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 ملخص
 

 ،االقتصاد المبني على المعرفةفي ظل إقتصاد عالمي شديد الترابط والتعقيد يتحول سريعا نحو  
معرفة تمثل قيمة مضافة، ولها دور هام في النمو والتقدم، لاحيث تراجع دور الموارد المادية وأصبحت 
الذي نتج المعرفة، و المبني على قتصاد اإلأصبح ُيعرف بجديد وأصبحت تشكل رأس مال يؤسس إلقتصاد 

 الت.التي حدثث في مجال تقنيات المعلومات واإلتصاوالمتسارعة التطورات الهائلة عن 
 والرياديينكأحد أهم اآلليات التي تتبناها العديد من الدول في دعم المبادرين  ةتقنيالحاضنات الوقد برزت 

طالق مشاريعهم و السيما في   مجال المعلوماتية وهندسة اإلتصاالت.ومساندتهم في تأسيس وا 
والدور الذي تلعبه في دعم اإلقتصاد  ةتقنيالحاضنات النجاح وتناقش هذه الورقة متطلبات وأسس ومعايير 

كما تدرس الورقة بعض التجارب الدولية في مجال حاضنات تقنية  ،الحديث المبني على المعرفة
 .أول حاضنة تقنية المعلومات واإلتصاالت تأسست في ليبيامع دراسة حالة ، المعلومات واإلتصاالت

  لحاضنات وسبل معالجتها والتغلب عليها.للتحديات التي تواجه عمل االورقة وفي الختام تعرض 
 نقل التقنية.المعرفة، حاضنات تقنيات المعلومات واإلتصاالت، كلمات أساسية: إقتصاد المعرفة، 
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 مقدمة

معرفة تمثل قيمة مضافة لافيه أصبحت والذي في ظل إقتصاد عالمي شديد الترابط والتعقيد  
( (Knowledge-based economy المعرفة قتصادباأصبح ُيعرف  وتشكل رأس مال يؤسس إلقتصاد

يقدر االقتصاديون حيث  ،تقنية المعلومات واإلتصاالتمجال التطورات الهائلة التي شهدها بسبب وذلك 
هذه أعادت  وقد، مبني على المعرفة OECDدول لمن الناتج المحلي اإلجمالي  %70أكثر من  أن  

وخلقت عالمًا تتقادم فيه تكن متاحة من قبل،  فتحت آفاقًا جديدة لمصياغة العديد من المفاهيم و  التطورات
المعلومات محل المواد الخام  حل ت حيثو ، التقنيات قبل أن تولدفيه ها وتموت تثاألشياء وهي في أوج حدا

 تهاقدر مدى بيقاس م الدول تقد  الموارد المادية، كما أصبح ق فو  موردًا تنمويًا ي توأصبحلة والطاقة آلوا
سترجاعها و متالك أكبر قدر من المعلومات واألهم من ذلك القدرة على معالجتها إعلى  تخزينها وا 
عرف بإقتصاد المعرفة والرأس يُ  وظهر ماأصبح العصر يسمى عصر المعلومات  لقد .منهادة الإلستف

والتشغيل ور أنماط جديدة من العمل ظهتداعيات هذه التطورات هو  ن أهمولعل مالمال المعرفي، 
في نوعية  ستدعى بالضرورة تغييراً اوجود من قبل وهو ما  جديدة من الوظائف لم يكن لهاونوعيات 
معينة لم تكن  هاراتلوجود خبرات جديدة وم في سوق العمل وأصبحت الحاجة ملحة والطلب العرض

 وفقًا للظروف واألوضاع الجديدة. العمل جديًا على التكي ف  ي ، وأصبح من الضرور محل اهتمام من قبل
(  االنسان صنعالميزة التنافسية في القرن الحادي والعشرين ستكون من )  ن  أ ليإمعظم الدراسات وتشير 
وسيكون معيارها االنفاق ، المعلومات والمعرفةسيكون ساس ألوقودها ا، كما أن  الموارد الطبيعية منوليس 
 .رد البشريةالمواتنمية  إلستثمار فيالتعليم والتدريب واو التطوير و والبحث العلمي االبتكار  نظمعلى 

المصادر الجديدة للميزة التنافسية  ، أن  الصراع على القمةالشهير كتاب اليقول ليستر ثارو صاحب 
ضمن   ستكون ة القادمة ليعتقد انها ستهيمن خالل العقود القلي التىو االستراتيجية على المستوى الدولي 

 االلكترونيات الدقيقة، ومنها  (Emerging technologies)عرف بالتقنيات الجديدة التقنيات التي تُ 

