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تلك الطاقة .. ماذا نفعل لطابور الخريجين
البشرية الهائلة التي إن وجدت الرعاية المناسبة 
فسوف تصعد بالعالم العربي إلى مصاف الدول 

المتقدمة، وبالمقابل إن لم تجد هذه الرعاية فسوف 
 !..تتحول إلى مشكلة اجتماعية خطيرة؟

أسأل نفسي هذا السؤال دوما، وبخاصة 
عندما ألتقي يوميا بشباب سعودي واعٍد ال ينقصه 

حس العمل الحر والطموح، ولكنهم يصطدمون 
بأسعار العقارات المرتفعة الالزمة لبدء مشاريعهم 

الخاصة، باإلضافة إلى صعوبة التمويل في ظل شروط تعجيزية، مع نقص المعرفة 
 .والدراية بالشئون الفنية أو اإلدارية

من حجم السوق السعودية % 80كما أن قطاع المنشآت الصغيرة الذي يشكل نحو 
ما زال تنقصه مظلة تنظيمية تضع له إستراتيجية واضحة المعالم ترسم مستقبله، وتضع 
له رؤية عملية تساعده على تطوير أعماله بحيث يكون له دور فاعل في االقتصاد يتفق 

 .مع حجمه
ومن هنا تأتي أهمية الحاضنات إلنقاذ المشروعات الصغيرة في السعودية، وهي 

مستوحاة من الحاضنة التي يتم وضع األطفال بها ممن يحتاجون فور والدتهم إلى دعم 
ومساندة أجهزة متخصصة تساعدهم على تخطي صعوبات الظروف المحيطة بهم والتي 

يحتاجون فيها إلى رعاية خاصة، ثم يغادر الوليد الحاضنة بعد أن يمنحه إخصائيو 
 .الرعاية الطبية شهادة تؤكد صالبته وقدرته على النمو والحياة الطبيعية وسط اآلخرين

وهي الفكرة نفسها التي أخذت بها الدول المختلفة؛ حيث أكد خبراء االقتصاد أهمية 
إقامة مثل هذه الحاضنات الخاصة بحماية المشروعات التي تكون في بدايتها في حاجة 

إلى دعم خاص ومساندة وحماية تمكنها فيما بعد من االنتقال إلى أسواق العمل 
فكيف يمكن أن نصمم حاضنة سعودية ناجحة تستطيع أن ترعى عددا من .. الخارجية

 مشروعات الشباب؟
 موقع الحاضنة

سيتم اختيار المنطقة الشرقية للمملكة العربية السعودية مثال كموقع مقترح إلنشاء 
حاضنة تقنية تضم عددا من المشروعات الصغيرة بمستوى التقنية المتقدم مع استثمار 

 .تصميمات متقدمة لمنتجات جديدة غير تقليدية مع امتالكها لمعدات وأجهزة متقدمة
لحرم جامعي أو مركز ) وليس بداخل(ويفضل أن يكون موقع الحاضنة مجاورا 
ولكن لماذا نقترح أن يكون مبنى . بحثي مثل جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

الحاضنة مجاورا للجامعة؟ ذلك لإلفادة من الموارد البحثية والتطبيقية والمعامل والورش 
والخدمات واألساتذة الذين ستتم االستفادة منهم فيما بعد كخبراء بمجاالت تغطي عمل 

الحاضنة ) ساكن(الحاضنة مع توفر أساليب الدعم الفني واإلداري والتسويقي لمنتسب 

 

