية حمددة من قبل الرياديني
الذين يرغبون يف ترمجة االبتكارات ونقلها إىل الواقع ،فضال عن رغبتهم يف ترمجة األهداف اليت قامت احلاضنة من أجلها  ،أما
املؤسسة احملتضنة  Incubated Enterpriseو هي مشروع صغري مت تبنيه من قبل املؤسسة احلاضنة وذلك من خالل تقدمي
الدعم املادي والفين و التكنولوجي له ،وكذلك تقدمي احلماية بكل أنواعها كاحلماية الدعائية والفكرية ،فضال عن تقدمي اخلربات،
االستشارات والتسهيالت بكلفة حمددة ومدعومة ،وذلك بتبين برنامج كامل للسيولة املالية.
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كما ميكن تعريف احلاضنات أيضا بأهنا مؤسسات تعمل على دعم املبادرين ,الذين تتوافر هلم األفكار الطموحة والدراسة
االقتصادية السليمة ،وبعض املوارد الالزمة لتحقيق طموحاهتم  ,حبيث توفري هلم بيئة عمل مناسبة خالل السنوات األوىل احلرجة من
عمر املشروع وزيادة فرصة النجاح من خالل استكمال النواحي الفنية و اإلدارية بتكلفة رمزية ودفع صاحب املشروع إىل الرتكيز
على جوهر العمل وذلك إىل لفرتة حمدد تتضاءل بعدها العالقة لتتحول إىل مبادر جديد .
كما ميكن تعريفها على أهنا  7بناء مؤسسي حكومي أو خاص متارس جمموعة من األنشطة اليت تستهدف تقدمي املشورة
والنصح واخلدمات واملساعدات املالية واإلدارية والفنية ملنشآت األعمال والصناعات الصغرية سواء يف املراحل األوىل لبدء النشاط
أو أثناء ممارسته  ،أو من خالل مراحل النمو اليت متر هبا املنشآت املختلفة .
فاحلاضنة إذن ،هي منظومة عمل متكاملة توفر كل السبل ،من مكان جمهز مناسب به كل اإلمكانات املطلوبة لبدء املشروع،
وشبكة من االرتباطات واالتصاالت مبجتمع األعمال والصناعة ،وتدار هذه املنظومة عن طريق إدارة حمدودة متخصصة توفر مجيع
أنواع الدعم الالزم لزيادة نسب جناح املشروعات امللتحقة هبا ،والتغلب على املشاكل اليت تؤدي إىل فشلها وعجزها عن الوفاء
بالتزاماهتا .
 2.1أهداف إقامة حاضنات األعمال
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إن اهلدف الرئيسي لربنامج حاضنات األعمال هو ختريج العديد من رجال األعمال أو املنشآت الناجحة واليت تستطيع أن
تبقى يف السوق وتنمو وتزدهر  ،هذا باإلضافة إىل جمموعة من األهداف االستثمارية وأهداف على مستوى دعم االقتصاد الوطين
 ،وبالتايل ميكن اعتبار حاضنة األعمال كأي مشروع يستطيع أي يستثمر فيه الشخص ويقدم اخلدمات مقابل عمولة واليت تعترب
بالنسبة له إيرادات املشروع .ومن هنا ميكن استعراض أهم أهداف احلاضنات على النحو التايل:
 توفري بيئة أعمال مناسبة لنمو األعمال اجلديدة يف املراحل األوىل من عمره.
 تقليل تكاليف التأسيس على املبادر اجلديد.
 دعم املهارات و اإلبداعات لدى أصحاب املشاريع الصغري ة و العمل على مساعدهتا على ختطي املشاكل واملعوقات
اإلدارية واملالية والفنية اليت ميكن أن تتعرض هلا وخاصة يف مرحلة التأسيس.
 إعطاء الفرصة للمشاريع الصغرية اجلديدة للنجاح وتوفري البيئة املالئمة لنشأهتا ومحايتها يف املراحل األوىل.
 حتويل البحوث والدراسات إىل مشاريع حقيقية ومنتجات ميكن تسويقه.
 تقدمي مشاريع قوية للمجتمع يف املستقبل قادرة على االستمرار و التطور.
 حتقيق مبدأ التنمية االجتماعية من خالل التنمية االقتصادية ألفراد اجملتمع.
 املساعدة يف إقامة مشاريع إنتاجية أو خدماتية تعمل على تقدمي خدماهتا للمجتمع والعمل على هتيئة املناخ املناسب
وتوفري كافة اإلمكانيات واليت تعمل على تسهيل إقامة املشاريع.
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 العمل على ربط املشاريع اجلديدة مع السوق من خالل تكوين حلقة مشرتكة بني هذه املشاريع واملشاريع املوجودة أصالً
 ،وميكن أن تعمل على ربط املشاريع احملتضنة داخل احلاضنة مع بعضها لالستفادة من خرباهتا ونقاط ضعفها  ،وكيفية
التغلب عليها.
