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  مقدمة -١

سوف           .. ماذا نفعل لطابور الخريجين      تلك الطاقة البشرية الهائلة التي إن وجدت الرعاية المناسبة ف
ون                       سوف يتحول ة ف ذه الرعاي م يجدوا ه ل إن ل ة وبالمقاب تصعد بالمملكة إلى مصاف الدول المتقدم

رة ؟ إل ة خطي شكلة اجتماعي سؤا  !.. ى م ذا ال سي ه أل نف ا  أس ي يومي دما ألتق ة عن ا وبخاص          ل دوم
نهم يصطدمون بأسعار                     - بطبيعة عملي  -  بشباب واعد ال ينقصه حس العمل الحر والطموح ولك

العقارات المرتفعة الالزمة لبدء مشاريعهم الخاصة باإلضافة إلى صعوبة التمويل في ظل شروط               
  . ية مع نقص المعرفة والدراية بالشئون الفنية أو اإلداريةتعجيز

ة     إن المجتمع العربي عامة والسعودي خاصة يجب أن يأخذ         ة الحديث اليب والمستجدات التقني باألس
ساهمة في صناعة       والمالئمة لبيئة وظروف المملكة والتي من شأنها تعميق فكر العمل الح             ر والم

اليب      . التغيير ذه األس صغيرة          حاضنات    يه  ومن ضمن ه ال والمشروعات ال د    األعم والتي نعتق
ن    ر م ه الكثي ي تواج ذآر والت سالفة ال ات ال ن العقب د م ى العدي ب عل ي التغل سهم ف ن أن ت ا يمك أنه

  .الشباب
  
 ماذا تعني حاضنات المشروعات الصغيرة ؟ -٢

د ي ه ولي شروع  صغير وآأن ر آل م ة تعتب ة متكامل ال هي منظوم ى  إن حاضنات األعم اج إل حت
الرعاية الفائقة واالهتمام الشامل، ولذلك يحتاج إلى حضانة تضمه منذ مولده لتحميه من المخاطر                
اء ومؤهال        التي تحيط به وتمده بطاقة االستمرارية، وتدفع به تدريجيا بعد ذلك قويا قادرا على النم

اح     ات النج ات وآلي زودا بفعالي ستقبل وم رة الحا  . للم ا أن فك ا الحظن ن   ولعلن ستوحاة م نات م ض
زة        ساندة أجه م وم ى دع م إل ور والدته اجون ف ن يحت ا مم ال به تم وضع األطف ي ي نة  الت الحاض
متخصصة تساعدهم على تخطى صعوبات الظروف المحيطة بهم والتي يحتاجون فيها إلى رعاية             

د صالب  هادة تؤآ ة ش ة الطبي ه أخصائيو الرعاي د أن يمنح د الحاضنة بع ادر الولي م يغ ته خاصة، ث
رين   ة وسط اآلخ اة الطبيعي و والحي ى النم ه عل دول   . وقدرت ا ال ذت به ي أخ رة الت س الفك ي نف وه

ة المشروعات           ذه الحاضنات الخاصة بحماي المختلفة حيث أآد خبراء االقتصاد أهمية إقامة مثل ه
ال إل                      د من االنتق ا بع ى التي تكون في بدايتها في حاجة إلى دعم خاص ومساندة وحماية تمكنها فيم

  . أسواق العمل الخارجية
  
  أهداف الحاضنة -٣

عة       -١ ي توس ساعدة ف دة أو الم ة جدي شروعات إبداعي اد م ق وإيج دة لخل ار جدي وير أفك تط
  .مشروعات قائمة

اذج أو       -٢ ى منتجات أو نم مساعدة أصحاب االبتكارات واالختراعات في تحويل أفكارهم إل
 .عمليات قابلة للتسويق

 .ات اإلرشادية والتسهيالت المتاحة لمنتسبيها توفير الدعم والتمويل والخدم -٣
اث       -٤ ث األبح ن حي ة م ات التمويلي دمات للجه وفير خ راف   ت دريب واإلش ة والت والمعرف

 .والمراقبة لزيادة وتعزيز النمو
 .مراجعة عمليات التشغيل لمنتسبيها  بصورة دورية لتحقيق األهداف المرسومة -٥
  
  أنشطة الحاضنة -٤
  .للتقنيةاندة الالزمة توفير االحتياجات والمس -١
 . منتسبي الحاضنةإرشاد وتوجيه -٢
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 .تدريب موظفي المشروعات المنتسبة -٣
 .ألعمال والشرآات الجديدةبناء هيكل نموذجي إلنشاء وتأسيس ا -٤
 .توفير مواقع آافية الستقبال عمالء المنتسبين والمختبرات والورش المساعدة -٥
 .توفير المساندة والمساعدة اإلدارية والتسويقية -٦
 .االستشارة الماليةالمساعدة وتوفير  -٧
 .التعرف على المستثمرين والشرآاء االستراتيجيين -٨

  
  تجارب عربية ودولية -٥

ة أن        زم  لقد أوضحت التجارب والخبرات الدولي ة          ه يل ذ استراتيجية طموحة لتنمي شروعات الم  لتنفي
ة      ات العامل زة والهيئ ات واألجه ف الجه ود مختل ضافر جه ساهمة وت صغيرة م ال  ال ي مج ف

