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 : المستخلص

و دورها الفعال في  على حاضنات األعمالتسليط الضوء تهدف هذه الورقة إلى       

، وهذا من خالل توضيح تحقيق  ريادة االعمال و دعم رواد االعمال بمنتهى الفاعلية

ماهية حاضنات االعمال و دورها الفعال في تحقيق التنمية االقتصادية  للمجتمع 

 لرفاهية بالمجتمع من خالل تحقيق التنمية االقتصادية.وبالتالي رفع معدالت ا

تم التوصل إلى مجموعة من النتائج منها أن حاضنات االعمال داعما رئيسيا       

لرواد األعمال و للتنمية االقتصادية و التي البد من تبني فكر و دعم حاضنات األعمال 

 .لتحفيز رائدي األعمال على النجاح المستمر

 الكلمات  االفتتاحية:   

 ريادة األعمال ، حاضنات األعمال، رواد األعمال.

 

 مقدمة: 

وإعادة  الالزمة لدعم رائد األعمالاألليات الحديثة  همتعد حاضنات األعمال من أ      

التوازن للهيكل اإلقتصادي من خالل إعادة  نشر الوعي الثقافي للمشروعات الصغيرة 

تستددا  ادوات و اليات التكنولوييا إل دعم رواد األعمال وتحفيزهم  و الفعالة و بالتالي

على التنمية اإلقتصادية الحديثة المتاحه و توظيفها بفاعليه بما يضمن التاثير االيجابي 

  .للمجتمع



 
 حاضنات  االعمال و  دورها  في  دعم  رواد  األعمال و دعم التنمية االقتصادية

 امل هاشم علي د/
 

0202األول الجزء الثاني العدد                                                   لحادي عشراالمجلد   
022 

 
 

أصبحت حاضنات األعمال في الوقت الراهن تنال اهمية بالغه من تقديم خدمات و 

الساعين لفكردعم المشروعات الصغيرة ليدخلوا  تسهيات عديدة لصغار المستثمرين

حيز السوق االقتصادي و بالتالي تحقيق المنافع االقتصادية تسواء منافع خاصة أو 

منافع ايتماعية للمجتمع ككل،ومن هنا تأتي أهمية النظر و التعمق  في التجارب 

اعلية و شفافية و بفاعلية و كفاءة و تم تفعيل  بها حاضنات األعمال بفالدولية المتحققه 

كذلك التعمق في دور الدولة  و ماتم تقديمه لضبط اليات السوق االقتصادي و بالتالي 

النظر عما يمكن تقديمه لتبني فكر حاضنات  األعمال و تنفيذها بفاعلية بما يضمن 

ينى ثمار يدواها  و ما يمكن تقديمه لموايهة التحديات التي ينطوي عليها  التغيرات 

 و االقليمية و االقتصادية بكل العالم . العالمية

يتمثل تحديا عظيما لعديد من الدول ي إن السرعة التى يتغيير بها النشاط االقتصاد      

التى البد أن تتواكب مع هذا التغيير لتلحق بركب التقد  و تبتعد عن التدلف 

ومع دخول جتمع االقتصادي ومع تزايد أهمية العلم والتكنولوييا الالزمين لتطوير الم

الدولة لحيز المعرفة الواتسع و الوايب معه السعي الدائم للحاق هذا التطور من  خالل 

حذف كل المعوقات التى تبطئ من تسارع عجلة النمو خاصة مع الدخول  بعصر 

المعرفة و اصبحت المسافة تكاد تكون منعدمة بين المعرفة العلمية و بين التطبيق 

بل إن عجلة التطور لم تتوقف الى ذلك الحد فقط بل ان  الفعلي على أرض الواقع

تسريع التطور بل والبد من ان يتوقع ما هو قاد  او ان مجتمع المعرفة االن اصبح 

يكون له نظرة مستقبلية فعالة تجاه ما هو ات كما البد ان يتسم بالمرونة ليواكب هذا 

  التطور الرهيب.

من هذا المنطلق كان لزاما السعى الدائم نحو التطور لمواكبة هذه المتغيرات ،إن        

تنمية القطاع الداص وحاضنات األعمال و توتسيعها  و تطويرها يعتبر من أهم 

االهداف الداصة بالتنمية االقتصادية و االيتماعية فعلى الرغم من  التطور التقني 

ما صاحب ذلك من  ويود مشروعات  عمالقة اال  الهائل و انتشار الكيانات العمالقة و

فهي تتكامل مع المشروعات العمالقة ان حاضنات االعمال ذو اهمية بالغه للمجتمع 

  حتى و ان لم يكن  هناك منافسة بين هذه المشروعات .
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توضح هذه الدراتسة كذلك دور حاضنات األعمال في دعم التنمية االقتصادية       

خالل دعم رائد األعمال تسيعود النفع ليس عليه باألخص و إنما للمجتمع ككل  فمن 

فحاضنات االعمال أصبحت أداة تنافسية هامه لما لها من مرونة على المجتمع بأكمله 

هائلة للتأقلم مع كافة المستجدات و المتغيرات االقتصادية فضال عن مساهمتها بنسب 

ير فرص عمل، وزيادة الدخل ال باس بها في الناتج القومي االيمالي،وكذلك توف

حاضنات العمال تمثل عيشي لالفراد ومن ذلك فان اقامه الفردي مع رفع المستوى الم

يجب على الدولة السعي الدائم لتوفير االليات  الالزمة  خطوة فعاله للنشاط االقتصادي

 .لتسهيل اقامه و توتسع حاضنات االعمال

 :البحثمشكلة 

لم تحظى حاضنات األعمال باالهتما  الكافي بالدول العربية على الرغم  من        

ومن هنا كان األهمية االقتصادية البالغه لدور حاضنات االعمال في االقتصاد القومي،

 لهذا البحث اهمية لتناوله أما عن تساؤالت البحث تتمثل في:

 االقتصادية؟ هل تمثل حاضنات العمال دورا يوهريا فعاال لدعم التنمية .1

هل للدولة دور فعال في مدى تاثير حاضنات االعمال على رواد االعمال و  .2

 على التنمية  االقتصادية؟

 أهداف البحث:

 تسعى الدراتسة الى النظر في عدة اهداف متمثلة في االتي :      

o  حاضنات االعمال و دورها  الفعال و عن  هدفها تقديم أتسس نظرية عن

 بالمجتمع .

o على  دور  حاضنات االعمال في تحقيق التنمية االقتصادية و كذلك   التعرف

 دورها  في  دعم  رواد األعمال

o اتستعراض بعض من التجارب الدولية و  طرق االتستفادة  منها 
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 أهمية البحث:

تأتي أهمية البحث من خالل التعرف على حاضنات االعمال كاحد أهم        

المرتكزات  االتساتسية و الداعمة لرائد االعمال و بالتالي دعم التنمية االقتصادية 

 للمجتمع. 