 تشجيع قيام االستثمارات ذات اجلدوى االقتصادية واليت تساعد الوضع االقتصادي للدولة على النمو والتطور.
 العمل على توطني االبتكارات والتكنولوجيا من أجل دعم أفكار رواد األعمال وحتويلها إىل سلع.
 العمل على االستغالل األمثل للموارد البشرية ذات الكفاءات العلمية والتقنية العالية.
 تقييم عمل املشاريع احملتضنة باستمرار من أجل معرفة نقاط الضعف لديها وحماولة تفاديها يف املشاريع األخرى  ،هذا
وباإلضافة فإن على حاضنات األعمال أن تعمل على التقييم املستمر للحاضنة للتأكد من صحة أعماهلا وحتقيقها ألهم
أهدافها اليت أنشئت من أجلها.
 تدريب أصحاب األعمال على أسلوب اإلدارة اجليدة وكيفية تنمية قدراهتم اإلدارية.
وبشكل عام تقودنا أهداف وخدمات حاضنات األعمال واملشروعات إىل القول بأن هذه احلاضنات تلعب دوراً بالغ األمهية
يف العديد من املسارات التنموية االقتصادية واالجتماعية وهي متثل النواة لرتمجة اإلبداع البشري إىل مشروعات عمل جادة ومنتجة
وهي أيضاً متثل آلية هلا اعتبارها يف خلق املزيد من فرص العمل.
يف حني أن حاضنات األعمال واالبتكار التقين حتتاج إىل دعم املبادرين املبدعني واملخرتعني وأصحاب األفكار لتكوين
مشروعات صغرى ومتوسطة واستيعاب واستحداث وظائف ومواقع عمل وزيادة الدخل الوطين وذلك من خالل تنمية رأس املال
املعريف واستخدام القوى العاملة املاهرة وحتقيق التنمية املستدامة عرب تنمية منطقة حمددة ،تنمية أولويات تقنية حمددة ،تطوير األسواق
وتزويدها مبنتجات جديدة ،ربط التعليم والتدريب بسوق العمل  ،تنمية اقتصاد املعرفة إىل جانب تنمية اقتصاد املوارد الطبيعية،
زيادة القدرة التنافسية املعرفية للدولة.
 3.1فوائد الحاضنات
حيصل املشروع الذي يدخل حتت مظلة احلاضنة على العديد من املميزات لعل من أبرزها:9


الدعم االستشاري سواء كان ذلك الدعم إداريا أو فنيا أو تسويقيا،

 كذلك احلصول على العديد من املهارات من خالل التدريب املستمر الذي يتم توفريه من قبل احلاضنة،
 االستفادة من اخلدمات اليت توفرها احلاضنة مثل األثاث املكتيب بشكل كامل،
 فتح قناة اتصال سريعة بني صاحب املشروع واجلهات احلكومية ذات العالقة،


أيضا من أهم الفوائد أو املزايا اليت حيصل عليها صاحب املشروع الدعم املايل املتمثل يف قرض ميسر والعمل على خفض
التكاليف.
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إال أن فوائد احلاضنات ال تقصر على املشروع الريادي فقط ،بل يرى الباحثون بان إقامة احلاضنات تعود بالفائدة على
جهات متعددة كاجلامعات ومراكز البحث العلمي ،احلكومات واجملتمعات ،الشركات والعمالء ،وكذلك القطاعات العامة
واملشرتكة .والشكل التايل يبني أهم اجلهات املستفادة من إقامة احلاضنات باإلضافة إىل أهم أوجه هذه االستفادة.
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منذ بداية منظومة احلاضنات مل تتوقف عن التطور و التنوع ،مثل حاضنات املشروعات اليت تعترب أحد أهم أنواع الدعم اليت
يتم تصميمها ملساندة أصحاب األفكار اخلالقة و اإلبتكارية اجلديدة من أجل إقامة املشروعات اجلديدة مبختلف أنواعها ،ومساعدهتا
على التكون والنمو ،فقد نشأت العديد من احلاضنات و إختذت صيغ خمتلفة سواء من حيث امللكية أو طبيعة اخلدمات اليت تقدمها
 ،أو حسب النشاط االقتصادي  ،ولكل حاضنة خصائصها اليت متيزها عن غريها  ،و فيما يلي تقدم أهم التصنيفات اليت عرفتها
منظومة احلاضنات :11
 1.2تصنيف الحاضنات حسب الهدف من إقامتها
ميكن تقدمي هذا النوع من خالل عرض سبعة أقسام :
 1.1.2حاضنات ذات الخدمات الكاملة
هذا النوع من احلاضنات يعمل على تقدمي حزمة كاملة من اخلدمات والتسهيالت للمشاريع احملتضنة سواء أكانت مالية أو
تسويقية أو استشارية وحىت توفري املكان إلقامة املشروع فيه داخل احلاضنة  ،ويتم اختيار املشاريع يف هذا النوع من احلاضنات بناءأً
على دراسة اجلدوى االقتصادية له.