مزايا متويلية وتسويقية توفرها احلاضنات 
  للمشروعات الصغرية

 األخبار
  األحداث يف صور
  شؤون سياسية
  نـمــاء
  حواء وآدم
  ثقافة وفن

  علوم وتكنولوجيا
  جماهيل ومشاهري

  مفاهيم ومصطلحات
 ملفات وصفحات خاصة  

 كاريكاتـري

 دين ودعوة
 القرآن والتفسري
 احلديث الشريف
  السرية النبوية
  الفقه وأصوله

  العائدون إىل اهللا
  دعوة ودعاة  

 احلضارة اإلسالمية
 اإلسالم وقضايا العصر

 الفتاوى
فتاوى مباشرة

اسألوا أهل الذكر

بنك الفتاوى

 استشــارات
 استشارات إميانية

 استشارات صحية

 نادي املبدعني
 مًعا نريب أبناءنا

 مشاكل وحلول للشباب
 استشارات دعوية
 استشارات الزكاة

 احلج والعمرة

 خدمات
 شريك احلياة  
 حوارات حية
  ساحة احلوار

  حدث يف العام اهلجري
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 .لتمكينه من إنجاز معدالت نمو عالية
أيضا لماذا لم نقترح إنشاء المبنى داخل الحرم الجامعي؟ ألنه من المفترض أن 
يستقبل منتسب الحاضنة عمالءه ومورديه وغيرهم، ووجودها داخل الحرم الجامعي 
سوف يعيق دخول العمالء والموردين والخامات ومستلزمات اإلنتاج وأيضا خروج 
المنتجات النهائية؛ وذلك بسبب الدواعي األمنية وإجراءات تصاريح دخول األفراد 

باإلضافة إلى أن الجامعة تغلق أبوابها مساء وتكون . والسيارات واألصناف المذكورة
وبالمقابل فإن الحاضنة كأي مشروع إنتاجي يجب أن تعمل على .. الحركة بها هادئة

 .مدار الساعة وتقاس اإلنتاجية عبر كل دقيقة
 سكان الحاضنة
إن منتسب الحاضنة يجب أن ُيمثَّل بالشريحة 
األولى بالرعاية من الشباب السعودي، وعلى ذلك 

يمكن أن توضع بعض المعايير؛ كأن تتراوح 
سنة، ويحملون الشهادة  45 – 21أعمارهم من 

ألننا رصدنا نسبة بطالة عالية (الثانوية كحد أدنى 
، مع إعطاء األولوية لخريجي الجامعات )بهذه الفئة

السعودية الذين تتضمن مشاريع تخرجهم أفكارا 
يمكن تحويلها لمشروعات واعدة، باإلضافة إلى 
شريحة المبتكرين والموهوبين والذين هم بحاجة 

إلى تمويل ودعم فني وإداري إلخراج ابتكاراتهم إلى حيز الوجود كمنتجات جديدة 
 .تتمكن من غزو األسواق

وتتراوح فترة السكن بالحاضنة من ثالث إلى خمس سنوات حسب معدل نمو 
المشروع واستعداده للتخرج من الحاضنة؛ وذلك بعقد يجدد كل ستة شهور أو سنة 

 .مقابل إيجار رمزي يدفع كل ثالثة شهور
ولكن .. وبعد التخرج من الحاضنة ال تنقطع الصلة بين المشروع والحاضنة األم

يظل المشروع مستفيدا من بعض خدماتها وبخاصة التسويقية والمشاركة بالمعارض 
 .وغيرها من الخدمات.. والحصول على المعلومات بصورة مستمرة

 آلية االنتساب
تبدأ عندما يتقدم الراغب باالنتساب للحاضنة إلى مديرها بطلب االنتساب وتعبئة 
نموذج أّولي، يعطي فكرة ومعلومات مختصرة عن المتقدم ومؤهالته وخبراته ونوع 

وطبيعة المشروع المطلوب انتسابه للحاضنة والمساحة المطلوبة وعدد العمال، باإلضافة 
وعلى ضوء هذه المعلومات يتم . إلى حجم االستثمار وتقديرا لقيمة القرض المطلوب
 .قبول أو رفض المشروع بواسطة مدير الحاضنة

 دراسة جدوى اقتصاديةفي حالة قبول المشروع يقوم صاحب المشروع بعمل 
بمساعدة مدير الحاضنة؛ ومن ثم يتم عرض هذه الدراسة على لجنة تسيير الحاضنة 

لقبول المشروع أو رفضه، ثم يتم التعاقد عند قبول المشروع موضحا فيه كافة تفاصيل 
 .االنتساب للحاضنة

 :ويحصل صاحب المشروع المنتسب للحاضنة على عدة فوائد منها
 .مكان المشروع ينتج ويبدع ويسوق منه ويستقبل عمالءه فيه -
 .دعم مالي من خالل االستفادة من قرض ميسر وتملك معدات المشروع -
االستفادة من التسهيالت المتوفرة بالحاضنة مثل موظف الستقبال عمالئه،  -

 .وغيرها.. وهاتف خاص، وفاكس، وحاسب آلي متصل باإلنترنت، وطابعة مستندات
دعم فني من خالل المساعدة بعمل دراسات جدوى للمشروع، وتلقي استشارات  -