تكنولوجيا المعلومات ولعل أهمها  ،تكنولوجيا الروبوتاتو  صناعات المواد الجديدةو  الحيوية اتالتكنولوجيو 
 .االتصاالتو 

ي منها يمكن توطينه أن  أالصناعات كلها هي صناعات المقدرة العقلية و  هذه ويستطرد المؤلف قائاًل أن  
كتساب الميزة إ أن  أي  ،التنافسية من صنع االنسان ستكون الميزةو  ،االرض في أي مكان على وجه

ستراتيجي وال العيش في بلد غني تقليديا إلالطبيعية وال الموقع الجغرافي ا ن بسبب المواردو التنافسية لن يك
على االستثمار في االنسان  دولةبل بسبب قدرة ال(، الصناعات الثقيلة )في ظل التكنولوجية العتيقة  وال
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لي هذا المصنع البشري سيكون إاالنتاج  هم عنصر من عناصر مدخالتأ  ن  أو  ،وبالذات في عقل االنسان
نحو ما أصبح  ،إقتصاديات تقليديةل في إقتصاديات العالم من وقد نتج عن هذه المفاهيم تحو   ،المعلومات

 .وكان لثورة المعلومات واالتصاالت دور الريادة في هذا التحول، ُيعرف بإقتصاد المعرفة
 المعرفة اقتصاد
  Fritz Machlupعلي يد  االقتصادي القرن الماضي بدايات اقتصاد المعرفة إلى خمسينيات أول تعود 

قتصاديين باإلضافة إلى ا النمو االقتصادي ودورها في عرفةإنتاج المعمليات دراسات على والذي أجرى 

أو إسُتخِدم مصطلح إقتصاد المعرفة ، وقد وآخرون  Robert Solowو  Joseph Schumpeterمثل: 

للمؤلف بيتر  The Age of Discontinuityألول مرة في كتاب بعنوان االقتصاد المبني على المعرفة 

المعرفة  حقق فيه المعرفة الجزء األعظم من القيمة المضافة، وهذا يعني أن  هو االقتصاد الذي تُ دركر، و 

كانت األرض في حين ف، في هذا االقتصاد، تشكل مكونًا أساسيًا في العملية اإلنتاجية كما في التسويق

ل والعمالة ورأس المال هي العوامل الثالثة األساسية لإلنتاج في االقتصاد القديم، أصبحت اليوم األصو 

المهمة في االقتصاد الجديد هي المعرفة الفنية واإلبداع والذكاء والمعلومات، وبناء على ما تقدم فإن 

االقتصادي. وعلى  قصد به أن تكون المعرفة هي المحرك الرئيسى للنموإقتصاد المعرفه في األساس يُ 

التقليدية، فإن الموارد  عكس اإلقتصاد المبني على اإلنتاج، حيث يكون النمو مدفوعا بعوامل اإلنتاج

البشرية المؤهلة وذات المهارات العالية، أو رأس المال البشري، هي أكثر األصول قيمة في االقتصاد 

الجديد، المبني على المعرفة، وبذلك ترتفع المساهمة النسبية للصناعات المبنية على المعرفة أو تمكينها، 

من خالل اإلستخدام، فإن المعلومات أو المعرفة  تستنفذكما أنه بعكس الموارد القديمة التي تستهلك و 

 تزداد وتنمو من خالل اإلستخدام باإلضافة إلى أنه يمكن إعادة إستخدامها.

نمط جديد من االقتصاد يختلف في كثير من سماته عن ويعرِ ف االقتصاد المبني على المعرفة على أن ه 

 مدخالت المعلومات إلى أهم الذي تحولت فيه و  (1) يةاالقتصاد التقليدي الذي ظهر بعد الثورة الصناع

 )1( Swanstrom, Edward(2002). Economics-based Knowledge Management.[Available 

at:www.gkec.org/knowledgeeconomics/econkmframework/kmeconomics1.7.pdf] 
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المعلومات من  تأصبحقد الشكل الرقمي و وقد تم تحويل المعارف العلمية إلى عمالت االنتاج والتنمية 

 .(2)أهم العناصر األساسية لهذا االقتصاد

يتسم االقتصاد المبني على المعرفة بالقدرة على استخدام و توليد المعرفة، أو بمعنى آخر القدرة و 

فالمعرفة هي الوسيلة األساسية لتحقيق  على االبتكار وهي الميزة النسبية المكتسبة في االقتصاد الجديد،

 كفاءة عمليات اإلنتاج وتحسين نوعية وكمية اإلنتاج ويتميز االقتصاد المبني على المعرفة باآلتي:

ًا كانت عائق أمام عملية التنمية انهيار حواجز الزمان والمكان، حيث ال تمثل المسافات أي   -1

 المشروعات. االقتصادية أو التواصل أو التعليم أو نجاح

ن كل  -2 إن  المعرفة متاحة بشكل متزايد للجميع ويتم توفيرها بصورة تتوافق واحتياجات المجتمع بما يمكِ 

 فرد من اتخاذ القرارات بصورة أكثر جدوى.

