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 الملخص: 

وُمتناهيـة  (Les Petites et moyennes entreprisesتوسطة )مُ ـغيرة والـالَصـ الــَمشروعات حظـىَ تَ 
ــر مــن قِ  باهتمــامالِصــغر  ــى الَصــها الفَ ـساهماتــمُ ـظــرا لنَ العــالم   ولتلف دِ ـبــل مخــكبي  ياالقتصــادعيدين عالــة عل

ــــــــــــ د إحــــــــــــد َ ـعـــــــــــــتُ ـفَ ، واالجتمــــــــــــاعي  طالــــــــــــةالبَ ظــــــــــــاهرة ضــــــــــــاء علــــــــــــى لول األساســــــــــــية للقَ حُ ـال
(Le Chômage َكمــا ت ،) َعتبــر هــ؛ا لــ؛ا  يُ . مالي والصــادراتـاإلجــ الـــمحلى الَناِتــــ ي زيــادة فــ هامــا   ا  ور لعــد د

شجيع علـى والتَ  االبتكارعتبر اإلبداع و ويُ ، االجتماعيةو  يةاالقتصادنمية حقيق التَ ـم في تَ ساهِ القطاع أداة فعالة تُ 
ـــــــــن أهـــــــــم مُ  (R & Dطـــــــــوير )حـــــــــ  والتَ البَ  ـــــــــات تَ م ــــــــــقوم ـــــــــدرةحقيق ـ  ســـــــــية نافُ التَ  الُق
(La compétitivité ) ودة. ومـن هـ؛ا جَ ـعر والـمـن حيـ  الِسـ ىسـنافُ تَ  سـتو َ إلـى مُ  األداء ستو َ مُ ـب االرتقاءو
 غيرةالَصـ الــَمشروعاتعـم حـدي  مفهـوم دَ طـوير وتَ عمـل علـى تَ التـي تَ حاضنات األعمال رزت أهمية نطلق  بَ مُ ـال

بر آلية ـعتجال  تُ مَ ـه؛ا ال ىوفوُمتناهية الِصغر.  (Les Petites et moyennes entreprisesوالُمتوسطة )
 ىاإلسراع فـحي  َتعمل على ، الفترة األخيرةبتكارها في إمنظومات التي تم ـقنية من أكثر الحاضنات األعمال التِ 
  . رص عمل جديدةلق فُ كنولوجية وخَ والتِ  االجتماعيةو  يةاالقتصادتنفي؛ برام  التنمية 

ــِ؛كر  َيرجــع مفهــوم َحاضــنا إلــى  (Les Incubateurs d'entreprisesت األعمــال )ومــن الـــَجدير بال
الــَمشروعات  احتضـان، ولقـد إرتـَبب بالــَمشروعات الرا ـدة والــُمبتكرة كلسـال لقبـول الماضـيَخمسينيات القرن 

فــى العديـد مـن ِدول العـالم، حيـ  َبـدأت فـى الواليــات  انتشـرتالَصـغيرة والــُمتوسطة لهـا، كمـا أن هـ؛ه الَتجر ـة 
 االتحـاداألمريكية َوحققت َنتا   ملموسة، كما َقامت الواليات الـُمتحدة األمريكية بـُمساعدة بعـ  دول  الـُمتحدة
الـَمشروعات الَصغيرة والـُمتوسطة فـــى  اتاحتياج، فلصَبحت ُهناك َنـماذج عالـمية َتَتناسد مع (UE) األورو ي

 Lesاثتها الِنسـبية، إال أنهـا كانـت مـن أهـم ا ليـات )ُكل دولـة، وَتطـورت الــَتجر ة وَتعـددت َنــماذجها َردـم حــد

mécanismes)  للدولة.  القومي االقتصادبالتى إنـَتهجتها الـحكومة البرازيلية للنهوض  
لَتـوفير الِبنيـة الَتحتيـة مـن  (Les Incubateurs d'entreprisesكمـا َتسـعَى حاضـنات األعمـال )
اعات الَصغيرة والـُمتوسطة  باإلضـافة إلـى َتــحويل الَبطالـة فـــى الــُمجتمع الـَمشروعات الـُمغ؛ية والـُمدعمة للِصن

ــغيرة  يةاقتصــادإلــى قــوة  ـــَمشروعات الَص ــادة عــدد ال ــوفير الوظــا ف للغيــر مــن خــالل زي ــى العطــاء وَت قــادرة عل
، وَنشر وَتنمية مفهـوم والـُمتوسطة، وَتشجيع الفئات التى ال َتـمُلك الـِخبرات الكافية إلقامة الـَمشروعات الَصغيرة

الـــَمشروعات الـــخاصة لــديها، وَتوجيــأل رجــال األعمــال نـــحو الـــَمشروعات عاليــة الِتكنولوجيــا، وَتــدعيم الـــجهود 
والـهيئات الـحكومية للنهوض بالـُمجتمع الـَمحلى،  العلميالَتعاُونية بين قطاع األعمال والـجامعات وَمراكز الَبح  

، كمـا َتعتمــد هــ؛ه التكنولــوجيو  العلمــياسـات التــى تقــوم بهـا الـــجامعات ومراكــز الَبحـ  وَتسـويق األبـــحاا والِدر 
واإلستنباطى والَوصفى الَتحليلى لــَتشخيص وَتحليـل الــَوضع الـراهن لحاضـنات  االستقرا يالِدراسة على الَمنه  

الدوليـة للنهـوض بالمشـروعات األعمال فى مصر  باإلضافة إلى إجراء َعرض َتحليلى َنقدِ  للِخبرات والَتجاِرب 
الَصغيرة والُمتوسطة من خالل حاضنات األعمـال وَدورهـا فـى َرفـع الُقـدرة الـَتــناُفسية مـن خـالل َتحقيـق أهـدافها 

 المرجوة.
  

 :  الكلمات المفتاحية
، جتماعيــةاالو  يةاالقتصــاد، الَتنميــة اإلجمــاليالـــَمشروعات الَصــغيرة والـــُمتوسطة، البطالــة، الَنــاِت  المحلــى )

 االتحـاد، الَبح  والَتطوير، الُقدرة الَتناُفسية، الِسعر، الـَجودة، حاضنات األعمال، ُفـرص عمـل، االبتكاراإلبداع، 
، الـــحكومة البرازيليـة، الِبنيــة الَتحتيـة، الوظــا ف، رجــال األعمـال، قطــاع األعمـال، الـــجامعات، مراكــز األورو ـي
 . (الـُمجتمع الـَمحلى، األبـحاا، الـهيئات الحكومية، العلميالَبح  
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" Business Incubators and their Role in Supporting the Competitiveness of 

Small، Medium and Micro Enterprises in Egypt: International 

Experiences " 
Abstract  

Small and medium-sized enterprises (SMEs) are highly regarded by 

various countries of the world. Due to their active economic and social 

contributions, it is one of the basic solutions to eradicate unemployment and 

plays an important role in increasing GDP and exports. Therefore, this sector is 

an effective tool that contributes to the achievement of economic and social 

development, Innovation, innovation and promotion of (R & D) are among the 

most important elements of achieving competitiveness and elevating 

performance to a competitive level in terms of price and quality. In this context, 

the importance of business incubators that develop and modernize the concept of 

support for small, medium and micro enterprises has become prominent. In this 

regard, the technical incubators mechanism is one of the most recently created 

systems that accelerate the implementation of economic, social and technological 

development programs and create new job opportunities. 

The concept of business incubators dates back to the 1950s, and has been 

associated with pioneering and innovative projects as a basis for accepting SME 

incubation. This experience has spread in many countries of the world, starting 

in the (USA) and achieving tangible results. With the assistance of some 

European Union countries, so that there are international models suited to the 

needs of small and medium enterprises in each country, and developed the 

experience and many models despite the recent proportions But it was one of the 

most important mechanisms adopted by the Brazilian government to promote 

the national economy of the state. 

In addition to transforming the unemployment in the society into an 

economic force capable of giving and providing jobs to others by increasing the 

number of small and medium enterprises, and encouraging groups that do not 

have the necessary expertise to establish small projects, Developing the concept 

of private enterprise, guiding entrepreneurs towards high-tech projects, and 

strengthening cooperative efforts between business, universities and scientific 

research centers, Governmental bodies to promote the local community, and 

marketing research and studies carried out by universities and centers of 

scientific and technological research, This study also draws on the inductive, 

deductive and analytical descriptive approach to diagnose and analyze the 

current situation of business incubators in Egypt.  

Key Words:-  (SMEs - Unemployment - GDP - Economic and social 

development- Innovation - Innovation - Research and development - 

Competitiveness - Price - Quality - Business incubators - Job opportunities - 

European Union - Brazilian government - Infrastructure - Jobs - Business - 

Business - Universities - Scientific research centers - Government agencies - 

Local community – Research).  
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  :مقدمة
  االقتصـادياسى ال؛  َيقود عمليـة الِنمـو ُتعتبر المشروعات الَصغيرة والُمتوسطة الُمحِرك األس

عتبــاره أفضــل أنــواع افــى َرأل المــال الَبشــر  ب االســتثمارعلــى أهميــة  يةاالقتصــادكمــا ُتؤكــد األدبيــات 
محدودة إن لم ُيسـتغل فـى َسـبيل  االقتصاد، فهو ُمفتاح َتقُدم األمم والشعوب، كما ُتعتبر قيمة االستثمار

َيتلتَى َتفعيـل دوره إال مـن خـالل َتنميـة المـوارد الَبشـرية التـى ُتحـِول الثـروات َدفع عجلة الَتقُدم، حي  ال 
من ُمجرد كميات َنوعية إلى طاقات إبداعية وِتقنيات ذات إسهامات فاعلة وفعالـة وُمتنوعـة فـى َتحقيـق 

فهـى ُتسـِهم ات الحديثـة  االقتصـاد. وُتَعد ريادة األعمال مـن أهـم عناصـر الَتنميـة فـى (1)الَتقُدم المنشود
فــى إيجــاد مشــروعات ُمبتكــرة ذات أفكــار جديــدة ُتنــِت  ِســلع وخــدمات ذات قيمــة ُمضــافة، كمــا أن أكثــر 

ات الحديثة َنجاحا  هى القادرة على َخلق مزي  من ُرواد األعمال الُمبتكرين وحاضـنات األعمـال االقتصاد
لُمختلفـة العديـد مـن األدوار لـَدعم ُرواد ، كما ُتقِدم حاضـنات األعمـال بلنواعهـا ا(2)والمشروعات الَصغيرة

ــة والخاصــة الحاضــنات  ــت الُمؤسســات الحكومي ــغيرة والُمتوســطة، ولقــد َتبن ــال والمشــروعات الَص األعم
فـى األعمـال  االبتكـارحتمالية اإلخفـاق، فضـال  عـن كونهـا أداة لَتسـريع عمليـات ابوصفها أداة لَتقليص 

ؤهلة والُمدر ة القـادرة علـى الَعمـل واإلبـداع، حيـ  َتسـعَى هـ؛ه ها للطاقات الَبشرية المُ احتضانمن خالل 
الدراســـة لَتحديـــد دور حاضـــنات األعمـــال فـــى َدعـــم ُرواد األعمـــال والمشـــروعات الَصـــغيرة والُمتوســـطة، 
باإلضافة إلـى َتحديد الُمعوقات التى ُتواجأل تلك الحاضنات وَتحُول دون َتحقيق الَدعم المطلـوب للخـروج 

 . ُمـواجهة تلك الُمعوقاتبـُرؤية لـ
 أهمية الدراسة: 

  -بيانأل: التاليمن خالل  (L' Importance de l'étudeَتنبثق أهمية الـِدراسة )   
  فــالموارد ؟العقــول والكفــاءات الَبشــرية  اســتثمار كيفيــةُتســِلب الُضــوء علــى موضــوع هــام وهــو * 

ــة الشــام ــة الَبشــرية ُتمِثــل ًــرطا  أساســيا  لَتحقيــق الَتنمي لة، حيــ  أن الدولــة التــى َتعجــز عــن َتنمي
 . (3)مواردها الَبشرية ال ُيمِكنها أن ُتحِقق أهدافهـا الـمرجـوة

 االسـتثمارالهامـة لَتحقيـق  االسـتراتيجياتمـن  (L' Entrepreneuriatُتعتبر ريادة األعمـال )* 
 االقتصـاديمكـين   حيـ  أنـأل نـوع مـن أنـواع التَ (Le Capital humainفى َرأل المال الَبشر  )

ال؛  يؤد  إلى َتنمية ُقدرات األفراد ِبِصورها الُمختلفة، باإلضافة إلـى َحفزهـا وَتهيئـة الظـروف التـى 

                                                
، ورقة عمل ُمقدمة لالجتماع الخامس " َتــجـارب عـالـمـية وعــر ـيـة لتشجيع اإلبداع التكنولوجي" د/ عاطف الشـبــراوى،  )1(

ب، للمنظومـــة الير لـــة لت اـــاُدا الميلومـــاة التمنولوجلـــة، المنظمـــة الير لـــة للتنملـــة ال ـــنا لة والتيـــد  ، الر ـــا ، الم ـــر 
 .56 – 4، صـــــ 2002

واقع " ، ورقة عمل ُمقدمة لندوة " َنموذج ُمقترح لحــاضـنــة ِتقـنـيـة بالـمــملكة العــر ـية السعودية" د/ نبيل محـمد شلبى،  )2(
، ال رفــة الترار ــة ال ــنا لة، الر ــاك، المملمــة " وُمشــكالت الُمنشــلت الَصــغيرة والمتوســطة وُســبل دعمهــا وَتنميتهــا

 .12، صــــ 2002ير لة السيودية، ال
دور حاضنات األعمال فى دعـم ُرواد األعمـال والمشـروعات الَصـغيرة: دراسـة " د/ الروهرة ناصر عبداليز ز الهزانى،  )3(

ــاض (، الرمعلــة الم ــر ة 54مرلــة الخدمــة ااجتما لــة، اليــدد  "،  ُمطبقــة علــى حاضــنات األعمــال فــى مدينــة الري
 .18 – 17، صــــ 2015يي ، القاهرة،  ونيو، لألخ ائيي  ااجتماع
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َتجعلهم قادرين على أن يكونوا ناًطين وُمساهمين َحقيقيين فى عمليـات َتوليـد الـَدخل والثـروة فـى 
 (. (Une Communauté (1)الُمجتمع

ــديم *  ــامإن َتق ــال )وال االهتم ــادة األعم ــة الالزمــة لري ِبوجــأل عــام  (L' Entrepreneuriatعناي
وحـاضـنات األعـمال والمشروعات الَصغيرة والُمتوسطة ِبوجأل خـاص أمـر فــى دايـة األهـمــية  حيـ  
أنهــا َتعمـــل علــى َتحــــقيق وَدعـــم الـــُقدرة الـَتـناُفــــسية لحاضـــنات األعـمـــال والـمشـروعــــات الَصغــــيرة 

 يةاالقتصـاد، باإلضافة إلى ُقدرة ه؛ا الــقطاع علـى اإلسـهام الفعـال فـى َعــملية الــتنمية والُمـتوسـطة
 . (2)االجتماعيةو  يةاالقتصادبلنواعـهـا ومجاالتها المختلفة، وَتحقيق مجموعة من األهداف 

 مشكلة الدراسة: 
  -الت التالية:فى اإلجابة على الَتساؤ  (Le Problème d'étudeَتـتمثل ُمـشِكلة الِدراسة )  
 . ؟هى الفروق الجوهرية بينها  وما ؟هى األنواع الُمختلفة لحاضنات األعـمال  ما* 

ـــزات حاضـــنات األعمـــال ) مـــا*  ـــة  (Les Incubateurs d'entreprisesهـــى ُممي بالُمقارن
 . ؟بالمداخل األخر  التى تقوم بَدعم المشروعات الَصغيرة والُمتوسطة 

 انتهـاءات األعمال بالمشروعات الَصغيرة والُمتوسطة التى َتتبناها بعـد َتستمر عالقة حاضن كيف* 
ــؤثر عالقــة مــا َبعــد  وهــل ؟ حتضــانفتــرة اال ــرة اال انتهــاءُت ــك المشــروعات  حتضــانفت ــدرة تل ــى ُق عل

 . ؟الَصغيرة والُمتوسطة فى الحفاظ على ميزتها الـَتناُفسية 

ـــرة فــى َمــدَ   مــا*  مشــروعات الَصــغيرة والُمتوســطة مــن الخــدمات التــى ال اســتفادةالعــوامـــل الُمـؤث
العر يـة فـى َدعـم ُقـدرتها الَتناُفسـية  (L' Egypteُتقِدمها حاضـنـات األعمال فـى جمهوريـة مصـر )
 . ؟بما ُيـساعدها على َتحقيق أهدافها الـمرجوة 

مصـر فـى جمهوريـة  (Les Incubateursالَتطوير الالزمة لتلك الحاضنات ) اتاحتياجهى  ما* 
العر ية لُتصِبح قادرة على َرفع القـدرة الَتناُفسـية للمشـروعات الصـغيرة والُمتوسـطة بالُمقارنـة بغيرهـا 

 . ؟من الَتجاِرب والِخبرات فى الدول األخر  الُمشابهة 

 أهداف الدراسة: 
  -بيانها: يوهى كالتال (L' Importance de l'étudeَتعَددت أهداف الِدراسة )  

فـى َدعـم ُرواد األعمـال  (Les Incubateurs d'entreprisesر حاضنات األعمال )َتحديد َدو * 
(Les Entrepreneurs)  .فى الـمشروعات الـَصغـيرة والـُمتوسطة 

                                                

، مرلــة " الـمــشروعات الَصـغيرة والمتوسـطة ودورهـا فـى التشـغيل فـى الـدول العر يـة" أ/ حسـي  عبـدالمبلا ارجـر ،  )1(
 .47، صــــ 2010(، الرزائر، 8الااحث، اليدد  

ية لـــدعم وتطـــوير المشـــروعات الَصـــغيرة حاضـــنات األعمـــال كـــلداة أساســـ" د/ مختــار أصوصـــاع، د/ عاصـــ، التائـــا،  )2(
(، كللــة 4، مرلـة ااقت ــاد والترـارة، اليـدد  " والُمتوسـطة: تجــارب عر يـة وتحــديات عمليـة والتجر ــة الليبيـة نموذجــا  
 .271 – 247، صــــ 2013ااقت اد واليلوم السلاجلة، جامية الز تونة، طراصلس، ليبلا، ديسمبر، 
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 Les Incubateursالتـى ُتواجـأل حاضـنات األعمـال ) (Les Contraintesَتحديد الُمعوقت )* 

d'entreprises) م المطلوب. َتحول دون َتـطبيقها للَدع يوالت 

ــات )*  ــة ُمســتقبلية لُمواجهــة الُمعوق ــى ُتواجــأل حاضــنات  (Les Contraintesالَتوُصــل لُرؤي الت
 . األعمال فى َدعمها لُرواد األعمال والمشـروعات الَصغيرة والُمتوسطة

 : منهجية الدراسة

 االســتقرا يمــنه  علــى ال (Les objectifsفــى َســبيل َتحقيقهــا ألهــدافها ) (L' Étudeعتمــدت الِدراســة )ا
 L' Analyseوالَوصـفى الَتحليلـى ) (La méthode d'extrapolation et de développementواإلسـتنباطى )

descriptive) لَتشـخيص (Le Diagnostic) ( وَتحليـلL' Analyse) الَوضـع الــراهن (La Situation pour 

l'instant) ( لحاضـنات األعمـالLes Incubateurs d'entreprises) فـى مصـر (L' Egypte) باإلضـافة إلـى  
 (Les Expertise et expérience internationals) إجــراء َعــرض َتحليلــى َنقــدِ  للِخبــرات والَتجــاِرب الدوليــة

مــن خــالل حاضــنات  (Les Petites et moyennes entreprisesللنهــوض بالمشــروعات الَصــغيرة والُمتوســطة )
ــى َرفــع الـــُقدرة الَتناُفســية (Les Incubateurs d'entreprisesاألعمــال )  L' Augmenter la) وَدورهــا ف

compétitivité)  .من خالل َتحقيق أهدافها المرجوة 
 أقســام الـدراسة: 

   -مـقـدمـة:
    -اإلطار النظر  لحاضنات األعمال والمشروعات الَصغيرة والُمتوسطة فى مصر:: القسم األول

   وأهدافها وخصا صها وأهميتها.  ماهية حاضنات األعمال: أوال 

   مراحل المشروعات الَصغيرة والُمتوسطة بالحاضنة.  : ثانيا  
   مراحل تكوين حاضنات األعمال وأنواعها. : ثالثا 

   لحاضنات األعمال فى مصر الحالي: التوزيع الُجغرافى رابعا . 

   الفوا د العا دة على أصحاب المشروع داخل الحاضنة.  خامسا : 

   الخدمات التى ُتقِدمها حاضنات األعمال داخل الحاضنة.   :سادسا 

   العوامل التى ُتساعد فى نجاح وإخفاق حاضنات األعمال فى مصرسابعا : . 

   العالقة بين المشروعات الَصغيرة والُمتوسطة والحاضنات الِتكنولوجية. ثامنا : 

   غيرة فى مصر. : َدور حاضنات األعمال فى ُمواجهة ُمعوقات المشروعات الَص تاسعا 

  -منها فى مصر: ستفادةالَتجاِرب والِخبرات الدولية فى حاضنات األعمال وُسبل اال: الثانيالقسم 
   َتجاِرب الدول الُمتقدمة. : أوال 

   َتجاِرب الدول الَناًئة والعر ية. : ثانيا 

   فى مصر الِدرول الُمستفادة من الَتجاِرب والِخبرات الدولية فى حاضنات األعمال: ثالثا . 

   َدور الدولة فى َدعم وَتمويل حاضنات األعمال. : رابعا 

   َدور الُمؤسسات المالية فى النهوض بحاضنات األعمال فى مصر. خامسا : 

   فى النهوض بحاضنات األعمال فى مصر.  العلمي: َدور ُمؤسسات الَبح  سادسا 

 .النتا   والتوصيات
 .المراجع الـعر ية
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النظـــر  لحاضـــنات األعمـــال والمشـــروعات الَصـــغيرة والُمتوســـطة اإلطـــار : القســـم األول
  :فى مصر

المشـــروعات  (Les Incubateurs d'entreprisesُتســاِعد حاضـــنات األعمـــال )  
التى ُتواجهها مـن خـالل  (Les Contraintesالَصغيرة والُمتوسطة فى الَتغُلد على الُمعوقات )
ــــديمها لخــــدمات أساســــية ُمشــــتركة للــــُرواد و  ــــار َتق ــــدعين وأصــــحاب األفك لهــــ؛ه  المبد يــــةالُمب

ــدءالمشــروعات  وَتســهيل َفتــرة  ــوِفر الحاضــنة  الِب فــى إقامتهــا علــى ُأســر ومعــايير ُمتطــورة، َفُت
ــــــة لطبيعـــــة هـــــ؛ه المـشــــــروعات  الفنيـــــة والُمــــــساعدات  واالستشـــــاراتالمـــــوارد الماليـــــة الــالزمـ

نجاح و يئـة أعمـال ُمال مـة داخـل الحاضـنة، ، باإلضـافة إلـى َخلــق صـور ذهنيـة لــل(1)الــَتسويقية
كما ُيوجد فى الحاضنة مجموعة من المكاتـد والوحـدات اإلنتاجيـة والمعامـل َتــتمشَى مـع طــبيعة 

  -بيانأل: التالي، وَنـتناول ه؛ا القسم من خالل (2)أنشطة المشروعات الـُمنظـمة إليها
  -يتها:ماهية حاضنات األعمال وأهدافها وخصا صها وأهم: أوال  

 {فهـى:  (Les Incubateurs d'entreprisesَتعددت َتعريفـات حاضـنات األعمـال ) 
  حيـ  أنهـا ُمؤسسـة الُمبتد ـةأداة من األدوات الُمعتمدة لَدعم المشـروعات الَصـغيرة والُمتوسـطة 

قا مـــة بـــ؛اتها َتتمتـــع بالشخصـــية اإلعتباريـــة، كمـــا تـــوِفر مجموعـــة مـــن الخـــدمات والَتســـهيالت 
مـن حيـاة المشـروع، وقـد تكـون  األولىَ ات الَصغيرة والُمتوسطة لَتتجاوز أعباء المرحلة للمشروع
َتابعـة للدولـة، حيـ  أن الَتابعـة  أوُمختلطـة  أوُمؤسسـة خاصـة  (L' Incubateurالحاضـنة )

عملية ُمسـتمرة  {، كما ُتعرف بلنها: }للدولة ُتعطى دعما  أكبر للمشروعات الَصغيرة والُمتوسطة 
النشـا،،  و دايـةاإلنشـاء  أوية المشروعات الَصغيرة والُمتوسطة التى َتُمر بمرحلة الَتلسـير لَتنم

ـــة  ــــن َبقا هـــا ونموهـــا خاصـــة فـــى مرحل ــــى َتضـمـ ـــف  بدايـــةحــت النشـــا، مـــن خـــالل َتقـــديم ُمختل
 . ({(3)الـُمـساعدات المالية والفنية وديرها من الَتسهيالت األخر  

 Les Incubateursأن حاضـــــنات األعمـــــال )ومـــــن العـــــرض الســـــابق َيتضــــــح    

d'entreprises)  ــرين أداة هامــة لَتطــوير المشــروعات الَصــغيرة والُمتوســطة مــن خــالل َتمكــين الُمبتك
 أوَعمليـات قابلـة للَتسـويق سـواء ِبَخلـق مشـاريع جديـدة  أووالُمبدعين من َتجسيد أفكارهم فـى ُمنتجـات 
اإلدارية والفنية الالزمـة، باإلضـافة  واالستشاراتمصادر الـَتـمـويـل َتطوير وَتنمية القا م منها عبر َتوفير 

                                                

(، 14، مرلـة النهةـة، المرلــد  " مــفهوم حاضـنات األعمـال وتطبيقاتـأل فـى الحالـة المصـرية "د/ نلفي  منيـر ووفــي ،  )1(
 .89، صـ 2013(، كللة ااقت اد واليلوم السلاجلة، جامية القاهـرة، إصر ل، 2اليدد  

دراسـة تحليليـة إطار ُمقترح لتطوير َتجر ة حاضنات المشروعات الَصغيرة فى مصـر: " د/ غادة إصراهل، حنفى إصراهل،،  )2(
(، كللـة الترـارة، جاميـة 2(، اليـدد  39، مرلة الاحوث الترار ة، المرلد  " ُمقارنة مع تجارب ناجحة لعدد من الدول

 .271 – 250، صـ 2017الزقاز  ، القاهرة،  وليو، 
(، 28سـانلة، اليـدد  ، مرلة الحقوق واليلـوم انن" واقع حاضنات األعمال فى بع  الدول العر ية" د/ لبلفة كالخى،  )3(

 .303 – 295، ص 2016جامية ز ان عاشور، الشلف، الرزائر، ديسمبر، 
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 Lesإلى الُمتابعة الُمستمرة لعمليات الَتشـغيل مـن أجـل َتحقيـق األهـداف الُمخططـة، حيـ  أن أهـداف )

Objectifs)  (1)التاليحاضنات األعـمال َتتمثل فــى:-  
بَدور هـام فـى َتنميـة  (Les Incubateurs d'entreprisesُتسِهم حاضنات األعمال )* 

الُمدن الثانوية  فَتواُجدها فى ُمختلف الـُمـدن والــمناطق البعــيدة ُيسـاعد علـى َتخـفـيــف ِحـــدة 
 الزا د لَعواصم الدول وُمدنها الر يسية.  يالَتمرُكز الُعمران

افة إلـى الُمسـاعدة ُتساِهم حاضنات األعـمال فى َتـوطـيــن الـِتكـنولـوجــيا الُمسـتوردة  باإلضـ* 
فــى الُمجتمـــع  اســتخداماتهافــى َنقــل الِتكنولوجيــا مــن الــدول الُمتقدمـــة والُمـتـطـــورة وَتعزيــز 

، فهــى َتعمــل علــى َتفعيــل الحــوافز علــى إنشــاء االقتصــاديالَمحلــى بمــا َيخــدم عمليــة الِنمــو 
تاجهـا للَنفــاذ ووسا ل َتح اتصاالتالشركات وَتنميتها بما ُتوفره ألصحاب الشركات من خبرة و 

 إلى األسواق الـمحلية والدولية. 