اد     رورية إليج ة ض ة ، إال أن الحاج نات التقني ة الحاض ةمرآزهيئ ذه   ي ة ه ذ ومتابع  إلدارة وتنفي
للحاضنات االستراتيجية ، آما أثبتت خبرات الدول التي سبقتنا في هذا المجال أهمية رعاية الدولة               

ة          ات المتحدة األمريكي ا هو الحال في الوالي ة آم  Small Business Administrationالتقني
(SBA)      الل وزارة ن خ ا م سا وماليزي ي فرن ة ، وف ة األمريكي ع إدارة الرئاس ي تتب ة  والت خاص
ة            والمتوسطة   الصغيرة بالمنشآت ة مصر العربي ة    ، وفي جمهوري اعي      ممثل صندوق االجتم في ال

  .للتنمية التابع لرئاسة مجلس الوزراء
  
  تجربة جمهورية مصر العربية ١-٥

صندوق االجت د ال شروعات     اعتم ة الم دعم إقام ة ل ة آآلي ال والتقني نات األعم ة حاض اعي للتنمي م
ين ،  ادرين التقني دى المب ل الحر ل ارات العم ة مه صغيرة وتنمي شاء ال رة إن اءت فك ك ج ى ذل  وعل

تم إشهارها   ) غير حكومية (وهي جمعية أهلية     الجمعية المصرية لحاضنات المشروعات الصغيرة    
د              بأعضاء جمعية ع   ١٩٩٥في مارس    ابقين ، لق ال ووزراء س مومية ومجلس إدارة من رجال أعم

م     في مصر،     حاضنة  ٣٠ وضع الصندوق االجتماعي خطة إلنشاء     شاء    ت ى  حاضنات     ٩ إن  اآلن  حت
تم استكمال            ١٥   يصبح عددها  حتى حاضنات    ٦  وجار توقيع عقود   حاضنة قبل نهاية هذا العام ثم ي

شاء  ة ١٥ إن رة القادم ي الفت ديم و. حاضنة ف ي تق سطة ف ا مب ي تكنولوجي د عل اك حاضنات تعتم هن
ل حاضنة                ة والمعلومات مث الخدمات أو التصنيع الخفيف آما تعتمد علي المشروعات ذات المعرف
ودة    زة وذات الج ة الممي ة والحرفي صناعات العادي ا حاضنة لل يوط ، أي أنه ال وأس صورة وت المن

ال       ودة ب ي موج ة وه نات التقني اك حاض ة وهن ة    العالي ز العلمي ات والمراآ ل الجامع قرب أو داخ
ة             ة والتقني ة المنصورة وحاضنات متخصصة بالمعلوماتي والتكنولوجية مثل حاضنة التبين وجامع

  . باإلسكندريةالحيوية في مدينة مبارك 
دة         ٤٠إن الحاضنة الواحدة تستوعب حوالي       تم      سنوات  ٣ مشروعا لتستمر داخل الحاضنة لم م ي  ث

ود ع   ع وج رج م ساب  التخ ة انت شير     لالق نة ، وت ن الحاض ا م د تخرجه شروعات بع ساعدة الم م
صاءات ى أن اإلح سب ٥٢٠ إل ام     منت ى ع نات حت دمات الحاض ع بخ وف يتمت غ ٢٠٠٦س  ، وتبل

ى  ٢تكلفة إنشاء الحاضنة الواحدة من    شغيل         ٣ إل ع والت ل الموق ين تأهي ا ب ه مصري م ين جني  مالي
دة  نوات٣لم اد.  س دعم م نة ل اج الحاض ين وتحت ارق ب ة الف نوات لتغطي ة س الل أول ثالث ي خ

   .المصروفات واإليرادات ، ثم بعد ذلك يتم االعتماد ذاتيا على النفس من خالل زيادة مواردها
  
   التقنية بالواليات المتحدة األمريكيةأوستنتجربة حاضنة  ٢-٥

ن   ارب م ا يق شل م سبب ف ة ب ة األمريكي دأت التجرب صغيرة % ٥٠ب شروعات ال ن الم دء م د ب عن
. العمل بها وذلك لضعف اإلدارة وأساليب اتخاذ القرار وقلة الخبرة بمتطلبات واحتياجات األسواق            

ات المتحدة وحدها               و ة بالوالي شاء حاضنة        و. يوجد حاليا ما يزيد على ستمائة حاضنة تقني م إن د ت ق
دة             أوستن شل للمشروعات الجدي سبة الف م تخرج     .  التقنية للحد من ن .  الحاضنة   مشروعا من    ٥٠ت
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ساب  اري انت نة١٩وج ل الحاض شروع داخ د .  م نة بتولي ت الحاض ة١٫٩٠٠قام دة  وظيف  جدي
  PSWوآمثال فإن شرآة  .  مليون دوالر بالعشر سنوات الماضية٧٢٠وإجمالي عوائد فاقت مبلغ  

ة   ارة االلكتروني ال التج ل بمج ي تعم اوز   الت وظفين ال يتج ن الم دد م ل الحاضنة بع دأت داخ د ب ق
ام   ٤٠٠ ، يعمل بها اآلن       عشرة ع األول بالع  ٢٠٠١ موظف بأغلب الواليات وبلغت أرباحها للرب

ون دوالر ١١ مليون دوالر والربع الثاني بنفس العام إلى       ١٠٫٤إلى   ضا شرآة   .  ملي  CEDRAأي
سنوي       ١٩٩٢التي تعمل بالعلوم واألبحاث الصيدالنية دخلت الحاضنة عام          و ال  وتراوح معدل النم