الميزة النسبية للمعلومات وبعكس العناصر التقليدية تتزايد وتكتسب أكثر قيمة من خالل االستخدام  -3

 دام.واعادة االستخ

 الفرد في المجتمع ليس مجرد مستهلك للمعلومات، ولكنه أيضًا صانع أو مبتكر لها. ن  إ -4

إقتصاد المعرفة منفتح على العالم، ألنه ال يوجد اقتصاد يمكنه خلق واحتكار المعرفة دون أن إن   -5

 يشارك أو يستورد المعارف الجديدة من اآلخرين.

الكلي في االقتصاد المبني على المعرفة ُيشجع على االستثمار   المناخ االقتصادي على المستوى   -6

 في المعرفة والمعلومات والقدرة على االبتكار. وهو في الحقيقة استثمار في المستقبل.

 متطلبات التحّول نحو اقتصاد المعرفة:

ر البنك الدولي إطار لمساعدة البلدان  ل نحو اقتصاد عملية التحو  لدعم  تهدفوضع استراتيجيات  علىطو 

 المعرفة:

                                           
 207ص العرب أمام مفترقات الزمن وااليديولوجيا والتنمية، دار الفكر، دمشق. الرفاعي، عبد المجيد.( 2)
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نظام اقتصادي ومؤسساتي يوفر السبل المحفزة من أجل كفاءة استخدام المعرفة الموجودة والجديدة  -1

.  وازدهار العمل الحر 

 المعرفة بشكل جيد.انتاج في  ةشاركمالمهرة من أجل خلق واستخدام والعناصر المؤهلة و توفر ال -2

 ومات لتسهيل االتصال الفعال ونشر ومعالجة المعلومات.ر بنية تحتية دينامية للمعليتوف -3

 ةالعالميوارد بتكار تتمتع بكفاءة عالية من أجل الدخول إلى المالاوطنية لإلبداع و توفر منظومة  -4

 للمعرفة، واستيعاب هذه االبتكارات وتكيفيها مع الحاجات المحلية وخلق تكنولوجيا جديدة. ةالمتنامي

الدول بمقارنة  داء قطاع البحث والتطويرأتواضع  تشير اإلحصاءات الدولية إلى العربيةفيما يخص الدول و 

على  بلغ متوسط اإلنفاق على البحث والتطوير بالنسبة للناتج المحلي اإلجمالي في تونسفقد  ،النامية

ل هذا الرقم فقط. ويعاد% 0.45تعتبر من أحسن الدول العربية أداًء في هذا المجال، التي و سبيل المثال 

وكذلك الحال بالنسبة ألداء الدول العربية في مجال نشر  ،سدس ما تنفقه كوريا الجنوبيةأقل من فقط 

نشر في مصر يستة أضعاف ما أكثر من  الجنوبيةالمقاالت العلمية، إذ بلغ عدد المنشورات في كوريا 

 من أحسن الدول العربية أداًء في هذا المجال.وهي 

 ي:رأس المال البشر 

إلييى عييدد ميين  مييو االقتصييادي ومحييددات التنافسيييةمصييادر النتشييير االبحيياث التييي اجريييت حييول 

نيية، حييث التحسين فيي التعلييم والتقو  اتهياوتحسيين نوعيية االنتاجية العوامل منها: التزايد في مدخالت العمل

منتجات جدييدة  ابتكارن من مك ِ تقليص كمية المدخالت الالزمة لإلنتاج تُ تساعد على المعارف الجديدة أن  

حيييث جعلييت ميين التقييدم  New Growth Theoryوهيذا مييا انعكييس علييى النظريييات االقتصييادية للنميو، 

 في النموذج ، و ُيعبر عن دالة اإلنتاج كما يلي:  endogenousهاماً  التكنولوجي متغيرًا داخلياً 

Y=f (K, L, H, A) 

 حيث:
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Y.)الدخل )الناتج المحلي اإلجمالي :  L.العمل : 

K .رأس المال المادي :    Hي.بشر : رأس المال ال 

A االتكنولوجيفي : التغير 

هيييذه للتحيييول نحيييو اقتصيييد المعرفييية، كميييا أن ربيييط الييية الفع   أهيييم األدواتأحيييد  كنولوجييييةتشيييكل الحاضييينات التو 