 :تمهيد

التي هي من اهم وتسائل حاضنات األعمال وى ظهوركانت هناك الحايه إل      

فالحاضنات هي مؤتسسات توفر المساندة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوتسطة 

إختراعات ة و اإلدارية و لكن  لديهم افكاروخدمات لشباب يفتقرون للمقومات المادي

 بنائه قد تتحول إلى خدمات و منتجات مربحة.

اإلقتصادي التى  تعاني منه  تساعد في ظهورحاضنات االعمال تنامي حجم الركود      

الدولة و إرتفاع معدالت البطاله و أيضا التدهور الذي مر على عدة صناعات و 

و السعى الفعال مشروعات كانت قائمة بالفعل األمر الذي دعى إلى ضرورة البحث 

  المتوايدة بالمجتمع. تدطي مرحلة الركود الدائمفرص خالقة تعمل على خلق نحو 

المحور تسيتم تناول مفهو  حاضنات األعمال و أنواع الحاضنات  و ومن خالل هذا 

 أهميتها  و أهدافها.

 

 أوال مفهوم حاضنات االعمال: 

هي ايتهد العديد من االفراد  في تفسيرها و لكن من ابسط تعريفاتها  حاضنات األعمال

عن طريق للنجاح الناشئة  المشروعات ومساعدة تطوير و برامج مصممة لدعم 

تزويدها بمجموعة من موارد الدعم والددمات المصممة والمدارة من قبل إدارة 

شكل حديثا من خالل  الحاضنة والتي إما أن تقو  الحاضنة بتزويدها للشركات الناشئة

 شبكة من عالقاتها.  من خاللمباشر أو 

ول هناك العديد من المفاهيم و التعريفات الداصة بحاضنات األعمال تسيتم تنا      

إلى الحاضنة التي  يتم  وضع  حيث تريع فكرة إحتضان األعمالبعضها ومنها،
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المواليد  الغير مكتملين بها إلتستكمال نموهم فهم بحايه إلى الرعاية و اإلهتما  في 

أوائل مراحل الحياة لضمان اتستمراريتهم و البقاء على الحياة كذلك المؤتسسات المنشأة 

إلهتما  و الرعاية لضمان  بقاؤها في تسوق العمل فقد حديثا تحتاج إلى المزيد من ا

تفشل العديد من المؤتسسات الفي  مراحل انشاؤها األولى اذا لم تحظى باليات الحضانة 

 1التي تزودها بعوامل البقاء على الحياة و النمو المستمر طوال بقاؤها.

األعمال حديثة حاضنات األعمال يعني بناء مؤتسسي مدصص لمساعدة منشات       

االنشاء و كذلك  المنشات الداضعه في طور النمو بما يساعدها على البقاء بالسوق 

أطول فترة ممكنة ،كما يمكن تقديم الددمات و التسهيالت اإلدارية العديدة تسواء كانت 

 تسهيالت مالية او إدارية  متنوعة.

عمال حيث تم التعريف أما عن تعريف الجمعية الوطنية األمريكية لحاضنات األ      

على أنها هيئات تهدف إلى مساعدة المؤتسسات الناشئة و المبدعة كما يتم توفير وتسائل 

الدعم المتعددة منها الدعم المالي و الدبرات المدتلفة و األماكن و كذلك كافة السبل  

 المتنوعه للمساعدة على بقاء مثل هذه الشركات و المؤتسسات.

مشروعات الصغيرة و المتوتسطة من الموضوعات المعاصرة و يعتبر إحتضان ال      

الالزمة لمعاونة رواد األعمال على اتستكمال مسيرتهم االبتكارية حيث تضمن  الربط 

الدائم بين كال من  االبتكار و التكنولوييا الحديثة المعاصرة و كذلك تحقيق النمو 

 2المعروف بإقتصاد المعرفة. االقتصادي للدولة خاصة االقتصاد القائم على المعرفة و

 

 أما عن أهداف حاضنات األعمال فهي :

تطوير أفكار يديدة لدلق وإيجاد مشروعات إبداعية يديدة أو المساعدة في  -1

 توتسعة مشروعات قائمة.

مساعدة أصحاب االبتكارات واالختراعات في تحويل أفكارهم إلى منتجات  -2

 أو نماذج أو عمليات قابلة للتسويق.

 الدعم والتمويل والددمات اإلرشادية والتسهيالت المتاحة لمنتسبيها .توفير  -3
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توفير خدمات للجهات التمويلية من حيث األبحاث والمعرفة والتدريب  -4

 واإلشراف والمراقبة لزيادة وتعزيز النمو.

مرايعة عمليات التشغيل لمنتسبيها  بصورة دورية لتحقيق األهداف  -5

 المرتسومة.

 نات األعمالاألنشطة الخاصة بحاض

التى تقو  أما عن األنشطة الداصة بحاضنات االعمال فهناك العديد من األنشطة       

 -بها حاضنات االعمال و التي يمكن إختصارها في االتي :

 توفير االحتيايات والمساندة الالزمة للتقنية. -1

 إرشاد وتوييه منتسبي الحاضنة. -2

 تدريب موظفي المشروعات المنتسبة. -3

 نموذيي إلنشاء وتأتسيس األعمال والشركات الجديدة. بناء هيكل -4

توفير مواقع عديدة و كافية التستقبال عمالء المنتسبين والمدتبرات والورش  -5

 المساعدة.

 توفير المساندة والمساعدة اإلدارية والتسويقية. -6

 توفير المساعدة واالتستشارة المالية. -7

 التعرف على المستثمرين والشركاء االتستراتيجيين. -8

 مية حاضنات األعمال إقتصاديا و إجتماعيا  أه

هناك  تأثير فعال لحاضنات االعمال فحاضنات االعمال ترعى المشروعات       

الناشئة  و تقو  بتطويرها و دفعها للنمو الفعال من خالل تقديم كافة الددمات األتساتسية 

والمتمثلة في التى تحتاج إليها هذه المشروعات الصغيرة لتظل على قد  طريق النمو 

تقديم العديد من الددمات االتستشارية  لتطوير األعمال القائمة  تسواء كانت هذه 

الددمات في النواحي اإليتماعية و الفنية  و القانونية و التسويقية و كذلك الددمات 

الالزمة لتوفير التمويل في  بعض  األحيان. أما عن عمل حاضنات االعمال فأهم ما 

تطوير آلية تعمل على احتضان أصحاب األفكار اإلبداعية ائمة على تقو   به أنها ق

محدد صغير   ورعايتها، والمشروعات ذات النمو العالي داخل حيز مكاني
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ويقد  خدمات أتساتسية مشتركة لدعم المبادرين، ورواد األعمال من أصحاب   نسبياً،

المشروع بل األفكار الجديدة والتكنولويية ، وتسهيل فترة البدء في إقامة 

طبقا على األتسس والمعايير المتطورة، وأيضا من خالل توفير الموارد   ،وتدعيمه

المالية المناتسبة لطبيعة هذه المشروعات الناشئة، وأيضا موايهة المداطر العالية 

 3المترتبةعلى إقامتها.