ا  ١٢٠، ببداية عمل الشرآة آان بها خمسة موظفين واآلن يزيدون على           % ٤٠  إلى ٣٠من    موظف
صناعات                      ة وال ات الحيوي ديم خدمات الدراسات واألبحاث بمجاالت التقني ، تختص الشرآة في تق

صيدالنية  ارج .. ال ل وخ ة داخ نات التقني ف الحاض شابهة بمختل ة الم ن األمثل د م اك العدي وهن
  .مريكيةالواليات المتحدة األ

  
  أنواع الحاضنات -٦ 

ه               شئت من أجل ذي أن هناك العديد من التصنيفات المختلفة ألنواع الحاضنات وذلك حسب الهدف ال
  : األنواع التاليةتشتمل علىيمكن أن ومن وجهة نظرنا نرى أن أنواع الحاضنات . الحاضنة

  الحاضنة اإلقليمية
ة من           منطقة جغرافية معينة بهدف تنم      هذه الحاضنة  تخدم وارد المحلي يتها وتعمل على استخدام الم

ة أو         ات معين ة أقلي ة أو خدم ذه المنطق الخامات والخدمات واستثمار الطاقات الشبابية العاطلة في ه
  .شريحة من المجتمع مثل المرأة

  الحاضنة الدولية
ى الجودة ا                     الحاضنة تروج دة عل ة مؤآ ل التقني ة نق ي مع عملي ة   الستقطاب رأس المال األجنب لعالي

  .والتصدير للخارج
  الحاضنة الصناعية

ة                         وهي   صناعات المغذي ة من ال ذه المنطق د احتياجات ه د تحدي ة صناعية بع ام داخل منطق التي تق
صغيرة      شروعات ال رة والم صانع الكبي ن الم ل م افع لك ادل المن تم تب ث ي ساندة حي دمات الم والخ

  .قني من المصانع الكبيرةالمنتسبة للحاضنة مع الترآيز على المعرفة والدعم الت
  محددال القطاعحاضنة 

ى          تهدف هذه الحاضنة إلى خدمة قطاع أو نشاط محدد           صناعات الهندسية عل ات أو ال مثل البرمجي
  . وتدار بواسطة خبراء متخصصين بالنشاط المراد الترآيز عليه ،سبيل المثال

  حاضنة التقنية 
ة        بمستوى    الصغيرة داخل الحاضنة   مشروعاتالتتميز   التقنية المتقدم مع استثمار تصميمات متقدم

  .لمنتجات جديدة غير تقليدية مع امتالآها لمعدات وأجهزة متقدمة
  الحاضنة البحثي

نة   ذه الحاض ون ه ا تك ادة م اث   ع ار وأبح وير أفك اث لتط ز أبح امعي أو مرآ رم ج ل ح داخ
  .المتوفرة بالجامعةوتصميمات أعضاء هيئة التدريس باإلضافة لالستفادة من الورش والمعامل 

  الحاضنة االفتراضية
ار                     ضانها بالعق تثناء احت ادة باس ديم خدمات الحاضنة المعت تم تق هي حاضنة بدون جدران ، حيث ي
ة                 الغرف التجاري الذي يتوفر باألنواع السابقة ، وتعد مراآز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة ب

  .الصناعية مثاال جيدا للحاضنات االفتراضية
  اإلنترنت نةحاض

ى     ُتعرَّف من حيث المبدأ أنها مؤسسة تساعد         و حت ى النم شرآات اإلنترنت والبرمجيات الناشئة عل
ضج   ة الن صاءات و .الوصول لمرحل شير اإلح وف   ت الم س ي الع ت ف ستخدمي اإلنترن دد م  أن ع

تاح م ، بحيث تصبح نسبة األفراد الذين ي       ٢٠٠٣ مليون مستخدم في نهاية عام       ٢٥٨يصل إلى نحو    
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الم ، في حين أن عدد مستخدمي اإلنترنت                 % ١٥لهم الدخول إلى اإلنترنت حوالي       من سكان الع
ام الحالي               ة الع ى    ٢٠٠٢في الوطن العربي يتوقع أن يصل بنهاي شير      ١٢م إل ستخدم ، وت ون م  ملي

ة سوف                 بالد العربي ستخدمين من ال ى أن عدد الم ول     ٤٠يتجاوز    اإلحصاءات أيضا إل ون بحل  ملي
اد                      .م٢٠٠٥عام   ستمر ازدي ع أن ي د الملحوظ في عدد مستخدمي اإلنترنت يتوق ونتيجة هذا التزاي

ة                 حجم التجارة التي تتم عبر اإلنترنت وبالتالي سوف تزداد الحاجة إلى حاضنات أآثر تطورا لتلبي
  .احتياجات األعداد المتزايدة من المستخدمين

  
  مزايا االنتساب للحاضنة -٧

  :تسب للحاضنة يحصل على عدة فوائد منهاإن صاحب المشروع المن
  . ينتج ويبدع ويسوق منه ويستقبل عمالؤه فيهمكان المشروع -١
 . من خالل االستفادة من قرض ميسر وتملك معدات المشروعدعم مالي -٢
ن   -٣ تفادة م سهيالتاالس اتف     الت ه، وه تقبال عمالئ ل موظف الس نة مث وفرة بالحاض  المت

 .وغيرها.. ترنت، وطابعة مستنداتخاص، وفاآس، وحاسب آلي متصل باإلن
ي -٤ م فن ي    دع شارات ف ي است شروع وتلق دوى للم ات ج ل دراس ساعدة بعم الل الم ن خ  م