 .نيةالحاضنات بمراكز البحوث التطبيقية يزيد من فاعلية أدائها ويقلص من مدة استيعاب التق

 حاضنات األعمال

كأحد أهم اآلليات التي تتبناها العدييد مين اليدول فيي دعيم المبيادرين فيي تأسييس  األعمالرزت حاضنات يبلقد 

طيييالق  كيييل مشيييروع تعاميييل ميييع تمييين الخيييدمات منظومييية متكاملييية األعميييال اضييينات وتعتبييير ح ،اتعو مشييير الوا 

وتميده قيد تتهيدده، المخياطر التيي والحماية مين  الشاملصغير وكأنه وليد يحتاج إلى الرعاية الفائقة واالهتمام 

، إلييى أسييواق العمييل الخارجيييةوالييدخول قييادرا علييى النميياء و قويييا ة، بحيييث ُيصييبح ياإلستدامييبطاقيية االسييتمرارية و 

رييياديين ال تزويييدت، ميين خييالل للمؤسسييا النمييو ومرحليية النشيياط بييدء مرحلييةتعمييل كجسيير يييربط بييين  كمييا 

 هميسيامتكاميل  تنميوي  كبرنيامجميل تع هيافإن وبيذلك المشيروع لنجياح الالزمية واألدوات اتوالمعلومإلستشارات با

 عميلال فيرص وخليق وتسيويقها، التكنولوجيياقيل وتيوطين ون الثيروة وتكيوين قتصياديإلا النشياط تنوييععمليية  فيي

وحسيب الجمعيية األمريكيية  .والمتوسيطة الصيغيرة لمؤسسياتفيي ا سيتثمارإلا أخطيار تخفييض إليى باإلضيافة

حاضييينة أعميييال حيييول العيييالم أكثييير مييين  7000أكثييير مييين حالييييًا ، فإنيييه توجيييد (NBIA)لحاضييينات األعميييال 

 .األمريكية منها في في الواليات المتحدة 1500

 حاضنات تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت

من خالل تطوير وتنمية وتسويق هامة لدعم ونمو المشاريع الصغيرة  يعتبر هذا النوع من الحاضنات أداة 
منتجات قائمة على مبادرات تكنولوجية فردية، تحقق معدالت نمو عالية وسريعة داخل الحاضنة من ناحية 

على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  اتحاضنساهم تو  .تحسين فرص النجاح في ظل المنافسة المتزايدة
عملية دعم من خالل واإلتصاالت اإلبداعية في قطاع تكنولوجيا المعلومات  وتسويق المبادرات تنفيذو  تطوير
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خدمات التزويدهم بحزمة متكاملة من باألعمال الريادية ذات اإلمكانات التوسعية العالية وعات ر مشر يتطو 
 .يعالمشار  يةنمتإمكانية التسويق التجاري لألفكار و  ظيمفي تعفاعل والتي لها دور  ،ذات الجودة العالية

 :مزايا اإلستثمار في مجال تقنية المعلومات
 الدعم والرعاية.  من الخريجيين ذوي الخبرة في المجال واللذين ال ينقصهم إال  ة وجود أعداد هائل 
  ق في أي مكان(.و ترابط إقتصاديات العالم من خالل مبدأ ) إنتج  سوِ 
  عبر العالم بكل سهولة.منتجات تقنية المعلومات بعكس المنتجات األخرى يمكن تداولها 
  مكانية العمل سهولة و  .(Low entry barrier)مشاريع مشتركة من أي مكان،  تأسيسا 
 ستثمارات ضخمة لتوطينها وتكوين قاعدة قوية ونقل التقنيات الالزمة لهاإل ال تحتاج. 

كما أظهرت التجارب أن النجاح والتمي ز في مجال تقنية المعلومات ينعكس بشكل إيجابي على القطاعات 
 .تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالتالهند من الدول المتميزة في مجال دول مثل ولذلك أصبحت األخرى، 

 :لتجربة الهندية في مجال تقنية المعلوماتا
بما ال يدعو مجال للشك أنه باإلمكان ي نجحت نجاحًا باهرًا، وقد أثبتت التجربة الهندية والت

إحداث طفرة إقتصادية من خالل اإلستثمار في مجال تقنية المعلومات واالتصاالت في ظل ما أصبح 
أثبتت أنه ليس من الضروري للنجاح في مجال تقنيات المعلومات كمأ  ُيعرف بإقتصاد المعرفة

، كما إستفادت الهند بشكل كبير في مجال الصناعةتراكمية الطويلة خبرة الواإلتصاالت أن تمتلك الدولة ال
وبشهادة الخبراء في المجال من أنها لم تدفع فاتورة تحديث تجهيزات البنية األساسية لتقنية المعلومات 