 كذلك  تقو   حاضنات االعمال على توفير الددمات اإلدارية الالزمة و التي      

تنقسم الى العديد من الددمات اهمها تقديم للمعونة و االتستشارات  الفنية المتعددة 

للمشروعات الناشئة لدعمها و لدعم رواد االعمال و كذلك المساعدات التسويقية و 

يتوقف هذا على نوعية و طبيعة ومجال المشروعات و بالتالي  فإن حاضنات األعمال 

حاب األفكار) رواد األعمال( وكذلك المشروعات، تعمل على احتضان المبادرين وأص

التي تقو  على تقديم منتجات أو خدمات يديدة ومتطورة تؤدي إلى إحداث تنمية 

متعددة األهداف، تسواء أكانت في المجاالت التكنولويية أ  االقتصادية أ  االيتماعية. 

ئ أي اما  وتعمل الحاضنات على توفير السبل للنجاح أما  صاحب المشروع الناش

 رائد االعمال القائم على المشروع.

وهناك العديد من الدراتسات التي اوضحت مدى اهمية حاضنات االعمال       

إيتماعيا و إقتصاديا والتي تسيتم التطرق إلى بعض منها كاالتي مع مراعاة الفصل بين 

 كال من األهمية اإليتماعية و األهمية االقتصادية إلختالف كل منهما .

 

 ألهمية االقتصادية لحاضنات األعمال متعددة ومنها  االتي:ا

تشجيع و تنمية المشروعات الصغيرة و المتوتسطة  حيث تقو   حاضنات االعمال  -1

في األتساس  على  موايهة اإلرتفاع الهائل في معدالت الفشل التي تقع بها  هذا 

السوق المشروعات الصغيرة نظرا لعد  ويود من يقو  بإحتضانها لموايهة 

اإلقتصادي و موايهة التحديات المتوايدة به وهناك العديد من الدراتسات التي 

من هذه المشروعات الصغيرة قد يفشل في  %09أظهرت أن ما يزيد عن 

موايهة اولى التحديات بالسوق منذ بداية نشاطها،وذلك نتيجة لبناء مثل هذه 
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مما قلص ض صلبة المشروعات دون دراية و فاعلية و دون توايدها على أر

  4بالتالي ادى إلى تسرعة فشلها. وحد من نسب نجاح المشروع و

ويمكن تلديص مدى فاعلية حاضنات األعمال في دعم وتنمية المؤتسسات 

الصغيرة والمتوتسطة و دعم التنمية اإلقتصادية و كذلك  دعم رواد االعمال في 

  : النقاط التالية

o       :مصادر التمويل 

للحاضنات مساعدة المنشآت المنتسبة إليها في تسهولة التواصل  حيث يمكن 

مع الراغبين في االتستثمار في هذه المنشآت وهي في طور النموو بالتالي 

تسهولة تواصلهم معا ، كما يمكن للحاضنات نفسها المشاركة في ملكية هذه 

فعل المنشآت و بلتالي دعمها تمويليا و هو ما قدمته العديد من الحكومات بال

   لإلقتصاد الوطني. لدعم حاضنات األعمال و تحفيزها لما  تقدمه من دور فعال

o   :الخدمات القانونية 

حيث تحتاج المنشآت الجديدة إلى  العديد من  الددمات القانونية التي قد 

توفرها و تدعهمها  حاضنات األعمال، كإيراءات تأتسيسها وتسجيلها وكتابة 

يتعلق بحماية الملكية الفكرية وبراءات االختراع، عقود التراخيص، وكذلك ما 

حيث تقو  حاضنات االعمال عادة بدور الوتسيط بين المنشآت المنتسبة إليها 

 .والجهات التي تقد  الددمات القانونية تييسيرا و دعما لهذه المنشات 

o  :شبكات تواصل واسعة 

بهدف  حيث تقو  حاضنات األعمال بإقامة و تسهيل الندوات والمعارض

اتستقطاب ويذب العديد من الممولين للمشروعات الصغيرة و بالتالي  دعم 

رائد االعمال في  تنفيذ و تفعيل إبتكاره ، وذلك تمهيدا لتواصلهم مع المنشآت 

المنتسبة إليها، وكذلك تعمل على النشر و الترويج على  وتسائل للتواصل على 

ى المستوى المحلي أو شبكات التواصل االيتماعي فيما بينها وذلك عل

العالمي، للوقوف على ما يستجد وكذلك المشاركة في تبادل الدبرات المتنوعة 

 .والسعي نحو تحقيق التكامل
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o : الخدمات اإلدارية والتدريبية والتسويقية واالستشارية 

حيث تبدأ بتقديم الددمات اإلدارية من قبل حاضنات االعمال للمنشآت و 

تسبة لها وذلك في مرحلة تقييمها، كما تقو  كذلك المشروعات الصغيرة المن

بتقديم خدمات التدريب المدتلفة لتنمية المهارات الداصة برائدي األعمال، 

باإلضافة إلى تقديم خدمات التسويق للمنشآت المنتسبة للحاضنات من قبل 

منشآت أخرى متدصصة في هذا المجال ومنتسبة أيضا لنفس الحاضنات. 

االتستشارية لحاضنات األعمال في المساعدة على وضع وتتمثل الددمات 

السياتسات، تحديد األهداف، اختيار وتوظيف المدراء التنفيذيين، كما تراقب 

 .تفاعل ونمو المشروعات الصغيرة التى تدعمها و المنتسبة إليها

o  :البنية التحتية 

تقو  حاضنات االعمال بتوفير البنية التحتية  للمشروعات الصغيرة 

والمتوتسطة التي تنتسب لها المرافق األتساتسية الالزمة من مدتبرات ومعامل 

وتجهيزات، واالحتيايات اإلضافية من أيهزة وبرامج وخدمات تقنية 

المعلومات وشبكات االتصاالت. كما تقو  بعض الحاضنات الصغيرة بعمل 

لها عن الترتيبات الالزمة لتوفير متطلبات البنية التحتية للمنشآت المنتسبة 

طريق المشاركة أو التنسيق مع الجامعات وهيئات نقل التقنية أو عن طريق 

 .5أو اي وتسيلة إخرى االتستئجار

o :تقديم الخدمات الفنية 

إن ويود بيئة مشجعة لنقل التقنية يعتبر مطلبا أتساتسيا لنجاح حاضنات 

األعمال في حصول المنشآت المنتسبة لها على التقنيات الالزمة لتطويرها 

ونموها، حيث تعمل على تحقيق التعاون والتنسيق بين برامج نقل التقنية 

والحاضنات، مع توفير تسبل وطرق وادوات اتستعانتها بالدبراء 

والمتدصصين، و كذلك ترتيب طرق اتستددامها لمراكز الجودة القريبة من 

 . هذه الحاضنات، وذلك من خالل عقود واتفاقيات خاصة
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 تنمية المجتمع محليا : -2