َتعمـــل حاضـــنات األعمـــال علـــى َدعـــم العالقـــات الــــَتكاُملية والــــَتشاُبكية بـــين الــــمشروعات * 
الـَصغيرة والُمتوسطة من ناحية و ين المشروعات الكبيرة من ناحية أخر   مما َيـدفع بعمليـة 

 ام. إلى األم االجتماعيةو  يةاالقتصادالـَتنمية 

بُمنتجـات  االسـتيراد اسـتبدالوسـيلة فعالـة فـى  (Les Incubateursُتعتبـر الحاضـنات )* 
، كمـا أن (PIB) اإلجمـاليَتوفير الُعمالت األجنبية، وَتعظيم الَناِت  المحلـى  التاليمحلية  و 

 اتحتياجـُهناك إمكانية فى أن ُتصـِبح الحاضـنة ُموجهـة للَتصـدير بـلن َتتخصـص فـى َسـد اال
ــوطين الِتكنولوجيــا التَ  صــديرية ِوفقــا  لِدراســة األســواق العالميــة وُمتطلباتهــا، باإلضــافة إلــى َت

 .  (2)وَتصديرها، وَتعظيم َدور بع  الِحرف والصناعات، وإضفاء ُبعد إبداعى له؛ه الِحرف

 . (PIB) (Le produit intérieur brut) اإلجماليَتعزيز الَناِت  الَمحلى * 

 ُمحددة.  (L' Économique) يةاقتصادقطاعات  أوعينة َتنمية َمناطق م* 

علـى الوصـول بنتـا   األبحـاا التـى ُينفـ؛ونها  (Les Chercheursُمساعدة الَبـاحثين )* 
 . (Le Commercialإلى مرحلة الـَتطبيق الَعملى واإلنتاج الِتجار  )

خـرَ  علــى األ (Les Banques et financiersَتشـجيع البنـوك والجهــات الَتمويليـة )* 
 مع قطاع المشروعات الَصغيرة والُمتوسطة. (Le Traiter) الَتعاُمل 

                                                

 دور حاضنات األعمال فى إيجاد المشروعات الريادية التكنولوجية وتطويرها فى األردن" د/ حــسـيــ  عــلـلان الهرامشة،  )1(
، صــــ 2014(، جامية الزرقاء الخاصة، ارردن، 2دد  (، الي14، مرلة الزرقاء للاحوث والدراجاة القانونلة، المرلد  "

196 – 209. 
الفـن " ، حـوا مـمومر "الحرف التقليدية بين القصور الشكلى والخبـرة الماديـة والتقنيـة" د/ حسي  أحمد شحاة علـى،  )2(

لة، كللـة التر لـة النو لـة، ، الممومر اليلمـ  الـدول  النـان  للفنـون التشـ يل" التشكيلي بين القيم المادية والقيم الروحية
 .17 – 1، صــــ 2010(، نوفمبر، القاهرة، 3 – 1جامية جنوب الوادى، خالا الفترة  
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مصـادر الَتمويـل، مراكـز الَبحـ   {الَر ب مع الهيئات الُمساعدة فـى إنجـاز المشـروع مثـل: * 
 . } ، الجهات الحكومية الَتنظيمية، هيئات التسويق، وديرها العلمي

الُمســاعدة فــى َتوســعة  أووعات إبداعيــة جديــدة َتطــوير أفكــار جديــدة لَخلــق وإيجــاد مشــر * 
بالُقــدرة الَتناُفســـية لهــ؛ه المشــروعات الَصـــغيرة  االرتقــاءمشــروعات قا مــة بمــا ُيســـاِهم فــى 

 . (Les Petites et moyennes entreprisesوالُمتوسطة )

ــدريد واإلًــراف والُمراقبــة لز *  ــادة تــوفير خــدمات للهيئــات الَتمويليــة لَتشــمل األبحــاا والَت ي
 (. (La Croissance économique (1)االقتصاديوَتعزيز الِنمو 

ُمراجعة َعمليات الَتشغيل لُمنتسبيها بصورة َدوريـة لَتحقيـق األهـداف المرجـوة منهـا. كمـا *  
  -بيانأل: التالي  وَتتمثل فى (2)َتعددت خصا ص حاضنات األعمال

 ُمختلطـة.  أو خاصة أوعامة  (Les Institutionsقد تكون ُمؤسسات )* 

والُمتوسـطة مـن خـالل ِحزمـة  (Les Petits projetsَتدُعم المشروعات الَصـغيرة )* 
 . (Le Soutienمن آليات الـَدعم ) (Le Forfait intégréُمتكاملة )

من خالل ُمدة ُمعينة إلى أن َيتم إخراج المشـروع مـن  (Le Soutienَتوفير الَدعم )* 
 د وصولأل إلى مرحلة الُنض . َبع (L' Incubateurالحاضنة )

المشــروعات الَصـــغيرة والُمتوســـطة  كمــا ُيمكنهـــا أن َتـــدُعم  حتضـــانَتــوفير مكانـــا  ال*       
ـــؤسسة  جهــة َتتلقــَى منهــا  أوالمشــروع فــى موقعــأل، كمــا تكــون بعــ  الحاضــنات َتابعــة لـُم

 الَدعم، كما ُيمكن أن تكون فى ًكل ُمستقل. 

بعــ  األحيــان ُتقــِدم الخــدمات والــَدعم مــن خــالل ًــبكة  قــد يكــون يهــا مقــر مــاد   وفــى* 
  -اإلنترنـت. كما َتَتعدد أهمية حـاضنات األعمال من خالل:

الَجـدوَ   (Les Étudesودراسـات ) (L' Avis scientifiqueَتقديم الَمشـورة العلميـة )* 
 والـُمـتـوسـطة الـَناًـئة.  (Les Petits projetsللمشروعات الَصغيرة )

 (Les Projets émergents et innovantsرُ ب المشـروعات الناًـئة والُمبتكـرة )َتـ* 
 بالقطاعات اإلنتاجية وحركة األسواق وُمتطلباتها. 

ُتشِجع الـُمستـثمرين دير التقليدين والُمغـامرين علـى إنشـاء الشـركات الخاصـة بهـم والتـى * 
 . }ًركات رأل المال الُمخاطر  {ُتوصف بلنها: 

                                                

" ، الُملتقـى  الير ـ  حـوا " دور حاضنات األعمال فى الَتنمية الصناعية فى دولـة الكويـت" د/ عبدهللا جييد الهاجرى،  )1(
(، أكتـو ر، وـونس، 14 – 12، خـالا الفتـرة  " ة فـى الَتنميـة الصـناعيةَتعزيز َدور الحاضنات الصـناعية والتكنولوجيـ

 .21 – 1، صـــ 2015
 .300، مرجع جب  ذكره، صــــ " واقــع حـاضنات األعمال فى بع  الدول العر ية" د/ لبلفة كالخى،  )2(
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ــكل مشـــروعات االبتكــار و  العلمــيم فـــى َتوظيــف َنتــا   الَبحــ  ُتـــساهِ *  ًَ ات واإلبــداعات فــى 
(Les Projets)  .َتجعلها قابلة للَتحُول إلى اإلنـتـاج 

 ُتوِفر ُفرص عمل للرادبين بلن يكونوا رجال أعمال حقيقيين. * 

تمــد علــى ُمتوســطة َتع أوخدميــة َصــغيرة  أوَتعمــل علــى إقامــة وَدعــم مشــروعات إنتاجيــة * 
 بتكارات حديثة. اَتطبيق ِتقنيات ُمناسبة و 

ُتؤهل جيال  من ُرواد األعمـال وَدعمهـم وُمسـاندتهم لَتلسـير أعمـال جـادة ممـا ُيسـاِهم فــى * 
 . الوطني االقتصادبَتنمية اإلنتاج وَتوفير ُفرص عمل والنهوض 

ــة،  {ُتســاعد المشــروعات الَصــغيرة والُمتوســطة علــى ُمواجهــة الُمعوقــات:*  الماليــة، اإلداري
 التى عادة ما ُتواجأل مرحلة الَتلسير.  }الفنية، الَتسويقية 

للمشـــروعات الَصـــغيرة  (Le Support et supportُتقــِدم الـــَدعم والُمســاندة )* 
 ُمرتفعة.  اقتصاديوالمتوسطة لَتحقيق ُمعدالت نمو 

 لالقتصـادات جدوَ  فى مجاالت ذ (L' Investissement) االستثمارَتفتح المجال أمام * 
حاضــــنات األعمــــال الِتكنولوجيـــة، حاضــــنات األعمــــال الُصــــغرَ  والداعمــــة،  {كـــــ:  الـــوطني

 (. } (1).... إلخ. حاضنات مشاريع المعلوماتية،

     -مراحل المشروعات الَصغيرة والُمتوسطة بالحاضنة:: ثانيا  
حـل ُمهمـة حتـى تصـل الُمنضــمة للحاضـنة بِعـدة مرا (Les Projetsَتُمـر المشـروعات ) 

   -بيانأل: التاليعلى الَنحو  (Les étapes  وه؛ه المراحل )(2)إلى مرحلة الُنضوج
  حيـــ  َيــتم فـــى هــ؛ه الـــمرحلة ومــن خـــالل مرحلــة الدراســة والُمناقشــة الَمبد يـــة والَتخطــيب 

بــين إدارة الحاضــنة والُمتقــدمين بمشــروعاتهم  (Les Entretiensالُمقــابالت الشخصــية )
(Les Candidats)  بيانأل: التاليالَتلُكد من-  
 Les) االختيــارالمشــروع  باإلضــافة إلــى َمــدَ  َتطبيــق معــايير  أوجديــة صــاحد الِفكــرة * 

Critères de sélection)  .على الُمستفيدين ومشروعاتهم 

 الُمقترح على إدارة المشروع. (Le Personnel) ُقدرة فريق العمل * 

                                                

، المرلة " لَصغيرة والُمتوسطةحاضنات األعمال ودورها فى َدعم وُمساندة المشروعات ا" د/ جماا حامد على هندى،  )1(
(، كللة الترارة بانجـماعيللة، جاميـة قنـاة السـو س، القـاهرة، 1(، اليدد  9اليلملة للدراجاة الترار ة والبيئلة، المرلد  

 .579 – 566، صـ 2018
المنظمـة "،  حاضنات األعمال: مفاهيم مبد يـة وتجـارب عالميـة" د/ عاطف الشبراوى إصراهل،، د/ محمد مردى ذكى،  )2(

 .66 – 42، صـــــ 2005انجالملة للتر لة واليلوم والنقافة، إيسلس و، الر ا ، الم رب، 
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التـــى َيتطلبهـــا المشـــروع مـــن الحاضـــنة   (Les Services)نوعيـــة وطبيعـــة الخـــدمات * 
 باإلضافة إلى ُقدرة الحاضنة على َتوفيرها. 

 الِدراسة التسويقية والِخطب التى َتضمن ُقدرة الُمنت  على الَنفاذ لألسواق. * 

 لَتوُسعات المشروع.  (Les Plans futursالِخطب الُمستقبلية )* 

التـى َيـتم الَتوُصـل  (Les Résultatsنـاءا  علـى الَنتـا   )  بُ مرحلة إعداد ُخطـة المشـروع* 
أثنـاء إعـداد دراسـة جـدوَ  المشـروع  (La Première étape) األولـىَ إليهـا فـى المرحلـة 

 يا  وفنيا  وَتسويقيا ، َيقوم الُمستفيد بإعداد ُخطة المشروع. اقتصاد

لـمرحلة الَتعاُقـد مع المشـروع   حي  َيتم فى ه؛ه اللحاضنة وِ دء الـنشا، االنضماممرحلة * 
(Le Projet) .وُيخصص لأل المكان الُمناسد طبقا  لُخطتأل ، 

المشـروعات التـى َتعمـل  أداء  َيـتم فـى هـ؛ه المرحلـة ُمتابعـة مرحلـة نمـو تطـوير المشـروع* 
ــــساعدات  ــــدالت نمـــو ُمرتفعـــة مـــن خـــالل الُم ـــى َتحقيـــق ُمع داخــــل الحاضـــنة وُمعاونتهـــا عل

 األجهزة الفنية الُمتخصصة بإدارة الحاضنة.  من واالستشارات

بالنسـبة للمشـروعات داخـل  األخيـرة  ُتمِثل هـ؛ه المرحلـة الُخطـوة مرحلة الَتخُرج من الحاضنة 
سـنوات مـن  } 3 – 2 {، وَتـتم عـادة بـين َفتـرات َتتـراوح مـن: (L' Incubateurالحاضنة )

حـددة للَتخـُرج، حيـ  َيتوقـع أن يكـون تـاريخ قبول المشروع بالحاضنة، وذلك طبقـا  لمعـايير مُ 
نشـاطأل خـارج الحاضـنة  ِبـدءالـمشروع قد َحقق َقـدرا  مـن الــنجاح والنمـو، وأصـبح قـادرا  علـى 

 بحجم أعمال أكبر. 

 -مراحل تكوين حاضنات األعمال وأنواعها:: ثالثا  
 -:(1)مراحل أساسية فى إنشا ها وهى 4بـــ  (Les Incubateursَتُمر الحاضنات ) 
بين الجهة الراعية للمشروع  اتصاالت  بما َتشملأل من مرحلة الدراسات األساسية* 

الُمنِظمة لَعمل حاضنات األعمال، باإلضافة  (Les Corps et corpsوالجهات والهيئات )
إلى َجـمـع المعلومات عن المكان والمساحة والمشروعات الُمستهدفة بالرعاية، وَتكوين 

لمشروع إقـامة الـحاضنة، وَتحديد الـَتكالـيف  (Le Cadre généralاإلطار العام )
 للحاضنة.  األولىَ الُمتوقعة خالل السنوات 

  حي  َيتم َجمع كافة مرحلة َتنفي؛ دراسة الجدوَ  وَتصميم المكان واإلعداد والَتشغيل األولىِ * 
ت المشروعا اتاحتياجعن  (La Scèneفى ه؛ه المرحلة ) (Les Donnéesالبيانات )

                                                

ـــم الـُمـبادريـــن" د/ عــبـدالســـالم صـشـيـــــر الـدو ـــبى،  )1( ـــمال واالبتكــار الـِتـقـنـــي فــي دعـ ، ورشـــــة عــمـــل " دور حـاضـنـــات األعـ
، صـــــ 2007، مـرــلـــس الـتخـبـيـــا الـوطن ، طــراصـلـــس، لـيـبــلا،  وليـو، " ـر  والـُمـتـوسـطـــةالـمـشـروعـات الـُصـغــ" حــوا 
105 – 186. 
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ها احتضانالُمستهدف  (Les Petites et moyennes entreprisesالَصغيرة والُمتوسطة )
َتـوفـيـر  كـيفـيةالمساحة، الَتجهيزات، الخدمات، المواد األولية، َتكاليف النقل،  {من حي : 
ــل مـشـروع، َحـج األولـىَ ، َتكـالـيـف َدورة الَتـشغـيـل ؟ اتحتياجكـافــة هــ؛ه اال ــُك ـم الِعـمـالـة ل

ودــيـرها مــن الـبـيانـات الـالزمــة إلعـداد دراسـة جـدوَ  وُخطة  }الُمـتـوقـعـة، الـمهارات المطلو ة 
َعمل لكل مشروع، وهــو مـا َيـقـوم بـأل أصحاب المشروعات الُمتقدمة للحـاضــنـة َتـحـت إًــراف 

 إدارتـهـا. 

بتشغيل بع  المشروعات للَتجِر ة، باإلضافة إلى  ءالِبد  حي  َيتم مبد يمرحلة َتشغيل * 
بع  الـمـشروعـات الـَصغـيـرة  احتضانب َتبدأأنأل ال َتعمل الحاضنة بكامل طاقتها، َبل 

 . (Les Petites et moyennes entreprisesوالُمـتـوسـطـة )

ر فيها الحاضنة َمهامها خا التي  وهى المرحلة مرحلة التشغيل الدا م*  ًِ صة فى مجال ُتبا
الـُمخصصة لُكل  حتضانإستقبال المشروعات الَصغيرة والُمتوسطة ورعايتها فترة اال

بكات محلية وعالمية َتخدم  ًَ مـشروع. كما أن وجـود حاضنات َيحتاج إلى أوُجأل َدعم و
  -:(1)وَتعمل على َنجاح تلك ا لية وهـى

بكة محلية لتيسير قيام األعمال*  تثمرين لَتوفير رأل مال إبتدا ى   حي  َتتكون من ُمسًَ
الخدمات التى  أورأل مال مخاطر، حي  أن ُمهمتها َتيسير أعمال َتسويق الُمنتجات  أو

 ُتنِتجها الـمشروعات الَصغيرة والُمتوسطة. 

 Lesًركات، ُمؤسسات، علوم ِتقنية ) {  حي  َتتكون من: ًبكة محلية لتقديم المعرفة* 

Sciences techniques)وَنجد ُهناك ًبكات }... إلخ . راء، ُمستشارين ُمتخصصين، ُخب ،
ُتكِون العالقات، كـما َتقوم بَتباُدل الَتجاِرب  }أورو ا، أمريكا، إستراليا  {محلية ُمتعددة فـى دول: 
 وَ عضها البع .  (Les Incubateurs locauxبين الحاضنات المحلية )

بكة عالمية لتسريع األعمال*   Lesالَتصدير، الَتسويق، الِشراكات ) {ال:   وَتشمل أعمًَ

Partenariats) حي  َتستهدف َتـنشيب األعمال بين ُمختلف الحاضنات }، الَتحاُلفات ،
(Les Incubateurs) (2)فى العالم . 

                                                

مـــدن الـمعــرفــة فــــى الـعالـــم العر ــي: دور الـَتخـطــيب الـُعــمـرانـــى واإلقليمـى فـــــى " د/ محــمد أيمـ  عبدالمريـد ،ــل ،  )1(
، صـــــ 2009أكــاد ـمـلة الــاحــث اليلمـ  والـتمـنـولــوجــيــا، القـاهرة، "،  ل االقتصاد الـمعــلـومـاتـى لـلــدولتــوجــيـأل ُمــسـتـقــبــ

215 – 223. 
ـــاء الســـد لشـــركة " صوز ـــان خيـــرة، لعاـــانى يـــاقوة،  )2( ـــة بن َتخطـــيب المشـــاريع باســـتعمال ًـــبكات األعمـــال: دراســـة حال

ASTALDI  ة لنيــل شــهادة الماجــتر فــى اليلــوم الترار ــة، كللــة اليلــوم ااقت ــادية واليلــوم ُمــركرة ُمقدمــ"،  بتيبــازة
 .116 – 1، صــــ 2014الترار ة وعلوم التسيير، جامية د/ الباهر مواى، جييدة، الرزائر، 
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بكة عالمية لَتقديم المعرفة*  ًبكة الَتدريد على إدارة األعمال، الَتعليم  {  وَتتكون من: ًَ
، (R & D، معاهد الَبح  والَتطوير )(L' Enseignement à distanceعن ُبعد )
، كما َتشمل ًبكات َنقل }... إلخ . المعلومات الِتقنية، (Les Incubateursالحاضنات )

مصر َمثال  ويكون  فيالتكنولوجيا، حي  من الُممكن أن َيتواجد مشروع داخل حاضنة 
كما َتتعدد أنواع حاضنات األعمال   خروجها لَفتح أسواق خارجية من خالل ه؛ه الشبكات.

الَتخُصص ال؛  ُأنشئت من أجلأل تلك الحاضنات. وِ َشكل عام  قد  باختالفحي  َتختلف 
 -:(1)أنواع وهى 4إلى  (Les Incubateursُقسمت الحاضـنـات )

ُجزء من مشروع  (L' Incubateur  فى ه؛ا النوع َتكون الحاضنة )حاضنات ِتقنية* 
َيحتو  على ُمـؤسسات َتعليمية وَ حثية، وَيشمل ِنطاقا   (Le Projet intégréُمتكامل )
 ات األخر  َتهدف إلى َتحقيق َتنمية وَتطوير الَمنطقـة. االهتمامُمتنوعا  من 

موارد محلية ُمعـيـنة إلنـشـاء  استغالل  حي  َتهدف ه؛ه الحاضنات إلى حاضنات محلية* 
ُتصِبح الحاضنة نواة للنمو  التاليقطاع ُمحـدد، و مشـروعات َصغيرة وُمتوسطة جديدة فى 

 المحلى. 

الكثير من المشروعات الَصغـيـرة  (La Type  حي  َيخدم ه؛ا النوع )حاضنات عامة* 
فـى قطاع  االبتكاروالُمـتوسطة بُدون َتخُصص ُمحـدد، دير أنها قد ُترِكز على مجاالت 

قد يتم إنشاؤها لِخدمة  أوبه؛ا الهدف أصال  األعمال الخاصة، وقد َيجرِ  َتلسير الحاضنة 
 قـطاع ُمحدد ُثم َتتحول إلى حاضنة عامة. 

من الحاضنات إلى إنشاء مشاريع  (La Type  َيهدف ه؛ا النوع )حاضنات َتنمية* 
ركات َتنمية عن طريق َتلسير الِفرق الُمناسبة لإلدارة، بحي  تكون قادرة على  أعمال ًو

الُمتفوقين فى مجال الَتنمية  انتقاءِتجارية ُمحددة، وأيضا  عن طريق وَتنمية ُفرص  استغالل
ادات الالزمة  . (2)وإمدادهم بالمهارات واإلًر

   -لحاضنات األعمال فى مصر: الحاليالتوزيع الُجغرافى : رابعا  
  حيـ  }للَتنمية  االجتماعيالصندوق  {َتتبع:  (Les Incubateursُهناك حاضنات ) 
، كمـا أن لهـا ِنظـام إدارة وَتمويـل ُموحـد مـن }مصـر  {ُجغرافى إلـى َحـد كبيـر فـى:  ارانتشُتحِقـق 

                                                

كــالــة الـرامـيـــة ، جلسـلة دراجـاة، انصـدار النالـث، و " نحو ُمجتمع المعرفة: حاضنات األعمال" ميهد الاحوث وااجتشـاراة،  )1(
 .76 – 1، صــــ 2005لـلـدراجـاة الـيـلــيـا والـبـحـث اليلم ، جــامـيـة الـملـك عـبـداليــز ــز، الــر ــاك، السيودية، 

ــة" د/ محمــود حســي  الــوادى،  )2( ، مرلــة " دور حاضــنات األعمــال فــى التنميــة االقتصــادية مــع اإلًــارة للتجر ــة األردني
 .23 – 1، صـــــ 2010(، جامية الزرقاء، ارردن،  ونيو، 7ية وإدار ة، اليدد  أبحاث اقت اد
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ــل  ــل منهــا نظــام إدارة وَتموي ــاك أيضــا  حاضــنات أخــرَ  ُمســتقلة، ولُك خــالل الصــندوق، ولكــن ُهن
    -:(1)بيانأل التاليالُجغرافى للحاضنات فى  التوزيعخاص بها، وَنتناول 

  َتــم إنشــاء إدارة َتنميــة الحاضــنات لَخلــق ًــبكة للَتنميــة االجتمــاعيحاضــنات الصــندوق * 
أكثـر المواقـع  اختيـارقومية من الحاضنات على ُمستو  جمهورية مصر العر ية عـن طريـق 

الموقـع مـن حيـ  َتـواُفر البنيـة  ختيـارعلـى معـايير علميـة ال ُمال مة إلنشاء الحاضنات ُبنـاء  
بالَمنطقـة بـلن تكـون  الفنـيأن َيتـوفر الـَدعم  أوالَتحتية، باإلضافة إلى َمجتمـع أعمـال واعـد 

مراكـــز لألبحـــاا، كمـــا َيقـــوم الصـــندوق بَتمويـــل أعمـــال إنشـــاء وَتلهيـــل  أوبجـــوار جامعـــات 
وَتلسير مواقع الحاضنة، كمـا َيقـوم بَتمويـل وإدارة َتشـغيل الحاضـنة حتـى َتصـل إلـى مرحلـة 

ومصـروفات الحاضـنة، باإلضـافة إلـى على ال؛ات، وهى ُنقطة الَتعاُدل بـين إيـرادات  االعتماد
 االعتمـادَتكاليف َتشغيل ه؛ه الحاضـنات وَتغطيـة العجـز فـى الحـاضــنات حتـى َتصـل لمرحلـة 

 على ال؛ات. 

بَتــوفير الَتمويــل والقــروض الالزمــة لــُرواد  }للَتنميــة  االجتمــاعيالصــندوق  {كمــا َيقــوم:  
ت الُمختلفــة ِبشــكل ُمبســب عــن َباقـــى لتحــاق بالحاضــنااألعمــال والُمبــادرين الــرادبين فــى اال 

 االجتـاعيالصـندوق  {الُمتقدمين للحصول على قروض من الصـندوق، وَتنتشـر حاضـنات: 
  -فى ُمخـتلف أنحاء الجمهورية كما يلى: }للَتنمية 
 نهايـة  وُتديرها فـى بمحافظة الدقهلية (Mansoura incubateurحاضنة المنصورة )* 
 . }نات الـمصرية جمعـية الحاض { :2010عام 

 ،2010 :{عـام  نهايـة  وُتـديرها فـى حـاضنة أسـيو، لألعمال والـِتكــنولوجيا بمحافــظة أسـيو 
 . }جمعية الحاضنات المصرية 

 ( حاضـنة أعمـال تـالIncubateur d'entreprises) إفُتتحـت خـالل بمحافظـة المنوفيـة  
 سـنوات.  5إلى  حتضان، وتصل فترة اال2000عام 

 معهـد الصـناعات المعدنيـة  {  وُيديرها: ين التكنولوجية بمحافظة القاهرةحاضنة التبL' ( {

Institut des industries métallurgiques) . 

 ســنوات،  10  ولقــد َعـــملت الحاضـــنة لَنحــو حاضـنة الدويقـــة الـمفـتـوحـــة بمـحافـظـــة الـقاهــــرة
 (. 2009 (2)ولكن َتم إدالقها خالل عام

                                                

تلثير استخدام حاضنات األعمال فى إنجـاح المشـاريع الرياديـة " د/ أنور أحمد نهار اليزام، د/ صااح محـمد موجـى،  )1(
 .143 – 142، صــــ 2010(، ارردن، 83، مرلة اندارة وااقت اد، اليدد  " فى األردن

 1، صــــ 2010، القـاهرة، " الجـمـعـيات والمؤسـسـات األهلية: َنماذج من الجمعيـات األهليـة" م/ حسي  محمد جميـة،  )2(
– 76. 
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 ــ   وإفُتتحــت خــالل عــام والصــناعات الحرفيــة بمدينــة األقصــر الفنــيراا حاضــنة األقصــر للُت
 سـتيعاب المشروعات. ِوحـدة ال 35، وَتشمل 2005

 ( حاضــنة بورسـعـيـــد المفـتوحـــةdit incubateur ouvert-Port)  بمحافظــة بورســعيد
(Saïd-Port)2007 (1)  وإفـُتـتحت خالل عام .) 

  -:(2)َتتمثل فى }الحاضنات  {ن ه؛ه:   حي  أحاضنات فى مرحلة اإلنـشـاء 
 ومــن أهــداف الحاضــنة ِخدمــة حاضـنة العاًــر مــن رمضــان المفتوحــة بمحافظـة الشــرقية  

مشــروعات الَمنطقــة الصــناعية، كمــا َتحتــو  علــى معامــل تحليــل لإلســتيفاء بـالُمتطـــلبات 
 الصحية والبيئية الالزمة للَتصنيع. 

 

 حاضنة الدويقة المفتوحة بمحافظة بنى ( سـويفBeni Suef) . 

 حيــ  َتشــمل الحاضــنة )حاضــنة أعمــال وتكنولوجيــا أبــو رواة بمحافظــة الجيــزة  L' 

Incubateur)  ــد حاضــنة مفتوحــة لِخدمــة ـــات ِتـكـنولـوجـــيا الـمعـلـومـــات، بَجاِن مـشـروعـ
 مشروعات المناطق الصناعية الُمجاورة. 

  -:(3)  وَتتمثل فى(Les Incubateurs à l'étude) حاضنات تحت الدراسة 
 حاضنة أعمل وتكنولوجيا جامعة المنيا بمحافـظـة المنيـا . 