وقد شهدت صناعة البرمجيات في  .(Refurbishment cost)كالتي إضطرت الدول المتقدمة لدفعها 
مليار دوالر، وتعتبر الهند اليوم  70مليون دوالر إلى  100ل العشرين سنة الماضية نمو من الهند خال

ر لمنتجات وأدوات تقنية المعلومات )برمجيات ، مبرمجين ، خبراء( على مستوى العالم ، ثاني أكبر مصدِ 
 من إجمالي الصادرات والنسبة في تزايد مستمر. %30كما ُتشكل 

هذه المبادرة هو القدرة على تمويلها بشكل مباشر من خالل منح القروض ولعل أهم عناصر نجاح 
 الميسرة، والتمويل الغير مباشر من خالل:

 بنية تحتية قوية لتقنية المعلومات واإلتصاالتتوفير  -
 الضريبية والجمركيةوالحوافز اإلعفاءات  -
 المكافآت التشجيعية للمصدرين -
 م والتدريب تأهيل الموارد البشرية من خالل التعلي -
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تقليص دور القطاع العام ، اإلرادة السياسية والتي تمثلث في وأهم ما يمميز هذه التجربة أنها حدثث بفعل 
ف للتكي   االقتصادإعادة هيكلة ، إضافة إلى (Regulator)ل الدولة إلى منظم للعملية اإلقتصادية وتحو  

دعم لتقديم الدعم المالي واإلستشارات و  (Diaspora)دعوة العقول المهاجرة مع المتغييرات الدولية و 
 واالتصاالت. في مجال تقنية المعلومات مشاريعالوتشجيع المبادرين إلطالق 

 تقنية المعلومات واإلتصاالت ات أهداف حاضن
قطاع تكنولوجيا  لتمكين االقتصادية بيئةالتطوير تهدف حاضنات تقنية المعلومات واإلتصاالت ل

من ، من الولوج بخدماته ومنتجاته إلى األسواق بصورة فع الة وتنافسيةالوطني  المعلومات واالتصاالت
 منتجكل وا العمود الفقري لسوٍق المواهب التقنية والفكرية للرياديين الشباب والذين ُيَتوقع أن يش عمخالل د

ر لمنتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  ، كما تهدف إلى:وُمصد 
 .مساعدة أصحاب االبتكارات واالختراعات في تحويل أفكارهم إلى منتجات أو نماذج قابلة للتسويق 
  قيمة ذات تطوير األساليب المستخدمة في قطاع المعلوماتية واالتصاالت الستحداث أنشطة جديدة

 مضافة.
 للتسويق قابلة عمليات أو منتجات في أفكارهم تجسيد من والمخترعين المبتكرين تمكين 
 ز والجودة في العمل.نشر روح المبادرة واإلبداع وتعميم التمي   من خاللالريادة و  تشجيع اإلبداع 
  نمو اقتصادي من خالل تأسيس شركات حديثة بأساليب تكنولوجية حديثة تدعم االقتصاد إحداث

 الوطني.
 قيمة مضافةمشروعات تكنولوجية ذات خلق نويع مصادر الدخل من خالل ت. 
 .توفير مشاريع ذات جودة عالية وأسعار منافسة 

 الحاضنة الخدمات التي توفرها
 توفير الدعم والتمويل والخدمات اإلرشادية والتسهيالت المتاحة لمنتسبيها. -1

 ة والتدريب واإلشراف والمراقبة لزيادة وتعزيز النمو.األبحاث والمعرفبلجهات التمويلية تزويد ا -2

 .هالتحقيق أهدافعن طريق مراقبة االداء مراجعة عمليات التشغيل لمنتسبيها بصورة دورية  -3

 مواكبة أصحاب المشروعات بالنصح والمشورة خالل مراحل التأسيس األولى. -4

 .الالزمة لتقنيةاتوفير االحتياجات والمساندة  -5

 الحاضنة. يمنتسبإرشاد وتوجيه  -6

 .حتضنةالمشروعات الم تنمية قدرات أصحاب -7
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 بناء هيكل نموذجي إلنشاء وتأسيس األعمال والشركات الجديدة. -8

 .شروعات المحتضنةالم زبائنتوفير مواقع كافية الستقبال  -9

 توفير المساندة والمساعدة اإلدارية والتسويقية. -10

 االستشارة المالية.المساعدة و توفير  -11

 المستثمرين والشركاء االستراتيجيين.التعرف على  -12

 المساعدة في تسجيل براءات اإلختراع. -13

  :تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت اتحاضنإدارة أسس و معايير 
إتباع مجموعة من األسس  تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت اتحاضنينبغي على القائمين على       