في مختلف المجاالت مثل اإلدارة والتسويق والتصميم واإلنتاج والمحاسبة واألمور 
 .القانونية
تنمية المهارات من خالل التدريب المستمر تبعا الحتياجات المشروع مثل فنون  -

 .وغيرها.. البيع والتفاوض والمناقصات
اختصار الوقت المستهلك في التراخيص والسجل التجاري واألمور ذات العالقة  -

 .مع الجهات الحكومية
االستفادة من عالقات وتعاون الحاضنة مع مختلف الجهات ذات العالقة مع  -

  نبيل شليب. د

  بطاقات إلكترونية
هجري/ ميالدي   

 فهارس ومعلومات
   جملة املسلم املعاصر
  املكتبة اإللكترونية

  دليل املواقع
  وثائق و بيانات

 نشرة املوقع اإلعالمية
     
 أدخل بريدك اإللكتروين
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 .المشروع المنتسب وذلك داخل المملكة وخارجها
دعم تسويقي من خالل معاونة صاحب المشروع المنتسب في االشتراك  -

بالمعارض المحلية والدولية ومساعدته بتسويق منتجاته من خالل شركة متعاونة مع 
 .الحاضنة

 مصادر ألفكار مشروعات
نرى أن هناك أربعة مصادر يمكن أن تنبع منها أفكار مشروعات مالئمة 

 :للحاضنة
الشركات الكبرى في السعودية خاصة في مجال المعادن والبترول وتحلية  -
يمكن أن يطلب منها قائمة من األصناف التي تستورد من الخارج وترغب في : المياه

وهذا ال يقلل من االعتماد على االستيراد فحسب، ولكن يضمن .. تصنيعها محليا
 .التسويق الفعال لمنتجات مشروعات الحاضنة

الكليات واألقسام التطبيقية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، والكلية التقنية،  -
يمكنها ترشيح مشروعات تقنية من خالل األساتذة الذين : وكلية الجبيل الصناعية

سيقومون بدور الخبراء واالستشاريون لكل مشروع تم ترشيحه من قبل أستاذ الجامعة 
 .أو الكلية الخبير بنفس الموضوع

معارض االبتكارات واالختراعات والبراءات المحفوظة في أرشيف مدينة الملك  -
يمكن نفض الغبار عنها وإعادة اكتشافها، ثم انتقاء ما يصلح : عبد العزيز للعلوم والتقنية

 .منها ومعايير االنتساب للحاضنة
أصحاب المبادرات من الشباب الذين يحملون أفكارا جديدة وحماسا لتنفيذها  -

 .وإنجاحها، وذلك بعد تأهيلهم ليكونوا رجال المستقبل
 أي المشروعات تصلح؟

يجب أن توضع مجموعة من المعايير للمشروعات المنتقاة لالنتساب للحاضنة؛ 
مثل أن يكون المنتج ذا صبغة تقنية وخاماته متوفرة محليا، وأن يكون مقبوال تسويقيا، 

... ويغطي احتياجا فعليا بالسوق، وأن يكون مقبوال بيئيا وال ينتج عنه ملوثات ضارة
 .وغيرها من المعايير

فصناعات صغيرة مثل صناعة الشموع وكراسي المعوقين والمنتجات الفخارية 
حاضنة مهتمة بقطاع معين من (والجوارب وغيرها ربما تناسب بعض أنواع حاضنات 

، ولكنها ال تناسب الحاضنة التقنية التي يفترض أن )الصناعات األعمال اليدوية مثال
صناعات الدوائر اإللكترونية لألغراض الصناعية  -على سبيل المثال–تحتضن 

والخدمية، أو البرمجيات ألغراض مختلفة، أو الخاليا الشمسية، أو األجهزة الطبية 
 .وغيرها من المشروعات التقنية

 من يمول ويشغل؟
 :يمكن إيجاز هذه الجهات على النحو التالي

 :جهات تمويلية -
عادة ما تحتاج الحاضنة الستثمارات كبيرة نظرا ألن إيراداتها من المنشآت 

، فعلى سيبل المثال في )مكان العمل(المنتسبة لن يغطي غالبا إال تكاليف العقار 
الواليات المتحدة األمريكية حصلت الحاضنات على تمويل حكومي بهدف تحقيق 