 2.1.2الحاضنات المجازية
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هذا النوع من احلاضنات خيتلف عن مبدأ احلاضنات وآلية عملها  ،فهو يعمل على استمرار تقدمي بعض اخلدمات للمؤسسات
اليت خترجت منها وبعد فرتة االنطالق  ،وحىت أهنا تعمل على تقدمي خدمات للمشاريع خارج حدود احلاضنة  ،مبعىن عدم احلاجة
إىل مساحة ومبىن جمهز داخل احلاضنة للمشاريع الصغرية وإمنا تعمل احلاضنات على تقدمي اخلدمات يف حميط عمل املؤسسات
الصغرية.
 3.1.2حاضنات مرتبطة بمؤسسات كبيرة
هذا النوع من احلاضنة يعترب مبثابة مساعدة للشركات الكبرية يف احلفاظ على امسها واحلفاظ عليها من املخاطرة  ،ترتكز هذه
النوعية من حاضنات املشاريع على استغالل آلية احلاضنات يف إجناز مشاريع حبثية أو إنتاجية أو استحداث تكنولوجيات من خالل
تعميق الشراكة بني بعض املؤسسات والشركات الكبرية وأصحاب األفكار أو املشاريع الصغرية اليت تستطيع خدمة هذه الشركات
 ،مثالً عندما ترغب الشركات يف تطوير سلع جديدة وطرحها يف السوق فيتم ذلك عن طريق هذه احلاضنات وإذا ما أثبتت هذه
السلع فاعليتها فإهنا تنسب للمؤسسات الكبرية.
 4.1.2الحاضنات ذات األهداف الخاصة
هناك بعض املشاريع أو بعض فئات اجملتمع حباجة إىل خدمات معينة أو نوع معني من اخلدمات مثل املعوقني  ،وهذا النوع
من احلاضنات يكون متخصص يف خدمة معينة يعمل على تقدميها ملن حيتاج إليها.
 5.1.2حاضنات تشجيع المؤسسات دون الصغيرة
يف املناطق الفقرية والنائية يتجه بعض املستثمرين إىل إنشاء املؤسسات اخلاصة هبم وتكون صغرية جداً  ،أي تتكون من عدد
قليل جداً من العمال وميكن أن تتكون من صاحب املشروع نفسه  ،وهذا النوع من احلاضنات يعمل على تقدمي املساعدات هلذا
النوع من املشاريع وحبجم ضئيل جداً وذلك خلدمة غايات اجتماعية ملحة.

 6.1.2حاضنات األعمال الدولية
تعمل هذه احلاضنات على استقطاب رأس املال األجنيب ،نقل التكنولوجيا  ،تسهيل دخول الشركات األجنبية للعمل يف
األسواق احمللية هلذه الدول وتطويرها ،تأهيل الشركات األجنبية للعمل يف األسواق احمللية هلذه الدول وتطوير وتأهيل الشركات احمللية
للتوسع والعمل يف األسواق احمللية يف األسواق اخلارجية .
 7.1.2حاضنات الطالب والدارسين في الخارج
لقد مت ابتكار هذا النوع من احلاضنات يف الصني  ،حيث لوحظ أن هناك نسبة كبرية من الطالب يغادرون الوطن من أجل
إمتام تعليمهم اجلامعي  ،لذا كان من الواجب العمل على تشجيع هؤالء الطالب على العودة إىل أرض الوطن خاصة بعد انتهاء
تعليمهم اجلامعي.
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 2.2الحاضنات طبقا لطبيعة الخدمات
ميكن تقسم احلاضنات طبقاً لطبيعة اخلدمات أو اجملاالت املتخصصة فيها على النحو التايل:
 1.2.2الحاضنات اإلقليمية
هي عبارة عن حاضنات خاصة ببعض املناطق اجلغرافية وهتدف إىل تنمية منطقة معينة وتعمل على استخدام املوارد احمللية
الطبيعية واستثمار طاقات الشباب العاطلني عن العمل.
 2.2.2الحاضنات الصناعية
هو نوع من احلاضنات يقدم خدماته للمشاريع الكبرية والصغرية على حد سواء يف جمال األعمال الصناعية بعد حتديد
احتياجاهتا من الصناعات املغذية واخلدمات املساندة  ،حيث يتم تبادل املنافع بني املصانع الكبرية واملشروعات الصغرية املنتسبة
للحاضنة .
 3.2.2حاضنات القطاع المحدد
ختدم قطاع معني أو فئة معينة مثل قطاع اهلندسة  ،الربجمة.