حيث تساهم حاضنات األعمال في تنمية وتنشيط المجتمع المحلى وكذلك       

تطوير بيئة األعمال، وإقامة مشروعات عديدة تعمل على تنمية المجتمع، ويعل 

الحاضنة نواة تنمية إقليمية ومحلية، ومركزاً لنشر روح العمل الحروباألخص لدى 

  .الراغبين في االلتحاق بسوق العمل

 ية االقتصادية : دعم التنم -3

إن حاضنات األعمال قادرة على تمكين المدينة أو األقاليم الذي تنشط فيه من       

تحقيق معدالت مرتفعة إلقامة أنشطة اقتصادية يديدة فعالة للمجتمع ، باإلضافة 

إلى تحقيق معدالت نمو عالية للمشروعات الناشئة المشتركة بالحاضنات، وذلك 

سهيل إقامة المشروعات اإلنتايية أو الددمية الجديدة، التي من خالل العمل على ت

تعتبر واحدة من  أهم ركائز التنمية االقتصادية، حيث أن هذه الشركات تقو  بدفع 

الضرائب والرتسو ، وتنشيط عمليات اإلنتاج والتصدير والتوريدات، وكلها 

 .عمليات تدر موارد مالية على ميزانية الدولة

 اعية والتكنولويية :دعم التنمية الصن -4

تركز حاضنات األعمال التكنولويية على رعاية وتنمية األفكار اإلبداعية        

واألبحاث التطبيقية، والعمل على تحويلها من مرحلة البحث والتطوير إلى مرحلة 

التنفيذ، وذلك من خالل إقامة المشروعات الصغيرة التكنولويية، والتي تعتبر أحد 

ور التكنولويي من حيث قدرتها الفائقة على تطوير وتحديث أهم آليات التط

عمليات اإلنتاج بشكل أتسرع وبتكلفة أقل، وأيضا إقامة حاضنات تكنولويية 

متدصصة تعمل على تسهيل نقل وتوطين التكنولوييا الحديثة والمتطورة. وحسب 

من إيمالي حاضنات األعمال بالواليات المتحدة  %27اإلحصائيات فإن 

يكية ترتبط بالجامعات والمعاهد التعليمية، بينما تصل هذه النسبة في الصين األمر

 6. %05إلى ما يفوق 
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 المحور الثاني : رواد االعمال 

تمثل ريادة األعمال محركاً ودافعاً أتساتسياً لتغيير ثقافة المجتمع و نقل الوعي       

أهم المداخل األتساتسية  الداص به إلى ثقافة األعمال الفعالة ، كما تمثل  هي أحد

للتطوراالقتصادي في المجتمعات في الفترة الحالية  خاصة مع التقد  الهائل 

اإلقتصادي و التي  تم االتستعانه بها في العديد  من الدول المتقدمة  للتاثير على التنمية 

االقتصادية و تنميتها بفاعلية فمن خالل دعم ريال األعمال وأصحاب المشروعات 

الصغيرة و المتوتسطة  المبتكرة وكذلك أصحاب األفكار اإلبداعية الذين يمثلوا  الجديدة

فئة رواد االعمال و القائمين على  إدارة مثل هذه المشروعات المبتكرة، مما يجعل 

ريادة األعمال من أهم و أقوى عناصر التنمية االقتصادية و االكثرها  فاعلية على 

ت المتقدمة و النامية إال أن في المجتمعات المتقدمة الواقع اإلقتصادي في كل المجتمعا

والمتاح بها دعم مضاعف غير باقي المجتمعات االخرى و خاصة المجتمعات النامية، 

وكذلك فإن حاضنات األعمال بأنواعها المدتلفة داعمة  للعديد من األفكار لدعم رواد 

تكار في األعمال التجارية األعمال، و كذلك تمثل هي أداة لتسريع وتبادل عمليات االب

المتنوعه، وذلك يتم من خالل عدة وتسائل منها احتضان الطاقات البشرية  المبتكرة 

القادرة على العمل واإلبداع، ومن هنا تعد حاضنات األعمال أداة فعالة لتمكين الشباب 

من المبدعين والمبتكرين من رواد األعمال من إيجاد مشروعات مبتكرة ذات قيمة 

ة فعالة،  لذلك أصبحت أكثر االقتصاديات نجاحاً هي تلك القادرة على خلق مضاف

 وإبتكار مزيج من رواد األعمال المبتكرين والشركات والمؤتسسات الكبيرة.

يعتبر رائد األعمال هو كل شدص ذو فكر مبتكر قادرعلى إنشاء عمل و مشروع       

قائم على المشروع بتنفيذ تلك الفكرة يديد مبتكر يتسم باالبداع و المداطرة  ثم يقو  ال

عن طريق خطة محكمة وتمويل مناتسب لها و قادر على إدارة هذا المشروع  بمنتهى  

الكفاءة والفاعلية على أن ينتج في نهاية المشروع الريادي بكفاءة ويتوقف ذلك على 

تكرة عدة صفات يجب توافرها في رائد األعمال حيث يجب أن تتوايد لديه الفكرة المب

والقدرة على التنفيذ ولكن ليس ذلك فقط فإن رائد األعمال يجب أن تتوايد به العديد من 
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الصفات والمواصفات الهامة التي تستساعده في عبور التحديات المحتملة في أي 

 مشروع يديد.

 

 أهم صفات و مهارات رائد األعمال 

مال فهناك العديد من أما عن أهم الصفات التى البد من توافرها لرائد األع      

 الصفات التي يمكن التنويه عنها و هي  كاالتي : 

 صفات رائد األعمــال.

 
 وضوح الهدف . -1

فالبد ان تكون اهداف رائد االعمال تسلسة فالنجاح الباهر للمشروعات 

الريادية ال يعود إلى مؤتسسيها و إنما يعود إلى  أن اصحابها  كان لديهم بالفعل 

 وكذلك خبرات و معارف يتم اتستددامها بفاعلية لتحقيق اهدافه.أهداف فعالة 

 اتسلوب معين في الحياة. -2

عادة رائدي االعمال ألنهم ليسوا من ذلك النوع من أصحاب المنشآت ذوي 

 .الطموح الزائد

بل لدى هؤالء  بيئة معينة مالئمة أو حصة تسوقية معينة ويقومون باتستثمارها 

 .تركيز على هذه الحصة السوقية دائما و السعي الدائم نحو ال

وإنما يكمن هدفهم ببساطة في أن  .هم أيضا ال يحاولون بناء نظا  دائم لعملهم

 .يكسبوا ما يكفي لضمان أتسلوب معين ومريح من الحياة

 