ور         بة واألم اج والمحاس صميم واإلنت سويق والت ل اإلدارة والت االت مث ف المج مختل
 .القانونية

ون الب                 تنمية المهارات  -٥ ل فن ا الحتياجات المشروع مث ستمر تبع دريب الم ع   من خالل الت ي
 .وغيرها.. والتفاوض والمناقصات

ت -٦ صار الوق ع   اخت ة م ور ذات العالق اري واألم سجل التج راخيص وال ي الت ستهلك ف  الم
 .الجهات الحكومية

ة مع المشروع                االستفادة من عالقات وتعاون    -٧  الحاضنة مع مختلف الجهات ذات العالق
 .المنتسب وذلك داخل وخارج المملكة

سويقي -٨ ة صدعم ت ارض  من خالل معاون تراك بالمع ي االش سب ف احب المشروع المنت
 .المحلية والدولية ومساعدته بتسويق منتجاته من خالل شرآة متعاونة مع الحاضنة

  
ل                          ة مث ة للعمل بمجاالت متقدم ة مؤهل بصورة آافي اك شريحة من شباب المملك إننا نؤآد أن هن

ة    ى آلي ة إل نهم بحاج ا ، ولك ات وغيره ة المعلوم ى  لتح) حاضنة(تقني داعاتهم إل ارهم وإب ل أفك وي
  .مشروعات قادرة على النمو والوقوف على قدميها دون مساعدة من أحد

  
 نموذج الحاضنة المقترح -٨

أول       لقد تم اختيار المنطقة الشرقية للمملكة العربية السعودية آموقع مقترح            ة آ إلنشاء حاضنة تقني
  . بالمملكة صغيرةحاضنة مشروعات

  
  موقع الحاضنة ١-٨
اورا يف ون مج داخل(ضل أن يك يس ب ل   ) ول ي مث ز بحث امعي أو مرآ رم ج د  ح ك فه ة المل جامع

  . للبترول والمعادن
  

  ولكن لماذا نقترح أن يكون مبنى الحاضنة مجاورا للجامعة؟
ذين سوف                  اتذة ال ورش والخدمات واألس وذلك لإلفادة من الموارد البحثية والتطبيقية والمعامل وال

دعم الفني                   يتم االستفادة منهم ف    اليب ال وفر أس يما بعد آخبراء بمجاالت تغطي عمل الحاضنة مع ت
  .واإلداري والتسويقي لمنتسب الحاضنة لتمكينه من إنجاز معدالت نمو عالية
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  أيضا لماذا لم نقترح إنشاء المبنى داخل الحرم الجامعي؟

رهم ، وو     ه وغي الءه وموردي نة عم سب الحاض ستقبل منت رض أن ي ن المفت ه م ل  ألن ا داخ جوده
ضا     اج وأي ستلزمات اإلنت ات وم وردين والخام الء والم ول العم ق دخ امعي سوف يعي رم الج الح
راد  ول األف صاريح دخ راءات ت ة وإج دواعي األمني سبب ال ك ب ة وذل ات النهائي روج المنتج خ

ة              ... والسيارات واألصناف المذآورة   ساءا وتكون الحرآ ا م ق أبوابه باإلضافة إلى أن الجامعة تغل
اس                 ...ها هادئة ب ساعة وتق دار ال ى م وبالمقابل فإن الحاضنة آأي مشروع إنتاجي يجب أن تعمل عل

  .اإلنتاجية عبر آل دقيقة
  
  الحاضنة) سكان (امنتسبو ٢-٨

ك                     ى ذل سعودي ، وعل شباب ال إن منتسب الحاضنة يجب أن يمثل بالشريحة األولى بالرعاية من ال
راوح   أن تت ايير آ ن أن توضع بعض المع ن يمك ارهم م شهادة ٤٥ – ٢١أعم ون ال نة ، ويحمل  س

ى      ة             (الثانوية آحد أدن ذه الفئ ة به ة عالي سبة بطال ا رصدنا ن ى خريجي          )  ألنن ة إل مع إعطاء األولي
دة ،            ا لمشروعات واع ارا يمكن تحويله شاريع تخرجهم أفك الجامعات السعودية والذين تتضمن م

ذي  وبين وال رين والموه ريحة المبتك ى ش ي وإداري  باإلضافة إل م فن ل ودع ى تموي ة إل م بحاج ن ه
  .إلخراج ابتكاراتهم إلى حيز الوجود آمنتجات جديدة تتمكن من غزو األسواق

  
  )السكن(االنتساب فترة  ٣-٨

تعداده        و المشروع واس دل نم تتراوح فترة السكن بالحاضنة من ثالث إلى خمس سنوات حسب مع
ة                للتخرج من الحاضنة وذلك بعقد يجدد آل ستة شهو         دفع آل ثالث ل إيجار رمزي ي ر أو سنة مقاب

ين المشروع والحاضنة األم              . شهور صلة ب د التخرج من الحاضنة ال تنقطع ال ولكن يظل   ... وبع
ى         شارآة بالمعارض والحصول عل سويقية والم المشروع مستفيدا من بعض خدماتها وبخاصة الت

  .وغيرها من الخدمات... المعلومات بصورة مستمرة 
  
  آلية االنتساب للحاضنة ٤-٨
وذج أوّ             ة نم ساب وتعبئ ديرها بطلب االنت ى م ساب للحاضنة إل دم الراغب باالنت ي  تبدأ عندما يتق ل