 حـاضـنـة ِتـكـنـولوجيا المشروعات الزراعية ببنى عبيد بمحافظة الدقهلية . 

 ( كمــا َتقــوم إدارة الحاضــناتLes Incubateurs de gestion)  بإعــداد ُبروتوكــول
لَتمويـل ِبنــاء  } العلمـية، أكاديميـة الَبحـ  للَتنميـ االجتمـاعيالصـندوق  {َتعـاُون بـين: 
ــــــدد  ـــــة فـــــى كـــــال  مـــــن محافظـــــات:  4عـ ــــــشرقية، ســــــوهاج،  {حاضـــــنات تكنولوجي ال

 . }اإلسماعـيلية، الواد  الجديد 

الحاضــنات علــى ُمســتوَ   أولــىَ   ُتعتبــر والصــناعات الحرفيــة الفنــيحاضــنة األقصــر للُتــراا  
 {وسـب ُتراثيــا ، وُتمثـل آليــة هامـة فــى إطـار ُخطــة: علــى ُمسـتوَ  الشــرق األ  واألولـىَ الصـعيد 

 Le Développementالَبشــرية ) يةاالقتصــادفــى َتحقيــق التنميــة  }محافظــة األقصــر 

économique humain)  2030الُمـستدامة حتى عام .  

                                                

برام  الدعـم الُمقدمة فـى مجــال حاضــنات األعــمال: دراســة مـقـارنــة مــع الـتطـبـيــق عـــلى " نـيـفــي  طـلـيــت صـــادق،  )1(
ـــ 2011، رجــالة ماجســتير، كللــة ااقت ــاد واليلــوم السلاجــلة، جاميــة القــاهرة، " ـصـــر العر يــةجـمهـوريـــة م  – 1، صـــ

206. 
حاضـنات اإلبـداع العلمـي بالجامعـات المصـرية فـى ضـوء ُمتطلبـات اقتصـاد المعرفـة: رؤيــة " د/ جـماح زكر ـا محــمد،  )2(

(، راببـة التر ـو ي  اليـرب، المملمـة 3(، الرـزء  41لمرلـد  ، مرلة دراجاة عر لـة فـى التر لـة وعلـ، الـنفس، ا" ُمقترحة
 .85 – 49، صـــــ 2013الير لة السيودية، جبتمبر، 

برام  الدعم الُمقدمة فى مجال حاضنات األعمال: دراسة مقارنة مع التطبـيـق علـى جمهوريـة " نلفي  طليت صـادق، )3(
 .160، مرجع جب  ذكره، ص " مصر العر ية
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وكلحد المحاور من أجل إيجـاد ُفـرص عمـل ُتسـِهم فـى القضـاء علـى الَبطالـة  كمـا َتقـوم  
، باإلضافة إلى َتغيير َنمب وَتطـوير التكنولوجيو  الفنيبَتقديم الَدعم  الفنيللُتراا  حاضنة األقصر

الُمتنــامى  يالمشـروعات الصــناعية الَصــغيرة القا مـة بــالُمجتمع المحلــى، وَتخـِدم النشــا، الســياح
بـإدارة وَتشـغيل هـ؛ه الحاضـنة مـن خـالل ِخبـرة  }كليـة الفنـون الجميلـة  {فى األقصر، كمـا َتقـوم 

ســات؛تها فــى المجــاالت العلميــة والفنيــة الُمختلفــة فــى إطــار َمنظومــة الَتــدريد والَتلهيــل، وَتقــديم أ
ألصـــحاب الصــناعات الَصــغيرة، وإعــداد الكــوادر الَبشــرية  الفنــيوالــَدعم  واالستشــاراتالخــدمات 

 شباب. الفنية الُمؤهلة والُمدر ة، وَتوفير ُفرص َعمل، وَتحـسين ُمستوَ  المعيشة لهؤالء الـ
 1923  َصــدر قــرار جمهــور  عــام مدينــة ُمبــارك لألبحــاا العلميــة والتطبيقــات التكنولوجيــة 

فتتاحهــا خــالل الَيــتم  } العلمــيوزارة الَبحــ   {بإقامـة مدينــة ُمبــارك لألبحــاا العلميــة َتتبــع: 
 مراكـز ِتقنيـة ُمتطـورة 4، وَتتكــون مـن اإلسـكندرية، وَتقع فى مدينة ُبـرج العـرب ب2000عام 

باإلضـافة إلـى مجموعـة  (Le Développement des capacitésمثـل َتنميـة الُقـدرات )
مـــن معاهــــد الِتكنولوجيـــات الجديـــدة للهندســــة الوراثيـــة والِتكنولوجيـــا الحيويـــة والِتكنولوجيـــا 

. ونظـرا  لضـيق صـفحات الَبحـ   َنتعـرض لبـاقى الحاضـنات مـن (1)الُمتقدمة والمواد الجديدة
  -لتالية:خالل العناوين ا

 . مركزحاضنات المشروعات باألكاديمية العر ية للعلوم والِتكنولوجيا والنقل البحر  * 

 .(Les Incubateurs de l'Université Ain Shams)  حاضنات جامعة عين ًمر* 
 .حاضنة واد  سيناء للِتقنية  باإلضافة إلى حاضنة حتشبسوت* 
 . جمعية نهضة المحروسة (Les Projets d'incubateurحاضنة مشروعات )*

 . (L' Université de Damanhour Incubateur) حاضنة جامعة دمنهور* 

  Les Nouveaux projets à).  اإلســـكندريةنـــاد  المشـــروعات الجديـــدة ب* 

Alexandrie)  

 -الفوا د العا دة على أصحاب المشروع داخل الحاضنة:: خامسا  
متيـازات َتـدُعم اخـدمات و  (Le Processus d'incubation) حتضـانُتـوِفر عمليـة اال 

 (Les Petites et moyennes entreprisesبهــا المشــروعات الَصــغيرة والُمتوســطة )
الُمنتســبة إليهــا  حيــ  َتتميــز آليــة حاضــنات األعمــال عــن ديرهــا مــن آليــات َدعــم المشــروعات 

عضـها فـى ا ليـات األخـرَ ، الَصغيرة والُمتوسطة خاصة أن كال  من الخـدمات التاليـة قـد َتتـوافر ب
بَهـدف تسـريع ُمعـدل الِنمـو للمشـاريع الُمنتســبة، باإلضـافة  حتضـانولكنها َتجتمع فــى عملية اال

                                                

، الخمـلس، " تقرير زيارة وفد جامعة طنطا إلى مدينة مبارك لألبحاا العلمية والتطبيقات التكنولوجية" بـا، جامية طن )1(
 .12 – 1، صــــ 2010(، القاهرة، أغسبس، 2010/ 8/ 5المواف   
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متيـــازات والخـــدمات . وَنـــ؛ُكر فيمـــا يلـــى  اال(1)بـــدايتهاإلـــى َتقليـــل مخـــاطر الفشـــل الُمحتملـــة فـــى 
  -وهى:له؛ه المشروعات  حتضاناألساسية التى ُتقـِدمها عـمـلية اال

 مكـان المشـروع (Un Lieu du projet) لمـيالد أ  مشـروع،  الِبـدء  وهـو مـا ُيمِثـل ُنقطـة
باألنشــطة  (Le Propriétaire du projetحيـ  َيقــوم مــن خاللــأل صــاحد المشـروع )

 الالزمة لكى ُينت  وُيبدع وُيسوق منأل ويستقبل ُعمال أل فيأل. 

 مـن الوصـول إلـى  سـتفادةإلضافة إلى اال  وَيشمل َتخفي  مصاريف الَتلسير، باَدعم مالى
Le Crédit-) الَتـلجير الَتمـويلى  أوقرض ُميسر، وَتمُلك ُمعدات المشـروع بنظـام الَتقسـيب 

bail)( بــدون ضــمانات ُمعوقــة كــبع  الضــمانات الالزمــة للقــرض الَبنكــىUn Prêt 

bancaire) الُمسـاعدة الماليــة إيجـاد ُمسـتثمر مــن خـالل الحاضــنة لـَتــقـديـــم الُمسانـــدة و  أو
 فترة اإلنتساب.  انتهاءالـِشراكة َبعد  أو

 ُعمال ــأل، وإســتقبال  الســتقبال  موظــف مــن التســهيالت الُمتــوفرة بالحاضــنة مثــل ســتفادةاال
الهاتفيـــة،  (Les Correspondance et appelsوَتنظــيم الُمراســـالت والُمكالمــات )

، وطابعــــة ُمستـــــندات وِحفــــ  } اإلنترنــــت {ُمتصــــل ب:  }حاســــد آلــــى  {باإلضــــافة إلــــى: 
 الُمستـندات وكافة الـَتيسيرات اإلدارية الُمشابهة. 

 مـــن خـــالل الُمســـاعدة بَعمـــل دراســـات َجـــدوَ  للمشـــروع، باإلضـــافة إلـــى َتـلــــقِى َدعـــم فنـــى  
اإلدارة، الـَتسـويــق، الـَتــصميم، اإلنتـاج، الُمحاسـبة  {فى ُمختــلف المجـاالت مثـل:  استشارات

(La Comptabilité) ،القانونية  االستشارات{ . 

 فنـون البيـع،  {الـمـشـروع مثل:  اتحتياجَتـنمية المهارات من خالل الَتدريد الـُمـستمر َتبعا  ال
 . }.... وديرها . الَتفاُوض، الُمناقصات،

 ـــت الخـــاص ب اختصـــار ـــراخيص )االوق والســـجل الِتجـــار    (Les Licencesســـتخراج الَت
 ذات العالقة مع الجهات الحكومية األخرَ . باإلضافة إلى األمور 

 ســتفادةاال ( مــن عالقــات وَتعــاُونLes Relations et coopération)  الحاضــنة مــع
 . (2)ُمختلف الجهات ذات العالقة مع المشروع الُمنتسـد داخل وخارج مصر

 يـة بالمعـارض المحل االًتراك  من خالل ُمعاونة صاحد المشروع الُمنتسد فى َدعم تسويقي
والدوليــــة وُمســــاعدتأل بَتســــويق ُمنتجاتــــأل عــــن طريــــق َتقــــديم خــــدمات تســــويق ُمتخصصــــة 

 ستشارات َتسويقية من خالل ًركة ُمتعاونة مع الحاضنة. او 

                                                

يـة الِصـغر إصالح مناخ األعمال والمشروعات الُمتوسطة والَصغيرة وُمتناه" د/ أحمد عبدالوهاب، د/ عادا الحميلـى،  )1(
، المركـز الم ـرى لدراجـاة السلاجـاة اليامـة، جلسـلة " فى مصر: تطوير عمل الحاضنات وُمسـرعات ريـادة األعمـال

 .10 – 1، صـــــ 2014أوراق جلاجاة، القاهرة، 
دور حاضــنات األعمــال والفرانشــيز فــى تلهيــل المشــروعات الَصــغيرة نحــو النمــو والبقــاء: دراســة " د/ أميــرة صــال ،  )2(

، كللــة الترــارة، جاميــة عــي  " الخــروج مــن األزمــات االقتصــادية واالجتماعيــة" حـوا مــمومر "،  تطبيقيــة علــى مصــر
 .18، صــــ 2016(، نوفمبر، القاهرة، 18 – 17شمس،  ومى  
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    -الخدمات التى ُتقِدمها حاضنات األعمال داخل الحاضنة:: سادسا  
 (L' Incubateurالتـى ُتقـِدمها الحاضـنة ) (Les Servicesُيمكن َتقسيم الخـدمات ) 

التــى  (Les Difficultés et contraintesوالتــى َتــرتبب ُمباًــرة بالُصــعو ات والُمعوقــات )
مـــن ُعمرهـــا، حيـــ  ُتقـــَدم هـــ؛ه  األولـــىَ ُتواجـــأل المـشــــروعات الَصـــغيرة والُمتوســـطة فـــى الســـنوات 

  -وهو: التاليباإلسـتعانة بجهات خارجية على النحو  أواضنات حالخدمات بواسطة ال
 الفنية والَتسويقية، الُمحاسبة، َتـدبــير  االستشارات {  والتى َتتمثل فى: ات اإلستشاريةالخدم

الَتمويل، الشئون القانونية، َبراءات اإلختراع، الموضوعات الُمتصلة بالعمالة، َتنميـة المـوارد 
 . }الَبشرية الُمؤهلـة والُمدر ة 

 تير، إســتئجار وَتــلجير الُمعـــدات أ : إعــداد الفــوا {  والتــى َتتمثــل فــى: الخــدمات اإلداريــة} 
ــــلى  ــــر الـَتـمـوي ـــلمين (Le Crédit-bail) }الـَتـلجـي ــــسمعية والَبصـــرية، الَت ، األجهـــزة ال

 . }الصحى، البريد الـسريع والصوتى 

 الخـــدمات العامـــة (Les Services généraux) :فـــى  االًـــتراك {  والتـــى َتتمثـــل فـــى
هــــزة الحاســــد ا لــــى، تعريــــف المشــــاريع الـُمتحـضنـــــة المعــــارض الداخليــــة والخارجيــــة، أج
 . } (Les Ateliers spécialisésبالُمختبرات والِورة الُمتخصـصة )

 ــل فــى: خــدمات الســكرتارية ــى الُمكالمــات  {  والتــى َتتمث ِحفــ  الملفــات، اإلنترنــت، الــرد عل
ــة، الــر ب  وص والَترجمــة، بشــبكات المعلومــات الدوليــة، ُمعالجــة النصــ اإللكترونــيالتليفوني
 (. } (1)، تصوير الُمستنداتالستقبالواجبات ُمـوظـف ا

 -:(2)العوامل التى ُتساعد فى نجاح وإخفاق حاضنات األعمال فى مصر: سابعا  
  -التى ُتساعد فى َنجاح حاضنات األعمال وهى: (Les Facteursَتعددت العوامل ) 

 ( َضرورة وجود جهات راعية لِفكر وثقافة الحاضـناتLes Incubateurs)  علـى أن تكـون
 ه؛ه الجهات قوية وُمميزة ولديها إلتزام عالى بَضرورة إنجاح الحاضنة. 

 ( فريـق إدار  ُمتميــزL' Excellente équipe de direction)   َيعمــل بــروح الفريــق
 وُمتميزة.  (La Haute expérienceباإلضافة إلى أنأل َيتمتع بِخبرة عالية )

 ناسد ال؛  ُيسـاعد فـى إنجـاح الحاضـنة  باإلضـافة إلـى أن يكـون الَمبنـَى الموقع المُ  اختيار
 . (L' Incubateurُمجهز بُصورة ُمتكاملة وكافية إلنجاح الحاضنة )

 والنمو والـعـطاء.  االستمرارالـُمستفيدين الُمتميزين والقادرين على  اختيار 

 رأل المال المخاطر. َتطوير مفاهيم مالية حديثة َتعود بالنفع على الُمتحضنين ك 

                                                

"،  عات الصـناعيةالـحاضـنــات والـمشــرو " ، حـوا نـدوة " مـفـهــوم الحاضـنـات وتلثـيـرها االجتماعي" د/ أكــرم كـرمـــوا،  )1(
 .7، صـ 2003(،  نا ر، القاهرة، 29 – 27الـمنظمة اليـر لة للـتـنمـلة الـ نا لة والتيد ـ ، خـالا الـفـتـرة  

، مرجع " حاضنات األعمال ودورها فى َدعـم وُمـسـانـدة الـمشروعات الَصغيرة والُمتوسطة" د/ جماا حامد على هندى، )2(
 .572جب  ذكره، صـ 
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  االستثمارعولمة وَتعميم فكرة (L' Investissement)   من ِقبل الِقطـاع الخـاص خصوصـا
 . (Les Incubateurs technologiquesفـى الـحاضنات الِتكنولوجية )

 ( َخلق نوع من أنـواع الَتـراُببLes Types d'interconnexion)  :الُمراكـز  {مـع كـال  مـن
(Les Centres)ا ،( لُمؤسســات الَبحثيــةLes Instituts de recherché) {  ســواء

 . الدولي أو الوطني أو (Le Localعلى الُمستوَ  المحلى )

 ( قوة العالقـة بين الحاضنةL' Incubateur)  ومـصادر الَتمويل ألنها ُتعتبـر َحلقـة الوصـل
ت، صــناديق المصــارف، المؤسســات، الهبــا {بــين المشــروعات المحتضــنة والُممــولين مثــل: 

 . }اإلقراض، كبار الُمستثمرين 

  ـــقييم َعملهــا للوصــول إلــى مفهــوم  األداءُمراقبــة . كمــا يةاالســتمرار و  االســتدامةللحاضــنة وَت
   -َتعددت العوامل التى ُتساعد فى إخفاق حاضنات األعمال وهى:

 ( زيـادة ُمسـتوَ  طموحـات المشـروعات الُمحتضـنة عـن الُقـدرات الماليـة والَبشـريةLes 

Capacités financières et humaines)  .للحاضنة 

  بــين الحاضــنة و ــين األطــراف األخــر  ِذو  العالقـــة  تصــاالتِضــعف َجــودة ونوعيــة اال
 بَعملها مما ُيؤثر على َتـسهيل َعمل الـشركة الُمحتضنة. 

  ها. اتاحتياجإعتماد المشروعات الُمحتضنة على الحاضنة فى َتلبية كافة 

 ــة  اخــتالف ــى ُرؤي ــق بالمخــاطر الت المشــروعات الُمحتضــنة والحاضــنة خاصــة فيمــا َيتعل
ضمان المشـروعات الُمحتضـنة للحصـول علـى  أوَستتحملها الحاضنة عند منح الَتمويل 

 . (1)قروض

 -العالقة بين المشروعات الَصغيرة والُمتوسطة والحاضنات الِتكنولوجية:: ثامنا  
والُمتوســـطة الَمبنيـــة علــــى  (Les Petits projetsإن قيـــام المشـــروعات الَصـــغيرة ) 

ديـر ُممكـن دون ُوجـود بيئـة أعمـال  (La Nouvelle technologieالِتكنولوجيا الحديثة )
ُتسِهل َبـل ُتــشِجع قيامهـا   (Un Environnement de travail appropriéُمناسبة )
 La Soutenir etالالزمة ل؛لك والُمؤسسات الُمساعدة والداعمة ) (Les Loisفالقوانين )

soutenir les institutions)  :ــل  Les Incubateursحاضــنات األعمــال ) {مث

d'entreprises)( ـــــات  Les Centres، حـــــدا ق الِتكنولوجيـــــا، مراكـــــز المعلوم

d'information)( الَتعلــــيم ،L' Éducation)  وإدارة  االقتصـــــادالـــــ؛  َيجمــــع بـــــين

                                                

  -مز د م  التفاصيل فى هرا السلاق يم   الرجوع إلى:ولل (1)
  ،حاضــنات األعمــال التكنولوجيـة: مفــاهيم أساســية وتجــارب عالميــة ومصــرية" د/ محــمد مختـار الحلــوجى " ،

 27، المنظمة الير لة للتنملة ال ـنا لة والتيـد  ، خـالا الفتـرة  " حاضنات األعمال والمنشلت الصناعية" حوا ندوة 
 . 3، صـ 2003نا ر، القاهرة، (،  29 –

  ،الــدورة النالنــون، " تقريــر المجلــر القــومي للتعلــيم والَبحــ  العلمــي والتكنولوجيــا" المرــالس القوملــة المتخ  ــة ،
 .198، صـ 2002القاهرة، 
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ُتشـِكل  }... إلـخ . ،(L' Economie et gestion de la technologieالِتكنولوجيـا )
 ُمتطلبات أسـاسية لَنقل الِتكنولوجيا. 

َتتميز المشروعات الَصغيرة والُمتوسطة التى َتقبلها ه؛ه الحاضنة بُمسـتوَ  ِتكنولـوجى عـالى  
وُمتقدم مع إستثمار َتصميمات ُمتقدمـة لُمنتجـات جديـدة ديـر َتقليديـة مـع إمتالكهـا لُمعـدات 

 . وأجهـزة ُمتقدمة

ــاك عــدة عوامــل  (Les Facteursعوامــل )  ومعــايير َنجــاح حاضــنات األعمــال  حيــ  ُهن
تســـاعد فـــى َنجـــاح حاضـــنات األعمـــال، كمـــا أن ُهنـــاك ِعـــدة معـــايير للُحكـــم علـــى َنجاحهـــا، 

 (1)باإلضافة إلى وجود ِعدة قيود على إنشا ها.

  -يرة فى مصر:َدور حاضنات األعمال فى ُمواجهة ُمعوقات المشروعات الَصغ: تاسعا  
َدورا  هامــا  فــى  (Les Incubateurs d'entreprisesَتلعــد حاضــنات األعمــال )   

المشــــروعات الصــــغيرة  (Les Contraintesُمعوقــــات ) (Un Traitementُمعالجــــة )
 -:(2)بيانأل التاليفى  (Le Rôle importantوالُمتوسطة  وُيــمـكـن َبـيان ه؛ا الَدور الهام )

ُتقِدم حاضنات األعمال للمشروعات الَصغيرة والُمتوسطة َعددا  من الخـدمات   َخف  الَنفقات 
الُمشتركة والتى َيتم توزيـع َتكلفتهـا علـى جميـع المشـروعات الُمحتضـنة. و ـ؛لك  َيتحمـل ُكـل 

للمشـروع بُمقابـل  اتحتياجـمشروع ُجزء بسيب من هـ؛ه النفقـات، فضـال  عـن َتـوفير بعـ  اال
التى كـان َيتحملهـا  (Les Dépensesى َتوفير َقدر من الَنفقات )ماد  بسيب، مما يؤد  إل

المشروع لو أنأل ُأنشئ بعيـدا  عـن الحاضـنة، ومـن أهـم الخـدمات التـى ُتوفرهـا الحاضـنات مـا 
  -:(3)يلى بيانأل

 (  توفير الَدعـم المادLe Soutien financier)  .بشرو، ُميـسرة 

                                                

 وللمز د م  التفاصيل فى هرا السلاق يم   الرجوع إلى: (1)
 . 21، صـــ 2001ار الرامعلة، انج ندر ة، ، الد" حاضنات األعمال" د/ مـحمد صال  الحناوى،  -

مرلــة "،  حاضــنات األعمــال كلليــة لــدعم منشــلت األعمــال الَصــغيرة فــى عصــر العولمــة" د/ رنــا أحمــد د ــا عتلــانى،  -
 . 55، صــ 2004(، جامية ج ل دة، الرزائر، 2روجل ادا، اليدد  

، صــ 2003ة النيـل الير لـة، البايـة ارولـى، القـاهرة، ، مرموع" مهارات إدارة الـمشروعات الَصغيرة" د/ محمد هـل ل،  -
189 . 

، مرلــة أبحـاث اقت ــادية " دور الحاضــنات الِتكنولوجيــة فــى َدعــم المؤسسـات الَصــغيرة والُمتوســطة" د/ علـى جـماى،  -
 . 138، صـ 2010(، الرزائر،  ونيو، 7وإدار ة، اليدد  

َبح  والَتطوير وحاضنات األعمـال كاسـتراتيجية لـَدعم األداء التنمـو  العناقيد الصناعية وال" أحمد ياجر أحمد عـالم،  )2(
 .399 – 394، صـ 2018، رجالة دكتوراه، كللة الحقوق، جامية صنها، نوفمبر، " لمصر

، " أهـمـية دور الحاضنات فى َتــطــويــر الـمـشــروعـات الـَصغيرة واألهداف طويلة المدَ  فى إنشا ها" د/ طارق جامى،  )3(
ــة المشــروعات الَصــغيرة" حــوا مــمومر  ــة فــى َتنمي ، المنظمــة الير لــة للتنملــة ال ــنا لة " دور الحاضــنات الِتكنولوجي

 .68، صـــــ 2004(،  وليو، القاهرة، 8 – 7والتيد  ،  ومى  
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 باإلضــافة إلــى أنــأل ُيــؤجر بلســعار َبـسـيـطـــة   مكــان لــإلدارة حســد حاجــة المشــروع الـــَصغير
(Les Prix simples) ُمقارنة بـاألسواق . 

 إذا كانت إمكانيات الحاضنة َتسمح ب؛لك. مكان لإلنتاج   

 ( َتقديم خدمات إداريةLes Services administratifs)  .ُمشتركة 

  وَوضع ُخطة َعمل َتفصيلية. َتقـديم الُمـساعدة لدراسة الـسـوق   

  َالجامعـات، الُمـدن الصـناعية  {كــ:  العلميوظيف عالقات الحاضنة بُمؤسـسـات الَبح  ت{ 
 لخدمة المشروعات الُمحتضنة. 

  الفنية والِتقنية واالستشاراتَتقديم عدد من الخدمات . 

ـــى الُمســـاعدة فـــى َحـــل ُمســـاعدات َتســـويقية وُمحاســـبية وماليـــة وإداريـــة*    باإلضـــافة إل
 . (Les Problèmes de procédure)  الُمشكالت اإلجرا ية

 باإلضـافة إلـى الـَدورات التدريبيـة الُمكثفـة )ُمسـاعدة للتجـارة الخارجيـة  Les Cours 

intensifs)( وحتــــــى تــــــتمكن الحاضــــــنة .L' Incubateur)  مــــــن َتقــــــديم الــــــَدعم 
(Le Soutien) ( للمشـروعات الَصـغيرة والُمتوسـطةLes Petites et moyennes 

entreprises)  فالُبـــــــد للحاضـــــــنة األخيـــــــرةعلـــــــى َنحـــــــو ُيقلـــــــل مـــــــن نفقـــــــات هـــــــ؛ه   
(L' Incubateur)  نفسها أن َتسعَى من ناحيتها إلى َتقليـل َتكـاليف مـا ُتقِدمـأل مـن َدعـم

  -:(1)بيانأل (Suivant) التاليوخدمات، وُيمكن أن يتم ذلك من خالل 
 الَعمل فى ِظل ُمنظمة أكبر ُتقِدم الَدعم والخدمات للمشروعات . 

 عقارات.  أو يالحصول على َتمويل طويل األجل لشراء أراض 

 ( الحصـولL' Obtenir)  مــن إحـدَ  جهــات الــَدعم  ي علــى إيجــار طويـل بــلجر رمـز
(Les Supporters) . 

 ( الـحصول على عقـاراتLes Immobiliers)  ديـر ُمسـتخدمة مجانـا  مـن الجهـات
(Les Entités)  .المسئولة عنها 

 'L  حيـ  ُتقـِدم الحاضـنة )(La Réduire les taux d'échec) َخف  ُمعـدالت الفشـل 

Incubateur) ( الُمسـاعدة والُمسـاندة للُمسـتفيدينLes Bénéficiaires) الـمـراحـــل  يفـ
حـتـمـــاالت امـــن ُعـــمر المشــروع ممــا َيِحــد مــن  (Les Différentes étapesالُمختلفــة )

  -بيانأل: يالتال، وَيتضح ذلك من خالل (2)َفـشل الـمشروع

                                                

، صــــ 2004ـرــامـيــيــة، انجـ ندر ة، ، الـــدار ال" ُمـقـدمـة فــى األعــمـال واالستثمار الدولي" د/ عــبـدالـسـالم أصـو قـحــف،  )1(
244. 

 -وللمز د م  التفاصيل فى هرا السلاق يم   الرجوع إلى: (2)
 – 1، صــ 1999، القاهرة، أكتـو ر، " نشرة تعريفية" الـرمعلة الم ر ة لحا،ناة المشروعاة ال   يرة والـمـتوجبة،  -

110. 
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ــة الدراســة*  ــراء مرحل ــين صــاحد المشــروع وُخب ــتم ِدراســة المشــروع َكُمجــرد فكــرة ب   حيــ  َي
ــدَ  صــالحية فكــرة المشــروع  ـــدول  أوَتـعـديـلهـــا  أوُمــدر ين مــن الحاضــنة للوصــول إلــى َم الع

 عـنها إلى فكرة قريبة منها أكثر ُمال مة. 