شخصية 
حالمة

لم ال يستس فاعل
ال يخاف 

من بتاتا 
الفشل

أسلوب 
معين في 
الحياة

وضوح 
الهدف
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 ال يداف بتاتا من الفشل. -3

فهناك العديد من المداوف التي قد تتوايد عند المستثمر  كتحمل التزامات  

 التدوف من الفشل و بان افكاره قد ال تتحقق .شهرية ، 

 فاعل  -4

 أي ان رائد األعمال ليس بحالم و إنما يحقق أفعال 

أما عن أهم المهارات التي يجب أن يمتلكها كل رائد أعمال حتى ينجح في اعماله 

 -كاألتي :

 القدرة على إدارة األموال -1

ليس يسيرا إدارة االموال بكفاءة وال تدبير أموالك شهريا و خاصة في ظل        

موايهة تحديات االتسواق و التغيرات التي تتم  بها بصفة دورية ، كذلك  البد من  

توفير  االموال دوريا لموايهة المصاعب التي توايه المشروع و العمل على  غدارته  

ية في توفير كل ذلك فهنا انت توايه صعوبة بمنتهى الكفاءة و في حالة عد  الغمكان

كبيرة في إدارة المشروع الريادي مما قد يعيق تقدمه و لذلك ففن إدارة االموال ليس 

 7يسيرا على  أي شدص و إنما  البد من توافر ذلك برائد األعمال. 

 القدرة على تنمية األرباح -2

باح بصفة دورية و بفاعلية حتى في فقط رائد األعمال لديه القدرة على تنمية األر      

أتسوا الظروف التي قد يمر  بها السوق اإلقتصادي، فهو  قادر على موايهة و إبتكار 

 الحلول لموايهة كل الصعاب.

 القدرة على تخفيف الضغوطات واإلجهاد-3 

الضغوطات ليست باألمر البسيط الذي قد يستطيع أي فرد تجاوزها و غنما  هي       

ى  مقاومة مثل هذه الضغوطات قد تدتلف من شدص ألخر و يستطيع رائد القدرة عل

االعمال فقط موايهة مثل هذه الضغوطات بسهولة  فهذا من أهم األولويات التي البد 

من توايدها بهذا الريادي ففي  حال أن تم اإلتستسال    لإلحباط والصعوبات المدتلفة 

بسهولة بعد ذلك لذلك فالبد من  التدرب   فإن العوائق تستكون وخيمة و لن يتم تجاوزها

 على كيف تستثمر الضغوطات لصالحك دائما.



 
 حاضنات  االعمال و  دورها  في  دعم  رواد  األعمال و دعم التنمية االقتصادية

 امل هاشم علي د/
 

0202األول الجزء الثاني العدد                                                   لحادي عشراالمجلد   
022 

 
 

 تقوية العالقات و تكوين صداقات بين رواد األعمال الناجحين -4

أنت هو المعادل لألشداص ”  Jim Rohn من اهم ما نوه عنه رائد األعمال      

إلختيار  بعناية بين االفراد لذلك البد من ا”  الدمسة الذين تقضي معظم وقتك معهم

النايحين و تعزيز العالقات بينهم و التوغل في هذه الدائرة بعمق و بالتالي القدرة على 

 فهم و تقوية نضالك و كفاحك.

 تحديد نقاط القوة والضعف و تصنيفها -5 

كصاحب مشروع ريادي البد من  تحديد كافة نقاط القوة و الضعف  التي  البد       

يهتها و التصدي لمقاومتها او تقويتها  فابلتاكيد ليس هناك من هو  كامال و إنما  من موا

هناك من  هو قادر على موايهة مشكالت و معوقات الحياة و السوق اإلقتصادي  

بكفاءة و فاعلية  و يسر و من  هو  غير  قادر  بتاتا  على  التصدي  لمثل هذه العوائق  

 رات العمل و بالتالي قررات المشروع  الريادي.و بالتاكيد يؤثر ذلك على  قر

 القدرة على إختيار وتوظيف أشخاص فعالين  -6

طاقم العمل له دور كبير و فعال في تنفيذ السياتسات الموضوعة من رائد األعمال       

لتطوير المشروع الريادي و التقد  به نحو األما  فإمتالك  أشداص  ذو كفاءة و 

أنه  المساعدة على النهوض بالمشروع و تحقيق أهدافه الريادية معارات متقدمة من ش

 بمنتهى الكفاءة و الفاعلية.

 إدارة العاملين    -7 

ليس يسيرا مطلقا إدارة األفراد فاإلنسان بطبعه يكره اإللتزا  و لكن البد من حسن       

روع الريادي ، إدارة االفراد إلتستغالل مهاراتهم المتنوعة لتحقيق الهدف االتساتسي للمش

في بادئ المشروع قد يقو  مالك المشروع بإدارة األفراد نفسهم و بالتالي البد من أن 

 يكون فعاالً ،و قد يقو  بتوييه و تدريب نفسه لتعلم كيفية إدارة االفراد.

 (SEOالتعامل مع أساسيات تحسين محركات البحث )     -8 

أصبحت وتسائل التواصل اإليتماعي من اتساتسيات الحياة في عصرنا هذا لسهولة       

تواصل الجميع بها لذلك البد من أن يتم على االقل التعرف  على أتساتسيات التسويق 



 
 حاضنات  االعمال و  دورها  في  دعم  رواد  األعمال و دعم التنمية االقتصادية

 امل هاشم علي د/
 

0202األول الجزء الثاني العدد                                                   لحادي عشراالمجلد   
022 

 
 

الرقمي و الديجيتال و تنمية و تقوية المعلومات بها  و خاصة من  قبل الريادي 

 المشروع الريادي من أي وتسيلة ما.ليستطيع مواكبة العصر الحالى و عد  عركلة 

 التواصل عبر شبكات التواصل االجتماعية   -9 

تُشكل شبكات التواصل االيتماعي الجزء الرئيسي من اتستراتيجية التسويق ألي       

مشروع تجاري ما ، ليس هناك  حاية ألن يتم فهم كل المنصات المدتلفة و غنما البد 

المتنوعه التي تساعد على النهوض بالمشروع الريادي من التسلح بكافة إتستراتيجيات 

 لألما 

 التركيز على العمالء   -11 

العمالء هم أتساس أي مشروع ريادي لذلك البد من السعي الدائم نحو يذب       

العمالء و العمل على توفير الثقة لهم للعمل الدائم بالمشروع الريادي لرائد األعمال، 

سوق الحالي و دراتسة العمالء المحيطين به و كيفية التاثير لذلك البد من  دراتسة ال

 عليهم و توفير الددمات المتنوعه لهم بالجودة المناتسبة

 إتمام الصفقات المختلفة   -11

التأثير على العميل باإليجاب ليس باألمر اليسير لذلك فإتما  عملية البيع هومن       

ألعمال حيث أن فن إدارة البيع هي من أهم أهم الصفات التي البد من توايدها برائد ا

المهارات التي البد من  تطويرها دائما لرائد األعمال و التي يمكن تطويرها من خالل 

 ورش عمل متعددة أو من خالل اإلطالع الدائم لتطوير الذات من قبل رائد األعمال.