 4.2.2الحاضنات التكنولوجية
دور هذه احلاضنة هو توفري االحتياجات الفنية والتقنية للمشاريع وتسهيل مهمة احلصول عليهاكما تقوم برفع املستوى
التكنولوجي للمنظمة احملتضنة واستثمار تصميمات حديثة ملنتجات جديدة وتوفري املعدات واألجهزة املطلوبة  ،كما تساعد الباحثني
على االنتقال بنتائج أحباثهم من مرحلة اإلبداع املخربي إىل مرحلة الرتويج التجاري لنتائج تلك األحباث.
 5.2.2الحاضنات البحثية
وتنتمي للجامعة أو ملراكز البحث ،وهتدف لتطوير أفكار وأحباث وتصميمات أعضاء هذه املراكز واالستفادة من ورش معامل
ا جلامعة.
 6.2.2الحاضنات االفتراضية
تقدم كل خدمات احلاضنة ما عدا توفري العقار ،مثل مراكز تنمية املنظمات الصغرية واملتوسطة واليت تدعى بالغرف التجارية
الصناعية.
 7.2.2حاضنات اإلنترنت
يدل تزايد عدد مستخدمي اإلنرتنت على استمرار تزايد حجم التجارة من خالل ا إلنرتنت مما يؤدي إىل زيادة احلاجة إىل
حاضنات األعمال اليت تساعد منظمات اإلنرتنت على النمو حىت الوصول اىل مرحلة النضج.
 8.2.2حاضنات متخصصة في أعمال المرأة
من أجل العمل على تشجيع املرأة ومساندة خطواهتا األوىل يف عامل األعمال ،فقد عمدت بعض الدول إىل إقامة حاضنات
خاصة تالئم طبيعة التخصصات اليت تفضلها املرأة ،حيث توفر هلا التدريب واإلرشادات جبانب برامج التمويل املتخصصة.
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 9.2.2حضانة األعمال السياحية.
 10.2.2حضانة األعمال الطبية.
 11.2.2حضانة األعمال اخلاصة باملعلوماتية واإلعالم.
 3.2الحاضنات وفقا لتوافر مبنى خاص بها
ميكن تقسم احلاضنات وفقاً ملدى حاجتها ملبىن خاص هبا وتقدمي خدماهتا من خالله إىل نوعني :
1.3.2حاضنات األعمال المفتوحة
هذا النوع من احلاضنات يعمل على تقدمي خدماته يف مواقع عمل املنشآت الصغرية دون احلاجة ملكان حمدد لبدء املشروع

وبالتايل يعترب هذا النوع األقل تكلفة واألكثر مرونة يف التحرك .ومتثل هذه احلاضنات اليت تقام من أجل تنمية وتطوير
املشروعات والصناعات القائمة بالفعل ،حيث تقام يف أماكن التجمعات الصناعية لتعمل كمركز متكامل خلدمة
ودعم املشروعات احمليطة .وتقوم احلاضنات املفتوحة بكافة أنشطة حاضنات املشروعات التقليدية ،من حيث العمل
كجهة وسيطة بني املشروعات ،واملراكز البحثية واجلامعات ،ومعامل األحباث ،ومراجعة اجلودة واجلهات اإلدارية
واحلكومية ،وتوفري الدعم التسويقي واإلداري والفين ،مع تقدمي االستشارات الالزمة لنمو املشروعات .
 2.3.2حاضنات األعمال المحددة ( المغلقة )
هي تنشأ يف مكان حمدد ومن خالله تقدم خدماهتا للمشاريع اليت حتتاج إىل ذلك.
 .3آليان عمل حاضنات األعمال
إن حاضنات األعمال تعمل على تقدمي حزمة من اخلدمات للمشاريع وخاصة الصغرية وهذه اخلدمات ال تقدم إال لألعضاء
املنتسبني للحاضنة ،خيتلف األمر حسب النظام الداخلي للحاضنة  ،وقاموا بتقدمي طلبات من أجل املساعدة هلذه املؤسسات.
فبعد تأسيس احلاضنة وتوفري املكان املناسب فإن طلبات االنتساب من قبل أصحاب املبادرات من الشباب الذين حيملون
أفكاراً جديدة لتنفيذها تبدأ بالتوافد على احلاضنة  ،وتقوم جلنة متخصصة بدراسة مجيع الطلبات املقدمة إليها ومن مث إصدار قرارها
بشأن قبول أي نوع منها  ،ومن مث تعمل على تقدمي حزمة من اخلدمات والتسهيالت من مكان عمل للمؤسسات  ،خدمات
إدارية استشارية مالية وقانونية  ،وغريها من اخلدمات  ،واليت تقدم مقابل إجيار أو رسم احتضان ويتم توقيع عقد بني املؤسسات
واحلاضنة يتضمن تعهد من املؤسسات بدفع رسوم االحتضان وإخالء احلاضنة بعد فرتة زمنية حمددة  ،وهذا لكي يتاح للحاضنة
استيعاب مؤسسات أخرى حبيث تتعهد احلاضنة بتقدمي كافة الوسائل الالزمة لدعم املشاريع الصغرية .
