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 ملخص:
وفي إالًى عملاًت الكتطما  الكشًمل  الكتي ريأتهً الكعياي من الكيول الكطًما   تمشياً  م  النطالقة  النةتاًيا  الكبرى 

مطذ ريالا  عقي الكتسييعاطاًت ومن راطهً يوك  الكبواتف فقري من تطشيياال النةتاييًي وعملاًت طقل الكتبطوكوماًف ومن 
يول هطيً طميي أن يكاييًت عميل تيًأليييييييييطييًت المعميًل تي تي في مقييمي  الكتلول الكعملايي  الكتي ةيًميت الكعيييايي من الكيي

ً  نري من ذبى الكتقًا  الكتي أترتتهً الكيىالسيييييييًت الكتيات  وهي أن تمىر   الكايييييييطًعا  الكمتقيم  رتوأاضهًف أاألييييييي
الكايييطًعًت الكأليييخم  والكماسيييسيييًت الكبراىل الكمملوب  كليولف والكتي الترعتهً الكبتاى من الكيول كو تسيييضى عن طمو 

وأليييتت يىالسييي  تيات  أمىتهً إتي  تقاقي وكو تعي تسيييتالا  الكمطًفسييي  القن وخل  فىص عمل ميايلف تا  أ
إكى عييًو  0222الكمطأميًت الكييوكايي  أن هطييًر ملاييًى وأاضيي  مييايييل سيييييييييوم اتو خلقهييً في الكضتىل مييً ران عييًو 

ف وتتسييييو هذو الكوأًام ر طهً وأًام تتاللا عمًك  ميىر  ذالت بضً ل من طتًج الكشييييىبًت الكايييي اىل فقال 0202
 .الكشىبًت الكا اىل تمتل مشىوعًت مطخضأل  ومتوسال  الكتقطا عًكا ف راطمً تأهى هذو الكيىالسي  أن اًكرا  هذو 

 (0202ف ) الكشرىالوي
الكتًكي رتطما  ويعو إطشييييييً  مممعًت وتًألييييييطًت النعمًل وتمتل ذكر في وةي الهتمت يوك  الكبوات خقل الكعقي 

إطشييييً  تًألييييط  الكشييييواا الكتىفا  وتًألييييط  الكسييييقو وتًألييييط  الكمىأل الكمطتم  رً ألييييًف  إكى ممم  الكضتًتال 
ًا الكشييييير السيييييتقالًالايييييطًعًت الكتىفا  الامًطً مطهً ر هما  الكيوى الكذي تلعرا الكتًأليييييطًت في الكمسيييييًهم  في ك

وتشييييمعاهو على إطشييييً  الكمشييييىوعًت الكايييي اىل والكمتوسييييال  والكتوما إكى الكعمل الكتى رعايال  عن الكعمل رًكقالً  
 الكتبومي الكذي اعًطي من تألخو الكعمًك  الك اى مطتم . 

Abstract : 
Business incubators have become as an important mechanism in the world of today 

which states and economies can contribute to the elimination of several problems of particular 
economic and social, such as unemployment, economic activity diversification, and enable to 
achieve industrial development. 

Incubator known as coordinating operations similar mechanisms, which we can provide 
plenty of mechanisms and services sustainable during a period till the accomplishment of the 
stage of qualification then the beginning of the real productive operation and the functional 
work, many Governmental institutions and private enterprises have adopted these incubators 
to be likewise as a tool by which we can reduce the probability of failure. Also, it is considered 
as a tool to activate the creative operations in the world of business this might be achieved 
through the adoption of the human energies capable of working and creativity.    

The State of Kuwait has focused on the development, support the creation of parks 
and business incubators, Kuwait establishment craft Shuwaikh incubator, incubator peace, and 
women producers in addition Fahaheel complex for Craft Industries. 
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 مقيم :

ة ومنها دولة الكويت من احتياطيات مالي الدول العربيةيعتبر من نافلة القول أنه مهما كانت لدى 
سنوات الرخاء، فإن مجمل هذه العوائد لن  فيأو عوائد استثمارية خارجية أو مخصصات تم استقطاعها 

يكون أقوى من )أو يغنى عن( إيجاد قاعدة إنتاجية متجددة وقابلة للتوسع والتطوير بشكل مستديم، لتنتقل 
يحكمها اإلنفاق العام إلى اقتصاديات إنتاجية يحركها  التيلريعية هذه االقتصاديات من االقتصاديات ا

 (4991 الصناعية،القطاع الخاص بمشاريعه المتعددة. )منظمة الخليج لالستشارات 
مشروعات األعمال الصغيرة حاضنات االعمال والمن هذا المنطلق فإن تنمية القطاع الخاص و 