والمعايير لضمان أن تحقق مستهدفاتها، وفيما يلي بعض هذه المعايير المستقاة من تجارب عدد من 
 الدول واإلطالع على أفضل الممارسات والدراسات والتقارير في هذا المجال:

ن نموذج إن ال: المقر مبنى تطلب ي ار والنموإلستمر ة ليستدامة والقابلإلامن الحاضنة األمثل الذي ُيمكِ 
ل أن يكون ملحقًا بالجامعةأو  دولةممول من قبل ال  .إحدى )الجمعيات األهلية( ويفض 

 المشروعاتغيرها من و كز االتصال امر شركات ستثناء إبكبيرة الحاضنة مساحة تطلب تال المساحة: 
 أكبر.مساحات التي تتطلب و كثيفة العمالة 

 .إداري فضاء ، باإلضافة إلى اتقر على مرافق مثل قاعة إجتماعمل المتشيينبغي أن المرافق: 
حوالي حاضنة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المحتضنين ب ينبغي أن يكون عدد: حتضنينعدد الم

(20.) 
مساعد ، و حاضنة المدير على مل تشوي 6-3يتراوح الكادر الوظيفي بين ينبغي أن الكادر اإلداري: 

 .موظف استقبالومستشار فني و أخصائي تقنية معلومات باإلضافة إلى ، وماليإداري 
: لنجاح المشروعات، ينبغي رصد مبالغ لتوفير مستلزمات (Seed Fund)رأس المال التأسيسي 

 .المشروعات
للكادر الزظيفي وأصحاب المشروعات على حد تنمية القدرات وضع برامج ل الحاضنةعلى إدارة  هكما أن
 بنية تحتية قوية لمستلزمات تقنية المعلومات واإلتصاالت. توفير، وكذلك سواء

 سنوات. 3 - 2مدة بقاء المحتضنين تتراوح بين فترة اإلحتضان الداخلي: 
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من األهمية بمكان بالنسبة للحاضنة تبنِ ي معايير إختيار شف افة للمشروعات األكثر إنتقاء األفكار: 
 فرصة لتعظيمإستحقاقا وعلى أساس الجدارة، من خالل عملية عادلة وصارمة، وليس إلية إعتبارات ُأخرى 

 .الناجحة األفكار جتذابإ

 :منها شروط عدة هناك الحاضنات مشاريع في النجاح تحقيق لضمان  :األعمال حاضنات نجاح شروط
من المهم للحاضنة منذ البداية تحديد نوع الشركات ،  (Defined focus)وضح الرؤوية والهدف    -

التي سوف تحتضنها وهذا من شأنه ضمان التركيز والوضوح، ويساعد في توفير الخدمات المناسبة 
رامج تنمية القدرات المطلوبة بإعتبارها عنصر للشركات، باإلضافة إلى تحديد متطلبات البنية التحتية، وب

 هام لتأسيس حاضنة نموذجية.
 للمؤسسات واإليجابي زالمحف ِ  المناخ خلق في يساهم وجود مدير حاضنة و كادر فنِّّي مؤهل:  -

 .المحتضنة

لتبادل لها دور هام في ذات العالقة والدولية  المحلية المؤسسات معوطيدة  عالقات وجود إنالتشبيك: -
 في المجال. ي أفضل الممارساتالخبرات وتبن  

 التمويل وأنواع مصادر مختلف عن المعلومات كل تجمع أن الحاضنة على :التمويل على الحصول -
 المحتضنة المؤسسات بين وصل حلقة تكون  وأن المستثمرين وكبار القروض وصناديقوالمنح المتوفرة 

 .والممولين

أهمية التركيز خالل المراحل األولى على خلق قصص نجاح للمشروعات   :نجاح قصص خلق -
 المحتضنة للترويج لألنشطة التي يقوم بها الحاضنة.

مع الخبرات المحلية في من العالقات  ةينبغي أن تطور الحاضنة شبك اإلستفادة من العقول المهاجرة: -
إستضافة المتخصصين والخبراء فة إلى لتقديم الدعم المالي والفني، باإلضا، (Diaspora)الخارج 

المشورة بشأن  للمساهمة في تقديملمستثمرين األجانب والشركات العالمية،وكذلك ا األكاديميين في القطاع
 .ات ذات العالقةالصناعبفيما يتعلق واإلتجاهات الحديثة أفضل الممارسات 

 على ذلك يقتصر وال باستمرار وأدائها عملياتها تقييم الحاضنة نجاح يتطلب :المستمر التحسين و التقييم -