وفيما خيص معايري التحاق املشروعات باحلاضنات ميكن القول بأن أهم شروط االلتحاق هو مدى احتياج املشروع للدعم
من احلاضنة وجيب أن تكون تلك املشاريع مبنية على األشخاص املؤهلني أصحاب األفكار اجليدة واليت تساعده على النمو السريع
والتخرج بأسرع وقت ممكن  ،وفيما يلي إمجال الشروط الواجب توافرها يف هذه املؤسسات:
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 أن يكون لدى الريادي فكرة عمل واضحة أو مشروع واضح.
 أن يكون املشروع خيدم اجملتمع الذي يتم إنشائه فيه ويوفر فرص العمل لألفراد.
 تشرتط بعض احلاضنات يف املتقدم أن يتوافر لديه التمويل الالزم أو أن يكون لديه القدرة على توفري التمويل املطلوب.
 أن يكون لدى املشروع قابلية للتوسع والنمو.

المحور الثالث  :دور حاضنات األعمال في رعاية مخطط األعمال
كما نعلم أن املشروع الصغري هو النواة احلقيقية ألي تقدم اقتصادي واجتماعي  ،فال يوجد أي شيء يولد كبرياً فكل
مشروع يبدأ صغرياً مث ينجح وينمو  ،فإذا نظرنا إىل الشركات الضخمة العاملية جند أهنا بدأت بفكرة فرد واحد مث تطورت هذه
الفكرة وجنحت ووصلت على مدار سنوات حمددة كما هي عليه اآلن  ،باإلضافة إىل أن معظم اقتصاديات الدول تعتمد على
املشاريع الصغرية حيث تشكل ما نسبته يف أي دولة كحد أدىن  ، 80 %كما أن للمشاريع الصغرية أمهية كبرية يف مكافحة
البطالة وزيادة دخل األفراد وحتقيق النمو والتطور االقتصادي ودفع وترية التنمية اإلجتماعية يف أي بلد  ،ومن هذا املنطلق كان
البد من العمل على احلفاظ على حيوية هذا القطاع املهم.
وبعد تقدمي الطريقة اليت يتم اإلعتماد عليها إلعداد خمطط األعمال  ،إتضح لنا أنه ألي فكرة مشروع مشاكل تعرض هلا
خاصة يف بداية مرحلة التأسيس  ،أو أثناء االنطالق على أرض الواقع  ،وخاصة الضعف يف القدرات اإلدارية لدى أصحاب
املشروع لذلك كان البد من البحث عن آلية تساعد يف دعم هذه املشاريع من أجل دفع عجلة النمو االقتصادي  .وهنا تأيت آلية
عمل حاضنات األعمال يف مقدمة احللول العملية اليت قامت العديد من الدول املتقدمة بتوظيفها نظراً لدرجة فاعليتها يف دعم هذا
النوع من املشاريع .
حيث يعترب دعم خمطط األعمال للمشروعات الناشئة اجلديدة ورفع فرص جناحها هي الوظيفة األوىل للحاضنات وتتم من
خالل توفري مجيع أنواع الدعم املايل و اإلداري والتسويقي ،ورعاية املشروعات اجلديدة يف مرحلة البدء والنمو وتسهيل بدء املشروع،
والتوصل إىل شبكة دعم جمتمعي ،وإقامة جمموعة من اخلدمات الداعمة واملتميزة مثل اجلودة وقاعدة للمعلومات الفنية والتجارية
ووحدات لالختبارات والقياس خلدمة املشروعات داخل وخارج احلاضنة .
كما ميكن للحاضنات تقدمي هذه اخلدمات للمشروعات اليت تنفذ بداخلها أو تلك املنتسبة إليها من خارج احلاضنة .كذلك
تقيم احلاضنة خدمات للمشروعات احمليطة هبا عن طريق ربط املؤسسات واجلهات املختصة باملشروعات الصغرية هبا ،والعمل على
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تنميتها والتسويق للمنتجات واخلدمات اليت تقدمها ،وأيضاً من خالل تبين املشروعات القائمة على التكنولوجيا واملرتبطة باجلامعات
ومراكز البحوث ،والعمل على تغذية املشروعات الصغرية الوليدة يف موقعها .
إذا بصفة عامة ميكن إمجال اخلدمات اليت تقدمها حاضنات األعمال فيما يلي:
 1توفير المكاتب المؤثثة األجهزة والمدعمة
مبرافق مشرتكة وخدمات مساندة ووفق عقود مرنة تتماشى مع االحتياجات املتغرية لنوع االستخدام واملساحة ومدة االستئجار
كما يلي:
 تأجري املكاتب املؤثثة واألجهزة لتقدمي اخلدمات املكتبية األساسية( من سكريتاريا ،طباعة ونسخ وتصوير) ،وتوفري
متطلبات االتصاالت األساسية( من هاتف  ،فاكس ،انرتنت) ،ومكونات تقنية املعلومات من أجهزة وبرامج ،إىل جانب
توفري املرافق املشرتكة ( مثل فرق االجتماعات والقاعات األجهزة للعرض).
