
الشبكة الوطنية لمحــاضن المــــؤسسـات

صناعيةامللتقى العريب حول تعزيز دور احلاضنات  الصناعية والتكنولوجية يف التنمية ال
2015أكتوبر 13و12تونس، يومي 

”احلاضنات رافد أساسي لتعزيز ثقافة املبادرة ”حتت شعار 

ورقة عمل حول تجربة وكالة النهوض بالصناعة و التجديد في

مجال حاضنات المؤسسات

المدير العام-السيد نور الدين طقطق : تقديم
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تقديم وكالة النهوض بالصناعة والتجديد



مهام الوكالة

ناعةالصقطاعيفياالستثماردعممجالفيالدولةسياسةتنفيذ:الوكالةمهمة

.الصلةذاتالخدماتو

43سنةالوكالةإحداث الصناعةتطويرمجالفيالخبرةمنسنة1972

الصلةذاتوالخدمات



مركز التجديد و التطوير 
التكنولوجي

مركز تبسيط اإلجراءات
و التصرف في االمتيازات

مركز التوثيق
و المعلومة الصناعية

مركز الدراسات
و االستشراف الصناعي

مركز المساندة
لبعث المؤسسات

إدارة جهوية24محضنة مؤسسات27
شباك موحد18

شباك موحد للشركات + 
التجارية

على المستوى المركزي

على المستوى الجهوي

التجديدوهيكلة وكالة النهوض بالصناعة 

وكالة النهوض 

بالصناعة والتجديد



إشكاليات إحداث المؤسسات       

التحديات/ تونس  في 

خلق جيل جديد من الرياديين الشبان•

تطوير دعم منظومة إنشاء المؤسسات خاصة ذات القيمة المضافة العالية•

تحويل نتائج البحث العلمي إلى مشاريع مجددة•

جامعاتمواطن شغل إضافية خاصة بالنسبة للشباب خريجي الالتسريع في خلق•

دعم التنمية بالجهات•



تقديم تجربة حاضنات المؤسسات في تونس



اإلطـــار العــــــام

ناعةالصوزارةبيناإلطاريةاالتفاقيةعلىالتوقيعتم:1999اكتوبر

المناجموالطاقةو

اتالمؤسسحاضناتإلنشاءالعلميالبحثوالعاليالتعليموزارةو

لتجديداوبالصناعةالنهوضوكالةبينبالتعاونالجامعيةبالفضاءات

التكنولوجيةالجامعيةالمؤسساتو

والتيالمؤسساتلحاضناتالوطنيةالشبكةإحداثتم:2005جوان

(اخرىهياكلالىبالنظرترجعحاضنات7)حاضنة34حالياتضم



المؤسسـاتتعريـف حاضنة

وفيرتقصدالشبانالباعثيناحتضانوباستقباليعنىهيكلهي

.مشاريعهمانجازواعدادمراحلفيالضروريةالمساعدةوالمرافقة

خدماتوللغرضمهيئةفضاءاتالحاضنةتخصصباإلضافة،

.همأعمالفيللنجاحالظروفأفضلمنالمبادرينلتمكينلوجستية



إنشاء حاضنة مؤسسات بكل والية

األقطاب وحاضنة موزعة بالمؤسسات الجامعية 27تغطي الشبكة الوطنية • 

التكنولوجية على كامل تراب الجمهورية

22حاضنة بالمعاهد التكنولوجية

3حاضنات بمدارس المهندسين

2حاضنات باألقطاب التكنولوجية



مــا هــي أهـــداف حاضنات المؤسسات 

خريجيخاصةوالشبابلدىالمبادرةثقافةنشر

.المهنيةالشهاداتحامليوالعاليالتعليم

األعمالبيئةوالجامعةفضاءبينالتواصلدعم

لوجيةالتكنوالقيمةذاتالمجددةالمشاريعبعثتشجيع

العالية

ضمان أفضل الظروف ديمومة المؤسسات المحتضنة.

دعم التنمية المحلية المستدامة



اتالمؤسسكيف تعمل حاضنات 

:التاليةمن خالل المنظومة 

 لحاضنةو تحدد التوجهات اإلستراتيجية و تقوم بمتابعة و تقييم نشاط االتوجيةلجنة

 المحتضنةلجنة انتقاء ودعم المشاريع

إدارة الحاضنة



الخدمات التي توفرها حاضنات المؤسسات

توفير المعلومة الصناعية واالقتصادية1.