التمويل الذاتي خالل خمس سنوات، غير أن بعض الحاضنات تحتاج إلى نوع من 
 .المعونة أو الكفالة المستمرة، وهناك حاضنات يمكنها أن تحقق التمويل الذاتي لها

فيمكن ) أي تساوي اإليرادات والنفقات(أما إذا لم تصل الحاضنة إلى نقطة التعادل 
إن الصراع بين أهداف تطوير . أن يمثل نقص التمويل قيدا كبيرا على تطورها

المشروعات والتمويل الذاتي قد يؤثر على اختيار العمالء وعلى جودة وتنوع الخدمات 
 .المقدمة إليهم

وفي المملكة المتحدة يعتمد التمويل على مصادر تجارية وعامة، وكثير من 
المشروعات القائمة للحاضنات سواء في مرحلة التخطيط أو التطوير تهدف إلى تحقيق 

 .التمويل الذاتي خالل سنتين أو ثالث بشرط أال تكون مثقلة بديون رأسمالية
ويعتمد شكل االستثمار المقدم من القطاع الخاص إلى الحاضنة على أهداف 

المستثمرين؛ فالجامعات مثال تميل إلى توفير االستثمارات في شكل األرض أو العقار 
والدعم الالزم خالل السنتين أو الثالث األولى قبل وصول الحاضنة لمرحلة التمويل 

Page 3 of 5 مشروعات وتجارب/ نماء/ إسالم أون الين

09/03/1428file://C:\Documents and Settings\nshalaby\My Documents\Nabil-2006\My Document...



أما الشركات الكبرى فمن المتوقع أن تقدم عقارا أو تقدم تمويال بشروط . الذاتي
ومن ناحية أخرى يكون استثمار البنوك والشركات العقارية في صورة . غير تجارية

 .قروض محددة األجل بضمان عقار الحاضنة
وفي جمهورية مصر العربية مثال قدم الصندوق االجتماعي للتنمية دعما للجمعية 

الدوالر (مليون جنيه مصري  24المصرية لحاضنات المشروعات الصغيرة يقدر بقيمة 
التجربة المصرية في انظر (إلنشاء وتشغيل حاضنات بمواقع مختلفة ) جنيهات 5.80= 

 ).إنشاء الحاضنات
وفي السعودية يمكن أن تساهم بعض الجهات في تمويل الحاضنات السعودية؛ مثل 

وزارة المالية واالقتصاد الوطني، ومؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله لرعاية 
الموهوبين، وصندوق الموارد البشرية والبنوك السعودية، وصندوق التنمية الصناعية 

وبرامج التأهيل في إمارات المناطق والغرف التجارية؛ حيث تقوم هذه المؤسسات 
 .بتمويل البنية التحتية للحاضنة وإقراض منتسبيها وفقا آللية معينة

 :جهات دعم فني -
يمكن للجمعيات المهنية كالجمعية السعودية لنقل وتطوير التقنية أن تساهم بتقييم 

المشروعات المرشحة لالنتساب بالحاضنة، كما أن الجامعات وبخاصة جامعة الملك فهد 
للبترول والمعادن يمكن لها أن توفر الدعم الفني واإلداري والخدمات المساندة للحاضنة 

بما لديها من موارد بشرية خبيرة بمجال التقنية واإلدارة باإلضافة لإلمكانيات الكبيرة 
 .للمعامل والورش

 :جهات تسويقية -
إن الشركات الكبرى العاملة في البترول والمعادن والكهرباء يمكن أن تكون 

السوق المحتملة لمنتجات الحاضنة؛ حيث يتم تصنيع منتجات بديلة لما يتم استيراده من 
 .الخارج لصالح هذه الشركات

 :جهات تنسيقية -
إن الغرف التجارية الصناعية والهيئة العامة لالستثمار ووزارة التجارة ومكتب 

العمل يمكن أن تحدد خريطة االستثمار والمشروعات وشرائح المجتمع األولى بالرعاية 
 .واالنتساب للحاضنة، باإلضافة إلى توفير الخبرات الالزمة إلنجاح عمل الحاضنة

 :الهيكل التنظيمي للحاضنة -
مجلس اإلدارة واللجنة : يتكون الهيكل التنظيمي للحاضنة من ثالثة مستويات