 توفري املكاتب باملساحات املتباينة ولالستخدامات املتنوعة ملقابلة االحتياجات املتغرية هلا  ،أيضا تكلفتها اليت تدفعها
هذه املؤسسات  ،مقابل عدم ارتباطها بعقود استئجار غري مرنة ال ميكن اخلروج منها  ،مع مالحظة أن احتياجات
بعضها قد تنمو خالل مدة تواجدها يف احلاضنة اليت تتسبب كما أن نوع مكاتبها قد ختتلف ( بتوسع النشاط.
 تقدمي اخلدمات املساندة ،مثل التنظيف والصيانة واألمن واحلراسة )مع توفري معدات الترتيل والتحميل والنقل ،إىل جانب
ختصيص أماكن للتخزين املؤقت ومرافق لالستالم والتسليم والشحن لتلبية احتياجات املؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت
تنتسب إليها مقابل مبالغ صغرية نسبيا .
 تقلل أيضا من االحتياجات الرأمسالية هلذه املؤسسات يف مراحلها األوىل .
 2تسهيل الوصول إلى مصادر التمويل
التمويل عن طريق امللكية يف رأس املال ضرورة للمؤسسات املبتدئة ومع أن التمويل عن طريق شركات املخاطرة (رأس املال
املخاطر) قد يعترب مصدرا من مصادر متويلها  ،إال أنه ليست يف معظم األحيان خيارا هلا  ،بصفتها ال متلك التاريخ واخللفية الالزمة
 ،وتساعد احلاضنات املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الوصول إىل مصادر التمويل من خالل ما يلي :
 ميكن للحاضنات مساعدة املؤسسات املنتسبة هلا يف إعداد خطط العمل الالزمة لالتصال بالراغبني يف االستثمار يف
هذه املؤسسات وهي يف طور النمو ،كما ميكن هلذه احلاضنات إقامة ندوات لالستثمار تستقطب من خالهلا اجلهات
احملتمل استثمارها يف هذه املؤسسات  ،بل وميكن أيضا للحاضنات نفسها املشاركة يف ملكية هذه املؤسسات موفرة
بذلك مصادر دخل مستقبلية كنتيجة لنمو املؤسسات اليت تشارك يف ملكيتها.
 شركات املخاطرة (رأس املال املخاطر) ،هي مؤسسات مالية هتدف إىل متويل املشروعات اليت تتميز بابتكار األفكار
اجلديدة يف اآلالت اليت ميكن أن تساهم يف تطوير اآلالت اإلنتاجية يف شكل نقل تكنولوجية ،مثل متويل شركات
الكمبيوتر يف بدايتها أو األفكار اجلريئة اليت يتخوف البعض من متويلها لعدم اليقني من درجة جناحها كما امتد نشاط
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هذه الشركات لتمويل الشركات اليت تعاين قصورا يف التمويل أو اختالل هيكلها املايل ،وبالتايل ينطوي االستثمار فيها
على درجة عالية من املخاطر.
 ميكن للمؤسسات املنتسبة للحاضنات التقنية املرتبطة باجلامعات ومراكز األحباث ختفيض التمويل الالزم هلا  ،مبوجب
ترتيبات تشارك فيها هذه اجلامعات يف ملكية هذه املؤسسات مقابل حقوق امللكية واالستفادة من براءات االخرتاع
الالزمة هلذه املؤسسات واململوكة من قبل هذه اجلامعات.
 تقدمي مساعدات مالية مباشرة أو التعريف بفرص ومصادر التمويل أمام املؤسسات.

 3توفير الخدمات القانونية
حتتاج املؤسسات املنتسبة للحاضنات إىل خدمات قانونية مرتبطة بأمور عديدة ،مثل تأسيسها وتسجيلها وكتابة عقود
الرتخيص ،ومما يتعلق منها حبماية امللكية الفكرية وبراءات االخرتاع.
 ميكن للحاضنات ختفيض التكلفة العالية املرتبطة بتوفري هذه اخلدمات القانونية إىل املؤسسات املنتسبة هلا ،وذلك بتوحيد
مقدمي هذه اخلدمات واالتفاق معهم لتقدمي هذه اخلدمات بصفة دائمة ومجاعية.