شروع       ة الم وع وطبيع ه ون ه وخبرات دم ومؤهالت ن المتق صرة ع ات مخت رة ومعلوم ي فك يعط
ديرا   المطلوب انتسابه للحاضنة والمساحة المطلوبة وعدد العمال باإلضافة إلى حجم اال           ستثمار وتق

دير      . لقيمة القرض المطلوب   ول أو رفض المشروع بواسطة م وعلى ضوء هذه المعلومات يتم قب
  .الحاضنة

دير  ساعدة م صادية بم وم صاحب المشروع بعمل دراسة جدوى اقت ول المشروع يق ة قب ي حال ف
ول المشروع أو                  رفضه ،     الحاضنة ومن ثم يتم عرض هذه الدراسة على لجنة تسيير الحاضنة لقب

  .ثم يتم التعاقد عند قبول المشروع موضحا فيه آافة تفاصيل االنتساب للحاضنة
  
   ؟فكار مناسبة لالنتساب للحاضنةأآيف نحصل على  ٥-٨

  :نرى أن هناك أربعة مصادر يمكن أن تنبع منها أفكار مشروعات مالئمة للحاضنة
ة من       الشرآات الكبرى مثل آرامكو وسابك وسكيكو وتحلية        : أوًال ا قائم اه يمكن أن يطلب منه المي

ى          ... األصناف التي تستورد من الخارج وترغب في تصنيعها محليا         اد عل ل من االعتم وهذا ال يقل
  .االستيراد فحسب ولكن يضمن التسويق الفعال لمنتجات مشروعات الحاضنة

ل       وال الكليات واألقسام التطبيقية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن       : ثانيًا ة الجبي ة وآلي ة التقني كلي
راء                 الصناعية دور الخب ذين سوف يقومون ب اتذة ال  يمكنها ترشيح مشروعات تقنية من خالل األس

  . الخبير بنفس الموضوع أو الكليةواالستشاريون لكل مشروع تم ترشيحه من قبل أستاذ الجامعة
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ًا ي أرش    : ثالث ة ف راءات المحفوظ ات والب ارات واالختراع ارض االبتك د  مع ك عب ة المل يف مدين
ايير                 ا ومع ا يصلح منه اء م م انتق العزيز للعلوم والتقنية يمكن نفض الغبار عنها و إعادة اآتشافها ث

  .االنتساب للحاضنة
ًا ا   : رابع ذها وإنجاحه ا لتنفي دة وحماس ارا جدي ون أفك ذين يحمل شباب ال ن ال ادرات م أصحاب المب

  .وذلك بعد تأهيلهم ليكونوا رجال المستقبل
  
  هل آل المشروعات تصلح لالنتساب للحاضنة التقنية؟ ٦-٨

ون      ل أن يك ساب للحاضنة مث اة لالنت شروعات المنتق ايير للم ن المع ة م يجب أن توضع مجموع
ا      ا فعلي ي احتياج سويقيا ويغط وال ت ون مقب ا وأن يك وفرة محلي ه مت ة وخامات بغة تقني تج ذا ص المن

  .وغيره من المعايير... نه ملوثات ضارةبالسوق ، وان يكون مقبوال بيئيا وال ينتج ع
وارب    ة والج وقين والمنتجات الفخاري شموع وآراسي المع ل صناعة ال إن صناعات صغيرة مث

ا    م ذآره ي ت واع الحاضنات الت ن بعض أن ا تناسب حاضنة م ا ،  ربم ابقاوغيره ا ال س  ، ولكنه
ضن   رض أن تحت ي يفت ة والت نة التقني ب الحاض ال–تناس بيل المث ى س دوائر  -عل ناعات ال ص

ا        ة ، أو الخالي راض مختلف ات ألغ ة ، أو البرمجي صناعية والخدمي راض ال ة لألغ اإللكتروني
  . التقنيةالمشروعاتالشمسية ، أو األجهزة الطبية وغيرها من 

  
  من يمكنه أخذ زمام المبادرة بإنشاء وتمويل وتشغيل الحاضنة ؟ ٧-٨

  :يمكن إيجاز هذه الجهات على النحو التالي
 هات تمويليةج -١

د    ك عب وطني ومؤسسة المل صاد ال ة واالقت ل وزارة المالي ات مث ساهم بعض الجه ن أن ت يمك
سعودي  سليف ال ك الت شرية وبن وارد الب ندوق الم وبين وص ة الموه ه لرعاي ز ورجال العزي

رامج    وصندوق التنمية الصناعية   ل  وب ارات  في    التأهي ة      إم اطق والغرف التجاري يط     المن  إذا أن
  .يل البنية التحتية للحاضنة وإقراض منتسبيها وفقا آللية معينة في تموبها
 جهات دعم فني -٢

يم المشروعات     للجمعيات المهنية آا   يمكن ساهم بتقي لجمعية السعودية لنقل وتطوير التقنية أن ت
رول    د للبت ك فه ة المل ة جامع ات وبخاص ا أن الجامع نة ، آم ساب بالحاض حة لالنت المرش

ديها من              والمعادن يمكن لها أن ت     ا ل وفر الدعم الفني واإلداري والخدمات المساندة للحاضنة بم
  . الكبيرة للمعامل والورشتلإلمكانياموارد بشرية خبيرة بمجال التقنية واإلدارة باإلضافة 