 تحديد التوجهات الجديدة   -12 

هات الجديدة من أهم األفكار التي البد من  توايدها التطلع الدائم و تحديد التوي      

لرائد االعمال المتطلع فالبد أن ترى التغيرقادماً في مجال عملك بل و ان يتم البحث 

الدائم عن هذا التطور دائما، وتمثل ذلك نقطة قوة أتساتسية للحفاظ على المشروع 

يي الدائم و الذي يحدث الريادي و ضمان إتستمراريته و كذلك مواكبة التطور التكنولو

كل لحظة في شتى المجال و يعتبر ذلك  هو تسر النجاح فرائد االعمال البد من أن 

 يكون مبتكر متجدد دائما.
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 يستطيع التعامل مع الفشل ومواجهته -13

قد يمر اي مشروع بمراحل متعددة منها التطور و منها الفشل لذلك البد من       

مراحل الفشل والوقوف عندها و محاولة تحديد ما  القدرة على موايهة  بدايات

األتسباب و كيفية موايهة هذه المرحلة و كيفية محاولة تجنبها فقد يكون بداية مرحلة 

 الفشل هو نقطة تحول للمشروع الريادي والعودة مرة إخرى على طريق النجاح.

 الهدف الخاص بالمجتمع    -14

يجابية إلفادة المجتمع ككل و ليس إفادة شدصية ينظر رائد االعمال دائما نظرة إ      

فقط فدائما تويد الرغبة في تحسين المجتمع ككل و تغيير العالم إلى أفضل صورة ، و 

من أول اولويات النجاح و النظرة االيجابية للمجتمع هو نجاح المشروع الريادي و 

المشروعات  نجاح رائد األعمال في تنفيذ ابتكاره و قدرته على موايهة تحديات

 الريادي بما يضمن أقصى فاعليه لرائد االعمال و كذلك أقصى فاعلية للمجتمع ككل.

 واقع حاضنات االعمال في الدول العربية  :  المحور الثالث  

  واقع حاضنات األعمال في الدول العربية

لما كان لها من أثار توتسع فكر حاضنات االعمال في العديد من الدول العربية       

إيجابية فعالة على إقتصاديات الدول المتقدمة و بالتالي تسعت الدول العربية و الدول 

بدأت أول حاضنة لألعمال في  النامية  كذلك  إلى تبني فكر حاضنات االعمال فلقد 

األردن منذ أوائل التسعينات ثم بعدها كانت نشاة حاضنات األعمال في يمهورية 

ة، وكذلك  كانت أول منظمة غير حكومية قامت لرعاية حاضنات مصر العربي

المشروعات الصغيرة هي الجمعية المصرية لحاضنات األعمال والتي أنشئت في 

وقا  وقتها  2993-1007حاضنة خالل الفترة من  21بهدف إنشاء  1005يوليو 

أكثر من الصندوق االيتماعي للتنمية بمنح الجمعية تمويل في ذلك الوقت وصل إلى 

 مليون ينيه لتقو  بإنشاء الحاضنات في مدتلف يمهورية مصر العربية. 24

ثم كانت التجربة التونسية لحاضنات االعمال فلقد كان لنشأتها من قبل وكالة       

النهوض بالصناعات الوطنية بتونس وكذلك العديد من يهات و الويهات اإلقتصادية 
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يل القدرة التنافسية للمنشأت  و المؤتسسات  لموايهة  و العلمية دور هائل و فعال في تفع

تحديات تسوق العمل و المنافسة الفعالة باألتسواق. كما كان هناك العديد من األهداف 

 -الداصة بالحاضنات و التي منها :

 .ربط حاضنات األعمال بالجامعات التونسية 

 . دعم و تنمية المشروعات الصغيرة و المتوتسطه 

 لصغيرة وزيادة مقدرتها التنافسية. دعم المشروعات ا  

حاضنات األعمال في  أما عن واقع حاضنات األعمال في الحالة المصرية  فإن        

مصر تحظى باالهتما  المدطط لها فلم يتعدى عددها العشر حاضنات وهو ما يعتبر 

لقد و رقم ضئيل مقارنة بإنتشار مفهو  وآلية حاضنات األعمال في باقي الدول العربية،

نشطت صناعة حاضنات األعمال عقب إنشاء الجمعية المصرية لحاضنات 

 ، وهي مؤتسسة و كيان غير حكومي و إنما  يهدف  1005المشروعات الصغيرة 

تيسير و مساعدة المشروعات الصغيرة و المتوتسطة ،أما عن أهم المها  التي تعمل 

 عمال بمدتلف أنواعهاالجمعية على تفعيلها وهو العمل على إقامة حاضنات األ

و كانت تعرف بحاضنة المشروعات  1008بالفعل تم إنشاء اول حاضنة لألعمال و

مشروعا في المراحل األولى للمشروع على  11التكنولويية بالتبين و قامت بإتستيعاب 

 8مشروعا . 49الرغم بان الحاضنة لها قدرة إتستيعابية تصل إلى 

 بيةاألدوات المستحدثة في الدول العر  

نتيجة لألوضاع اإلقتصادية المتدنية بمعظم الدول العربية و إرتفاع معدالت       

البطالة و بحث العديد من الشباب  اصحاب المؤهالت العليا على  فرص العمل 

المحدودة فإن ذلك دفع العديد من الدول للتفكير الجدي و الفعال لحل هذه األزمات و 

فرص العمل الفعالة لمعظم خريجي الجامعات و  رفع من المعدل اإلقتصادي و خلق

مساعدتهم لفتح األتسواق للعمل و اإلنتاج. وكان من هنا الدافع نحو االعتماد و التركيز 

على المؤتسسات و المشروعات الصغيرة و المتوتسطة بإعتبارها محرك التنمية 

 اإلقتصادية. 
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مل الحر و المساهمة في تسعت الدول العربية إلى الوتسائل الحديثة لتعميق فكر الع 

تطوير المشروعات الصغيرة و المتوتسطة و التي قد تساهم و بفاعلية مع الدعم و 

االهتما  في تحسين الوضع اإلقتصادي للبالد. بالتأكيد تاتي  هذه النتيجة مع الدعم 

الفعال لكل  مراحل  المشروع و عد  تركه غال في  حالة الرتسوخ في السوق 

من خالل توفير األدوات التكنولويية  الحديثة ، طرق التمويل  اإلقتصادي بفاعلية

 المدتلفة وغيرها من وتسائل الدعم الفعالة للمشروعات الصغيرة.