 محاية احلقوق امللكية الفكرية وبراءات االخرتاع تعترب عملية جوهرية يف مساعدة املؤسسات املنتسبة حلاضنات األعمال
التقنية يف تطوير األسواق ملنتجاهتا ،فبينما تسعى هذه املؤسسات للحصول على التمويل الالزم هلا من خالل مراحلها
األوىل ،تقوم احلاضنات التكنولوجية عادة بدور الوسيط بني املؤسسات املنتسبة هلا واجلهات اليت تقدم اخلدمات القانونية
ذات العالقة ،بل أن بعض احلاضنات (التقنية التكنولوجية) تقوم بدور فعال يف مساعدة هذه املؤسسات وأصحاهبا يف
هذا اجملال عن طريق التوجيه وتقدمي النصح واملشاركة يف إعداد النماذج واختاذ اإلجراءات املرتبطة بتسجيل براءات االخرتاع.
 4بناء شبكات التواصل
 تقوم احلاضنات بالدعوة لندوات ومعارض تستهدف استقطاب املمولني من شركات املخاطرة متهيدا لتواصلهم مع
املؤسسات املنتسبة هلذه احلاضنات  ،كما تقوم احلاضنات ببناء شبكات التواصل فيما بينها  ،سواء على مستوى الدولة
أو العامل اخلارجي  ،للوقوف على ما يستجد أول بأول واملشاركة يف اخلربات والعمل على التكامل وعدم االزدواجية.
 استمرار احلاضنات يف التواصل مع املؤسسات املتخرجة منها ،إىل جانب استمرار احلاضنات يف تقدمي بعض اخلدمات
اليت كانت تقدمها هلذه املؤسسات قبل خترجها من العوامل االجيابية العامة ،إذ أن ذلك ال يساعد فقط يف زيادة دخل
احلاضنات ولكنها أداة تسويق فعالة.
 ميكن للحاضنات االفرتاضية أن تكون فعالة يف ختفيض املصاريف الالزمة ملساعدة املؤسسات اجلديدة املنتسبة وذلك
من خالل ربطها بني مؤسسات وأصحاب مبادرات يف مناطق جغرافية متباعدة وغري مرتابطة ،ويتم التعامل من خالل
شبكات احلاسبات واالتصاالت.
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 5توفير العديد من الخدمات اإلدارية والتدريبية والتسويقية واالستشارية
 يبدأ تقدمي اخلدمات اإلدارية من قبل احلاضنات للمؤسسات املنتسبة هلا من مرحلة تقييمها املبين على إمكانية جناح
خطط عمل هذه املؤسسات ،ذلك قبل مساح احلاضنات هلذه املؤسسات باالنتساب هلا ،وميكن للحاضنات أن تقوم
بدور اجلهة احملايدة لتقييم هذه املؤسسات ،كما ميكنها اإلستعانة جبهات متخصصة يف عمل الدراسات ووضع اخلطط .
 تقوم احلاضنات بتقدمي خدمات التدريب املختلفة مثل تنمية املهارات اخلاصة بزيادة األعمال أو تقوية املهارات اخلاصة
باالستفادة من تقنيات املعلومات واالتصاالت واستخدامات اإلنرتنت  ...اخل،وعقد الندوات وحلقات النقاش املتبوعة
مثل املتعلقة منها بوضع اخلطط واالسرتاتيجيات للمؤسسات املنتسبة هلا ،أو املرتبطة منها بالتغريات يف األنظمة والقوانني
ومستجدات السوق وتطورات التقنية...وذلك لتعزيز فرص بقائها ومنوها على املدى الطويل.
 تقدمي خدمات التسويق للمؤسسات من قبل مؤسسات أخرى متخصصة يف هذا اجملال ومنتسبة أيضا لنفس احلاضنة
ويف احلاضنات املرتبطة جبامعات ،ميكن االستعانة بطالب هذه اجلامعات يف تقدمي بعض خدمات التسويق.
 كما ميكن للحاضنات بناء اجلسور بني املؤسسات املنتسبة هلا واهليئات املعينة خبدمات التصدير وما يتعلق هبا من مرافق
وتسهيالت وإجراءات وضمانات  ...ويتضمن ذلك حتديث املعلومات وتوفريها.
 تتبىن احلاضنات إقامة األيام املفتوحة واملعارض الداخلية اليت تشارك فيها املؤسسات الصغرية واملتوسطة املنتسبة هلا للتعارف
وتبادل اخلربات  ،وبالتايل نشر روح التعاون والتكامل وزرع الشعور باالنتماء واجلوار بني هذه املؤسسات ،كما ميكن
دعوة جهات خارجية  ،وبصفة خاصة عمالء هذه املؤسسات الذين يتم تسويق منتجاهتا وتقدمي خدماهتا إليها لدعم
النشاطات التسويقية هلذه املؤسسات.
 تقوم الوظيفة االستشارية للحاضنات بوضع السياسات وحتديد األهداف هلا ،كما تقوم باختيار وتوظيف املدراء
والتنفيذيني  ،بينما تراقب تفاعل ومنو املؤسسات املنتسبة هلا ،يف نفس الوقت الذي تقوم فيه بدور اإلستشاري يف وضع
خطط األعمال اخلاصة هبذه املؤسسات وتنفيذها .