  جهات تسويقية -٣
ة    ات المتقدم رآة اإللكتروني ابك وش و وس ل آرامك رى مث شرآات الكب ا ، إن ال ا ذآرن  آم

سعودية ل شرآة ال تم    وال ث ي نة حي ات الحاض ل لمنتج سوق المحتم ون ال ن أن تك اء يمك لكهرب
  .تصنيع منتجات بديلة لما يتم استيراده من الخارج لصلح هذه الشرآات

 جهات تنسيقية -٤
تثمار ووزارة التجارة ومكتب العمل يمكن              إن الغرف التجارية الصناعية والهيئة العامة لالس

ساب    لهم أن يحددوا خريطة االستثمار والمشر   ة واالنت ى بالرعاي وعات وشرائح المجتمع األول
  .للحاضنة باإلضافة إلى توفير الخبرات الالزمة إلنجاح عمل الحاضنة

  الهيكل التنظيمي للحاضنة ٨-٨
دير     : يتكون الهيكل التنظيمي للحاضنة من ثالث مستويات     ة وم ة التنفيذي مجلس اإلدارة واللجن

و العم      نة ه دير الحاض د م نة ، ويع ال      الحاض ن إدارة أعم سئول ع و الم ا وه رئيس له اد ال
كرتير   سويق وس صائي ت ب وأخ ضم محاس ي ي اقم إداري فن ه ط ة ويعاون نة اليومي الحاض

  . ومسئولي أمن ومعاونة
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  مهام مدير الحاضنة

  :وتتضمن مهام مدير الحاضنة ما يلي
س إدارة      -١ ن مجل دة م نة والمعتم ددة للحاض داف المح سياسات واأله ق ال مان تحقي ض

  .لحاضنةا
 .تلقي طلبات المنتسبين ودراستها وتقييمها باالشتراك مع اللجنة التنفيذية -٢
 .معاونة المنتسب في إعداد خطة المشروع المقترح -٣
 .عقد البرامج التدريبية واإلرشادية للمنتسبين -٤
  .إمساك الدفاتر والسجالت اإلدارية والمالية والفنية وحفظ الوثائق الخاصة بالحاضنة -٥
 .ارير الدورية وتقديمها لمجلس اإلدارةإعداد التق -٦
 .المشارآة في اختيار جهات المعونة الفنية الالزمة ألنشطة الحاضنة -٧
 .التسويق والترويج للحاضنة بما في ذلك عقد الندوات والمؤتمرات -٨
  

شارك              تتولى اللجنة التنفيذية المشارآة في تشغيل الحاضنة وتقديم المساعدة لمدير الحاضنة وي
رر              في اللجنة   عضو واحد من الجهات المعنية السابق ذآرها باإلضافة إلى مدير الحاضنة آمق

  .للجنة 
  

  مهام اللجنة التنفيذية
  : تختص اللجنة باآلتي

  .وضع شروط االنضمام والتخرج من الحاضنة -١
  .المعاونة في تحديد األنشطة الرئيسية للمشروعات وأولوياتها طبقا لمعايير الحاضنة -٢
 .اضنة في متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات  مجلس اإلدارةمعاونة مدير الح -٣
 .المشارآة في إعداد دليل إجراءات العمل بالحاضنة  -٤
 .دراسة وفحص مشروعات المنتسبين المحولة من مدير الحاضنة -٥
 .المشارآة في إعداد الموازنة التقديرية مع مديرها -٦

   وتجتمع اللجنة عند طلب مدير الحاضنة مقرر اللجنة لذلك
  
ة ويمكن أن يضاف            ي ا للجهات المعني تكون مجلس إدارة الحاضنة من ممثلين من اإلدارة العلي

  .إليه ممثل من اإلمارة أو أمانة الدمام لتذليل العقبات التي يمكن أن تواجه أعمال الحاضنة
  

  مهام مجلس اإلدارة
  : تتضمن مهام مجلس اإلدارة ما يلي

ل الح     -١ لوب عم ام ألس ار الع رار اإلط ع إق ة     وض ة والمالي واحي الفني ة الن ن آاف نة م اض
  .واإلدارية

دى              -٢ ة العمل الحر ل إقامة قنوات االتصال مع جهات من شأنها إنجاح الحاضنة وتنمية ثقاف
 .الشباب السعودي

 .إقرار الالئحة  المالية واإلدارية والموازنة التقديرية للحاضنة -٣
  .جلسمتابعة اللجنة التنفيذية في تنفيذ سياسات وتوصيات الم -٤

  .ويمكن أن يجتمع مجلس اإلدارة أربعة مرات سنويا على األقل
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  مويل الحاضناتت -٩
واإلجابة على هذا السؤال تختلف باختالف نوعيات الحاضنات        ... آيف يتم تمويل الحاضنات؟   

ا   دايتها ونهايته ل ب ذلك مراح را ألن    .. وآ رة نظ تثمارات آبي نة الس اج الحاض ا تحت ادة م وع
  ).مكان العمل(نشآت المنتسبة لن يغطي غالبا إال تكاليف العقار إيراداتها من الم

ل               حصلت الحاضنات في الواليات المتحدة األمريكية على تمويل حكومي بهدف تحقيق التموي
  الذاتي خالل خمس سنوات ، غير أن بعض الحاضنات تحتاج إلى نوع من المعونة  أو الكفالة