التدريب في مجال المبادرة2.

المرافقة واالستشارة3.

اإليواء والدعم خالل مرحلة االنطالق 4.



أهم النتائج واالنــجـازات

2014-2005أنشطة حاضنات المؤسسات تطور 

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 السنة

27 26 26 26 26 25 25 17 14 12 عدد حاضنات المؤسسات

1960 1723 1792 1763 2712 2064 1912 1187 931 518
حاضناتبخدمات عدد المنتفعين 

المؤسسات

192 166 179 192 202 194 160 106 82 61
عدد المؤسسات المحتضنة

91 73 82 68 89 88 94 51 42 28
إيواؤها تم عدد المؤسسات التي 

سنويا



(يتبع)أهم النتائج واالنــجـازات

رسم بياني ألهم النتائج :

2014-2005تطور عدد حاضنات المؤسسات   
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(يتبع)أهم النتائج واالنــجـازات

 2014-2005( تدريب و مرافقة)المؤسسات عدد المنتفعين بخدمات حاضنات
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(يتبع)أهم النتائج واالنــجـازات

2014-2005تطور عدد المؤسسات المحتضنة  
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(يتبع)أهم النتائج واالنــجـازات

إرساء منظومة جودة خاص بتطوير خدمات الحاضنات

وتعمل 2009حاضنات وذلك منذ سنة 6في ISO 9001التصرف في الجودة تم إرساء نظام

2016الوكالة على برنامج لتعميم نظام الجودة ليشمل كل الحاضنات وذلك إبتداءا من سنة 

إرساء منظومة معلوماتية إلدارة شبكة الحاضنات



التعاون والشراكة

:على المستوى الوطني

المؤسسات الجامعية والمعاهد العليا

مراكز األعمال

المراكز الفنية القطاعية

البنوك

شركات االستثمار ذات رأس مال مخاطرة

الغرف التجارة

الجمعيات الناشطة في مجال نشر ثقافة ريادة األعمال

هيئة الخبراء المحاسبين

....



التعاون والشراكة

:على المستوى الدولي 

الشبكة الوطنية 
لحاضنات 
المؤسسات 

برنامج التعاون 
األلماني 

(GIZ)

المعهد الفرنسي 
للبحث و التطوير

(IRD )

منظمة األمم 
المتحدة للتنمية 

الصناعية

(ONUDI) وكالة التعاون
الدولي والتنمية 

المحلية في 
منطقة البحر 

األبيض المتوسط

(ACIM)

الشبكة األوربية 
لألعمال 

(EBN)

وكالة بعث  
المؤسسات 

بفرنسا

(APCE)



 برنامج دعم قدرات الموارد البشرية للحاضنات بالشراكة مع  التعاون األلمانيGIZ

  برنامجPAICEMبالتعاون مع المعهد الفرنسي للبحث والتنميةIRD : يهدف إلى مرافقة التونسيين

و2012دفعات سنة 3باعث في  37مرافقة )خرجي المعاهد العليا بفرنسا إلنشاء مشاريع خاصة في تونس 

(2014و2013

برنامج:ONUDI HP/ Life القدرات التسييرية للباعثين الشبانتعزيز

ةبرنامج سوق التنمية لدعم بعث المشاريع والمبادرة الخاصة بالتعاون مع البنك اإلفريقي للتنمي

التعاون مع النسيج الجمعياتي خاصة بالجهات وذلك في مجال نشر ثقافة ريادة األعمال

أمثلة من برامج التعاون والشراكة



البحث والتجديدمنظومةدعم التعاون بين الوكالة وبرنامجPASRI اإلتحاد األوروبيالممول من طرف:

تدريب المشرفين على الحاضنات1.

تدريب و مرافقة مجموعة من الباحثين وذلك لتمكينهم من تحويل أبحاثهم إلى مشاريع إنتاجية 2.

إرساء منظومة  لتسهيل عملية تمويل المشاريع المجددة 3.

إرساء منظومة وطنية للتجديد4.

(بعيت)أمثلة من برامج التعاون والشراكة 



شكرا على حسن االنتباه