توالي إنتشار حاضنات األعمال الريادية  باألخص  بعد نجاح التجارب األولية       

 و التي منها   لهذه الحاضنات وهناك العديد من النماذج النايحة للحاضنات الريادية

حاضنة المشروعات و التكنولوييا بمدينة  بنها ،  و كذلك  حاضنة األعمال و       

وكذلك حاضنة  التكنولوييا و المتوايدة بأتسوان، حاضنة األعمال حي الكوثر بسوهاج،

العاشر من رمضان و أكتوبر و تتبع هذه الحاضنات الصندوق اإليتماعي للتنمية  و 

 0لدعم المشروعات الصغيرة بمصر. هو الجهة الرتسمية

مشروعاً لتستمر داخل الحاضنة لمدة  49إن الحاضنة الواحدة تستوعب حوالي       

ثالثة تسنوات ثم يتم التدرج مع ويود عالقة انتساب لمساعدة المشروعات بعد 

منتسب تسوف يتمتع  529تدريها من الحاضنة، وتشير معظم اإلحصاءات إلى أن 

وتبلغ تكلفة إنشاء الحاضنة الواحدة من   ،2918ألعمال حتى عا  بددمات حاضنات ا

وتحتاج .تسنوات3لمدة  ماليين ينيه مصري ما بين تأهيل الموقع والتشغيل 3إلى  2

الحاضنة لدعم مادي خالل أول ثالثة تسنوات لتغطية الفارق بين المصروفات 

زيادة مواردها كما  ثم بعد ذلك يتم االعتماد ذاتيا على النفس من خالل واإليرادات،

 مليون دوالر. 12بإنشاء حاضنات أعمال بقيمة  2919قامت في أكتوبر
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الفرص المتاحة والتحديات والقيود أمام االعتماد على ريادية األعمال وحاضنات 

 األعمال

 هنالك العديد من الفرص والقيود التي توايه ريادية األعمال:

 : فيما يتعلق بالقيود

الوعي الثقافي: غياب الوعي الثقافي لريادية حاضنات األعمال يعتبر غياب        -

 عائقا أما  نجاح حاضنات رواد االعمال.

حيث نقص القوى العاملة الماهرة، مع غياب برامج تدريب   المهارات: تدني      -

الصناعة، أو بشكل عا  من شأنه التاثير السلبي على ريادية  محددة للعاملين في

 عمال.حاضنات األ

مازالت هناك بعض من التشريعات الحكومية المقيدة و الغير فعالة  التشريعات:       -

 . أما  حاضنات األعمال و التي البد من تقليصها لدعم ريادية حاضنات االعمال

فهناك نقص في البرامج والمؤتسسات الداعمة لبدء  :تدني البنية التحتية للريادة       -

 الحاضنات والمساعدة الفنية.وٕانشاء الشركات ك

 أما عن الفرص:

 حاضنات ريادة االعمال تساعد على تنامي المجتمعات إقتصاديا.       -

 .توفير العديد من األتسواق النامية مع العديد من البيئات غير المحددة       -

 .إقتصاد مستقر مع معدل  إتستثمار مرتفع تحقيق      -

 .دلةضرائب دخل معت  تحقيق     -

 اتستثمارات حكومية كبيرة االقتصاد تحقيق       -

 19 .ارتفاع الفائدة األينبية على األتستثمار في الشرق األوتسط باكمله        -
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 أما عن  الفرص والتحديات التي توايه حاضنات األعمال على النحو التالي:

األفراد  و بين   بين تساعد حاضنات األعمال على بناء العديد من شبكات التواصل      

وذلك  عن طريق الدعوة لندوات ومعارض تستهدف اتستقطاب الجهات المحتمل  الدول

اتستثمارها في المنشآت المنتسبة للحاضنات كذلك تقو  حاضنات األعمال ببناء العديد 

من شبكات التواصل فيما بينها للمشاركة في الدبرات وتجنب االزدوايية للمشروعات 

ة ،و مع اتستمرار حاضنات االعمال في التواصل مع المنشآت و األفكار الريادي

المتدرية منها من خالل تقديم بعض الددمات التي كانت تقدمها لها قبل تدريها، فإن 

ذلك  ال يساعد فقط في زيادة دخل الحاضنات ولكنها  تعتبر أداة تسويق فعالة تستفيد 

 ية منها.المنشآت المنتسبة لهذه الحاضنات من المنشآت المتدر

إن حاضنات األعمال الريادية تقو  بتوفير العديد من الددمات المدتلفة للمنشآت       

المنتسبة لها، منها القيا  بتقديم خدمات التدريب )كتنمية المهارات الداصة بريادة 

األعمال أو باالتستفادة من تقنية المعلومات واالتصاالت واتستددامات االنترنت( وذلك 

بقائها ونموها على المدى الطويل، وكذلك تقديم خدمات التسويق وفي لتعزيز فرص 

كثير من األحيان يمكن تقديم هذه الددمات من قبل منشآت أخرى متدصصة في هذا 

المجال ومنتسبة أيضا لنفس حاضنة االعمال، وهناك الحاضنات المرتبطة بجامعات، 

ات التسويق، كما يمكن يمكن االتستعانة بطالب هذه الجامعات في تقديم بعض خدم

للحاضنات أيضا بناء الجسور بين المنشآت المنتسبة لها والهيئات المعنية بددمات 

التصدير .  وهناك حاضنات االعمال التقنية التي توفر المرافق األتساتسية من مدتبرات 

ومعامل وتجهيزات واالحتيايات اإلضافية من أيهزة وبرامج وخدمات  خاصة بتقنية 

وشبكات االتصاالت كما تقو  بعض الحاضنات التقنية الصغيرة بتوفير  المعلومات

متطلبات البنية التحتية للمنشآت المنتسبة لها من خالل المشاركة أو التنسيق مع 

الجامعات ومراكز األبحاث وهيئات نقل التقنية أو يمكن عن طريق االتستئجار، ويتم 

 األبحاث.    توفير متطلبات البنية التحتية للمنشآت ومراكز
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أما عن حاضنات األعمال المرتبطة بالجامعات ومراكز األبحاث تعتبر اتستفادة       

المنشآت المنتسبة لهذه الحاضنات من األكاديميين والباحثين والطالب في هذه 

الجامعات و مراكز األبحاث )عن طريق اإلعارة أو من خالل تقديم االتستشارات أو 

لتسويق( من أهم الميزات التي توفرها للمنشآت المنتسبة لها بالمشاركة في األبحاث وا

لحاضنات األعمال دور إضافي في التنسيق بين الجهات المعنية بدعم المنشآت 

الصغيرة ومشاركة هذه الجهات في المتابعة مع القطاعين الحكومي والداص لتوفير 

منها بالتمويل مثل  تسبل الدعم المدتلفة الالزمة لنجاح هذه المنشآت خاصة ما يتعلق

إنشاء صناديق لتمويل المنشآت الصغيرة بشروط ميسرة وإيجاد نظا  لضمان قروض 

 11البنوك التجارية لهذه المنشآت.