 يقوم املدراء التنفيذيني للحاضنات مبساعدة املؤسسات املنتسبة هلا من خالل خدمات التعريف والتوصية  ،إىل جانب
الكثري من اخلدمات غري املنظورة على الرغم من حساسيتها وأمهيتها.
 6توفير البنية التحتية
 توفر احلاضنات التقنية للمؤسسات اليت تنتسب هلا املرافق األساسية الالزمة من خمتربات ومعامل وجتهيزات ،واالحتياجات
اإلضافية من أجهزة وبرامج وخدمات تقنية املعلومات وشبكات االتصاالت.
 يتم توفري متطلبات البنية التحتية للمؤسسات املنتسبة للحاضنات التقنية املتواجدة يف املناطق التقنية من قبل هذه املناطق
نفسها ،أو بالتنسيق مع اجلامعات ومقدمي اخلدمات املساندة للمرتبطني هبا.
 7تقديم الخدمات الفنية
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 وجود بيئة مشجعة لنقل التقنية يعترب مطلبا أساسيا لنجاح احلاضنات التقنية يف متكني املؤسسات املنتسبة هلا من احلصول
على التقنيات املهنية الالزمة لتطورها ومنوها.
 التعاون والتنسيق بني برامج نقل التقنية واحلاضنات ،إىل جانب تأمني وسائل استفادة املؤسسات املنتسبة هلذه احلاضنات،
من املرافق التقنية واملكتبات وقواعد املعلومات اخلارجية ،مع توفري سبل استعانتها خبرباء ومتخصصني متميزين ،وترتيب
طرق استخدامها ملراكز اجلودة القريبة من هذه احلاضنات عن طريق عقود واتفاقيات خاصة لكل ذلك ،تعد من أهم
اخلدمات اليت تقدمها احلاضنات التقنية ملنتسبيها.
 بالنسبة للحاضنات املرتبطة باجلامعات ،تعترب استفادة املؤسسات املنتسبة هلذه احلاضنات من األكادمييني والباحثني يف
هذه اجلامعات إىل جانب طالهبا عن طريق اإلعارة أو بتقدمي االستشارات أو باملشاركة يف األحباث و التسويق من أهم
امليزات اليت توفرها للمؤسسات املنتسبة هلا .

خالصة
إذا من خالل العرض السابق نصل إىل نتيجة مهمة وهي أن عمل حاضنات األعمال يقوم على أساس تطوير آلية تعمل
على احتضان ورعاية أصحاب األفكار اإلبداعية و وخمططات أعمال املشروعات ذات النمو العايل داخل حيز مكاين حمدد يقدم
خدمات أساسية مشرتكة لدعم املبادرين ورواد األعمال من أ صحاب األفكار اجلديدة والتكنولوجية ،وتسهيل فرتة البدء يف إقامة
املشروع وذلك على أسس ومعايري متطورة ومن خالل توفري املوارد املالية املناسبة لطبيعة هذه املشروعات ومواجهة املخاطر العالية
أيضا املعونة واالستشارات الفنية املتخصصة
املرتتبة على إقامتها ،جبانب توفري هذه املنظومة للخدمات اإلدارية األساسية ،فهي تقدم ً
تبعا لطبيعة املشروعات.
واملساعدات التسويقية يف بعض األحيان و ذلك ً

وبالتايل فإن حاضنات األعمال تعمل على احتضان املبادرين وأصحاب األفكار و خمطط أعمال املشروعات اليت تقدم

منتجات وخدمات جديدة ومتطورةو بالتايل تؤدي إىل إحداث تنمية متعددة األهداف ،منها أهداف تكنولوجية واقتصادية
واجتماعية يف اجملتمعات اليت تقام بداخلها هذه احلاضنات .وتعمل احلاضنات على توفري السبل للنجاح أمام صاحب املشروع
الناشئ ،كما متثل إجراءاهتا عامالً جوهرياً يف تنمية هذه املشروعات .
إن عملية تفعيل هذه اإلمكانات ووضعها يف خدمة املبتكرين و أصحاب املشروعات اجلديدة ،وخاصة األفكار ذات القاعدة
التكنولوجية ،سوف تسمح بال شك بالنهوض بالتطبيقات التكنولوجية مما سوف يرتتب عليها استحداث وتطوير صناعات ميكن
أن تفي حباجات األسواق احمللية واستبدال املنتجات املستوردة يف الكثري من الدول اإلسالمية والعربية ،وأيضاً من أجل حتقيق
املستهدف من هذه اآللية ،وهو إمكانية إنتاج منتجات موجهة مباشرة للتصدير وتنمية التجارة البينية بني هذه الدول .
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