نما قطف المحتضنة المؤسسات  .المتخرجة المؤسسات حتى وا 
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 آليات عمل الحاضنة

 (iLinc): في ليبيا حاضنة تقنية المعلومات واإلتصاالت

مؤسسة  بإشراف، م2009بليبيا أواخرالعام  حاضنة تقنية المعلومات واإلتصاالتأول تأسست 
، من خالل دراسة واقع قطاع تقنية المعلومات واإلتصاالت المحلي وأفضل هيويت الهندية لإلستشارات

، كما تمت دراسة عدد من التحارب الدولية في مجال تأسيس حاضنات تقنية الممارسات في المجال
 :، ومنهاالمعلومات واإلتصاالت

 حاضنة تكنولوجيات اإلتصال بقطب الغزالة بتونس
 ضنة تقانة المعلومات التابعة للجمعية العلمية السورية بسورياحا

 iParkالحاضنة التكنولوجية باألردن 
 التابعة لوكالة التطوير اإلقتصادي بتشيلي Octantisالحاضنة التكنولوجية 

 ParqueSoftحاضنة تكنولوجيا المعلومات بكولومبيا 
 بجنوب أفريقيا. SmartXchangeحاضنة تكنولوجيا المعلومات 

 

 

 

 

 توظيف

 تمويل
 دعم

 منتجات أفكار إبداعية خريجين

 دخل رعاية
 تشريعات سياسات

 جهات التمويل الدولة شركات جديدة

 الحاضنة

جامعات/مراكز 
 أبحاث

 مؤسسات قائمة

 السوق 

 المبادرين

 المجتمع

 ضرائب

 تغييير
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 مشروعات كبيرة  مشروعات متوسطة   مشروعات صغيرة

 
 

 المرحلة األولى

o خدمات الويب 
o األنظمة المفتوحة 
o إدارة البيانات 
o النظم الخبيرة 
o  إدارة المحتوى 

 أمن البيانات
 مراكز معلومات

  مزودي خدمة

 اإلنترنت

 تجميع العتاديات 

 
مرحلة 

 المتوسطة

 إدارة تقنية المعلومات 
 اإلستشارات التقنية 
  خدمات تقنية

 المعلومات

CRM 

 إدارة تقنية المعلومات
 التقنيات الجديدة

 

  الخوادم ووحدات

 التخزين

 

 مرحلة متقدمة

 تطوير وتكامل النظم   تقنيات لخدمة الزبون 
 إدراة عمليات األعمال 
 اإلتصاالت والشبكات 
 المنظومات الالسلكية 

 تصنيع العتاديات 
 هيكلة المؤسسات 
 إدارة سلسلة التزويد 
  معدات اإلتصاالت

 والشبكات
 

 (Focus areas) تم التركيز عليها:ياألنشطة التي 

 دور الحاضنات في دعم اإلقتصاد الحديث )المبني على المعرفة(
ننا بحاجة لتغيير نظرتنا ومقارباتنا لمنظومة العلوم والتكنولوجيا وبخاصة موضوع نقل ال شك أ

وذلك لدورها المحوري في عملية التنمية والتحول نحو اإلقتصاد المبني ستيعابها وتوليدها، ا  التكنولوجيا و 
 على المعرفة.

التكنولوجيا في عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية، فقد أصبحت عاماًل أساسيًا في  نظرًا ألهميةو 
فهوم ظهر مكما ، عملية اإلنتاج وتوفير فرص العمل و تنويع مصادر الدخل وزيادة القيمة المضافة

التي و  لدولابين  نقل التكنولوجياكمية  ، ويشير إلى التكنولوجية المدفوعات ميزانُيعرف ب إقتصادي جديد
 سائل المساعدة التقنيةو البحوث، و و  (Know-how)الدراية الفنية التراخيص وبراءات االختراع و تتضمن 
 ... وغيرها
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المدفوعات على التقنيات الجاهزة يختص بالميزان ، فإن هذ البحث والتطويرعلى  نفاقاإل وبعكس
 للتصنيع.

خالل العقدين األخيرين من القرن تريليون دوالر  3وبالرغم من أن الوطن العربي قد إستثمر ما يزيد عن 
، إال  أن متوسط …()المصانع والبنية التحتية GFCFفي تكوين رأس المال الثابت اإلجمالي  الماضي

من  %50ثر من كما أن ه رغم أن  أكقد إنخفض خالل هذه الفترة،  ((Per Capita GDPدخل الفرد 
من الناتج اإلجمالي  %10العمالة العربية تعمل في قطاع الزراعة، إال  أن عائدات هذا القطاع ال تتجاوز 

وهذا يدل على أن هذا اإلستثمار المحلي العربي، أي أن التكنولوجيات المستعملة في هذا القطاع متدنية 
 تكنولوجيا.للوسائل إنتاج وليس نقل ل لم يرافقه نقل حقيقي للتكنولوجيا، إذ أن ما تم هو نقل

أن تغير في هذا  ؤم لمن العوامل األساسية التي يتعتبر إن  مبادرات تأسيس الحاضنات التكنولوجية 
 الوضع غير المقبول في عصر االقتصاد المبني على المعرفة.