التنفيذية ومدير الحاضنة، ويعد مدير الحاضنة هو العماد الرئيسي لها، وهو المسئول 
عن إدارة أعمال الحاضنة اليومية، ويعاونه طاقم إداري فني يضم محاسبا، وإخصائي 

 .تسويق، وسكرتيرا، ومسئولي أمن ومعاونة
ويتكون مجلس إدارة الحاضنة من ممثلين من اإلدارة العليا للجهات المعنية، 
ويمكن أن يضاف إليه ممثل من اإلمارة أو أمانة الدمام في شرق السعودية لتذليل 

 .العقبات التي يمكن أن تواجه أعمال الحاضنة
 عوامل النجاح

% 50تعمل الحاضنات على زيادة نسبة نجاح المشروعات الصغيرة البادئة من 
 :حتى يتحقق هذا الهدف ال بد من توافر العوامل التالية، غير أنه %80إلى 

 :مدير الحاضنة -
يؤدي مدير الحاضنة دورا أساسيا في نجاح الحاضنة؛ حيث يجب أن تتوفر فيه 
بعض المهارات بمجال تخطيط األعمال واإلدارة والتسويق والمحاسبة، باإلضافة إلى 

الوقت الذي يستطيع أن يقضيه مع المشروعات المنتسبة بداخل الحاضنة، ويحتاج 
المدير قبل كل شيء إلى القدرة العملية على العمل مع القائمين على المشروعات 
وتحليل نقاط القوة والضعف في كل منشأة، ويتمكن من اكتشاف المشاكل قبل أن 

 .تتبلور
 :دعم المجتمع -

نظرا ألن معظم المنشآت المتخرجة في الحاضنة تتخذ مقرا لها في نفس المنطقة 
المحلية؛ لذلك فمن المهم أن تكسب الحاضنات الدعم المعنوي والعالقات التجارية 

وقد يأتي الدعم من اإلمارة أو المحافظة أو من الجامعات أو الشركات . للسكان المحليين
الكبيرة، وعندما يتضح أن الحاضنة تمثل انعكاسا ألهداف المجتمع ولها ميزة إيجابية 
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 .للتنمية االقتصادية؛ فإنها ستتمكن عندئذ من اجتذاب دعم له قاعدة أوسع انطالقا
 :انتقاء مشروعات الحاضنة -

كلما كانت معايير االختيار واضحة ومحددة زادت فرص اجتذاب أفكار تمتلك 
وتتباين هذه المعايير؛ فيمكن أن تتضمن امتالك القدرة على النمو . القدرة على النجاح

، وأن تكون متعلقة بتقنيات متقدمة، وأن تقدم خطة Exponential growthالسريع 
عمل تفصيلية ومحددة، وأن تكون لدى صاحب المشروع المتقدم فكرة مبتكرة أو 

 .إلخ... اختراع
 :إمكانية الحصول على التمويل -

. المتقدمون عادة لالنتساب للحاضنة بحاجة إلى التمويل ومعرفة بدائله المختلفة
وبمقدور الحاضنة أن تجمع معلومات جيدة عن مختلف مصادر وأنواع التمويل البنكي 
أو المؤسسي والمنح وصناديق القروض المختلفة وكبار المستثمرين، وبلورة متطلبات 

 .المنتسبين، والعمل كحلقة وصل بين منتسبيها والممولين والمستثمرين الكبار
 :التقييم والتحسين المستمر -

الحاضنات بحاجة إلى تقييم عملياتها وأدائها على نحو منتظم، وال يشمل ذلك 
مجرد مراقبة األداء من حيث نمو المنشآت المنتسبة وحسب، ولكن يشمل أيضا نمو 

ومثل هذه المعلومات تفيد الحاضنة في .. وتطور الشركات بعد تخرجها في الحاضنة
واألهم من ذلك تسويق نفسها واجتذاب مشروعات ذات نوعية .. تخطيط وتقديم خدماتها

 .واعدة ومتوقع نموها بصورة غير تقليدية
قابال للنقاش للوصول للنموذج األمثل للتطبيق  -وهو أطروحة-يظل هذا االقتراح 

 .بالسعودية؛ وهو ما يلزم إعداد دراسة موسعة بالتعاون بين القطاع الحكومي واألهلي

 . مستشار بالغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية، السعودية **
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