كـرة المشـروع، حيـ  َيــتم إعـداد ُخـطــة ودراسـة علـى فِ  االسـتقرار  وذلـك َبعـد مرحلة اإلعداد* 
 . (1)للمشروع (La Faisabilitéالجدوَ  )

فـــى المشـــروع ســـواء  للِبـــدء  حيـــ  َيـــتم َتقـــديم التســهيالت الالزمـــة مرحلــة ِبـــدء المشـــروع* 
ــراخيص اب أوبَتخصــيص مكــان  ـــقديم  أوســتخراج الَت ــة وَت  االستشــاراتَتيســير الخــدمات المالي
 . المشروع لِبدءا َيلزم الفنية، وُكل م

المشـروع وُمعاونتـأل علـى  أداء  وفى ه؛ه المرحلة َيتم ُمتابعـة األداءمرحلة الُمتابعة وَتقييم * 
 Les) ستشـارة مـن األجهـزة المتخصصـةَتحقيق ُمعدالت نمو عالية من خـالل الُمسـاعدة واال

Appareils spécialisés) . 

سـنوات مـن قبـول  } 3 – 2 {د فترة َتترواح مـا بـين:   وَتتم َبعمرحلة الَتخُرج من الحاضنة* 
المشـــروع بالحاضـــنة، حيـــ  َيصـــل المشـــروع إلـــى مرحلـــة الُنضـــ  التـــى ُتؤهلـــأل للعمـــل خـــارج 

نشاطـــأل أثنــاء  اســتمراريةنفصــالأل عــن الحاضــنة علــى َنحــو ال َيتعــارض مــع االحاضــنة، َفيــتم 
 . االنفصالَعملية 

ــع مـراحـــل   مــن االمشــروع اســتمراريةمرحلــة َدعــم *  ــة المشــروعات َتتب ــأل أن كاف لُمتفــق علي
َتطور ُتشـبأل دورة حياة الُمنت ، وُطرق الُمنت ، وُنضجأل وُنمـوه وُهبوطـأل، حيـ  َيُمـر المشـروع 

(Le Projet)  (2)َنشلة المشروع، ُنـضـجأل، ِنموه، ُهبوطأل  {مراحل ُمشابهة وهى:  4بـ{ .) 

  الُبـد مـن إحـداا َتجديـدات لـأل، (duitLe Chute de proولَتجُنـد ُهبـو، الَمنـت  ) 
 Leجديـدة ُتعتبـر بمثابـأل إنقـاذ لـأل. وَنفـر األمـر بالِنسـبة للمشـروع ) انتعاةمرحلة  َيبدأبحي  

Projet) اإلنتــاجي  فإنـأل َيحتـاج لَتجُنــد ُهبوطـأل بعــد وصـولأل لمرحلـة الُنضــ  إلـى َتجديــد الِفكـر 
ســتمراريتأل، ابمــا َيضــمن  (Les Nouveaux produitsمــن خــالل َتوليــد ُمنتجــات جديــدة )

الجامعـات، مراكـز الَبحـ   {باإلضافة إلى عــدم ُهـبـوطــأل، وُيساعد فى ذلك إرتبا، الحاضنات بـــ: 
  َفيَتمثـل فـى (Les étapesعـن َدور حاضـنات األعمـال خـالل هـ؛ه الــمراحل ) أمـا(. }(3)العلمي
  -بيانأل: التالي

                                                

، دار " قطاع البحـوا العلميـة مـع اإلًـارة ألوضـاع القطـاع فـى مصـرالدور االقتصادي ل" د/ عبدالااجا وفا محـمد،  )1(
 .81، صــــ 2003النهةة الير لة، القاهرة، 

، الـشركة الير لة المتحدة للتسو   والتور داة، القاهرة، " الـريـادة والـمشروعات الَصغيرة" د/ مروة أحمد، د/ نسل، صره،،  )2(
 .13، ص 2008

 -فى هرا السلاق يم   الرجوع إلى: وللمز د م  التفاصيل (3)
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 'Lفكـــــرة، الَتنفيـــــ؛، الَتوجيـــــأل، النهـــــوض )َنشـــــلة ال {  وَتشـــــمل: مرحلـــــة اإلنطـــــالق* 

Avancement) الِنمــو ،{( وفيهــا َيحتــاج المشــروع ،Le Projet)  إلــى َدعــم حاضــنات
ماليـا  وفنيــا  وَتسـويقيا ، باإلضــافة إلــى  (Les Incubateurs d'entreprisesاألعمـال )

 Le Stade deَتوفير ُكل مـا َيلـزم مـن خـدمات وإستشـارات حتـى َيصـل إلـى مرحلـة الِنمـو )

croissance).(1) ، وَيكون الَتمويل فى ه؛ه المرحلة على درجة كبيرة من الُمخاطرة  
 La  ُيصــِبح المشــروع ُمــؤهال  للَتمويــل المصــرفى )(La Maturité) مرحلــة الُنضــ * 

Finance bancaire)( حيــ  َيكــون قــد َتجــاوز مرحلـة الخطــر، َفيتخــرج المشــروع ،Le 

Projet) ( من الحاضنةL' Incubateur) يلُيماِرل نشاطأل ِبَشكل طبيع . 

بعــد المراحــل الَســابقة لُصــعو ات  (Le Projet  َقــد َيتعــرض المشــروع )مرحلــة الهبــو،* 
لَمنطـق دورة حيـاة الُمنـت ، ممـا َيتطلـد  اسـتجابةًديدة قد تؤد  إلى دخولأل مرحلة الُهبـو، 

َتفـاد  هـ؛ا الُهبـو،، كمـا أن ل (Un Nouveau soutien financierَدعمـا  ماليـا  جديـدا  )
 اسـتمراريةُيـؤد  إلـى  }توليد ُمنتجات جديدة  {السا د مثل:  اإلنتاجيَتحسين وَتطوير الِفكر 

المشـروع  احتيـاجعلى َنحو ُمتوازن، مما َيعنـى  (La Continuité du projetالمشروع )
(Le Projet)  وَخلــق نتــاجياإل لــَدعم الحاضــنة مــرة أخــر  للُمســاعدة علــى َتجديــد الِفكــر ،

 (2)وعدم ُهبوطأل.  (Le Projetالمشروع ) استمراريةُمنتجات جديدة َتضمن 

                                                                                                                                       

ــلة،  - ــة والـمـالــ ــ ــات" شـــــركة أوشــــ  إكــــس لالجتشـــاراة اندار ـ ــى الـجامـعــ ــل حاضـــنات األعمـــال فــ ــل " ، وقر ـــر عـــ  " أفضــ أفـضــ
 . 35 – 1، صـ 2018، الـممـلمة الير لة السـيود ـة،  ونيو، " حـاضـنـات األعمال الـتابعة للجامعات

الحاضــنات كــلدوات ُمشــاركة فــى ُمجتمــع المعرفــة: " لرحل، صــوفى قشــقرى، د/ ر ــ، علــى محـــمد الراب ــى، د/ جــارة صنــت عبــدا -
ــك عبــدالعزيز ــع َتطبيقهــا بجامعــة المل ــات وواق ــواع وا لي (، 17، 16، مرلــة دراجــاة الميلومــاة، اليــددان  " المفهــوم واألن

 .52 – 31، صــــ 2016،  نا ر، جمعلة الم تااة والرامياة السيودية، المملمة الير لة السيودية
 -وللمز د م  التفاصيل فى هرا السلاق يم   الرجوع إلى: (1)
 9، مرجع جب  ذكره، صــــ " الريادة والمشروعات الَصغيرة" د/ مروة أحمد، د/ نسل، صره،،  -

 -وللمز د م  التفاصيل فى هرا السلاق يم   الرجوع إلى: (2)
" ، الندوة الير لـة ارولـى حـوا " امة وإدارة وَتمويل حاضنات المشروعات الَصغيرةآليات إق" د/ أحمد  ونس درو ش،  -

(،  نــا ر، 29 – 27، المنظمـة الير لــة للتنملـة ال ـنا لة والتيـد  ، خـالا الفتـرة  " حاضـنات المشـروعات الصـناعية
 . 9 – 5، صــــ 2003القاهرة، 

هـــا فـــى َتطـــوير اإلبـــداع واالبتكـــار بالمؤسســـات الَصـــغيرة حاضـــنات األعمـــال الِتكنولوجيـــة وَدور " د/ شــر   الـــا ،  -
(، جاميـة بســ رة، الرزائـر، ديســمبر، 6، مرلـة أبحــاث اقت ـادية وإدار ــة، اليـدد  " والُمتوسـطة: دراســة حالـة الجزا ــر

 . 63 – 62، صـــــ 2007

ى الــبالد العر يــة: عوامــل اختيــار موقــع المشــروع الَصــغير فــ" د/ كاجـر ن ــر المن ــور، د/ نظــام موجــى جـو دان،  -
(، كللــة الترــارة، جاميــة انجــ ندر ة، جــبتمبر، 2، مرلــة كللــة الترــارة للاحــوث اليلملــة، اليــدد  " دراســة حالــة األردن

 . 304، صـــــ 2002

 .11، مرجع جب  ذكره، صــــ " الريادة والمشروعات الَصغيرة" د/ مروة أحمد، د/ نسل، صره،،  -
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 ســتفادةالَتجــاِرب والِخبــرات الدوليــة فــى حاضــنات األعمــال وُســبل اال: الثــانيالقســم 
 :منها فى مصر

إن الَهدف من إستعراض الَتجاِرب والِخبرات الدولية لَعدد من ِدول العالم فى مجـال حاضـنات  
لَتنميـــة وَتطـــوير المشـــروعات الَصـــغيرة  (Les Incubateurs d'entreprisesاألعمـــال )

من ه؛ه الَتجاِرب والِخبرات الَدوليـة لَتنميـة هـ؛ا القطـاع َتنمـة حقيقيـة  ستفادةوالُمتوسطة  هو اال
املة. ولِدراسة ه؛ه الَتجارب والِخبرات الدولية  َنجد أن ُهناك العديد من الَتجارب الَناج حة فـى ًو

  -: بيانأل التاليه؛ا المجال، حي  َنتناول ه؛ا القسم من خالل 
 -َتجاِرب الدول الُمتقدمة:: أوال  

  -:َتجِر ة الصين: أوال   
فى مجـال حاضـنات المشـروعات  (L' Expérience chinoiseنطلقت الَتجِر ة الصينية )ا    

  وَيــرتِبب ِبرَنـام  إنشــاء الحاضــنات وَعولمــة األسـواق يةاالقتصـادللَتحــُوالت  سـتجابةكنـوع مــن اال
، حيـ  ُترِكــز }ِبرنــام  الُشـعلة القوميــة  {الــ؛  ُيطلـق عليـأل:  الـوطنيبالبرنـام  الِصـينى الِتقنــى 

 {ُمعظـم حاضــنات المشـروعات فــى مجــال الِتكنولوجيـا خاصــة تلــك المشـروعات ذات العالقــة بـــ: 
 الكهـــروِتكنولوجيـــا البيئـــة، الِتكنولوجيـــا  ِتقنيـــة المعلومـــات، الفضـــا يات، الِتكنولوجيـــا الحيويـــة،

مــن  %90، حيــ  ُتغطــى المـشـــروعات فــى الحاضــنات الصــينية مــا َيقــُرب مــن َنحــو }ميكانيكيــة
  (1) ها.احتضانالتى َيتم  (Les Projetsالمشروعات ) إجمالي

  -:َتجِر ة فرنسا: ثانيا   
جـال حاضـنات المشـروعات فـى م (L' Idée françaiseال َتختلـف الفكـرة الفرنسـية )      
(Les Incubateurs de projets)  من حي  أهدافها وفعاليتها عن الَتوجأل العالمــى إلنشـاء

  (Les Incubateurs )وإدارة حاضـنات المشـروعات الَصـغيرة والُمتوسـطة  وُتعتبـر الحاضـنات

                                                

 -هرا السلاق يم   الرجوع إلى:وللمز د م  التفاصيل فى  (1)
دور الحكومــة فـى النهـوض بالَبحــ  العلمـي والَتطـوير التكنولــوجي فـى المرحلــة " المرـالس القوملـة المتخ  ـة،  -

 . 294 – 290، صـــ 2001، الدورة النامنة واليشرون، القاهرة، جبتمبر، " القادمة

مؤًرات العلم والِتكنولوجيا واالبتكار فى الُمجتمـع المبنـى " ، اإلسكوا(اللرنة ااقت ادية وااجتما لة ل ر ى آجـلا   -
 . 111 – 1، صــــ 2003ارم، المتحدة، نيو ورك، "،  على المعرفة

ــد الصــناعية والَبحــ  والَتطــوير وحاضــنات األعمــال كإســتراتيجية لــَدعم األداء " أحمــد ياجــر أحمــد عــالم،  - العناقي
 . 370 – 369ــــ ، مرجع جب  ذكره، صـ" التنمو  لمصر

" ، النـدوة الير لـة ارولـى حـوا " آليات إقامة وإدارة وَتمويل حاضنات المشـروعات الَصـغيرة" د/ أحمد  ونس درو ش،  -
 .7، مرجع جب  ذكره، صــــ " حاضنات المشروعات الصناعية
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نميـة فى مجال التَ  (Les Événements importantsمن الفعاليات الهامة ) }فرنسا  {فى: 
  -:التاليإلى نوعين وهما ك }فرنسا  {، وَتـنقـسم الحاضـنـات فـى: (1)والِتقنية يةاالقتصاد
 ــة والــدخول فــى نــوع مــن  احتضــان  حيــ  َتقــوم بحاضــنات مفتوحــة الُمبــادرات الِتكنولوجي

ــراكة لَتــوفير ُمتطلبــات الَبحــ  عــن ُمختبــرات وأدوات مــن أجــل َتحويــل هــ؛ه األفكــار  الِش
ت إلى ُمنت  قابل للَتداول فـى األسـواق، كمـا ال ُتـوِفر هـ؛ه الحاضـنات المفتوحـة والُمبادرا

 أ  إمكانية للمشروعات الَصغيرة والُمتوسطة. 

 حاضـــنات ُمغلقـــة( وَتهـــدف هـــ؛ه الحاضـــنات  Les Incubateurs)   إلـــى ُمســـاعدة
فــى الَتمويــل بَتــدبير  (Les Maîtres d'ouvrageوُمســاندة أصــحاب المشــروعات )

 أومــن خــالل َتــوفير موقــع  (Le Projetالمشــروع ) احتضــانين، باإلضــافة إلــى ممــول
مكان لـأل فـى الحاضـنة، وذلـك بالُمتطلبـات والمسـاحة الالزمـة إلقامـة الــمشروع، وَتـوفير 

ادية.   الَتجهيزات والِخبرة الفنية واإلًر

  -:َتجِر ة الواليات المتحدة األمريكية: ثالثا   
ــــرة حاضــــنات        ــــى: َظهــــرت فك ــــة  {األعمــــال ف ــــات المتحــــدة األمريكي ــــد  }الوالي ــــ؛ ِعق ُمن

ـكل َتجُمعـات ِتجاريـة وِصـناعية  إال أنهـا لـم َتظهـر بهـ؛ا  ًَ الَخمسينيات مـن القـرن العشـرين فـى 
الواليـات  {ِعقـد الَثمانينيـات مـن هـ؛ا القـرن، حيـ  ُيوجـد بــ:  بدايـةالُمسـمَى إال فـى  األداءالكم و 

  -:(2)ع جديدة من حاضـنات األعمال وهىأنوا }المتحدة األمريكية 
 الحاضــنات الشــاملة (Les Incubateurs inclus) ،حيــ  ُتقــِدم خلــيب مــن الخــدمات  

 األمريكية.   (Les Incubateursالحاضنات ) إجماليمن  %42وتشِكل نحو 

 الحاضــنات الصــناعية (Les Incubateurs industriels) حيــ  ُتركــز عــى  
 الحاضنات األمريـكية.  إجماليمن  %13ِكل َنحو النشا، الصناعى، وُتـش

                                                

 -وللمز د م  التفاصيل فى هرا السلاق يم   الرجوع إلى: (1)
 حاضنات األعمال ودورها فى َدعم وُمساندة المشـروعات الَصـغيرة والُمتوسـطة"  د/ جماا حامد على هندى، -
 . 575 – 574، مرجع جب  ذكره، صــــ "

ــــال" د/ صــــالا خـلــــف الــــس ارنة،  - ــــادة وإدارة ُمـنـظــــمات األعـم ، دار الــمـســيــــرة، البايـــة ارولـــى، ارردن، " الـري
 . 17، صـــــ 2008

إسـتراتـيجـيــة الـتوطـيــن الـصنـاعـــى وإسـتـدامــة الـمناطــق الـصناعــية: دراسـة َتـحلــيلية " ــد ـ ، د/ جـارى نـ ـر ال -
، مــرـلــة الـحــقـــوق والـيـلــوم اننـسـانـيــة، الـمـرــلــد " لـَتجـر تى الـصين والـدنمارك وُسبل االستفادة مـنهــا فــى الجزا ـر

 .117 – 104، صـــــ 2018لرلف، الرزائر، إصر ل، (، ملح ، جامية ز ان عاشور، ا11 
ــــدول: " د/ هـــــدى صوز ــــدى، د/ حســــي  البيــــا صورغــــدة،  )2( قــــراءة فــــى خبــــرات َتـطـــــوير الَبحــــ  العلمــــي فــــى بعــــ  ال

ــــــسا –اســــــتراليا  –الصـــــين  –أمريكـــــا  (، كللـــــة اليلـــــوم 2(، اليـــــدد  4، مرلـــــة الاشـــــائر ااقت ـــــادية، المرلـــــد  " فرن
 – 375، صـــــــ 2018لــــــوم الـــــــترار ة وعلــــــوم الـتسـيـيـــــــر، جاميــــــة طــــــاهرى محمــــــد بشــــــار، الرزائــــــر، ااقت ــــــادية والي

387. 
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 الحاضنات األمريكية.  إجماليمن  %30  وُتشِكل َنحو الحاضنات الِتكنولوجية 

 الحاضـنـات األمـريــكــيـة.  إجماليمن  %9  وُتشكل َنحو حاضنات الخدمات 

 وُتشِكل َنحـو }النساء، األقليات  {  من فئات ُمعينة كـ: حاضنات ُتقِدم خدمات للمُبادرين ،
األمريكيــة. وقــد َتمكنــت حاضــنات   (Les Incubateurs )الحاضــنات إجمــاليمــن  6%

  -التالية: (Les Résultatsاألعمال األمريكية من َتحقيق النتا   )
  حاضـنة أوسـتن  {وهـى:  واحـدةَخلق العـديد من الوظا ف الجديدة  فقد ساعده حاضـنة{ 

 انتســابمشــروعا ، وجــرَ   50، وَتخــرج منهــا َنحــو وظيفــة جديــدة 1.900علــى َخلــق َنحــو 
 مشروعا  آخر.  19َنحو 

 ( َخفــــ  َتكــــاليف الوظــــا فLes Fonctions)  ــــدة الَتابعــــة فــــى المشــــروعات الجدي
 ُمقارنة بمثيالتها خارج الحاضنة.   (Les Incubateursللحاضنات )

 األداءرتفــاع ُمســتوَ  ا (La Niveau de performance)  ُحتضــنة للمشــروعات الم
(Les Projets incubés)  عن مثاليتهـا خـارج الحاضـنة  حيـ  َبلـو ُمتوسـب الـمبــيعات

 دوالر سنويا .   239.535السنوية للمشروع نحو 

 ( َبلـو ُمعـدل الَنجـاحLe Taux de réussite)  87فـى المشـروعات الُمحتضـنة َنحـو% 
  . (Les Incubateursخارج الحاضنات ) %50ُمقارنة ِبنَحو 

 مـن المشـروعات الُمتخرجـة مـن الحاضـنات فـى المنـاطق  %80َتـوطين أكثـر مـن َنحـو  َتم
  . (Les Incubateurs )اإلقليمية الُمحيطة بالحاضنات

 تــرتبب ِنســبة كبيــرة مــن الحاضــنات( Les Incubateurs)   بالجامعــات  %80بَنحــو
ـــة  Les Universités et établissements )والمعاهـــد الَتعليميـــة المحلي

d'enseignement locaux)( وذلـــك لَتطـــوير مراكـــز األعمـــال ،Les Centres 

d'affaires)  وَنقل الِتكنولوجيا. كما ُتـقـِدم الحاضنات األمريكية ) االبتكاروَتشجيعLes 

Incubateurs américains) ( عــددا  كبيـرا  مـن الخـدماتLes Services) (1)وهـى :
سـاعدات ماليـة وضـمان، ُمسـاعدات َتــسويقية، إستشارات إداريـة عامـة، ِخطـب َعمـل، مُ  {

. ومــن أهــم جهــات الــَدعم المــالى للحاضــنات }إستشــارات ِتكنولوجيــة، ُمســاعدات قانونيــة 
، البنــوك بَهــدف العلمــيَبــرام  الَتنميــة الفيدراليــة، الجامعــات، مراكــز البحــ   {األمريكيــة: 

                                                

 -وللمز د م  التفاصيل فى هرا السلاق يم   الرجوع إلى: (1)
 . 7، صـ2002، الم تبـة اركاديملة، القاهرة، " منظومة العلم والِتكنولوجيا فى مصر" * د/ محمد مختار الحلوجى، 

، مركـز المحروجـة للاحـوث والتـدر ا " الَتطـور التكنولوجي المصر  فـى ر ـع قــرن " عـبـدالـشـفـيـع  لسـى،  د/ محمد* 
 .  143 – 111، صـ 2000(، القاهرة، 42والنشر، جلسلة كتـاب المحروجة رقـ،  
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لِتجاريـة، األعمـال الخيريـة الوصول إلى ُعمالء ُجـدد مـن المشـروعات الُمتخرجـة، الُغـرف ا
{ . 

  -:َتجِر ة بريطانيا: رابعا   
 }بريطانيـا  {حاليـا  فـى:  (Les Incubateurs actifsُيقدر َعدد الحاضـنات العاملـة )  
َتطبيـق لحاضـنات  أول  وكـان (La Variété d'incubateurحاضـنة ُمتنوعـة ) 200بَنحـو 

 {قـد الِتسـعينيات فيمـا ُيسـمَى بــ: فـى عِ   (Les Incubateurs de projets )المشـروعات
 التـاليإلـى  (Les Parcs scientifiques) }حـدا ق العلـوم  {، كمـا َتهـدف: }حـدا ق العلـوم 

 -بيانأل:
 ( إقامة َروابب رسميةLes Liens officiels)  : َالجامعات  {مع إحد{ . 

 ( َتـشجيع الُمنشلت القا مة على الـمعرفة والِتكنولوجياLa Technologie) . 

  :وَتطوير ُمنتجاتها.  }مراكز أبحاا  {َتشجيع الشركات الُكبرَ  إلقامة 

  مـن الحاضـنات 47ُتقـِدم َنحـو( Les Incubateurs)   خـدماتها للمشـروعات الخارجيـة
(Les Projets externes)( وقــد تزايــدت ِنســبة الخــدمات  Les Services)  التــى

خـالل عـام  %57من َنحـو  }بريطانيا  {فى:   (Les Incubateurs )ُتقِدمها الحاضنات
 Les. كما َتم إنشاء َعدد من الحاضنات الفردية )(1) (2002عام  %85إلى َنحو  2001

Incubateurs individuels)  للمشـروعات الِتكنولوجيـة  العلمـيو  اإلداري لَتوفير الَدعم
مـن  (UE) رو ـياألو  االتحـادالصغيرة، كما َتم إنشاء بع  أنـواع الحاضنات بـَتمويل من 

، حيـ  َتهـدف إلـى إقامـة ُمنشــلت } االبتكـارالشـبكة األورو يـة لمراكـز األعمـال و  {خـالل: 
ـــع القطاعـــات الصـــناعية  (Les Installations innovantes) ابتكاريـــة فـــى جمي

دورا  َبـارزا   }بريطانيـا  {والخدمات الُمساعدة والُمسـاندة، كمـا َيلعــد القطـاع الخـاص فـى: 
، الحاضنات مـن خـالل َتـوفير العــديد مـن ِصـور َدعـم الـمــشروعات الَصـغيرة فى َدعم نشا

  -والُمتوسطة، ومن ذلك ما يلى بـيـانأل:
 بيانها: التالي  من خالل ِعدة أمور وهى كَتقـديم الَتـمويل-  

 ( َقامت بع  الشـركاتLes Entreprises)  بُمبـادرة لَتمويـل وَتـدريد الُمسـتثمرين مـن
 االنضــمامت بشـركات الُمحاســبة التــى َتتعامـل معهــا، َفقـررت الشــركات ســتعاناالشـباب، و 

األخــر  الَرةبــة فــى  (Les Entreprisesللمشــروعات، وُســرعان مــا أبــدت الشــركات )

                                                

 -وللمز د م  التفاصيل فى هرا السلاق يم   الرجوع إلى: (1)
، مرجع جب  " تـقـريـر الـمـجـلر القومي للتـعـلـيم والـَبحـ  العلمي والتكنولوجيا "المرالس القوملة الـمتـخـ ـ ة،  -

 200ذكره، صــــ 



-27- 

الَتعــاُون حتــى صــار ُهــاك برنامجــا  واســعا  ورا ــدا  فــى تمويــل وَدعــم المشــروعات الَصــغيرة 
 والُمتوسطة لـلشـباب. 

  ِبينمــا ُيقــِدم الــبع  }المشــروعات الَصــغيرة والُمتوســطة  {ظــام قــروض لــــ: َلــدَ  بعــ  الشــركات ن  
 . (Les Banquesاألخر برنامجا  لَضمان المشروعات الَصغيرة والُمتوسطة َلدَ  البنوك )

  ُهنــاك َدعــم للمشــروعات الَصــغيرة والُمتوســطة َيــلتى مــن كبــار رجــال الدولــة  حيــ  أنشــل
مشروع أمير ويلـز لَتشـجيع دخـــول الــشباب فـــى  1981األمير ًرالر فى بريطانيا عام 

تخـــ؛ت الحكومـــة البريطانيـــة َقـــرارا  بـــلن َتـــدفع امجـــال األعمـــال. وَ عـــد إنشـــاء المشـــروع  
 . (1)للمشروع ما ُيواز  األموال التى َرصدها األمير لأل

 بيانها: التالي  من خالل ِعدة أمور وهى كَتقديم األماكن-  
  َقامت العديـد مـن الــشر( كاتLes Entreprises)  بـالَتبُرع بمواقـع المشـروعات الَصـغيرة

 والُمتوسطة للشباب. 