 التحديات أمام حاضنات األعمال:

 :من المعوقات التي توايه حاضنات األعمال العديدهناك      

 و العوائقتويد العديد من القيود رغم أهمية الدور الذي تلعبه حاضنات األعمال إال أنه

 التي تعيق فعاليتها ودورها، ومن بين هذه المعوقات ما يلي:

مستوى طموح المؤتسسات المحتضنة في حين تكون قدرات الحاضنة  قد يعتبر        ·

 الحاضنات.عائقا اما هذه  المالية والبشرية محدود

ونوعية االتصاالت ورد فعل بجودة فهي تتعلق المشكلة الثانية  أما عن        ·

 .المحتضنة األطراف التي تستهدفها الحاضنة لتسهيل عمل المؤتسسة

اعتماد المؤتسسات المحتضنة على الحاضنات في مدتلف  و هياالعتمادية         ·

 .المجاالت

اختالف أهداف المؤتسسة المحتضنة والحاضنة خاصة فيما يتعلق بدرية الدطر      ·

المساعدات المالية أو حتى ضمانها أما  المؤتسسات  ضنة عند تقديمالتي تستتحمله الحا

 المالية التي تمنح القروض.
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العوامل التي تساعد في نجاح عمل حاضنات األعمال وخاصة في الوطن  أما عن

 العربي.

 :منهاوهذه العوامل إذا ما توافرت أدت إلى تحقيق أهداف الحاضنات 

حاضنة االعمال على أن  يكون هذا الهدف ى تحقيقه تحديد الهدف الذي تسعى إل       -

 هل هو ايتماعي كدلق فرص العمل أ  هو تحقيق الربح. واضحا 

 .و العمل عليها تحديد نوعية المشروعات التي يمكن اتستضافتها       -

الددمات اإلدارية التي يمكن تقديمها في الحاضنة والددمات  يةتحديد نوع      -

 كن الحصول عليها من مكاتب المحاتسبة والمحاماة والغرف التجاريةالداريية التي يم

 .وغيرها

للمشروع الجديد وإقامة بيئة مناتسبة لتنمية  المدتلفة توفير مصادر التمويل        -

 وتطوير المشروعات الصغيرة.

القول أن عناصر نجاح الحاضنة تتوقف على قدرات صاحب  ومن هنا يمكن     

الدبرات المتميزة في اإلدارة، ومدى دعم مجتمع األعمال  و كذلك على  المشروع

توفر كذلك الدعم المالي، و توفير الذي تعمل به، وحسن اختيار المشروعات، و

 المستمر ألداء الحاضنة.الفعال والددمات المساعدة، والتقييم 
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 النتائج والتوصيات

لعدد من النتائج على  هذا البحث يمكن التوصل من خالل العرض السابق لمحاور       

 النحو التالي:

االقتصادية و دعم رواد للتنمية فعاال تعد حاضنات األعمال محوًرا حقيقيًا      -

حيث يمكنها التشجيع على إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوتسطة وتكوينها األعمال 

ية المجتمع المحلي حيث تعد وتسيلة مهو قدرتها على تنمن ذلك  وتنميتها، واألهم 

لمصادر التمويل الذاتي للمجتمعات المحلية في الوطن العربي بصفة عامة وفي مصر 

حيث تعتمد المجتمعات المحلية في مصر على النسب المدصصة للتنمية  خاصة

المشروعات   كون خروجوبالتالي، تسي  المحلية والمحددة لها من الموزنة العامة للدولة

في هذه الدول  المالئم  على المستوى المحلىاالعمال الريادية الريادية من حاضنات 

 دوًرا رائًدا في التنمية االقتصادية.

رائدي األعمال الذين يمتلكون  قد تعبر حاضنات  األعمال من منظور اخر عن       

يث يجتمون أحدهم بالحيز المكاني بح فكرا  مبتكرا و يحتضنوه تسعيا لتنمية هذا الفكر 

وآخرون باألموال وثالث بالفكرة ويقومون بكامل عملياتهم وايراءاتهم حتى تدرج 

إلى الشكل النهائي للنور ذات تأثير إيجابي و فعال ليس على  رائدي األعمال فكرتهم 

 . فقط و إنما  على المجتمع ككل 

مع أهداف السياتسات العامة  ريادية ال نات األعمالضفكرة حا البد من تفعيل      -

لضمان تحقيق تصبح بشكل كبير الراعي الرتسمي لهذه السياتسات على أن للدولة 

 األهداف الريادية لحاضنة األعمال و التي تستكون متوافقه مع السياتسات العامة للدولة.

مة بين الدريجين وتسوق العمل وهي مشكلة ئمواالعد   نظرا لويود حالة من      - 

في الواقع العربي، حيث تويد الفجوة بين الدريجين وتسوق العمل متوايدة مزمنة 

 وبين العرض والطلب لدريجي الجامعات.
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 تحديد بعض التوصيات: ومن هنا يمكن 

بحاضنات االعمال اإلعالمي في الترويج والتعريف  التركيز على الدور       -

 .على المجتمع ككل  ودورها اقتصاديًا وايتماعياً  الريادية

 حاضنات االعمالعلى الددمات المدتلفة التي تقدمها  و التركيزالتأكيد      -

المدتلفة خاصة الريادية منها وتذليل الصعاب أما  المشروعات  للمشروعات

على هذه  روادي االعمالتعزيز ونشر روح الريادة لدى  بهدف  ، المحتضنة

 المشروعات.

بإقامة تحالفات مع المنظمات العلمية  حاضنات األعماليا  قتحفيز وإمكانية      -

، لتوفير البيئة المنتجة المتعددةقطاعات األعمال  مع والجامعات وتشجيع التواصل 

 والمحفزة لريادة األعمال.

وتأهيلهم و صحاب المشروعات المحتضنة التدريبية المناتسبة ألإتاحة الفرص        -

 المبادرة. حمل الدطر ونشر فلسفةثقافة ت تدريبهم  خاصة على

المتعددة  األفكار الرياديةو تحفيز متدصصة لدعم ريادية إنشاء حاضنات      -

المشروعات الناشئة توفير  المساعدة علىو التي يمكن من خاللها  المناتسبة للمجتمع 

 للوصولوذلك التي ال تتوفر لها المقومات الالزمة للبدء الفعلي في العمل واإلنتاج، 

 إلى تنمية محلية متوازنة.

بحيث ال تعمل بمعزل عن بعضها البعض يعتبر خطوة أتساتسية تكامل السياتسات        -

وعات الصغيرة والمتوتسطة  والمشر الريادية إتاحة الفرصة لويود حاضنات األعمالف

ة قانونية محفزة للمشروعات الصغيرة والمتوتسطة ئيحتاج إلى إطار تشريعي وبي

 .لجذب المستثمرين  االتستثماريل التشريعات الداصة بتفعو
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