ا أن تح      المستمرة   ا       ، وهناك حاضنات يمكنه ذاتي له ل ال م تصل الحاضنة        .. قق التموي ا إذا ل أم
ى               إلى نقطة التعادل أي تساوي اإليرادات والنفقات فيمكن أن يمثل نقص التمويل قيدا آبيرا عل

ار                   . تطورها ى اختي ؤثر عل د ي ذاتي ق ل ال إن الصراع بين أهداف تطوير المشروعات و التموي
  .همالعمالء وعلى جودة وتنوع الخدمات المقدمة إلي

ر من المشروعات                   ة ، وآثي وفي المملكة المتحدة قد يعتمد التمويل على مصادر تجارية وعام
ذاتي  ل ال ق التموي ى تحقي ة التخطيط أو التطوير تهدف إل ي مرحل ة للحاضنات سواء ف القائم
دم                     تثمار المق د شكل االس خالل سنتين أو ثالث بشرط أال تكون مثقلة بديون رأسمالية ، ويعتم

وفير                  من القط  ى ت ل إل ثال تمي اع الخاص إلى الحاضنة على أهداف المستثمرين ، فالجامعات م
ل                      ى قب ثالث األول سنتين أو ال الزم خالل ال دعم ال االستثمارات في شكل األرض أو العقار وال

رى           ارا          وصول الحاضنة لمرحلة التمويل الذاتي ،  أما الشرآات الكب دم عق ع أن تق  فمن المتوق
ويال ب دم تم ةأو تق ر تجاري ة أخرى. شروط غي ن ناحي شرآات   وم وك وال تثمار البن ون اس يك

  .العقارية في صورة قروض محددة األجل بضمان عقار الحاضنة
ة      اعي للتنمي صندوق االجتم دم  ال ة ق صر العربي ة م ي جمهوري صرية  وف ة الم ا للجمعي دعم

ة       در بقيم صغيرة يق شاء    ٢٤٫٠٠٢٫٢٤٠لحاضنات المشروعات ال ه مصري إلن شغيل   جني وت
  .حاضنات بمواقع مختلفة آما ذآر سلفا

  
   نجاح الحاضنةعوامل -١٠

  : نجاح الحاضنات على عدة عوامل منهاُسبلتضمنُ ت
  مدير الحاضنة

ض             ه بع وفر في ب أن تت ث يج نة حي اح الحاض ي نج يا ف نة دورا أساس دير الحاض ؤدي م ي
سويق والمحاسبة باإل          ال واإلدارة والت ذي     المهارات بمجال تخطيط األعم ى الوقت ال ضافة إل

ى      يستطيع أن يقضيه مع المشروعات المنتسبة بداخل الحاضنة ويحتاج المدير قبل آل شيء إل
وة والضعف في آل          اط الق القدرة العملية على العمل مع القائمين على المشروعات وتحليل نق

  . المشاآل قبل أن تتبلورمنشأة ويتمكن من اآتشاف
  دعم المجتمع

المنشآت المتخرجة من الحاضنة تتخذ مقرا لها في نفس المنطقة المحلية لذلك            نظرا ألن معظم    
أتي   . من المهم أن تكسب الحاضنات الدعم المعنوي والعالقات التجارية للسكان المحليين           وقد ي

ضح أن      دما يت رة ، وعن شرآات الكبي ات أو ال ن الجامع ة أو م ارة أو المحافظ ن اإلم دعم م ال
ة           الحاضنة تمثل انعكاسا     ة للتنمي زة إيجابي ا مي صادية ألهداف المجتمع وله تمكن     ، االقت ا ت فإنه

  .انطالقا دعم له قاعدة أوسع اجتذابعندئذ من 
  

  انتقاء مشروعات الحاضنة
ى                       درة عل ك الق ار تمتل ذاب أفك ار واضحة ومحددة زادت فرص اجت آلما آانت معايير االختي

اح ايير . النج ذه المع اين ه ضمن اوتتب يمكن أن تت سريع ف و ال ى النم درة عل تالك الق م
Exponential growth      صيلية ل تف ة عم ديم خط ة ، تق ات متقدم ة بتقني ون متعلق وأن تك

  .الخ..ومحددة ، أن تكون لدى صاحب المشروع المتقدم فكرة مبتكرة أو اختراع
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  إمكانية الحصول على التمويل

ل             ى التموي ة     إن المتقدمين عادة لالنتساب للحاضنة بحاجة إل ه المختلف ة بدائل دور وب. ومعرف  مق
دة الحاضنة أن تجمع معلومات      ل البنكي أو المؤسسي              عن  جي واع التموي  مختلف مصادر وأن

سبين والعمل           القروض المختلفة و  صناديق  والمنح و  ات المنت ورة متطلب آبار المستثمرين ، وبل
  .آحلقة وصل بين منتسبيها وبين الممولين والمستثمرين الكبار

  
  نجاح الفرصخلق 

الت   ود ص دد ، وج د أو مج ى جدي ود مبن الل وج ن خ نة م ورة الحاض سين ص ن تح يمك
بالمؤسسات المحلية الرئيسية ، وجود صالت جيدة بالصحافة وعالقات عامة محلية ، ووجود              

  .آل من مدير ناجح على رأس العمل ومنشآت واعدة ومنشآت متخرجة ناجحة
ي  اح الت اط بالحاضنة وقصص النج ق فرص  إن االرتب ي خل ساعد ف ور ت ا أم صنعها ، آله  ت
  .النجاح مما يفيد الحاضنة ومنشآتها المختلفة