  َقامــت بعــ  الشــركات بــإدالق أحــد مواقعهــا ديــر الهامــة إلصــالح الُســفن  وَتـبرعـــت بــأل
 مشروع َصغير للشباب.  50إلقامة َنحو 

 ـــساندة فــى الَتــدريد  وأخــرَ  إتا جهــت للُمســاعدة تجهــت بعـــ  الـــشركات لـلُمـــساعدة والُم
 ُمعدات ال َتحتاجها لَدعم المشروعات الَصـغـيرة والُمـتوسطة.  أوبالَتبُرع بلجهزة مكتبية 

 بيانها: التالي  من خالل ِعدة أمـور وهى كَتقديم الِخـبرة-  
  َقامـــت بعـــ  الشـــركات بإنشـــاء َتنظيمـــات ُتقـــِدم مـــن خاللهـــا الَتمويـــل والِخبـــرة للُمســـتثمر

لِخبـرات الجيــدة الُمتـوفرة داخــــل الـشـركــة نفســها فـى ُمختلــف أقســامها ا اســتخدامالَصـغير ب
وديـره، وقد َقدمت ِب؛لـك إنجـازات كبيـرة أدت إلـى  (Les Comptesمن حي  الحسابات )

 ستمرار ُمنشلت األعمال الَصغيـرة والُمتوسطة. اقيام و 

 ( َقامـت بعـ  البنـوكLes Banques) ِخبـرة الَجيــدة بإعـارة بعـ  ُموظفيهــا مـن ِذو  ال
للَعمــل علــى َدعــم وُمســاندة المشــروعات الَصــغيرة والُمتوســـطة كخدمــة مجانيــة، وقــد َنمــَى 

تجاه الشركات لَتقديم مثـل هـ؛ه الخدمـة وديرهـا مـن الخـدمات األخـرَ  الُمفيـدة داخـل هـ؛ه ا
 . (Les Entreprisesالــشـركـــات )

 كَتقديم الُمساعدة مـن أقسـام الشـركات  }سلوب الَدعم الَعملى أ {تخ؛ت الشركات الكبيرة: ا
ـــستثمرين مــن الشــباب بُمســاعدتأل فــى َتصــميم ِفكرتــأل فــى َتصــنيع آلــة للفحــص  ألحـــد الُم

                                                

، مرلـة " إنشاء وَتنمية المؤسسة الُمتوسـطة والَصـغيرة فـى المملكـة المتحـدة" د/ عبدالح ل، مللانى، د/ أحمد أغرو ، )1(
لم ر ة لالقت اد السلاجـى وانح ـاء والتشـر ع، القـاهرة، (، الرمعلة ا493(، اليدد  100م ر المياصرة، المرلد  

 .25 – 5، صـــــ 2009 نا ر، 
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، بلن َيتم َتـصميـم الفكرة وَتنفيـ؛ها بواسـطة إحـدَ  إدارتهـا الفنيـة مجانـا ، وكـان ذلـك يالطب
 (1)رتأل على أسال ِتجار . سـُيكلف الُمستثمر الشاب َمبلغا  كبيرا  لو قام بَتـنفي؛ فك

  -:َتجِر ة ماليزيا: خامسا   
 إجمــــاليمـــن  %91َنحـــو  }ماليزيـــا  {ُتمِثـــل المشـــروعات الَصـــغيرة والُمتوســـطة فــــى:   

  كمــا َتلعــد َدورا  حيويــا  فــى (Les Secteur industriel) يالُمنشــلت فــى القطــاع الصــناع
الجديـدة، باإلضـافة إلـى َرفـع ُمعـدل القيمـة السيما فى َخلـق الوظـا ف  يةاالقتصادَعملية الَتنمية 

 }ماليزيـا  {الُمضافة، وُتعرف الصناعات الَصغيرة والُمتوسطة ِوفقا  لوزارة الصناعة والِتجارة فى: 
عامـل، وَحجـم مبيعاتهـا السـنوية  150المشروعات التى ال يزيد عدد العاملين فيها عن  {بلنها: 

مــــع ُخــطـــــة  العلمـــيو  التكنولـــوجيبالـَتطـويــــر  االهتمـــام أَبــــد. وقـــــد }دوالر  مليـــون ال يزيـــد عـــن 
(، حيـ  َتـم إنـشــاء عــــدد مـــن المؤسسـات لَتوجيـأل النشـا، 1990 – 1986) الخـامـسةالـَتـنـمـية 
الُمؤسسة المالية للَتنمية الِتكنولوجية، حديقة اإلبـداع  {، ومن أهم ه؛ه المؤسسات: التكنولوجي
، وكانـــت الحاضـــنات إحـــدَ  الـــدعا م التـــى } التكنولـــوجي حتضـــانم لال، مركـــز ســـريالتكنولـــوجي

ماليزيـا  { رتكزت عـليها ُخـطة الَتنمية الماليزية، وَتم إنشاء بنية قومية لبرام  الحـاضنات فـى: ا
، كمــا ُتعتبـر وســيلة َناجحــة لزيــادة }ماليزيــا  {، حيـ  ُيوجــد حاليــا  العديـد مــن الحاضــنات فـى: }

 (Les Incubateursلى من الُمنتجـات الِتكنولوجيـة، ومـن أقـوَ  الحاضـنات )نمو الُمنت  المح
مـن  األولـىَ ، حيـ  ُتوفــر الــطبقة }الُمؤسسـة الماليزيـة لحـدا ق الِتكنولوجيـا  } :{ماليزيـا  {فى: 

ــــة وخـــدمات اإلبـــداع  ـــوجيالبنيـــة األساسي ــــشمل َنحـــو التكنول ــــ 3، وَت  التاليمــــجموعات وهــــى ك
  -:(2)بيانها
  ــادرين مــن: سســة اإلبــداعُمؤ ، الُعمــالء، (Les Particuliersاألفــراد ) {  حيــ  أنهــا للُمب

 ال؛ين َيحـتـاجون لَدعم أبحاثهم فى مرحلة ما قبل اإلنتاج.  }الُمبدعين 

  الــ؛ين وصــلوا إلــى مرحلــة الَتطبيــق  }المشــروعات، األفــراد  {  حيــ  أنهــا لــــ: احتضــانمراكــز
ــة  (queL' Application pratiالعملــى ) ــداعاتهم وأنتجــوا العين ــىَ إلب ـــوا األول ، وال زالــ

 بحاجة إلـى َدعـم حــتـى ُيمكن َتسويق ُمنتجاتهم الِتكنولوجية. 

                                                

 -وللمز د م  التفاصيل فى هرا السلاق يم   الرجوع إلى: (1)
، حـوا " حاضنات األعمال التكنولوجية: مفاهيم أساسية وتجارب عالمية ومصرية" د/ محـمد مختار الحلوجى،  -

 6، مرجع جب  ذكره، صـــــ " لمنشلت الصناعيةحاضنات األعمال وا" ندوة 
، المنظمـة انجـالملة للتر لـة " حاضنات األعمال: مفاهيم مبد ية وتجارب عالمية" د/ عبداليز ز ص  عنمان التوجيرى،  )2(

 .47 – 1، صـــــ 2008، الر اك، إيسلس ووالنقافة واليلوم، 
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 حيــ  أنهــا ُتقــِدم دعمــا  للمشــروعات الَصــغيرة والُمتوســطة التــى َتقــوم ُمؤسســة المشــروعات  
ج. وَتتمثــــل أهــــداف فــــى اإلنتـــا االســــتمرارباإلنتـــاج الفعلــــى ولكنهـــا ُتواجـــــأل صــــعو ات فـــى 

  -:التاليفى  }ماليزيا  {الحاضنات الِتكنولوجية فى: 
 ( َدعم وَحفز أبحاا الجامعاتLes Universités)  .وَ رام  الَتنمية 

 :َتشجيع وتسهيل نمو األعمال الجديـدة الُمؤسسـة علـى أبحـاا الِتكنولوجيـا الُمتاحـة مـع       
 . }الجامعات، مراكز األبحاا  {

  ُُمســاعدة وم( ســاندة وَدعــم المشــروعاتLes Projets)  االنطــالقفــى مرحلــة (Le 

Stade de départ) 3ها لُمـدة احتضانالِتكنولوجية من خالل  رالتى َتلتِق مع المعايي 
 سنوات داخل الحاضنة. 

  هم. اختيار التدريد على إدارة األعمال للُمبادرين ال؛ين يتم 

 ( ـبكة معلومـات بـين الجامعـات ًَ والحاضـنات الِتكنولوجيـة  (Les Universitésإنشاء 
 . (1)والصناعات الِتكنولوجية القا مة

الحاضــنات، الجامعــات،  {ًــبكة عالقــات قويــة بــين كــال  مــن:  }ماليزيــا  {كمــا أنشــلت:   
ــة  ــة  فضــال  عــن جهــود الَتعــاُون  }المؤسســات الَبحثي ــدوليمــن أجــل الَتنميــة الِتكنولوجي ــين  ال ب

ــل: الحاضــنات والوكــاالت الدو   اتصــاالت(، كمــا ُتوجــد } ) (2)ُمنظمــة التجــارة اليابانيــة {ليــة مث
والماليـة  االسـتراتيجيةلـَدعم َبـرام  الحاضـنات مـن الجوانـد  }ماليزيـا  {ُمتعددة الُمستويات فى: 

 (3)التى ُتؤهلها للَعمل بَكفاءة.  (L' Infrastructureواإلدارية والبنية األساسية )
  -:استرالياَتجِر ة : سادسا   

مجموعــة  {حاضــنة األعمــال بلنهــا:  }ســترالية جمعيــة حاضــنات األعمــال اال {َعرفــت:  
والخــدمات والـَدعم لُمســاعدة وُمسـاندة المشــروعات الَصـغيرة والُمتوســطة  االستشـاراتُمركبـة مــن 

 الَناًئة، بحي  ُتوِفر بيئة أساسـية ُتسـاعد هــ؛ه المشـروعات الَصـغيرة والُمتوسـطة عـــلــــى النمـو
ســـتراتيجيات انطـــالق، وُتشـــِكل صـــور الـــَدعم التـــى ُتقـــِدمها حاضـــنات األعمـــال ِخطـــب عمـــل و واال 
ستشــارات قانونيــة وفنيــة وُمســاعدات ماليــة وإداريــة وَتســويقية، كمــا ُتـــشكل خــدمات كوجــود او 

                                                

ة اإلســالمية إلدارة األعمــال فــى َتطــوير َعمليــة القيــام بالمشــروعات الــدور الجديــد لطلبــة الجامعــ" د/ جــيد الحــران،  )1(
(، الميهــد 1(، اليــدد  3، مرلــة دراجــاة اقت ـادية إجــالملة، المرلـد  " والصـناعات الَصــغيرة والُمتوســطة فــى ماليزيــا

 .171 – 157، صــــ 1995انجالم  للاحوث والتدر ا، المملمة الير لة السيودية، ديسمبر، 
 مز د م  التفاصيل فى هرا السلاق يم   الرجوع إلى:ولل (2)

 89 – 1، صـــــ 2006، القاهرة، " النهضة اليابانية الحديثة" د/ رؤوف  ااس حامد،  -
تـكـامـل البـنـية الـَتحـتـية مـطـلـد أسـاســى لـلتـنـمــية الُمـسـتــدامة: َنحـو َتنميـة اقتصـادية " منتدى الــر اك ااقت ـاد،،  )3(

 122 – 1، صــــ 2007، الدورة النالنة، المملمة الير لة السيودية، " دامةُمست
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 (1)جتماعـات والنـدوات، وخـدمات الفـاكر والتليفـون والتصـويرسكرتارية، وقاعات للمؤتمرات واال
  -أنواع وهى: 3إلى  }سـترالـيا ا {نقـسـم حاضـنات األعـمال فى: (. وتَ }
 حيــ  َتعمــل فــى ِظــل ُمنظمــة أكبــر َتــدُعمها مــن خــالل َتــوفير بعــ  الحاضــنات الَتباعــة  

كَتــوفير المكــان الــالزم لعمـــل الـــحاضنة، و ـــع  الخــدمات  (Les Besoins) اتحتياجــاال
حاضــنــة َتـابعــة، كمـا أن مسـاحة  28نحـو  }يا إسـترال {األخر  المطلو ـة، كمـا ُيوجــد فــى: 
، حيــ  َيعمــل هــ؛ا النــوع مــن الحـــاضنات فــى األقــاليم 2م 690الحاضــنة فــى الُمتوســب نحــو 

 . (Les Petites villesوالُمدن الَصغيرة )

 ــِدم هــ؛ا النــوع مــن الحاضــنات ُمســاعداتأل للمشــروعات الَصــغيرة الحاضــنات الُمســتقلة   وُيق
ك َيلــزم أن ُتحقــق دخــال  مــن نشــاطها كافيــا  لتغطيــة نفقاتهــا علــى األقــل، والُمتوســطة، ولــ؛ل
حاضنة ُمستقلة، حي  َتعمل ه؛ه الـحـاضـنات فـــى الُمــدن  12نحو  }إستراليا  {وُيوجد فى: 

 . (Les Grandes villes australiennesاإلسـترالية الُكبرَ  )

 حيـ  أن هـ؛ا النـوع مـن الحاالحاضنات الِتكنولوجية  ( ضـناتLes Incubateurs)  َيقـوم
من أجل َهدف ُمحدد وهو َدعـم المشروعات الَصغيرة ِتكنولوجيا ، حي  ُتركز علـى نـوع ُمعـين 

 . }المشروعات اإلبداعية  {وُمحدد من الـمشـروعات وهى: 

كمــا َتســعَى الحاضــنة دا مــا  إلــى الــَر ب بــين المشــروعات اإلبداعيــة وُمؤسســات الَبحــ        
حاضـنات ِتكنولوجيـة، وُتوجـد جميعهـا فـى الُمـدن  5والجامعات  وُيوجد فـى إسـتراليا َنحـو  العلمي

الُكبرَ ، كما َتنشل الحاضنات اإلسترالية عادة بُمساهمة الحكومة المحلية والفيدراليـة، وقـد َمولـت 
َقــدمت حاضــنة جديــدة، كمــا أنهــا  13إدارة الكومنولــ  كــال  مــن الَتعلــيم والعمالــة والَتــدريد بَنحــو 

ِدراسـة علميـة فـى ُمنتصـف ِعقـد  40حاضـنة قا مـة، كمـا َمولـت أكثـر مـن َنحـو  11الَدعم لنحـو 
َبــرام  َتمويليـــة، ِخطـــب  {الِتســعينيات، كمـــا ُتوجــد ِعـــدة َبــرام  لـــَدعم حاضـــنات األعمــال وهـــى: 
ــة ـــدة، َدعـــم َبحثــى وَتنمــو ، خــدمات معلوماتي ــاك }(2)للمشــروعات الجـدي م دعــا  4(. كمــا أن ُهن

  -وهى: }إستراليا  {أساسية َيعـتـمـد عليها الَدعم الحكومى للحاضنات فى: 
  .ُتقِدم الَدعم للبنية األساسـية للحاضنات ولير للمشـروعات ذاتها 

 (  َدعم البرامـLes Logiciels)  .الُمتـفـقـأل مـع الـَتوُجهات العامة لـلدولـة 

  القريبة من واقع ه؛ه المشروعات. َيتم الَدعم مــن خــالل المـكاتد اإلقليمية 

                                                

(، وكالـة 21، مــرــلة الراصـد الـدول ، اليــدد  " مـكـانـة إسـترالـيا فـى عالم العلـم والـِتـقـنـية واالبتكار" د/ صيتلررو أان،  )1(
 .23 – 18، صــــ 2012، الـسـيـود ـة، جـبــتـمـبــر، الوزارة للتخبلا والميلوماة، مرصد التـيليـ،، وزارة الـتيلل،

ـــة الـتـدريـــر الجــامعى فــى ضــوء الِخبــرة " د/ أمــل عبــدالمبلا جــيد عبــدالمبلا،  )2( ـــية ألعـضـــاء هـيـئ الـتـنـمـــية الـمهـن
ر ـيـــــة، جاميــة المن ـــورة، القـــاهرة،  نـــا ر، (، كــلـيــــة الـتـ1(، الــرــــزء  75، مـرـلـــة كــلــــلة الـتـر ـيـــــة، الــيــــدد  " اإلسـتـرالـيــــة
 .136 – 106، صـــــ 2011
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  َيــتم ُمتابعــة المشــروعات الُمقترحــة وُمقارنتهــا بالمشــروعات الُمشــابهة فــى نفــر اإلقلــيم
. وقـد تمكنـت حاضـنات }... إلـخ . األجور، الِعــمالة، اإلنتاجيـة، {مــن حـي  كال  مـن: 

ــــــــــــــي  ة األعــمــــــــــــــال اإلسـتـرالــــــــــــــية مــــــــــــــن َتحقــــــــــــــيق النتا ــــــــــــــ  اإليجابيـــــــــــــة التال
(Les Résultats positifs suivants) :وهـى-  
 – 6 {  لــم َيتجــاوز ُمعــدل الفشــل فــى المشــروعات الُمحتضــنة مــن: خفــ  ُمعــدالت الفشــل* 
، وهـــى ِنـســـبة ضــئيلة إذا مــا ُقورنــت بــَنفر الِنســبة فــى المشــروعات ديــر الُمحتضـنـــة، } 9%

 دــيـر الُمـباًرة.  أوباًرة المحلى سواء المُ  االقتصادحــي  أن ه؛ا ُيقلل من نفقة 

  ويتم ذلك من خالل َتخـري  َعـدد األقل ِنموا   (Les Régionsالُمساهمة فى َتنمية األقاليم )* 
 (Une Régionالَناجحـة التـى يـتم َتوطينهـا فـى اإلقلـيم ) (Les Projetsمـن المشـروعات )

دة بهــا، وُتشــير اإلحصــاءات والتــى َيرفــع آدا هــا الُمتطــور مــن ُمســتوَ  معيشــة األقــاليم الموجــو 
(Les Statistiques)  مشــروع نــاجح، حيــ  َيبُلــو ُمعــدل الَتخــرج  700إلــى َتخـري  أكثــر مــن

 . (Les Incubateursالمـشـروعات الـقا ـمة بالحاضنات ) إجماليمن  %12السنو  نحو 

ــو عــدد الِعمالــة فــى المشــروعات(Le Chômageالحــد مــن ُمشــكلة البطالــة )*     حيــ  َيبُل
ـــحتضنة ) ـــنما َيـــبلو َعـــدد العمالــة  1.700َنـحـــو  (Les Projets incubésالُم عـــامل، بـي

 عامـل.  3.500َنحو  (Les Incubateursاإلجمالية فى هـ؛ه الـحاضـنات )

  حـيـ  َتـسـعـَى الــحاضنات إلـى كفايـة نـفــسها مـن الــناحية الَتمويــلية مـن َتـمـويل الحاضنات* 
  -د وهى:خالل ِعدة أسالي
 الَعمل فى ظل ُمـنـظمة ُتقِدم الدعم والخدمات للمشروعات. * 

 الحصول على بـنـية أسـاسـيـة جـاهــزة كاألراضى والمبانى. * 

 على إيـجـار طـويـل بـلجـر رمز .  (L' Obtenirالحـصـول )* 

داخـل الـحاضــنة كـمشـروعــات   (Les Projets )َتثبيـت َعـدد مـن المشـروعات* 
 (1)ـاونـة وُمـساعدة وُمساندة. ُمـع

  -َتجاِرب الدول الَناًئة والعر ية:: ثانيا  
  -:َتجِر ة جمهورية مصر العر ية: أوال   
الحاضـنات  بدايـةفى  (L' Expérience égyptienneالَتجر ة المصرية ) بدايةَتعود   
ى ُمنتصـف عـام َتلسير وإًهار الجمعية المصرية لحاضـنات المشـروعات الَصـغيرة فـ بدايةإلى 

                                                

 -وللمز د م  التفاصيل فى هرا السلاق يم   الرجوع إلى: (1)
ــى بـمـهــارات الـعـمــل وخـبـرا" وكالــة الـوزارة للـتخـبـيــا والـميـلـومــاة، *  ــاب اإلسـتـرال ــد الـشـب ــد: تـزوي ــمى الـجـدي ــأل الـنظــام العـال تـ

 . 63 – 58، صـــــ 2016، الراصد الدول ، وزارة الـتيــلـيـ،، مــرصـد الــتيلل،، السيودية، فبرا ر، " الُمـستـقـبـلية

ـــة الـتـدريـــر الجــامعى فــى ضــوء الِخبــرة " د/ أمــل عبــدالمبلا جــيد عبــدالمبلا،  - الـتـنـمـــية الـمهـنـــية ألعـضـــاء هـيـئ
 .124ره، صـــــ ، مرجع جب  ذك" اإلسـتـرالـيـة
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ــوفير 1995   حيــ  أنهــا مــن ُمؤسســات الُمجتمــع المصــر  ديــر الحكوميــة، حيــ  َتهــدف إلــى َت
عن طريق إيجاد وَتقـديم كافـة  (Les Petits projetsالَدعم والُمساعدة للمشروعات الَصغيرة )

ـراقــبة الجــودة ، باإلضـافة إلـى مُ واالستشـاراتالُمساعدات اإلداريـة واإلجرا يـة والَتمويليـة والفـنــية 
والُمنـت  بـين الشـباب، وقـد َتلسسـت  }فكرة الَعمل الُحر  {والـَتسـويـق، والَعــمـل على َدعم وَنشر: 

 . (1) (1998عام  }الـتـبـين  {حاضنة مشروعات ِتكنولوجية بـ:  أول
  -:َتجِر ة األردن: ثانيا   
 اســـتجابة }ل والِتكنولوجيـــا األردنـــى لحاضـــنات األعمـــا الـــوطنيالَتجُمـــع  {لقـــد ُأنشـــئ:      

لَنجـاح الـمشــروعات  (Les Constituants favorablesللحاجة إلى إيجاد ُمقومات ُمواتيـة )
عموما  والمشروعات الِتكنولوجية خصوصا ، وذلك مـن خـالل  (Les Petits projetsالـَصغيرة )
الُمقومـات والـدعامات  المشـروعات الُمبتد ـة والَناًـئة، باإلضـافة إلـى َتـوفير ًـبكة مـن احتضان
القانونيــة والَتســويق، وذلــك لإلعتمــاد علــى  واالستشــاراتواإلداريــة والِتقنيــة والماليــة  يةاالقتصــاد
 االسـتدامةوالخروج إلى الُمجتمع األوسع، باإلضافة إلى الُقدرة على  (L' Autonomieال؛ات )

األردنـــى لحاضـــنات  الـــوطنيع الَتجُمـــ {والَتواُصـــل والُمنافســـة، حيـــ  أن الهيكـــل المؤسســـى لـــــ: 
المجلــر األعلــى للعلــوم الِتكنولوجيــة، الجـامعـــة األردنـيـــة، الجـمـعـــية  {َيـتـكـــون مـــن:  }األعمــال 

 . (2)(}العـلمية الملكية، جـامعة األمـيرة سمية للتكنولوجيا 
  -:َتجِر ة تونر: ثالثا   
الُمســاندة لَبعــ  الُمؤسســات مــع  مــن خــالل مركــز }وكالــة النهــوض بالصــناعة  {َتقــوم:         

محاضـن الُمؤسســات أ   اســتخداموعلميـة فــى الُمجتمـع الُتونسـى ب يةاقتصــادالُمبـادرين وجهـات 
العـالمى،  االقتصـادعلـى  االقتصـاديمن َتوُجهها لإلنفتاح  }تونر  {المشروعات، كما َتستفيد: 
 }تـونر  { ـة الحاضـنات فـى: ، وَتسـعَى تجر (UE) األورو ـي االتحـادومن إتفاقيـة الِشـراكة مـع 

إلى َتلهيل الُمؤسسات أ  المشروعات الَصغيرة والُمتوسطة، وَرفع ُقـدرتها الـَتـناُفــسية، باإلضـافة 
 (3)إلى إنـدماجها الـَفاعل والفعال والُكفء فى األسواق العالمية. 

  -:َتجِر ة البحرين: رابعا   
ــام:          ــنك البحـرين للَتنميـة  {َقـ  (La Banque de développement du Bahreïn) }َب

بإنشــاء  (UNIDO) }اليونيــدو  { :}ُمنظمــة األمــم المتحــدة للتنميــة الصــناعية  {بالَتعــاُون مــع: 
ــد  ــ؛  ُيَع ــة الصــناعات الناًــئة وال مــن نوعــأل فــى المنطقــة، كمــا  األولوَتمويــل مركــز الَبحــرين لَتنمي

                                                

 -وللمز د م  التفاصيل فى هرا السلاق يم   الرجوع إلى: (1)
ــــرة" د/ صـــالح الـــد   حـســــ  الـسـيــــسى،  - ، دار الفمـــر الير ـــ ، صـــدون طااعـــة، القـــاهرة، " قـضايــــا اقتصـــاد مـعـاصـ

 36، صــــ 2009
 .55مرجع جب  ذكره، صــــ  ،" نحو ُمجتمع المعرفة: حاضنات األعمال" ميهد الاحوث وااجتشاراة،  )2(

 -وللمز د م  التفاصيل فى هرا السلاق يم   الرجوع إلى: (3)
، مرلـــة انوحـــاد الير ـــ  للم تاـــاة " النفـــاذ إلـــى المعلومـــات والتنميـــة الُمســـتدامة فـــى تـــونر" د/ وحيــد قـــدورة،  -

 27 – 15، صـــــ 2017(، وونس،  وليو، 20والميلوماة، اليدد  
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، وقـد }الَبحـرين  {عمـال الَصـغيرة والُمتوسـطة فـى: َيسعَى البنك من خالل ه؛ا المشـروع إلـى َدعـم األ
ــات  (UNIDO) }اليونيـدو  { :}ُمنظمـة األمـم المتحـدة للتنميـة الصـناعية  {َقامت:  ــع دعــامـ بــَوضـ

ــما َتمُلكـأل مـن ِخبـرة فـى هـ؛ا المجـال، وُيعتبـر:  ــظـرا  ل  }مركـز َتنميـة الصـناعات الناًـئة  {الـمـشـروع َن
اعدة وُمسـاندة المشـروعات الَصـغيرة والُمتوسـطة مـن خـالل َتزويـدها بسلسـلة مـن مؤسسة َتقوم بُمسـ

ـــادية والخـــدمات العامـــة عـــن طريـــق إدرة المركـــز  مـــن خـــالل ًـــبكة  أوالمصـــادر اإلستشـــارية واإلًر
ــمركز إلــى  مـملكـــة  {فـى َدعــم ســـياسة:  االســتمراراإلتـصــال بـُمـؤسـســـات ُمـــماثلة، كمـا َيـــهدف هـــ؛ا ال

ــرة والـُمـتـوســطة عــن  }ـرين الـَبح ــات الـَصغـي ــلق الـمشـروعـ لَتـطوير الخدمـات، باإلضافة إلـى َتسـهيل َخ
 . (Les Institutions nationalesطـريق اإلتصال والَتـعـاُون مع الُمؤسـسات الوطنية الـعالـمية )

لَتـتمكن مـن الَنفـاذ إلـى وذلك بَضمان َنجاح المشاريع لكى َتخُرج وهى بحالة ماليـة جيـدة         
األســواق المحليــة والعالميــة إذا َتطلــد األمــر  حيــ  أن هــ؛ه المشــاريع ســوف ُتــؤد  إلــى َتقويــة 

  (1) جديدة. (Les Offres d'emploi، بـاإلضـافــة إلى َخلق ُفرص عمل )الوطني االقتصاد
  -:َتجِر ة الكويت: خامسا   
ــيم التَ            ــة العامــة للَتعل ــدرب بالكويــت بِدراســة حــول إقامــة مراكــز قامــت الهيئ طبيقــى والَت

، وقـد 1998عام  نوفمبرإعداد ُمبادرات َتلسير المشروعات الخاصة الَصغيرة بدولة الكويت فى 
أثبتت الدراسة الُمتقدمة بلن ُهنـاك حاجـة إلـى لـَدعم فكـرة المشـروعات الَصـغيرة والُمتوسـطة عـن 

. وُ نـاءا  عليـأل  َطلبـت الهيئـة (2)األعمـال والِتكنولوجيـاطريق آليات ُمختلفة ومن أهمها حاضنات 
من ِعدة جهـات دوليـة وإقليميـة َتقـديم ُمقترحـات بخصـوص هـ؛ا الموضـوع، وكانـت تلـك الهيئـات 

الجمعية األمريكية الوطنية للحاضنات، ِبرَنـامح المعونـة األلمانيـة،  {: التاليالدولية على النحو 
الَتجر ـة الكويتيـة بإنشـاء ُمجمـع  َبدأت. وقد }وعات الَصغيرة الجمعية المصرية لحاضنات المشر 

ِتكنولوجى ليكون بمثابة مصدر للُمتدر ين الَمهرة من الكويتيين فى ُمختلـف العلـوم والِتكنولوجيـا، 
كما ُيسِهل عملية َنقل الِتكنولوجيا للصناعة المحلية من العلوم والِتكنولوجيـا العالميـة، باإلضـافة 

الـتــى  (R & Dر ثـقـافــة رجـــال األعـمــال، وصـيانة البنيـة الَتحتيـة للَبحـ  والَتطـوير )إلى َتـطـويـ
. كما تـمثلت أهـداف حـاضــنات (3)َتـخـِدم الـصناعات الَصغيرة التى َتعتمد على الِتكنولوجيا الـعالية

  -بيانأل: التاليفى  }الكويت  {األعـمال فى: 
                                                

" ، حــوا نــدوة " َتجـر ـــة مـمـلـــكة الـبحـريـــن بالتعــاُون مــع ُمنظمــة األمــم الُمتحــدة للتنميــة الصــناعية "د/ هاشـ، حســ ،  )1(
اللرنــة ااقت ــادية وااجتما لــة "،  احتياجــات المشــروعات الصــناعية للُمنظمــة العر يــة للَتنميــة الصــناعية والَتعــدين

 .12، صــــ 2004روة، لبنان، (،  وليو، صي23 – 19، خالا الفترة  اإلسكوا(ل ر ى آجلا  
ــيم الَتطبيقــى والَتــدريد بدولــة الكويــت فــى إنشــاء حاضــنة الشــوي  " د/ جومــان عبــدالمني،،  )2( دور الهيئــة العامــة للَتعل

 27، خـالا الفتـرة  " حـاضـنـات الـمشـروعــات الـصـناعية للُمنظمة العر ية للَتنمية الصـناعية" ، حوا ندوة " الحـرفـيـة
 .4، صــــ 2003 نا ر، القاهرة،  (،29 –