 منظومة نقل وتوطين التكنولوجيا:
 إدارة نقل التكنولوجيا:

 Selection اختيار التكنولوجيا  -
  Acquisition اقتناء التكنولوجيا -
 Deployment استخدام التكنولوجيا  -

 إدارة توطين التكنولوجيا أو استيعابها:
  Reverse Engineering     الهندسة العكسية -
  Local Development   التطويع التكنولوجي -
    Unbundling فك الحزمة التكنولوجية -

 التكنولوجيا مع البيئة )ومع عملية التنمية المستدامة(.مالئمة 
 إدارة توليد التكنولوجيا:

 Research and Developmentالبحث والتطوير -
 National Innovation Systemإدارة النظام الوطني لالبتكار -

 Patents & IPR  براءات االختراع وحقوق الملكية الفكرية -

 Entrepreneurshipتوليد مصانع أو شركات جديدة   -    

 Technology Funding التكنولوجيا  مويلت  -    
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 تقنية المعلومات واإلتصاالتحاضنات التي تواجه حديات الت

 : منها ،العديد من التحديات الناشئةالمعلومات و االتصاالت تقنيات  حاضناتواجه ت
  اإلستثمارية الواعدة في مجال تقنية المعلومات واإلتصاالت.عدم وجود خارطة إستثمارية للمشاريع 

 .تحديات العولمة وما نتج عنها من منافسة شرسة للشركات الناشئة محليًا 

 لنشاط اإلبتكار واإلختراع رةيس ِ والم البيئة القانونية الداعمة ضعف IPR Laws . 
  بتكار قييمقل وتوزيع اإلبتكارات )هياكل التتختص بنهياكل عدم وجود ، شبكات نشر ات، مراكز تقنية وا 

 اإلبتكارات والتطوير الصناعي(.

 الشركات عالم األعمال )و ات ومراكز األبحاث( جامعمؤسسات األكاديمية )الضعف العالقة بين ال
 .(الصناعية

  في مجال الحاضنات ومنها: إنتقاء ة ذات التأهيل صخصتالكفاءات العلمية المالنقص الحاد في
 .واكبة المشروعات، تسويق التكنولوجيا، نقل التقنية .. وغيرهااألفكار ، م

 إستثمارية )صناديق اتواإلختراع اتاإلبتكار لألنشطة البحثية و مالي ال مؤسسات التمويل عدم وجود ،
 ر(. ماغ، شركات رأس مال متمويل مؤسسات

  من الناتج  %1بته ما نسلم يصل بعد إلى عمومًا ، )في الدول العربية العلمي ضعف تمويل البحث
 ( محلي اإلجماليال

 التوصيات:

ة ييلمواكبيتطلب التأسيس إلقتصاد وطني قائم على المعرفة بالدرجة األولى إنسانًا مؤهاًل 
ترعى وتنمِ ي طاقات الفرد، ومؤسسات و  االبتكارع عصر المعلومات، وعقلية جماعية تشج ِ  مستجدات

وطنية تطوير المشروعات، وسياسات فاعلة تساهم في توفر الدعم واإلمكانيات وحاضنات تكنولوجية 
على تأسيس مشروعاتهم، كما  جي، وتشريعات محف زة، تشجع المبدعينلو لدعم البحث العلمي والتكنو 

ة العاملة في السوق المحلي، لدعم المؤسسات تفعيل المسؤولية اإلجتماعية للشركات األجنبيينبغي 
 الصغيرة الناشئة.

ويأتي على رأس هذه الحزمة نظام تعليمي كفء ومرن يستجيب للتغيرات ويواكب التطورات من خالل 
، ما يعرف في حال توافرها وتشكل هذه البيئة ،منح فرص التأهيل دون حواجز أو تمييز أوعقبات

ل  National Innovation Systemبالمنظومة الوطنية لإلبداع  والتي تعتبر أساس النجاح في التحو 
 نحو االقتصاد المبني على المعرفة.
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 :العربية المراجع

 جامعة  -د. بوزيان و .د. بن حبيب ، دور الحاضنات في بعث المقاوالتية في العالم العربي
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