  
  التقييم والتحسين المستمر

ا إ يم عملياته ى تقي ة إل شم ن الحاضنات بحاج تظم ، وال ي و من ى نح ا عل رد ل وأدائه ك مج  ذل
و           و وتط ضا نم شمل أي ن ي سب، ولك سبة وح شآت المنت و المن ث نم ن حي ة األداء م ر مراقب

ديم        .. الشرآات بعد تخرجها من الحاضنة       ومثل هذه المعلومات تفيد الحاضنة في تخطيط وتق
دماتها  ع   ألوا.. خ دة ومتوق ة واع شروعات ذات نوعي ذاب م سها واجت سويق نف ك ت ن ذل م م ه

  .غير تقليديةوها بصورة من
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   والتوصياتالخالصة
  

الي       -١ دء                 تعد حاضنات األعمال من األس ساهمة في ب ي فكر العمل الحر والم ة لتبن ب الحديث

  .مشروعات واعدة على أسس سليمة

ن  -٢ ة م صغيرة البادئ شروعات ال سبة نجاح الم ادة ن ى زي ى  %٥٠تعمل الحاضنات عل  إل

٨٠.% 

ة                -٣ ى جهات تمويلي صنيفها إل الجهات الداعمة وذات العالقة مع مشروع الحاضنات يمكن ت

 .ة وجهات تنسيقيةوجهات دعم فني وجهات تسويقي

اع      -٤ دعم قط ة ل ل آمظل ة تعم ة مرآزي شاء هيئ ضروري إن ن ال صغيرة م شآت ال المن

وزراء                   والمتوسطة ع مجلس ال ة حيث تتب تقاللية الكامل ة باالس  بالمملكة ، وتتمتع هذه الهيئ

 .ويترأسها محافظ ، ويكون ضمن أنشطتها تبني فكرة حاضنات األعمال

ة ح -٥ ع مقترحة لثالث دة مواق اك ع رول هن د للبت ك فه ة المل القرب من جامع ة ب اضنات تقني

ك سعود بالرياض ،                   ة المل دة وجامع والمعادن بالظهران وجامعة الملك عبد العزيز في ج

ة      از بالمنطق رول والغ اع البت ساندة لقط غيرة م شروعات ص نة م شاء حاض ن إن ا يمك آم

 . بالتعاون مع آرامكوالشرقية

 المنشآت الصغيرة والمتوسطة  مراآز ووحدات تنمية    ب االهتمام نرى أنه يجب دعم وزيادة     -٦

ذا      دمات له ن الخ د م دم المزي ية تق ل آحاضنة افتراض صناعية لتعم ة ال الغرف التجاري ب

  .القطاع الحيوي

ز  -٧ وفر لمراآ طةإذا ت صغيرة والمتوس شآت ال ب  المن ار المناس سعودية العق الغرف ال  ب

ا      الحتضان المشروعات الصغيرة ، نتوقع أن تكون فرصة          نجاح هذه الحاضنات آبيرة لم

ال    ل الغرف ورج ن قب م متواصل م رات ودع اءات وخب ن آف ز م ذه المراآ ه ه تحظى ب

 .األعمال

ل       -٨ وذج األمث اش ، وللوصول للنم ة للنق ة قابل ا آأطروح ا مقترح ة نموذج ذه الورق د ه تع

ل   للتطبيق بالمملكة يلزم إعداد دراسة موسعة على أن يتم تمويل ودعم هذه الدراسة من               قب

 .إحدى الجهات الحكومية المختصة 
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  المراجع العربية
ة    "دور الحاضنات التكنولوجية في تنمية المشاريع اإلبداعية      "المزيدي والخضرا ،     -١  ، ورق

ؤتمر       ى م ة إل وطن العربي ،                عمل مقدم ستدامة في ال ة الم صغيرة والتنمي  المشروعات ال
  .٢٠٠٠القاهرة 

ة الحاضنات     " حاضنات في مصر موجز عن ال"شلبي ، نبيل محمد ،    -٢ ة لجمعي ة مقدم ورق
 .٢٠٠٠المصرية ، القاهرة 

د ،  -٣ ل محم لبي ، نبي ة "ش ن؟.. حاضنة التقني وم" آيف وأي دة الي ال بجري صادي، مق   اإلقت
 .٢٠٠٢مايو  ١٠٥٥٧،١١بالدمام ، العدد 

د ،    -٤ ل محم لبي ، نبي ة  "ش ة بالمملك نة تقني وم  " أول حاض دة الي ال بجري صادي ، مق  االقت
 .٢٠٠٢مايو ١٠٥٦٧،٢١ بالدمام ، العدد

ة    " الرؤية والمستقبل.. حاضنة التقنية" شلبي ، نبيل محمد ،      -٥ صاد لغرف ة اإلقت ، مقال بمجل
 . هـ١٤٢٣، ربيع أول ٣٥٢الشرقية ، العدد 

اهرة                 -٦ ة ، الق اعي للتنمي صندوق االجتم آتيب برنامج حاضنات األعمال الممول بواسطة ال
٢٠٠٠. 

ة       " فهد للبترول والمعادن ،      لجنة جامعة الملك   -٧ صغيرة بالمملك دراسة حاضنات المنشآت ال
 .هـ١٤١٧، الظهران ، صفر " العربية السعودية

 .١٩٩٩نشرة الجمعية المصرية لحاضنات المشروعات الصغيرة ، القاهرة ، أآتوبر  -٨
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