، " الـُمـنـشلت الـَصـغــيـرة والُمـتـوسطة والحاجة إلى برنام  وطنى ُمتكامل لدعم روح الُمبادرة" د/ صــدر عـنـمــان ماا هللا، )3(
 .12 – 1، صـــــ 2012ورقة عمل ُمقدمة إلى ممومر المو ت ااجتنمارى النان ، المو ت، 
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 . (Le Koweït) }الـكويت  {ولوجية فى: َخلق قيمة ُمضافة لألعمال الِتكن* 

معهـد  {لِتكنولوجيـا:  (Les Applications métierُتسهل الَتطبيقـات الِتجاريـة )* 
 Les Petites) }الشـركات الَصـغيرة المحليـة  {بواسـطة:  } العلمـيالكويــت للَبحــ  

entreprises locales)  .التى َتعمل فى الِتكنولوجيا العالية 

والمعاهـد  (R & Dبـين الَبحـ  والَتطـوير ) (Le Partenariatِشـراكة )َتشـجيع ال* 
ـــة )  (Les Projetsوالمشـــروعات ) (Les Instituts scientifiquesالعلمي

 . (La Haute technologieالصناعية التى َتعتمد على الِتكنولوجيا العالية )

 . (CSO) }القطاع الخاص، ُمنظمـات الُمجتمع المدنى  {الِشراكة بين: * 

 ذات دخل عالى جديد لـلكـويتيـين.  (Les Offres d'emploiخلق فرص َعمل )* 

ـــرخيص الِتكنولوجيـــات مـــن: *  ـــُرف وَت ـــى الَتع ـــت للَبحـــ   {الُمســـاعدة عل معهـــد الكوي
 . (Les Applications métierللَتطبيقات الِتجارية ) } (R & Dوالَتطوير )

معهـد  {نولوجية والِتجارية فـى كـال  مـن: المصادر الِتك (Les moyensَمد وسا ل )* 
 . }والِتكنولوجيا، جامعة الكويـت  (R & Dالكويت للَبح  والَتطوير )

 على َتحقيق أهدافها العملية.  }الُمستثمرين  {وجـود بيئة ُتساِعـد: * 

ُمســاعدة وُمسـانـــدة فــى النــواحى القانونيــة والُمحاســبية والَتمويــل والَتســويق وأعمــال * 
 كرتارية وإعداد ِخـطب الَعمل والَتفاُوض مع الُشركاء اإلستراتيجيين. الس

َتــــطُور اإلنتـــاج، كمـــا ُتوجـــد حاضـــنات أخـــرَ  فـــى:  بدايـــةالَتمويـــل الُجز ـــى لمرحلـــة * 
 }خريجــى الجامعــات  {َتحــت الِدراســة، ومنهــا حاضــنة لُمســاعدة وُمســاندة:  }الكويــت{

فكـار الِتكنولوجيـة، وسـوف ُتــشاِرك فيهـا واأل االبتكـارإلنشاء مشـروعاتهم علـى أسـال 
  (1)(.}وزارة الَتعليم، السكرتارية العامة للوقف {كال  من: 

  -:َتجِر ة اإلمارات العر ية المتحدة: سادسا   
َتسعَى اإلمارات العر ية الُمتحـدة إلـى َتطـوير الِعمالـة القوميـة لَرفـع ُروح الَعمـل الخـاص           

ــد ُأنشــئ مركــز الَتمي يــز لألبحــاا الَتطبيقيــة والَتــدريد، حيــ  أن هــ؛ا المركــز ُيــدير َمجمعــين وق
ًـريكا  عالميـا ، حيـ  أن:  20، كما أن لأل إتصـال بـلكثر مـن }أبو ظبى، دبى  {للِتكنولوجيا بــــ: 

ــة َتطبيــق  }حاضــنة أعمــال أبــوظبى  { ات االبتكــار َتحتضــن المشــروعات الَصــغيرة وُتشــِجع عملي
َدعــم الشـركات القوميــة  {لَتشـجيع الُمبتكـرين المحليــين، وَتهـدف إلـى:  لفنــياوالتمويـل والَتطـوير 

ــــة ــــدة وُمســــتمرة لَتمويــــل الُمبتد  ــــل ذو إدارة جي ــــة، وجــــود مصــــدر َتموي ــــة الَتحتي ، َتطــــوير البني
                                                

 -لتفاصيل فى هرا السلاق يم   الرجوع إلى:وللمز د م  ا (1)
الـُمـنـــشلت الـَصـغــيــرة والُمـتـــوسطة والحاجـة إلــى برنـام  وطنــى ُمتكامـل لــدعم روح " د/ صـــدر عـنـمـــان مـاا هللا،  -

 8، المرجع الساص ، صــــ " الُمبادرة
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مدينـة  {، كــمـــا أن: } الُمبتد ـةالمشروعات الجديدة، خــلـق ُفرص إستثمار فــى هــــــ؛ه الشـركات 
ُمبـادرة مـن الحكومـة اإلماراتيـة خـالل عـام  }حاضنة الِتجارة اإللكترونية  {أ :  }دبى اإلنترنت ب

 االقتصــاد، حيــ  َتهــدف إلــى َخلــق ِبنيــة َتحتيــة وإتجــاه نحــو الَعمــل الكثيــف و َكفــاءة فــى 1999
مليــون دوالر أمريكــى، حيــ  َتعمــل كحاضــنة  272، وقــد ُأنشــئت بَتكلفــة (1)المبنــى علــى المعرفــة

ًـركة بعضـهم  200إللكترونية فى المنطقة، وُيقدر أن الُمستثمرين سوف ُيمثلـون َنحـو للتجارة ا
ــي  الِتجــار ، كمــا أن الحــوافز التــى ُعرضــت علــى الشــركات َتشــمل الحــق فــى  فــى ُمجتمــع الخل

: سـنة، واإلعــفــاء الـضـريــبى لكـال  مـن 50واإليــجــار لـُمـــدة  %100اإلمــتـالك األجـنـبــى بــِنــســبة 
، كمــا َتحتــو  مدينــة اإلنترنــت فــى ُدبــــى علــى الكثيــر مــن }َدخــل الشــركات، الــَدخل الشخصــى  {

الحاضنات، وقد ُصممت البنية الَتحتية لـمـديـنة اإلنـتـرنـت بـُدبـى لـَتـكـون عــلــى ُمـستــوَ  عـالـمــى 
 . (2)فــى الـُقـدرة والـكفاءة والخدمات

 
  -:َتجِر ة المغرب: سابعا   
َتــم َتكــوين الشــبكة المغر يــة للحاضــنات واإلنتشــار  حيــ  َتســتهدف هــ؛ه الشــبكة َدعــم          

ــع  المشــروعات الُمبدعــة مــن خــالل َتقــديم حــوافز لإلنطــالق، باإلضــافة إلــى َتقــديم خــدمات الَتتُب
والُمرافقة من طرف إحدَ  الحاضنات العاملـة فـى الشـبكة، كمـا َتضـع هـ؛ه الشـبكة رأسـمالها فـى 

ملــة المشــروعات الُمبدعــة بواســطة عالمــة الجــودة التــى َتمنحهــا الشــبكة، كمــا َتســعَى خدمــة حَ 
أصـحاب المشــروعات، الُممـولين، الجامعـة، مدرســة  {الشـبكة إلـى إقامـة عالقــات ُمتبادلـة بـين: 

ُمؤسسـات جامعيـة وحاضـنات للُمقـاوالت َيعكـر  7، وُهنـاك (3)(}للُمهندسين الُمستقبلة للحاضـنة
ًــبكة حاضـنات الُمقـاوالت فـى علـوم اإلعـالم بالمدرســة  {اج الُبعـد الُجغرافـى وهـى: َتوزيعهـا إدمـ

، مركــز حاضــنات تصــاالتللبريــد واال  الــوطنيالوطنيــة العليــا للمعلومــات، َتحليــل الــُنظم والمعهــد 

                                                

 -وللمز د م  التفاصيل فى هرا السلاق يم   الرجوع إلى: (1)
، الملتقــى " دور االســتثمار فــى المؤسســات الَصــغيرة والُمتوســطة فــى ُمواجهــة الَتحــديات" ريــد، د/ قــدى عبدالم -

 ُفرص االستثمار بوالية درداية ودور المؤسسات الَصـغيرة والُمتوسـطة: الواقـع والَتحـديات" الوطن  اروا حوا 
 .6، صـــــ 2006(، مارس، الرزائر، 3 – 2،  ومى  "

اقتصاد " ، حوا مـمومر " الـ؛كـاء االقتصادي فــى خـدمـة ُمنظمة األعمال" خليل، د/ أحــالم صـوعـبــدلــى، د/ عــبـدالــرزاق  )2(
ــة االقتصــادية "، المــمومر اليلمــ  الــدول  الســنوى الخــامس، كللــة اليلــوم اندار ــة وااقت ــاد، جاميــة  المعرفــة والَتنمي

 .13ــــ ، صـ2005(، إصر ل، وونس، 28 – 27الز تونة،  ومى  
الفلسـفة المغر يــة: مـا بعــد العـرو  والجــابر : سـؤال الكونيــة " د/ عبـدالحلل، عبلـة أحمـد، د/ عبــداليز ز صومسـهولى،  )3(

 .190 – 151، ص 2009(، القاهرة، 23، مرلة أوراق فلسفلة، اليدد  " والُمستقبل
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الُمقــاوالت بكليــة العلــوم الســماللية، مركــز حاضــنات األعمــال بكليــة العلــوم والـِتـقـنـــيات، الـمـركـــز 
 . (1)(}لجـامعـى لمـحـ  دكـالة بـكلية العلوم، محضن كلية الحقوق ا

  -:َتجِر ة المملكة العر ية السعودية: ثامنا   
برنــام  اللجنــة  {بالَتعــاُون مــع:  }مدينــة الملــك عبــدالعزيز للعلــوم والِتكنولوجيــا  {أنشــلت:     

والِتكنولوجيــا لِبنــاء إتصــال  حاضــنة للعلــوم }لغر ــى آســيا: " اإلســكوا "  االجتماعيــةو  يةاالقتصــاد
إلى ُمنتجات، وقد أخ؛ت:  (R & Dبين الصناعة وَتحويل األفكار الناتجة من الَبح  والَتطوير )

ـــك فهـــد  { ــــشاء:  }جامعـــة المل ـــادة إلن ـــق  }حاضـــنة أعمـــال  {الري ـــى َتحســـين وَتطبي َتهـــدف إل
 (2)الُمواصفات على الُمنتجات والخدمات فى الصناعة وقطاعات األعمال. 

ــأل ِخطــب إلنشــاء حاضــنات فــى الُمــدن الر يســية   بـــاإلضافة إلــى أن الِقطــاع الخــاص لدي
 . (3)(}الرياض للِتجارة، الظهران للبتروكيماويات، جدة لـلبيئة وَتحلية المياة {َتشمل: 

  -:َتجِر ة ليبيا: تاسعا   
ــِ؛راع  ومراكــز األعمــال (Les Incubateurs de gestionُتَعــد إدارة الحاضــنات )       الفنــيال

للمشــروعات الَصــغيرة والُمتوســطة  حيــ  أن هــدفها األساســى َنشــر ثقافــة الريــادة  الــوطنيللبرنــام  
والُمسـاهمة ِبَشـكل  (La Culture de l'entrepreneuriat et de la créativitéواإلبـداع )

، الـوطني االقتصـادأساسى فى إطـالق مشـروعات َصـغيرة وُمتوسـطة يكـون لهـا َدور َبـارز فـى َتنميـة 
علـى الـ؛ات  االعتمـاد، وَترسـيخ ثقافـة (Les Offres d'emploiباإلضافة إلى َخلـق ُفـرص َعمـل )

واإلبداعيـة لـدَ  طلبـة الجامعـات والمعاهـد الُعليـا، والُمسـاهمة فـى  بتكاريـةاالاألفكـار  احتضـانوذلك ب
ـــة، وَتقـــديم الخـــدمات اإلستشـــارية والَتـــ ــمة َتحويلهـــا إلـــى مشـــروعات ريادي دريد للمشـــروعات الـقا ــ
ــدة وهـى:  ــتاح عـددا  مــن الحـاضــنات الجدي ــم إفـت حاضـنة أعمـال المـرأة، حاضـنة  {والـجـديـدة، حيـ  َت

. وفــى إطــار }أعمــال ِتقنيــة المعلومــات، حاضــنة أعمــال الِتقنيــات الزراعيــة، حاضــنة جامعــة بنغــاز  
لالزمة لَتـوطين مشـروعات َصـغيرة وُمتوسـطة ُمباًـرة الَتوُجأل َنحو الالمركزية وَتقديم الخدمات الفنية ا

ــع  9  فقـد َتـم َتلسـير }ليبيـا  {إلى ُكل المناطق فى:  مراكـز أعمـال جديـدة أخـ؛ا  فــى اإلعتبـار الـَتوزي
ــة ) ــى الَتعــاُون الفعــال مــع المجــالر المحلي ــافة إل ــى، باإلضـ  Les Conseilsالُجغرافــى والـُسكانـ

                                                

ــانون: اإلستـــنساخ البشــر " د/ مـــحمد بــازى،  )1( ـــِتكنولوجيا والق المرلــة الم ر لــة لالقت ــاد والقــانون "،    نموذجــا  جـــدل ال
، صــ 2002(، كللة اليلوم القانونلة وااقت ادية وااجتما لة، جامية الفا،ى  لاك، الم ـرب، 37الُمقارن، اليدد  

101 – 118. 
، " أساسى لتوطين وَتطوير الِتقنيةالمنظومة الوطنية للعلوم والِتقنية واالبتكار: مطلد " د/ عبدهللا صــ  أحـمــد الــرشــيـد،  )2(

 .65، صـ 2007الر اك، المملمة الير لة السيودية، "،  َتطوير وَنقل الِتقنية" حوا ندوة 
  -وللمز د م  التفاصيل فى هرا السلاق يم   الرجوع إلى: (3)
"،  ملكـة العر يـة السـعوديةرأل المال المخـاطر: َنمـوذج واعـد لتمويـل المشـروعات الرياديـة فـى الم" محـمد جيد الناصـر،  -

 .91 – 1، ص 2012رجالة ماجستير، جامية انمام محـمد ص  جيود انجالملة، الر اك، السيودية، 
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locaux) ــ ــوفير مـقـ ــدولة الليبيــة، وجــار  العمــل علــى َتجهيــز هــ؛ه مــن حيــ  َت ر َتـــؤول مـلكـيـتـــأل لـلـ
  (1) .المراكز بـالـُمـعـدات واألجـهـزة الـالزمة، وَتـوظيـف الـكوادر الَبشرية الُمؤهلة والُمدر ة لَتشغيلها

  -َتتمثل فى: }ليبيا  {فى:  }حاضنات األعمال  {كما أن األهداف التى ُتقِدمها:       
 Laعلـى الــ؛ات ) االعتمـادوَنشـر ثقافـة  (L' entreprenariatعزيـز ُروح الُمبـادرة )تَ * 

Culture de l'autonomie)( باإلضــافة إلــى َخلــق  Le Créer) ( جيــل جديــدLe 

Nouvelle génération) ( من الرياديينLes Entrepreneurs) . 

ــــالُفرص *   (Les Opportunités d'investissementية )االســــتثمار الَتعريــــف ب
 الُمتاحة.

 والَرفع من ُفرص َنجاحها وَتطويرها.  (Les Projetsَتحسين نوعية المشروعات )* 

 وَتطوير مهارات األفراد لَتلهيلهم على الَعمل وإدارة المشـروعات.  احتضان* 

وَتلسـير مشـروعات جديـدة  (Le Taux de dégringoladeَتقلـيص ِنسـبة الَتعُثـر )* 
(rojetsLes Nouveaux p) أو ( َتوسعة مشروعاتLes Projets)  :قا مة، كما َتتمثـل
  -:(2)بيانأل التاليالتى ُتقِدمها الحاضنات فى  }الخدمات  {

  وِدراســــات الجــــدوَ  (Les idéesاألفكــــار ) (Le Développementَتطــــوير )* 
 . وِخطب الَعمل (Les Études de faisabilité) يةاالقتصاد

   باإلضافة إلى الَتدريد. يةاالقتصادلقطاعات الَر ب مع ُمختلف ا* 

 الَتوجيأل لمصادر الَتمويل المناسبة والَر ب مع الُمؤسسات الـَتـمويلية. * 

 . (Les Projets prometteursللمشروعات الواعدة ) حتضاناال* 

  باإلضـافة (Les Projetsما َبعد َتـــلسير المشـروعات ) (Les Servicesخدمات )* 
، (Les Contraintesالُمعوقـات ) {ة المشاريع القا مة، كما َتتمثـل كـال  مـن: إلى َتوسع
 (Les Incubateurs d'entreprisesالتـى ُتواجـأل حاضـنات األعمـال ) }الُصـعو ات 
 -بيانأل: التاليفى  }ليبيا  {فى: 

عدم وجود دليل إجراءات وَمنظومة َعمـل موحـدة  باإلضـافة إلـى عـدم وجــود * 
 للبرنام .  (Le Travail de visionُرؤية َعمل )

 . }المناطق الليبية  {ُسوء الوضع األمنى فى بع : * 

                                                

، " حـاضــنـات األعــمال ودورهــا فــى َدعــم وُمـسـانــدة الـمـشــروعــات الَصغيرة والُمتوسطة" د/ جماا حامد على هندى،  )1(
 .575 مرجع جب  ذكره، صـــــ

 -وللمز د م  التفاصيل فى هرا السلاق يم   الرجوع إلى: (2)
حاضــنات األعمــال ودورهــا فــى دعــم وتطــوير الَبحــ  " د/ خالـد الهــادى محـــمد الر ــانى، د/ فر ــدة عنمــان الــز  ،  -

ـــا (، عـــدد خـــاص، كللـــة ااقت ـــاد واليلـــوم 3مرلـــة اليلـــوم ااقت ـــادية والسلاجـــلة، المرلـــد  "،  العلمـــي فـــى ليبي
 .31 – 8، صــــ 2015لسلاجلة، جامية الز تونة، صنى وليد، ليبلا، ما و، ا
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 عدم وضوح ُرؤية وآلية للَتمويل وَتجاوب المصارف. * 

 . }مراكز األعمال  {بـ:  (Les Équipementsِقلة الَتجهيزات )* 

 إيقاف صرف الُعهد المالية لُمجابهة مصاريف الدورات التدريبية. * 

 التلُخر فى صرف ُمستحقات الُمدر ين الُمتعاونين. * 

 عدم وجود ُخطة تدريبية لَتطوير العاملين بالحاضنات. * 

 . }الـحاضنات  {عدم إستكمال الكادر الوظيفى لبع : * 

 الـِتقـنية فى الَتواُصل والحصول على المعلومة.  استخدامِقلة * 

للَصـــرف علــــى  (Le Capital initialعــدم وجـــود رأل مـــال َمـبد ـــى )* 
 . }المشاريع المحتضنة  {المرحلة الـَتلسيسية لـ: 

  والُمسـاهمة فـى الفنيعدم وجود لجان إستشارية بالحاضنات لَتقديم الَدعم * 
 َتقديم أفكار المشروعات الَصغيرة والُمتوسطة. 

ــات  انتهــاءَتتطلــد طبيعــة َعمــل حاضــنات األعمــال وجــود مــوظفين َبعــد *  أوق
  األمــر الــ؛  (Les Heures de travail officiellesلرســمية )الَعمـل ا

 للَعـمل.  }عدد الساعات اليومية  {َيتعارض مع: 

َتـسهيالت من ُمؤسسات الدولة لـَدعم الـمــشروعات  أوعدم وجود أ  حوافـز * 
 . Les Projets incubés)) (1)الُمحتضـنة 

  -:َتجِر ة الجزا ر: عاًرا   
عندما أصدرت  }الجزا ر  {حاضنات األعمال فى الظهور على أرض الواضع فى:  فكرة َبدأت         

ــنِظم َعمــل حاضــنات األعمــال، حيــ  َنــص  2003لســنة  3الحكومــة المرســوم الَتنفيــ؛  رقــم  الــ؛  ُي
كل الملكية، فقد تكون ملكية الحاضنة ملكية عامة  ًَ خاصة، باإلضافة إلى أن نـوع  أوالمرسوم على 

ال، كمـا  أمِتجار  بغ  الَنظــر عمـا إذا كانـت َتهـدف إلـى َتحقيـق ر ـح  أون صناعى نشاطها قــد يكو
مشروع، كما َتتخرج الُمؤسسة  } 50 – 20 {حدد عدد المشروعات الَصغيرة داخل الحاضنة ما بين: 

َتعتمــد  }الجزا ــر  {، حيــ  أن مصــادر َتمويــل الحاضــنات فــى: ًــهرا   } 36 – 18 {الُمحتضــنة َبعــد: 
ــَى َدعـــم (2)دوليـــة أوســـاعدات العموميـــة ســـواء كانـــت محليـــة علـــى المُ  ــما أن الجهـــات التـــى َتتولــ ، كــ

                                                

 -وللمز د م  التفاصيل فى هرا السلاق يم   الرجوع إلى: (1)
 الَتدريد فى مجال المكتبات والمعلومات بالجماهيرية الليبية أمل فى ِبنى كفاءات ُمتطورة" د/ مبروكة عمر محير  ،  -

(، الرمعلة الم ر ة للم تااة والميلوماة، القاهرة، 1(، اليدد  6الم تااة والنشر، المرلد  ، مرلة عال، الميلوماة و "
 .112 – 88، صــــ 2004 وليو، 

اقتصـاد " ، حـوا مـمومر " الـ؛كـاء االقتصـادي فـــى خـدمــة ُمنظمـة األعمـال" د/ عبدالرزاق خليل، د/ أحالم صوعبدلــى،  )2(
 .9"، مرجع جب  ذكره، صـــ  المعرفة والَتنمية االقتصادية
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ــَصغيرة والُمتوسـطة الُمنضـمة للحاضـنات فـى:  وكالـة َترقيـة وَدعـم  {هـى:  }الجزا ـر  {المشروعات ال
د َدورا  . ومـن الجـدير بالـ؛كر  أن الحاضـنات َتلعـ}، الوكالة الوطنية لَدعم وَتشغيل الشباب االستثمار

، فقـد َبلـو َعـدد المشـروعات }الجزا ـر  {هاما  فـى زيـادة عـدد المشـروعات الَصـغيرة والُمتوسـطة فـى: 
خـالل عـام  590.515نحـو  (Les Petites et moyennes entreprisesالَصـغيرة والُمتوسـطة )

ألـف  650 ، ُثـم وصـل إلـى َنحـو2010خالل عام  618.515، ُثم إزداد العدد إلى أن َبلو َنحو 2009
 %94مليون عامل، أ  ما ُيمِثل َنحـو  1.6، وَيعمل به؛ه الُمؤسسات َنحو 2012ُمؤسسة خالل عام 

مـن مجمـوع إنتـاج الِقطـاع الخـاص  %52من عدد العاملين فـى الُمؤسسـات الوطنيـة األخـر ، ونحـو 
 (La Valeur ajoutée totaleالقيمـة الُمضـافة ) إجمـاليمـن  %35خـارج المحروقـات، وَنحـو 

  L' Algérie)( {.) (1)الجزا ر  {فى: 

  -الِدرول الُمستفادة من الَتجاِرب والِخبرات الدولية فى حاضنات األعمال فى مصر:: ثالثا  
بطريــق  إمــا  َتتلقــَى ُمعظــم الحاضــنات فــى الَتجــاِرب الَســابقة َدعمــا  حكوميــا  الــَدعم المــالى* 

 أوَتمويــل المشــروعات الَتابعــة  أوة الَنشــا، ُمباًــر مــن خــالل َتقــديم الَتمويــل الــالزم لُممارســ
َضـمان لـدَ  الـُمؤســسات الماليـة  أوَبطريق دير ُمباًر مـن خـالل َتقـديم الحـوافز الضـريبية 

Les Institutions financières)) (2) . 

، حيـ  } العلمـيالجامعـات، مراكـز الَبحـ   {  من خالل َر ب الحاضنات بـــ: الفنيالــَدعــم * 
 األمر يـكاد يكون عاما  فى َجميع الَتجاِرب الـَسابقة. أن ه؛ا 

 Les  كما هو الحال فى الَتجاِرب األمريكيـة )الُجغرافى والقطاعى ِبَشكل ُمتوازن  نتشاراال * 

Expériences américaines)  .واإلسترالية لَتحقيق الَتنمية اإلقليمية الُمتوازنة 

وَر ـب الـمشــروعات  (Les Incubateursات )  لـَدعم الحاضـنوجود إستراتيجية حكومية* 
 كما هو الحال فى الَتجِر ة اإلسترالية.  االستراتيجيةالُمحتضنة بـهــ؛ه 

أصــحاب األفكــار الِتكنولوجيــة  حتضــانال األولــىَ   وجــود نــوعين مــن الحاضــنات فــى فرنســا* 
َتـوُصـلـهـــم أصـحاب المشـروعات بعـد  حتضـانال والثانيـةللوصول إلـى ُمنـت  قابـل للَتسـويق، 

إلى ُمنت  جديد والُمساعدة على َتطبيقأل وَتسويقأل، وهو ما إستفادت منـأل الَتجر ـة الماليزيـة، 

                                                

 -وللمز د م  التفاصيل فى هرا السلاق يم   الرجوع إلى: (1)
ـــــر" د/ ماــــارك صاللبــــة،  - مـرــــــلة عــلـــــوم ااقت ــــاد والـتسـيـــــير والتـرـــــارة، الـيـــــدد "،  حـاضـنـــــات األعـــــمال فـــــى الـجــزا ـ

ـــــــ 2006علــــــوم التســــــيير، جاميــــــة الرزائــــــر، الرزائــــــر، (، كــليـــــــة اليــلـــــــوم ااقت ــــــادية واليــلـــــــوم الــترـــــــار ة و 15  ، صــــ
7 – 22. 

 -وللمز د م  التفاصيل فى هرا السلاق يم   الرجوع إلى: (2)
 رأل الـمال الـمخاطر: َنموذج واعد لتمويل المشروعات الريادية فى المملكة العر ية السعودية" محـمد جيد الناصر،  -

 .85مرجع جب  ذكره، صـــ "، 
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ُمؤسسـة اإلبـداع لـَدعم مرحلـة مـا قبـل اإلنتـاج، مراكـز  {مجموعات وهــى:  3حي  ُيوجد بها 
ت المشــــروعات الــــتى َوصـــلت إلـــى مرحلـــة الَتطبيـــق العملـــى إلبـــداعاتهم، ُمؤسســـا احتضـــان

المشروعات لَدعم المشروعات التى َتقـوم بـاإلنتاج الـفعلى إذا ما َواجهت ُصعو ات وُمعوقـات 
{  . 

  كمــا فــى الَتجِر ــة الفرنســية، حيــ  َيســمح للـــمشروعات َتقــديم خدمــة الَتعاُقــد مــن الخــارج* 
 فى مواقعها الخاصة.  (Les Incubateursبَتلقِى خدمات الحاضنات )

  فالحاضنات ليست ُمجرد مكان للمشروعات، ولكنهـا َتــسعَى إلـى ُمواتيةَخلق بيئة أعمال * 
 . (Un environnement de travail favorableَخلق بيئة َعمل ُمواتية )

 إلـى واقـع ملمول.  }األفكار  {  لَتحويل: الـَر ب بين األعمال والِتكنولوجيا* 

مــن خــالل  أومــال المخــاطر   كُمؤسســات رأل الوجــود َدعــم مــن جانــد القطــاع الخــاص* 
 . (Les Incubateursالـمـشروعات الكبيرة الُمرتبطة بـنشا، الحاضنات )

بكة عالقات و *  ًَ ديـر رسـمية سـواء كــانت  أو  رسـمية بالُمؤسسـات األخـر   اتصاالتخلق 
مراكــز أعمـــال  أو (Les Institutions d'infrastructureمـؤســـسات بنيــة َتحتيــة )
 لـَر ب بينها و يـن المشروعات الُمحتـضنة. ومـشروعات ُكبرَ  ل

التـى َتمتلكهـا النسـاء كمـا  (Les Projets  لـَدعم المشـروعات )إنـشـاء حاضنات خاصة* 
 . }الواليات المتحدة األمريكية، األردن  {فى َتجر تى: 

 . (1)  كما فى َتجر ة مدينة اإلنترنت فى ُدبىإنشاء حاضنات للِتجارة اإللكترونية* 

، حيـ  }الكويـت  {  كمـا هـو الحـال فـى َتجِر ـة: تصال بالُمؤسسات الدولية ذات الصلةاإل * 
َطلبــت الهيئـــة العامــة للَتعلـــيم الَتطبيقــى والَتـــدريد مـــن ِعــدة جهـــات دوليــة وإقليميـــة َتقـــديم 

ــام  المعونــة  ســتفادةُمقترحــات لال ــة للحاضــنات وِ رن ــة الوطني ــة األمريكي منهــا وهــى الجمعي
 معية المصرية لحاضنات المشروعات الَصغيرة. األلمانية والجـ

                                                

 -مز د م  التفاصيل فى هرا السلاق يم   الرجوع إلى:ولل (1)
العناقيــد الصــناعية والَبحــ  والَتطــوير وحاضــنات األعمــال " أحمـد ياجــر أحمــد عــالم،  -

 .  385 – 384، مرجع جب  ذكره، صـــــ " كإستراتيجية لَدعم األداء التنمو  لمصر

، حوا ندوة " جـســر الَتـواُصــل األقوَ  بين الَبح  العلمي والصناعة الحـاضـنـات الـِتكـنـولـوجــية" د/ جــامـر الـدقــاق، * 
 – 1، صـــــ 2007نـوفمبر،  22دمشـ ، جـور ا، "،  أهمية الَبح  العلمي والَتطوير الِتكنولوجي فـى مجـال الصـناعة" 
33. 
، " ع القطـاع فـى مصـرالـدور االقتصـادي لقطـاع البحـوا العلميـة مـع اإلًـارة ألوضـا" د/ عبدالااجا وفا محـمد، * 

 . 32مرجع جب  ذكره، صــــ 

ـــد الــرشــيـــد، *  ـــ  أحـمـ ــار: مطلــد أساســى لتــوطين وَتطــوير " د/ عبــدهللا صـ المنظومــة الوطنيــة للعلــوم والِتقنيــة واالبتك
 .62مرجع جب  ذكره، صـــــ "،  َتطوير وَنقل الِتقنية" ، حوا ندوة " الِتقنية
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  -َدور الدولة فى َدعم وَتمويل حاضنات األعمال:: رابعا  
التـى َتـم دراسـتها  (Le Commerce internationalلقد َتبـين مـن الِتجـارة الدوليـة )        

ـــك  فـإنـــأل يَ  ــوفير الــَدعم لحاضــنات األعمــال. لـ؛ل لــزم أن َتقــوم أن الَدولــة َقامــت بــَدور هــام فــى َت
  -الدولة بِعدة أمور هامة لَضمان زيادة فـاعـلـية نـشـا، الحاضنات، ومن ذلك ما يلى بيانأل:

 {  َينبغــى َخلــق منــاخ َتشــريعى ُمال ــم لَتطــُور حاضــنات األعمــال فــى: السياســة الَتشــريعية* 
ُســلطات التـى ُتصـِدرها ال (Les Règlementsعلـى أن َتتسـم اللـوا ح والَتنظيمـات ) }مصـر 

العامة بالَبساطة والُبعد عن الَتعقيد، َفضال  عـن َتـوفير مزيـد مـن األمـان فـى نشـا، الحاضـنات 
(Les Incubateurs)   َمـن خـالل اإلًـراف النسـبى علـى إدارة الحاضـنات بَشـر، أال َيــتعد

 . (1)ذلك إلى الَتدُخل فى سير آلياتها وعرقلة مسيرتها

إقراضـها، كمـا أن الحكومـة  أوالُمباًـر فيهـا  االسـتثمارل   مـن خـال الُمساهمة فـى الَتمويـل* 
الصـندوق  {المصرية ُتقـِدم َدعمـا  ماليـا  ُمباًـرا  للمشـروعات الَصـغيرة والُمتوسـطة مـن خـالل: 

، إال أن إســلوب اإلقــراض الــ؛  َيتبعــأل الصــندوق قــد َترتــد عليــأل َتحويــل }للَتنميــة  االجتمــاعي
ــة  ــة ديــر َمدين ــة للصــندوق، بســبد إرتفــاع الشــباب مــن طاقــة عاطل إلــى طاقــة عاطلــة َمدين

، وُهنـا }للَتنميـة  االجتمـاعيالصـندوق  {ُمعدالت الفشل فى المشروعات الُممولة من جاِنــد: 
وخفـ   (Les Projetsَيظهـر َدور الحاضـنات كلحــد ا ليـات الهامـة لُمتابعـة المشـروعات )

 ُمعدالت فشلها. 

  حيـ  َيصـُعد علـى ص المشـروعات الَصـغيرة الُمحتضـنةإنشاء ُسـوق ُموازيـة لَتبـاُدل ِحصـ* 
، ممـا ُيـمــِثــل عا قـا  }ُبورصـة األوراق الماليـة  {المشـروعات الَصـغيرة الُمحتضـنة الَنفـاذ إلـى: 

أمام َتسييل ِحصص الُمساهمين فيها، فقد يكون مـن الُمال ـم إنشـاء ُســـوق حـاضـنــة لُمــبادلة 
 . }فرنسا  {َتم فى:  ِحصص ه؛ه المشروعات على درار ما

  فالَدولــة ُيمكنهـــا أن ُتقــِدم َضـــمانا  للَتمويــل الُمقـــدم عــن طريـــق حاضـــنات َضــمان الَتمويـــل* 
األعمال للمشروعات الَناًـئة َتشـجيعا  للمشـروعات الَصـغيرة بِصـفة عامـة وللحاضـنات بِصـفة 

ة ِعـــــدة ، حيــ  أنشــلت الحكومــة الفرنســي}صــناديق الضــمان الفرنســية  {خاصــة علــى دــرار: 
الشـركة الفرنـســية  {ومـن أهمهـا: ، (Les Projetsصـنـاديــق لــَضمان َتمويـل المشـروعات )

 . 1982الُمنشلة عام  }لـَضـمان َتمويل المشروعات 

                                                

 -ى هرا السلاق يم   الرجوع إلى:وللمز د م  التفاصيل ف (1)
، مرجـع " الدور االقتصادي لقطاع البحوا العلمية مع اإلًارة ألوضاع القطاع فى مصر" د/ عبدالااجا وفا محـمد،  -

 42جب  ذكره، صــــ 
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  مـن خـالل َر ـب المشـروعات التابعـة َتحويل الُمجمعات الصناعية إلى حاضنات أعمـال* 
القريبـة مـن مواقعهـا لَيتـولَى  العلمـيالَبحـ  بها باألجهزة الُمتخصصـة بالجامعـات ومراكـز 

ــ؛ وَتصــنيع ُمنتجــات هــ؛ه  ــة اإلًــراف وُمتابعــة ُخطــوات َتنفي ــراء والُمتخصصــين عملي الُخب
مان نجاحهـــا، باإلضـــافة إلـــى الَتنســـيق مـــع مــــراكز  (Les Projetsالمشـــروعات ) لَضـــ

 Les) الـَتـدريـــــد المتخصصــــة للقيــــام بَتــــدريد وَتلهيــــل أصــــحاب هــــ؛ه الـمـــــشروعات

Projets) :الــــصندوق  {، كمـــا يـــتم الـَتـمــــويل مـــن خـــالل صـــندوق خـــاص باإلتفـــاق مـــع
 والُمؤسسات الَتنموية األخر .  }للَتنمية  االجتماعي

َطبيعــة الصــناعات الُمقامــة فــى  {  مــن خــالل: المشــروعات الُمحتضــنة اختيــارَتحديــد أولويــات * 
ُقر ها من المـوارد الر يسـية والمـواد الخـام الالزمـة  الحاضنة وَمدَ  ُمال متها للمكان من حي  َمد َ 

ــدَ  اإلنتــاجيلُمباًــرة نشــاطها  الصــناعات التــى َتقــع خــارج الحاضــنة مــن الُمنتجــات  اســتفادة، َم
الصناعات  استفادةوالخدمات التى سوف َتقوم بإنتاجها الصناعات الَصغيرة الُمقامة داخلها، َمدَ  

التى  (Les Services et produitsة مـن الخدمات والُمنتجات )الَصغيرة الُمقامة داخل الحاضن
ــمصانع الموجــودة خــارج الحاضــنة  ــل }ُتنِتجهــا الـ ــم  َتحقيــق رابطــة الَتكاُم ــاجي. ومــن َث ــين  اإلنت ب

 . (1)المصانع الجديدة داخل الـحـاضـنـة و ين المصانع القـديمة وخارجها

  -اضنات األعمال فى مصر:َدور الُمؤسسات المالية فى النهوض بح: خامسا  
َيجــد أال َيعتمــد َتمويــل المشــروعات الَصــغيرة الُمحتضــنة علــى معــايير الَتمويــل الَتقليديــة    

الَنظــر إلــى  أو (Les Garanties en natureالتــى َتشــتر، عــادة َتقــديم ضــمانات َعينيــة )
بطبيعتهـا هـ؛ه َتفتقـد  (Les Projets، حيـ  أن هـ؛ه المشـروعات )الماضيَنتا   المشروع فى 

المعايير. ل؛لك  َيجد الَنظـر إلـى ضـمانات مـن نـوع جديـد َتنُظـر إلـى ُمسـتقبل هـ؛ه المشـروعات، 
ُمفيـدة. لـ؛لك   يةاقتصـادحي  َتهدف أساسا  إلى الَتلُكـد مـن أن الَتمويـل الُمقـدم ُيسـتخدم بطريقـة 
ـــة كُمؤسســـات:  ـــر َتقليدي ـــل دي ـــب الحاضـــنات بُمؤسســـات َتموي ـــزم َر  مـــال المخـــاطر، رأل ال {َيل

  -:(2)التاليلما ُتحققأل من مزايا على الَنحو  }ًـركــات الـَتـلجير التمويلى 
  إن المشــروعات التــى الَتنســيق بــين حاضــنات األعمــال وُمؤسســات رأل المــال الُمخــاطر* 

َتدعمها الحاضنات إنما هى مشروعات جديدة َتتسـم بدرجـة عاليـة مـن الُمخـاطرة لمـا َتنطـوَ  

                                                

 -وللمز د م  التفاصيل فى هرا السلاق يم   الرجوع إلى: (1)
مل اختيار موقع المشروع الَصغير فى البالد العر ية: دراسة عوا" د/ كاجر ن ر المن ور، د/ نظام موجى جو دان،  -

 306، مرجع جب  ذكره، صـــــ " حالة األردن
، مرلــة " اقتصــاديات الصــناعات الَصــغيرة وَدورهــا فــى َتحقيــق الَتصــنيع والَتنميــة" د/ صـفوة عبدالســالم عــوك هللا،  )2(

، صــــ 1994، كللة الحقوق، جامية عي  شمس، القاهرة،  نا ر، (1(، اليدد  36اليلوم القانونلة وااقت ادية، المرلد  
293 – 365. 
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وُمحاولــة َتطبيــق أفكــار جديــدة. لــ؛لك  فــإن إســلوب الَتمويــل  التكنولــوجي البتكــاراعليــأل مــن 
الُمال ــم لهــا َيجــد أن َيعتمــد علــى الَنظــرة إلــى ُمســتقبلها أكثــر مــن ماضــيها، والُترِكيــز علــى 
المعايير الَنجاحة الُمتوقع ُحدوثها فى الُمسـتقبل. فضـال  عـن ذلـك  فـإن إسـلوب السـداد َيجـد 

ى الفوا ــد، وإنمــا علــى فــا ق القيمــة الُمتوقــع حدوثــأل، حيــ  أن هــ؛ا َيتفــق مــع أال َيعتمــد علــ
إســلوب ُمؤسســات رأل المــال المخــاطر التــى ُتقــِدم اإل تمــان للمشــروعات الَناًــئة، والتــى ال 

إكتفــاءا  بَتوُقــع َنتا جهــا فــى  الماضــيَتمتلــك ضــمانات َعينيــة ولــير لهــا َنتــا   إيجابيــة فــى 
مويــل مــن خــالل الُمشــاركين فــى رأل مــال المشــروع ممــا ُيزيــد مــن رأل الُمســتقبل، وَيــتم التَ 

مالأل، وَتعتمد فى سداد رأسمالها على بيع أسُهـمـها فى المشروع ُمستفيدة من فا   القيمـة 
 . (1)الُمتحقق

وُمؤسسـات رأل المـال المخـاطر   (Les Incubateursَفُيمكن الَر ب بين الحاضـنات )
ًـيح المشـروعات التــى َيتوقـع نجاحهـا فــى الُمسـتقبل، باإلضـافة إلــى بحيـ  َتقـوم الحاضــنات بَتر 

َتحقيـــق فـــا   قيمـــة ُمرتفـــع، لَتقـــوم ُمؤسســـات رأل المـــال الـمـخــاطــــر بَتـمـويـلهــــا مـــــن خـــــالل 
 (Le Styleمــن نجاحهــا فــى الُمســتقبل، حيــ  أن هــ؛ا اإلسـلـــوب ) ســتفادةالُمشــاركة فيهــا، واال

  -:(2)مهاُيحـقق ِعدة فوا د ومن أه
ُيساِعد فى َحل ُمشِكلة عدم الحصول علـى الَتمويـل مـن ُمؤسسـات الَتمويـل الَتقليديـة * 

التى َتعتمد على المعـايير الدوليـة فـى اإلقـراض والتـى دالبـا  مـا تكـون ديـر ُمتـوفرة فـى 
 ات الِتكنولوجيــــــــــة الجديــــــــــدة االبتكــــــــــار المشــــــــــروعات الصــــــــــغيرة القا مــــــــــة علــــــــــى 

(Les Nouvelles innovations technologiques) . 

 Laمن خالل الُمشاركة ) (Le Capitale du projetزيادة رأل مال المشـروع )* 

Participation)  فى رأل مالأل ولير على أسال اإلقراض الـ؛  ُيزيـد مـن األعـبــاء
 بقرض ُتمكنأل من الحصول عليأل.  بدايتألالـمالية للمشروع فى 

 مة ال؛  َيتوقع حدوثأل فى الُمستقبل.  أن َيتم السداد عن طريق فا   القي* 

  ُيمكــن مــن خــالل الحاضـــنات أن َيــتم الــَر ب بـــين َر ــب الحاضــنات بالمشــروعات الُكبـــر َ * 
المشــروعات الُكبــرَ  والمشــروعات الُصــغرَ  ســواء كانــت َتقــوم بإنتــاج ُمســتلزمات َتــدُخل فــى 

ت الُكبـرَ  مـن خـالل عمليـات أنها َتقوم بعمليـات ُمتممـة للمشـروعا أوُمنت  المشروع الكبير 
يح بع  المشروعات الَصـغيرة ذات الِصـلة  الَتشطيد والَتجميع، بحي  َتقوم الحاضنات بَتًر

                                                

، مرلـة شـئون عر لـة، " اإلتجاهـات العلميـة العالميـة الحديثـة والبحـ  العلمـي: َنظـرة أوليـة" د/ جلمان رشــيــد جـلـمان،  )1(
 .83ـــــ ، ص1994(، جامية الدوا الير لة، ارمانة اليامة، القاهرة،  ونيو، 78اليدد  

، دار الهـانى للبااعـة، القـاهرة، " َتمويـل االسـتثمارات فـــى مـجـــال الـنـقـــل الــجـــو  " د/ عــبـيــد عـــلى أحــمــد الـحرـــازى،  )2(
 .417، صـــ 1994
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بالُمساعدة فى َتمويلها على أن َيتم السداد بصـورة َعينيـة  األخيرةبالمشروعات الكبيرة لَتقوم 
ـــبي ــالزم للمشــروع الك ــاج المشــروع الَصــغير ال ــير فــى صــورة مــن خــالل ِحصــة مــن إنت ر ول

َنقدية، وَيرتبب َسداد اإل تمان بَتسويق الُمنتجات مما ُيحقق فوا ـد عمليـة ُتقِلـل مـن المشـروع 
 . عندما َيتعـثر تسويق ُمنتجاتأل

ــلجير الَتمــويلى*  ــب الحاضــنات بُمؤسســات الَت ــر: َر  ــلجير الَتمــويلى  {  ُيعتب مــن  }نظــام الَت
هـ؛ا  اسـتخدامأن َيتم َتمويل المشروعات الُمحتضـنة ب أساليد الَتمويل الُمستحدثة، كما ُيمكن

والُمســتلجر  }الحاضــنة  {اإلســلوب لمــا ُيحـــققأل مـــن مـــزايا لُكـــل مــن الُمــؤجر الُمـتمثـــل فــى: 
َعقـد مـا بـين  {، حــــي  ُيعـرف الَتلجير الَتمويلى بلنأل: }المشروع الُمحتضن  {والُمتمثل فى: 

ـــستمر عــاد ـــستلجر َي ــة  اإلنتــاجية طــوال الَعمــل الُمــؤجر والُم لألصــل، وُتغطــى القيمــة الحالي
لَمـدفوعات اإليجـار ُثــم ذلـك األصــل مـع َتحُمــل الُمسـتلجر جميــع المخـاطر الُمتعلقــة بـأل، وهــو 

َنقـل ملكيـة  أوالُمدة ُيمكن َتجديده مع خف  ُمعدل اإليجار  انتهاءو َعقد دير قابل لإللغاء، 
  -:(1)بلنأل }ِنظام الَتلجير الَتمويلى  {، كما َيتسم: }د األصل إلى الُمسـتلجر بَثمن ُمناسـ

  َينقل إلى الُمسـتلجر َحـق إسـتعمال األصـل دون َتملكـأل  بينمـا َتنُظـر الملكيـة للُمـؤجر حتـى
الَعقــد، كمــا أنــأل ُيجيــز الملكيــة لَعقــد إنتقالهــا إلــى الُمـــستلجر ُمـــقابل ِســـعر ُمـــناسد  نهايــة

 (Le Système anglaisسـى، كمـا أن الِنظـام اإلنجليـز  )لقيـمتها كمـا فـى الِنظـام الفرن
 ال ُيـجـيـز ذلـك. 

  ـــابل  اإلنتــاجيأن ُمــدة اإليجــار َتسـتغـــرق العمــر لألصــل  باإلضــافة إلــى أن الَعقــد دـــير ق
 . (Le Contrat est irrévocableلإللغاء )

 ( أن القيمة الحالية للَحـد األدنـَىLe Minimum) ى ذلـك الدفعـة لـُدفعات اإليجـار بمـا فـ
ُمساوية للقيمة العادلة لألصـل، أ  أن األجــرة َتـستـغــرق ثــمن األصــل  أوأكبر من  األولىَ 

 . (La Marge bénéficiaireوهــامـش الِر ح )

  :َيـتحـمــل الُمســتلجر كافــة المخــاطر الُمتعلقــة باألصــل. وللحــدي  بإستفاضــة عــن مــزايــــا} 
 . التالي  َيتم اللجوء للمرجع األخر َ  }الـَتلجير الـَتـمويلى 

 -فى النهوض بحاضنات األعمال فى مصر: العلميَدور ُمؤسسات الَبح  : سادسا  
َيفتقــر أصــحاب المشــروعات الَصــغيرة والُمتوســطة عــادة إلــى الُقــدرة علــى الَتعــُرف علــى 

 هماتاحتياجــــالِتكنولوجيــــا الُمناســــبة لمجــــاالت نشــــاطهم  وعــــادة مــــا َيحُصــــل الُمنظمــــون علــــى 
الشخصية، وَيتعامل الُمسـتثمر الَصـغير مـع َمنـدو ى الشـركات  تصاالتالِتكنولوجية عن طريق اال 

                                                

، مــرـلـــة " الـَتمـويـلـــى فـــى مـصـــرإعـــادة هـنــدسة صـنـاعــــة الـتلجـيــر " د/ صـــااح الـسـيــد الـســيــد عــبــدالـحـمــيــد عــمــــارة،  )1(
 – 447، صـــــــ 2017(، كللـة الترـارة، جاميـة صنهـا، القـاهرة، 2(، اليـدد  37الـدراجــاة والاحـوث الـتـرـــار ة، الـمـرـلــد  

473. 
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َتوكيالتهم من موقف َتفاُوضـى ضـعيف بَسـبد َجهلـة بالسـلع والخـدمات التـى َيردـد  أواألجنبية 
نـواع فى ًراؤها و َبدا لها و لسعارها فى األسـواق الدوليـة، وهـو مـا ُيعـِرض الُمسـتثمر الَصـغير أل 

كالُمبالغـــة فـــى أســـعار األدوات والُمعـــدات، باإلضـــافة إلـــى َفـــرض إتـــاوات  ســـتغاللعديــدة مـــن اال
ه لَفـن ِتكنولـوجى ُمعـين قـد ال اختيـار ُمبالو فيها، فضـال  عـن إن الُمسـتثمر الَصـغير عنـد  استخدام

ف الُمجتمـع، بالِنسـبة لظـرو  أو اإلنتاجيُيراعى أنسد األساليد اإلنتاجية سواء بالِنسبة لَنشاطأل 
كمـــا أنـــأل الُبـــد أن َتقـــوم جهـــات علـــى َقـــدر مـــن الِخبـــرة والدرايـــة بإعـــداد دراســـات علـــى البـــدا ل 

فـى وحـدات َصـغيرة  ستخدامالقابلة لال (Les Alternatives technologiquesالِتكنولوجية )
 اختيــاربَهــدف  (Les Activités productivesوذلــك بالِنســبة لجميــع األنشــطة اإلنتاجيــة )

 Lesفضل فنون اإلنتاج وأكثرها ُمال مة بالِنسبة إلمكانيات المشروعات الَصـغيرة والُمتوسـطة )أ

Petites et moyennes entreprises)  وهـ؛ا الـَدور َيجـد واحدوإمكانيات الُمجتمع فى آن ،
، حيـ  الُبـد مـن َتوضـيح العلمـيمـع الجامعـات ومراكـز الَبحـ   االًـتراكأن َتقوم بأل الحاضـنات ب

ـــد وَضـــع األُ  ـــى اإلعتبـــار عن  Laالـِتكـنـولـوجــــية ) االســـتراتيجيةســـر التـــى َيجـــد أن ُتؤخـــ؛ ف

Stratégie technologique)   َالـفــن  اختيـارعـنــد  أو التكنولـوجيسواء عند َتحديد الُمسـتو
  -:(1)بيانأل التاليالُمـال ـم، حــيـ  َنـتـعـرض لإلستراتيجية فى  اإلنتاجي

 La Détermination du) تكنولـــوجيالَتحديـــد الُمســـتوَ   

niveau technologique) العلــــم  {ُمســــتويات للِتكنولوجيــــا وهــــى:  3  حيــــ  ُتوجــــد
ها اسـتغاللها، الُقدرة على َتطوير الِتكنولوجيا دون استغاللبالِتكنولوجيا وَتطُورها والُقدرة على 

. وُيمكن }يا  اقتصادـها استغاللو  يا ، الُقدرة على َتـصميم وَتـسويق الِتكنولوجيااقتصاد استغالال  
  -:(2)القول  أن اإلنتقال من مرحلة إلى أخرَ  َيعتمد على إستراتيجـية ذات ًقيـن وهـى

  ــتراتيجية اللحــاق علــى  (La Stratégie) االســتراتيجية  حيــ  َتعتمــد هــ؛ه التكنولــوجيإسـ
ـــتم إســـتيراد واســـع للَمعـــارف  ـــا الُمســـتوردة، حيـــ  َي  Lesالِتكنولوجيـــة )َتطبيـــق الِتكنولوجي

                                                

 -وللمز د م  التفاصيل فى هرا السلاق يم   الرجوع إلى: (1)
، دار الميرفـــة " لمصـــارف والمـــالاقتصـــاديات النقــود وا" د/ م ــبفى رشــدى شـــلحة،  -

 . 603، صــــ 1996الرامعلة، الباية السادجة، انج ندر ة، 

المرلة الم ر ة "،  الـتلجـيـر الـَتمـويـلى كــلداة لـزيـادة فـاعـلية الخصخصة فى مصر" د/ أحــمد محــــمد عــبـد الـــرؤوف،  -
 .33، صــــ 1995لترارة، جامية المن ورة، القاهرة، (، كللة ا1(، اليدد  19للدراجاة الترار ة، المرلد  

 وللمز د م  التفاصيل فى هرا السلاق يم   الرجوع إلى: (2)
ــة مــع اإلًــارة " د/ عبدالااجــا وفــا محـــمد،  - الــدور االقتصــادي لقطــاع البحــوا العلمي

 . 222، مرجع جب  ذكره، صــــ " ألوضاع القطاع فى مصر

، 2004، دار الــيـــازورى الـيــلـمـيـة لـلـنــشر والتوز ع، عمان، ارردن، " إدارة الـمـشــاريـع الـَصـغــيـرة" د/ أصـو عــيـد قــاجــ،،  -
 .15صــــ 
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Connaissances technologiques)  يةاالقتصــــادالقابلــــة وَنشــــرها داخــــل القطاعــــات 
ـــك الحـــزم  ــى َف ــ ـــاء قـــدرة َوطنيـــة عل ــتوردة وِ ن ــِتكنولوجيا الُمســ ـــتم إســـتيعاب الــ ـــم َي الُمختلفـــة، ُث

 ، ثم َتطويرها. (Le Déballer des paquets technologiquesالـِتكنولوجية )

 ـــوجيقتحـــام سياســـة اإل ـــد مرحلـــة مـــن الَتطبيـــق الَنـــاجح  االقتصـــاد  فالتكنول َيســـتطيع َبع
إكتساب الُقـدرة على إنـتاج ِتـكنولوجيا ُمولـدة حينمـا يـنجح  التكنولوجيإلستراتيجية اللحاق 

الُمشِكلة ُثـم  }طبيعة، حجم  {بمرحلة َتحديد:  بدايةفى إجـتـيـاز حلقات َتـنمية الـِتكنولوجيا 
وَتجر تـأل  } الـدولي  االبتكـار ِبنـاء الَنمـوذج  {مرورا  بمرحلـة:  (R & Dطوير )الَبح  والتَ 

بحلقـات الــَتسويق والــَتقييم وَتقـديم خـدمات مـا َبعـد البيـع، وهـ؛ا مـا َيحـُدا بشـلن  ا  انتهاءو 
 . }اليابانى، الكور   {الهيكل الصناعى: 

لَدولـة مـا مــع  يةاالقتصـاداف الَتنميـة   حيـ  الُبـد أن َيعِكــر أهـدالُمال ـم اإلنتـاجيالفـن  اختيـار* 
ُمراعــاه ُنــدرة بعــ  عـــناصر اإلنتــاج وَتــوفير بعضــها، حيــ  ُتعــانى مصــر مــن نقــص ُمعــدالت رأل 

َفـن إنتـاجى ُيسـاِهم فـى َحـل  اختيارالمال وَتزاُيد ِحدة ُمشِكلة الَبطالة، كما أنأل ُيصِبح من الضرور  
يد  ال. وِ صفة عامة  ُيمكن القول بلن ُهنـاك ِعـدة معـايير رأل الم استخدامُمشِكلة البطالة مع َتًر

  -:(1)المناسد األكثر ُمال مة، حي  تتمثل ه؛ه المعايير فى اإلنتاجيالـفـن  اختيارقد ُتساِعد فى 
 

 ( الـمعيار الكالسيكى الجديدLe Nouveau standard classique) . 

 ( معيار الُمعامل األدنـَىLe Faible coefficient)  أل المال / الَناتـ . لـر 

  االجتماعيةمعيار اإلنتاجية والُحرية (La Liberté sociale) . 

  االستثمارمعيار النصيد الحد  للفرد إلعادة (Le Réinvestissement) . 

 ( معيار الُمساهمة الجديةUne Contribution sérieuse)  .فـى الـِنـمو 

الُمتزايــدة للُســكان فــى  اتحتياجــمكــن َتجاُهــل االالمصــر   َنجــد أنــأل ال يُ  االقتصــادو ــالَنظر إلــى 
األجـل القريــد، باإلضــافة إلــى أنــأل ال ُيمكــن َتجاُهــل ُمعـدالت البطالــة، فضــال  عــن أنــأل َيجــد عــدم إدفــال 
األهداف الَتنمويـة فـى الُمسـتقبل. ومـن َثـم  فـإن َفنـا  إنتاجيـا  ُمزدوجـا  يعتمـد علـى ِتكنولوجيـا كثيفـة رأل 

راُكم الرأسمالى فى الُمستقبل ُيَعد أمرا  مطلو ا ، حي  َيتناسد ه؛ا الفـن مـع المشـروعات المال لَتحقيق التَ 
، كما َيعتمد على َتوفير ِتكنولوجيا كثـيـفة العمالـة للَحـد مــن مــشكلة (Les Grands projetsالكبيرة )

ــك  فــ ــى ذل ـــتوسطة. وعل ـــمشروعات الَصــغيرة والم ــن مــع ال ــة، كمــا يتناســد هــ؛ا الف إن حاضــنات البطال
لحاضــنات األعمــال َفنــا  إنتاجيــا  َيتناســد مــع َتحقيــق  التكنولــوجياألعمــال َيجــد أن ُتراعــى فــى َدعمهــا 

                                                

، مرلة اندارة، المرلد " دراسة للعالقات الُمتشابكة بين الفن اإلنتاجي والبطالة فى مصر" د/ فاطمة أحمد الشر ينى،  )1(
 .95 – 76، صـــــ 1992جمعلاة التنملة اندار ة، القاهرة، إصر ل، (، إوحاد 4(، اليدد  24 
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األهـداف وَتوُجهـات المشـروعات الَصـغيرة والُمتوسـطة لألخـ؛ بهـا، إال أن الواقـع قـد ُيشـير فـى كثيـر مــن 
  -ذلك إلى ِعدة أسباب وهى:َفنا  ِتكنولوجيا  دير ُمناسد، وقد َيرجع  استخداماألحيان إلى 
 . (Les Alternatives proposéesَبدا ل َمطروحة ) (L' Existenceعدم وجود )* 

 هو األكثر َنفقأل إلنخفاض إنتاجيتأل.  (L' Élément de travailُعنصر الَعمل )* 

ـــة )*  ـــيطرة الشـــركات األجنبي ـــى القطاعـــات  (Les Entreprises étrangèresَس عل
  باإلضـافة إلــى (Les Différents secteurs de productionلفـة )اإلنتاجيـة الُمخت
 Le Capital de production d'artها فنــا  إنتاجيــا  كثيــف رأل المــال )اســتخدام

intensif) . 

فــى  (En essenceَدورا  َجـــوهريا  ) (Les Incubateursوُهنــا  َتلعــد الحاضــنات ) 
الموجـودة  (Les Alternatives aux arts productifsإيجـاد بـدا ل للفنـون اإلنتاجيـة )
ـــى تـــدريد الِعمالـــة )(La Réalitéتكـــون أكثـــر َتناُســـبا  مـــع الواقـــع )  Une، باإلضـــافة إل

Formation à l'emploi) ( لَرفع إنتاجيتهاLa Productivité) وَكــسر إحتكـار الــشركات ،
ــرَ  ) يــر مــن ممــا َيخلــق عــدد كب (Le Monopole des grandes entreprisesالُكب

 {فــى:  (Les Petites et moyennes entreprisesالمشـروعات الَصــغيرة والُمتوسـطة )
 . L' Egypte)( {) (1)مصر 

  -:النتا   والتوصيات
  -: النتا  :أوال  
نمية مهارات بتَ  (Les Incubateurs d'entreprisesقوم حاضنات األعمال )تَ  -1

درة على إدارة المشروع والقُ  (L' Esprit d'action libreر)مل الحُ وح العَ ورُ  االبتكار
 Les Incubateursلثيرات وجود حاضنات األعمال )ل أهم تَ والتي ُتمثِ 

d'entreprises)   ؤ َ شكيل رُ تَ باإلضافة إلى ( جديدةLes Nouvelles idées)  في
باًرة مُ  (Les Offres d'emploiرص عمل )لق فُ ر وخَ مل الحُ مارسات العَ مفاهيم ومُ 
 . باًرةمُ ودير 

أن  األبحاا العلميةشفت كما كَ   عمإلى الدَ  والُمتوسطة غيرةنشلت األعمال الَص مُ َتحتاج  -2
 فىعم حقيق ه؛ا الدَ الوسا ل الفعالة لتَ  هي إحد َ  (Les Incubateursالحاضنات )

سلوب إد ساعِ ـويُ ، (Les Zones urbaines et ruralesالمناطق الحضرية والريفية )

                                                

 -وللمز د م  التفاصيل فى هرا السلاق يم   الرجوع إلى: (1)
تكنولوجيا الحاضنات وُمكافحة البطالة فى العالم العر ي: األدوات والُفرص " د/ عبدالقادر شارف، د/ رمةانى ليال،  -

(، جاميــة حســياة صــ  صــوعلى، مخبــر اليولمــة واقت ــادياة 16ماا إفر قلــا، اليــدد  مرلــة اقت ــادياة شــ"،  والَتحــديات
 78 – 63، صــــ 2017شماا إفر قلا، الشلف، الرزائر، 
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ؤدي التي قد تُ  الُمعوقاتد على غلُ في التَ  والُمتوسطة غيرةنشلت الَص المُ  مـالاألعـ حاضنات
 . الـَتـنمو ِ  األداءيق ـحقجزها عن تَ عَ  أوشلها إلى فَ 

صممة رام  مُ بَ  (Les Incubateurs d'entreprisesعمال )حاضنات األُتعتبر  -3
عم والخدمات موارد الدَ  زويدها بمجموعة مناًئة عن طريق تَ طوير الشركات النَ تَ و عم لدَ 
شركات ـزويدها للقوم الحاضنة بتَ ان تَ  إماوالتي   بل إدارة الحاضنةدارة من قِ صممة والمُ المُ 
 . عن طريق ًبكة من عالقاتها أوباًر كل مُ شَ اًئة بِ النَ 

مها الحاضنات هي عادة مشروعات جديدة دعُ التي تَ  (Les Projetsن المشروعات )إ -4
باإلضافة إلى كنولوجي  التِ  االبتكارطو  عليأل من نخاطرة لما تَ ة من المُ رجة عاليتسم بدَ تَ 
الُرؤية  على عتمديم ـال مُ ـمويل التَ ـسلوب الإل؛لك  فإن . طبيق أفكار جديدةحاولة تَ مُ 

جاح نَ ـق الـفر الكاًفة من أُ ـز على المعاييركِ ، وأن تُ (La Vision futureالُمـستـقبلية )
 . (Le Future) ستقبلالمُ  في ُحدوثها توقعالمُ 

َيمنح حق اإلمتياز ُفرصة إضافية فى َتخفي  َتكلفة اإلنتظار لـَسنوات لَتكوين الُسمعة  -5
 والـُشهرة الِتجارية لُمنتجات المشروعات الَصغيرة والُمتوسطة. 

َتلعد حاضنات األعمال َدورا  هاما  فى َتوفير ُفرص َعمل جديدة  باإلضافة إلى زيـادة  -6
 . لطاقة اإلنتاجية إذا ما تم َتشجيعها وُمساعدتها وُمساندتهاا

على َتقليل ِنسبة  (Les Incubateurs d'entreprisesَتعمل حاضنات األعمال ) -7
إخفاق المشروعات الَناًئة من خالل ُمـساعدتها على اإلنطالق فى مراحلها  أوَفشـل 
ها لفترة ُمؤقتة لَتكون قادرة على احتضانب والَمشورة الالزمة الفني  وَتوفير الَدعم األولىَ 

ق طريقها فى َنجاح الـَنسي    . االقتصاديًَ

مصادر جديدة  (Les Incubateurs d'entreprisesُتعتبر حاضنات األعمال ) -8
األكثر َتطُورا  مما  (La Technologieلإلبتكار  كما أنها وسيلة هامة لَنقل الِتكنولوجيا )

 َصغيرة والُمتوسطة من َتطوير أفكارها.   ُيمِكن المشروعات ال

  -: التوصيات:ثانيا  
قامتهـــا مويـــل المطلـــوب إلحديـــد التَ بتَ  (L' Incubateurقـــوم الحاضـــنة )ن تَ أجـــد يَ  -1
باإلضـافة ل، عـادُ قطـة التَ صل إلى نُ حددة حتي تَ كلفة الخدمات منها لفترة زمنية مُ وتَ   دارتهاإو 

ــى َتحديــد  ــدَ  وُمؤسســـاتة مويــل الالزمــمصــادر التَ إل الحكومــة،  {مــن:  الفنــيعم المــالي و ال
 . } الجامعات، (Le Secteur privéالقطاع الخاص )

تســم اللـــوا ح ر حاضــنات األعمـــال علــى أن تَ طــوُ ال ــم لتَ نــاخ تشـــريعي مُ لــق مَ نبغــي خَ يَ  -2
لطات العامـة رها الُسـصدِ التي تُ  (Les Règlements et réglementationنظيمات )والتَ 
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 Lesوفير مزيد من األمان في نشا، الحاضنات )فضال  عن تَ   عقيدعد عن التَ اطة والبُ سبالبَ 

Incubateurs) على إدارة الحاضنات ىسبًراف النِ من خالل اإل . 

الجامعات، مراكز البح  العلمـي  {ــ: عمال بابعة لحاضنات األ ب المشروعات التَ د رَ جيَ  -3
نفيـ؛ طـوات تَ تابعـة خُ ًراف ومُ اإل ةمليعَ  تخصصينالمُ و اء بر الخُ  تولىَ القريبة من مواقعها ليَ  }

 . جاحهامان نَ نتجات ه؛ه المشروعات لَض وتصنيع مُ 

المشـروعات التـي  اختيارح أولويات وِض ستراتيجية عامة تُ إضع الحكومة جد أن تَ يَ  -4
 . االستراتيجيةنفي؛ ه؛ه قوم الحاضنات بتَ وأن تَ ، وطينهاومعايير تَ   عمهايتم دَ 

قليديـة مويـل التَ حتضـنة علـي معـايير التَ غيرة المُ مويـل المشـروعات الَصـجد أال يعتمـد تَ يَ  -5
مـن مانات مـن نـوع جديـد َضـعلـى  االعتمـادجد يَ و ينية  مانات عَ قديم َض شتر، عادة تَ التي تَ 

مويــل التَ  أن د مــنلُكــهــدف أساســا  إلــى التَ تَ حيــ  هــ؛ه المشــروعات، ل خــالل ُرؤيــة مســتقبلية
 . َفعالة وَفاعلة يةاقتصادريقة تخدم بطَ سـقدم يُ المُ 

مـــن الَكفـــاءات المحليـــة مـــن خـــالل إنشـــاء حاضـــنات المشـــروعات الَصــــغيرة  ســتفادةاال -6
 والُمتوسطة والتى ُتساِهم فى َدعم َعملية الـَتنمية الُمـستدامة. 

 الُمساعدة فى إجراءات الَتسجيل للمشروعات الَصغيرة الُمحتضنة.  -7

بـــين أصـــحاب المشـــروعات الَصـــغيرة والُمتوســـطة عـــن طريـــق الَنـــدوات  َنشـــر الـــَوعى -8
والَتمُتـــع  ســـتفادةوالمـــؤتمرات ووســـا ل اإلعـــالم الُمختلفـــة لإلنضـــمام لحاضـــنات األعمـــال لال

بالخـــدمات والُمســـاعدات التـــى ُتقـــِدمها هـــ؛ه الحاضـــنات للمشـــروعات الَصـــغيرة والُمتوســـطة 
(Les Incubateurs pour petites et moyennes entreprises) . 

ــادة مــن خــالل  -9 ــة ِفكــرة الري ــى َتــدريد  احتضــانَتنمي ــة  باإلضــافة إل المشــروعات الحديث
 وَتلهـيل الُمبادرين وَخلق بيئة داعمة للنهوض بالمشروعات الَصغيرة والُمتوسطة. 

ـــــن الجامعــــات ) -10 ــــاُون بي ــــة  (Les Universitésَضــــرورة الَتع ــــز الَتدريبي والمراك
عمــال بإقامـة َدورات وَ ــرام  َتلهيلــية وَتدريبيــة إلعـداد وَتلهيــل وَتنميـة ُقــدرات وحاضـنات األ

 أصحاب المشروعات الَصغيرة والُمتوسطة الحاليين والُمرتقبين. 

 (L' Incubateur technologiqueَضـرورة إنشـاء حاضـنة أعمـال ِتكنولوجيـة ) -11
ات العلمية، باإلضافة إلـى َتشـجيع االبتكار كار و العالمى  وَتتبنَى األف العلميُتـواِكد الَتـطـُور 

 وُمساندة أصحابها على َتطبيق األفكار فى حيز الوجود. 

الَعمــل علــى الَتنســيق والَتعــاُون بــين الحاضــنات الدوليــة والمصــرية  باإلضــافة إلــى  -12
 . (Le Domaineمـن الِخبرات والَتجاِرب الدولية الرا دة فى ه؛ا المجال ) ستفادةاال
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 Lesالَعمــــل علـــــى َوضـــــع دليـــــل إجـــــراءات ُموحـــــد لِســـــير َعمــــل الحاضـــــنات ) -13

Incubateurs) . 

 ية. االستثمار َتمكين وَتلصيل َدور حاضنات األعمال فـى َدعم األفكار الريادية و  -14
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لقطاع البحوا العلميـة مـع اإلًـارة ألوضـاع القطـاع فـى  االقتصاديالدور عبدالباسب وفا محـمد، "  -6
 . 0320"، دار النهضة العر ية، القاهرة، مصر

 . 2004، اإلسكندرية"، الدار الجامعيـة،  الدولي االستثمارُمقـدمة فى األعمال و عـبدالسالم أبو قحف، "  -7

"، دار الهانــى للطباعـة،  ات فـى مجـال الـنــقل الـجــو  االسـتثمار َتمويـل عبيد على أحمد الحجـاز ، "  -8
 . 1994القاهرة، 

 . 2001، اإلسكندريةالجامعية،  "، الدار حاضنات األعمالمـحمد صالح الحناو ، "  -9

"، المكتبـة األكاديميـة، القـاهرة،  منظومـة العـلــم والِتكنولوجيـا فـى مصــرمحمد مختار الحلــوجى، "  -10
2002 . 

"، الـــشركة العر يــة المتحــدة للتـسويـــق  الـــريادة والمشــروعات الَصــغيرةمــروة أحمــد، نســيم بــرهم، "  -11
 . 2008والتوريدات، القاهرة، 

د -12 "، دار المعرفـة الجامعيـة، الطبعـة  يات النقـود والمصـارف والمـالاقتصاد  ًيحة، " مصطفى ًر
 . 1996، اإلسكندريةالسادسة، 

  -: الرسا ل العلمية:ثانيا  
العناقيــد الصــناعية والَبحــ  والَتطــوير وحاضــنات األعمــال كإســتراتيجية أحمــد ياســر أحمــد عــالم، "  -1

 . 2018راه، كلية الحقوق، جامعة بنها، نوفمبر، "، رسالة دكتو  التنمو  لمصر األداءلَدعم 

َتخطيب المشاريع بإستعمال ًبكات األعمال: دراسة حالة بنـاء السـد بوزيان خيرة، لعبانى ياقوت، "  -2
"، ُم؛كرة ُمقدمة لنيل ًهادة الماستر فى العلوم التجارية، كلية العلوم  بتيبازة  ASTALDIلشركة 
 . 2014لوم التسيير، جامعة د/ الطاهر موال ، سعيدة، الجزا ر، والعلوم التجارية وع يةاالقتصاد

رأل المال المخاطر: َنموذج واعد لتمويل المشروعات الريادية فى المملكة العر يـة محـمد سعد الناصر، "  -3
 . 2012"، رسالة ماجستير، جامعة اإلمام محـمد بن سعود اإلسالمية، الرياض، السعودية،  السعودية
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بــرام  الـدعـــم الُمقـدمـــة فــى مجــال حاضــنات األعـــمال: دراســـة مقارنـــة مــع صــادق، "  نيفـــين طلعــت -4
والعلـوم السياسـية، جامعـة  االقتصاد"، رسالة ماجستير، كلية  التطبيق على جمهورية مصر العر ية

 .   2011القاهرة، 

 
 

 -: الدوريات والمجالت والندوات والُمنتديات والمراكز والتقارير:ثالثا  
ــ -1 ــى، " أحم ــدالوهاب، عــادل الحميل ــغيرة د عب ــال والمشــروعات الُمتوســطة والَص ــاخ األعم إصــالح من

"، المركـز المصـر   وُمتناهية الِصغر فى مصر: تطوير عمـل الحاضـنات وُمسـرعات ريـادة األعمـال
 . 2014لدراسات السياسات العامة، سلسلة أوراق سياسات، القاهرة، 

"، المجلــة  الَتمــويلى كـلداة لزيــادة فاعليــة الخصخصـة فــى مصــر التــلجيرأحمـد محمــد عـــبد الـرؤوف، "  -2
ــة التجــارة، جامعــة المنصــورة، القــاهرة، 1(، العــدد )19المصــرية للدراســات التجاريــة، المجلــد ) (، كلي

1995 . 

"، النـــدوة  آليـــات إقامـــة وإدارة وَتمويــل حاضـــنات المشــــروعات الَصـــغيرةأحمــد يـــونر درويـــش، "  -3
ــى حــول " ــة الصــناعية  حاضــنات المشــروعات الصــناعية العر يــة األول "، المنظمــة العر يــة للتنمي
 . 2003(، يناير، القاهرة، 29 – 27والتعدين، خالل الفترة )

الحاضــنات والمشــروعات "، حــول نــدوة "  االجتمــاعيمفهــوم الحاضــنات وتلثيرهــا أكــرم كرمــول، "  -4
ــة الصــناعية والتعــدين، الصــناعية ــرة ) "، المنظمــة العـــر ية للتنمي ــاير، 29 – 27خــالل الفت (، ين
 . 2003القاهرة، 

التنـمية المهنية ألعضاء هيئة التدرير الجامعى فى ضـوء أمل عـبدالمـطلـد سعد عـبـدالمطلـد، "  -5
(، كليـة التر يـة، جامعـة المنصـورة، 1(، الجزء )75"، مجلة كلية التر ية، العدد ) الِخبرة اإلسترالية
 . 2011القاهرة، يناير، 

ــ -6 ــغيرة نحــو النمــو رة صــالح، " أمي ــل المشــروعات الَص ــى تلهي دور حاضــنات األعمــال والفرانشــيز ف
 يةاالقتصــــادالخــــروج مــــن األزمــــات "، حــــول مــــؤتمر "  والبقــــاء: دراســــة تطبيقيــــة علــــى مصــــر

 . 2016(، نوفمبر، القاهرة، 18 – 17"، كلية التجارة، جامعة عين ًمر، يومى ) االجتماعيةو 

حاضــنات األعمــال فــى إنجــاح  اســتخدامتــلثير زام، صــباح محـــمد موســى، " أنــور أحمــد نهــار العــ -7
 . 2010(، األردن، 83، العدد )االقتصاد"، مجلة اإلدارة و  المشاريع الريادية فى األردن

الُمنشـلت الـَصغيــرة والُمتوسـطة والحاجـة إلـى برنـام  وطنـى ُمتكامـل لـدعم بدر عثمـان مـال  ، "  -8
 . 2012، الكويت، الثاني  االستثمار عمل ُمقدمة إلى مؤتمر الكويت "، ورقة  روح الُمبادرة

، العـدد الـدولي"، مجلـة الراصـد  االبتكـارمكانـة إسـتراليا فـى عـالم العلـم والِتقنيـة و بيتيجرو أالن، "  -9
ــيم، وزارة التعلــيم، الســعودية، ســبتمبر، 21) ــوزارة للتخطــيب والمعلومــات، مرصــد التعل ــة ال (، وكال

2012 . 
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تقريــر زيــارة وفــد جامعــة طنطــا إلــى مدينــة مبــارك لألبحــاا العلميــة والتطبيقــات طنطــا، " جامعــة  -10
 .  2010(، القاهرة، أدسطر، 2010/  8/  5"، الخمير، الموافق ) التكنولوجية

حاضـنات األعمـال ودورهـا فــى َدعــم وُمــساندة الـمشــروعات الَصـغيرة جمال حامد علـى هنـد ، "  -11
(، كليـة التجـارة 1(، العـدد )9لعلمية للدراسات التجارية والبيئية، المجلـد )"، المجلة ا والُمتوسطة

 .  2018باإلسماعيلية، جامعة قناة السوير، القاهرة، 

ــــــة المصــــــرية لحاضــــــنات المشــــــروعات الَصــــــغيرة والمتوســــــطة، "  -12 ــــــةالجمعي "،  نشــــــرة تعريفي
 . 1999القاهرة، أكتو ر، 

ـة للَتـعـلـيــم الَتطبيقـى والَتـدريد بدولـة الكويـت فـى إنشـاء دور الهـيـئة الـعـامـجومان عبدالمنعم، "  -13
ـــة ــدوة "  حاضــنة الشــوي  الحـرفـي ــة "، حــول ن حـــاضنات الـــمشروعات الـصـــناعية للُمنظمــة العر ي

 . 2003(، يناير، القاهرة، 29 – 27"، خالل الفترة ) للَتنمية الصناعية

ألعمـال فـى دعـم ُرواد األعمـال والمشـروعات دور حاضـنات االجوهرة ناصر عبدالعزيز الهزانى، "  -14
، االجتماعيـة"، مجلـة الخدمـة  الَصغيرة: دراسة ُمطبقة على حاضنات األعمال فى مدينة الريـاض

 . 2015(، الجمعية المصرية لألخصا يين اإلجتماعيين، القاهرة، يونيو، 54العدد )

ــنيةالحرف التقليدية بين القصور الشكلى و حسين أحمد ًحات على، "  -15 "، حـول  الخـبـرة الـمـاديـة والـتـق
للفنـون  الثـاني الـدولي العلمـي"، المـؤتمر  الفـن التشـكيلى بـين القـيم الماديـة والقـيم الروحيـةمؤتمر " 

ــرة ) ــواد ، خــالل الفت ــة، جامعــة جنــوب ال ــة النوعي ــة التر ي (، نــوفمبر، القــاهرة، 3 – 1التشــكيلية، كلي
2010 . 

الـمشروعات الَصـغيرة والمتوسـطة ودورهـا فـى الـتــشغيل فـى الـدول حسين عبدالمطلـد األسرج، "  -16
 .  2010(، الجزا ر، 8"، مجلة الباح ، العدد ) العر ية

ــــــادية حــــــسين عليـــــان الهـــــرامش، "  -17 دور حــــــاضنات األعــــــمال فـــــى إيجـــــاد المـشــــــروعات الـري
للبحـوا والدراسـات القانونيـة، المجلـد "، مـجـلـــة الــزرقــــاء  الـتكـنـولـوجـيـة وتـطـويــرهـــا فــى األردن

 . 2014(، جامعة الزرقاء الخاصة، األردن، 2(، العدد )14)

حاضـنات األعمـال ودورهـا فـى دعـم وتطـوير خالد الهاد  محـمد الريانى، فريـدة عثمـان الـزين، "  -18
يـة (، عـدد خـاص، كل3والسياسـية، المجلـد ) يةاالقتصـاد"، مجلـة العلـوم  فى ليبيـا العلميالَبح  
 .  2015والعلوم السياسية، جامعة الزيتونة، بنى وليد، ليبيا، مايو،  االقتصاد

حاضــنات األعمــال كلليــة لــدعم منشــلت األعمــال الَصــغيرة فــى عصــر رنــا أحمــد ديــد عتيــانى، "  -19
 . 2004(، جامعة سكيكدة، الجزا ر، 2"، مجلة روسيكادا، العدد ) العولمة

الحاضـنات كـلدوات ُمشـاركة فـى م على محــمد الرابغـى، " سارة بنت عبدالرحيم صوفى قشقر ، ري -20
"، مجلــة  ُمجتمــع المعرفــة: المفهــوم واألنــواع وا ليــات وواقــع َتطبيقهــا بجامعــة الملــك عبــدالعزيز

ـــات، العـــددان ) ـــة 17، 16دراســـات المعلوم ـــات الســـعودية، المملك ـــات والجامع ـــة المكتب (، جمعي
 . 2016العر ية السعودية، يناير، 



-54- 

سـتراتـيجـيـة الـتوطـيـن الـصنـاعـــى وإسـتـدامــة الـمناطــق الــصناعية: دراسـة ار الدين، " سار  نص -21
"، مــجـلــة الـحــقـــوق  مـنـهـا فـى الـجـزا ـــر ستفادةَتحليـلية لـَتجر تى الـصـيــن والـدنـمـارك وُسـبــل اال

ـــد ) ــل، (، ملحــق، جامعــة زيــ11والـعـلـــوم اإلنـسـانـيـــة، الـمـجــل ان عاًــور، الجلــف، الجزا ــر، إبري
2018  . 

"،  والــصناعة العلمـيالحاضنات الِتكنولوجية جسر الَتواُصل األقوَ  بين الـَبـحــ  سامر الدقاق، "  -22
"، دمشـق، سـوريا،  والَتطـوير الِتكنولـوجي فـى مجـال الصـناعة العلمـيأهمية الَبحـ  حول ندوة " 

 . 2007نوفمبر،  22

ــام الــــســعد الحــران، "  -23 دور الـجــديــــد لطـلـــبة الجامعــة اإلســالمية إلدارة األعمــال فــى َتطــوير َعمليــة القي
إسـالمية، المجلـد  يةاقتصاد"، مجلة دراسات  بالمشروعات والصناعات الَصغيرة والُمتوسطة فى ماليزيا

 . 1995للبحوا والتدريد، المملكة العر ية السعودية، ديسمبر،  اإلسالمي(، المعهد 1(، العدد )3)

يد سلمان، "  -24 "، مجلـة  : َنظرة أوليـةالعلمياإلتجاهات العلمية العالمية الحديثة والبح  سلمان ًر
 . 1994(، جامعة الدول العر ية، األمانة العامة، القاهرة، يونيو، 78ًئون عر ية، العدد )

 اقتصـاد بالجامعـات المصـرية فـى ضـوء ُمتطلبـات العلمـيحاضنات اإلبداع سماح زكريا محـمد، "  -25
(، الجــزء 41"، مجلـة دراسـات عر يــة فـى التر يـة وعلــم الـنفر، المجلـد ) المعرفـة: رؤيـة ُمقترحــة

 . 2013(، رابطة التر ويين العرب، المملكة العر ية السعودية، سبتمبر، 3)

: العر ــيتكنولوجيــا الحاضــنات وُمكافحــة البطالــة فــى العــالم عبــدالقادر ًــارف، رمضــانى لعــال، "  -26
(، جامعـة حسـيبة بـن 16يات ًمال إفريقيـا، العـدد )اقتصاد"، مجلة  الُفرص والَتحدياتاألدوات و 

 . 2017يات ًمال إفريقيا، الشلف، الجزا ر، اقتصادبوعلى، مخبر العولمة و 

ــن إكــر لال -27 "،  أفضـل حاضـنات األعمـال فـى الجامعـاتاإلداريـة والماليـة، "  ستشـاراتًــركة أًو
"، المملكــة العر يـة السـعوديـــة، يونيــو،  عمــال التابعــة للجامعــاتأفضـل حاضــنات األتقريـر عــن " 
2018 . 

بالمؤسـســات  االبتكارحـاضنات األعمال الِتكـنولوجية وَدورها فـى َتطوير اإلبداع و ًريف ةيا،، "  -28
(، جامعـة 6وإداريـة، العـدد ) يةاقتصـاد"، مجلة أبحاا  الَصغيـرة والُمتوسطة: دراسة حالة الجزا ر

 . 2007الجزا ر، ديسمبر،  بسكرة،

"،  إعـادة هندسـة صــناعة التـلجير الَتمــويلى فـى مصــرصـباح السـيد الســيد عبدالحميـد عمــارة، "  -29
(، كليـــة التجـــارة، جامعـــة بنهـــا، 2(، العـــدد )37مجلـــة الدراســــات والبحـــوا التجاريـــة، المجلـــد )

 . 2017القاهرة، 

غيرة وَدورهــا فــى َتحقيـق الـَتصنيــع يات الــصناعات الَصـاقتصـادصفوت عبدالسـالم عـوض  ، "  -30
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