ار داف التنمية االجتماعية واالقتصادية وتحقيق هدف االستقر وتوسيعها وتطوير هياكلها يعتبر أحد أهم أه
أعقبت  التيإذ أنه رغم التطور التقني السريع والمتواصل على مدى السنوات  ،االقتصادي واالجتماعي

اإلنتاج  يفالحربين العالميتين األولى والثانية وانتشار المشروعات العمالقة القتصاديات الحجم الكبير 
و ذ حاضنات االعمال وتبقي، في المدن الصناعيةسي واألفقي وما صاحب ذلك من توسع وتوسعها الرأ
ن لم يكن  أهمية كبيرة العديد من  يفمعها  تتكاملللمشاريع الكبيرة إال إنه في بعض الحاالت منافسه وا 

 (0222 نجار،النشاطات االقتصادية . )أحمد 
حاضنات االعمال والمشاريع هذا الصدد ويثير القلق نوعًا ما هو أن  فيإال أن ما تجب اإلشارة إليه 

أن الفترة و اعتمدت كما أسلفنا على اإلنفاق العام والرعاية الحكومية المباشرة  الدول العربية الصغيرة في
ية مالحالية تعتبر فترة انتقالية، حيث ستحمل السنوات التالية انعكاسات تطبيق بنود منظمة التجارة العال

W.T.O  ظمةالمن في)بما فيها المشروعات الصغيرة( للدول األعضاء  االقتصاديعلى مجمل النشاط، 
ظلت تتمتع تقليديًا بميزة أسواقها المحلية المغلقة ستجد أن العولمة وما ينجم عنها من إلغاء  التيفالمنشآت 

فقًا وعليها أن تكيف أوضاعها و  ،سيعرضها للمنافسة الدوليةالتشريعات المقيدة لحركة التجارة الحرة 
الجديد ومواجهة المنافسة المستجدة لمشروعات صغيرة خارجية مشابهة قد تكون  العالميلمتطلبات النظام 

 .توافر للمشروعات الصغيرة المحليةلها ميزة تنافسية لم ت
ذه وتنمية ه دولة الكويت وأهم الجهود المبذولة لدعم حاضنات االعمال فيواقع  البحثيتناول وسوف 

 الحاضنات لما لها من مردود اقتصادي واجتماعي.
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 الكمرت  المول: إالًى الكرت 
 

 أون: مشبل  الكرت 
 يفأن ما تجب اإلشارة إليه في هذا الصدد ويثير القلق نوعًا ما هو أن حاضنات االعمال 

أهميتها والدور الكبير الذي تعلبه  من الرغمعلى  دول الدول العربية لم تأخذ حقها من االهتمام الكافي
واقع الحاضنات في الدول مما أدي إلى أهمية تناول ودراسة هذه الحضانات في االقتصاد القومي، 

 تتمثل في: ،العربية ويأتي هذا البحث بعدد من التساؤالت

 ؟تمثل حاضنات االعمال دورًا غير جوهريا في التنمية الصناعيةهل  -4
قة التي تهتم بحاضنات االعمال بدولة الكويت وهل لها دور في ما هي الجهات ذات العال -0

 ؟تنويع النشاط االقتصادي
 ؟هل تلعب الهيئة العامة للصناعة دورًا جوهريًا في تنمية الحاضنات الصناعية -3

 : أهيالم الكرت تًطاً  
 تضطلع الدراسة بإنجاز عدٍد من األهداف على المستوى النظري والتطبيقي، وعلى النحو اآلتي: 

 تقديم أسس نظرية لمفهوم حاضنات االعمال وأدوارها وأهدافها.  .4
 التنمية االجتماعية واالقتصادية.  في التعرف على دور حاضنات األعمال .0
 نات االعمال.استعراض تجربة دولة الكويت في إنشاء مجمعات وحاض .3
 

 : أهما  الكرت تًكتً  
التعرف على حاضنات االعمال كأحد مرتكزات دعم وتنمية المشروعات  خالل من البحث أهمية تنبع

الصغيرة والمتوسطة والدور الذي تلعبه في التنمية االقتصادية واالجتماعية من خالل دعمها للمبادرين 
 وأصحاب المشروعات.
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 النةتاًيي كتًألطًت النعمًل: الكضبى الكمرت  الكتًطي
 

 :مقيم 
نشاء الحاضنات والتي تعتبر احدى أهم وسائل الدعم والمساندة لتنمية إظهرت الحاجة الى 

ورعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة حيث أن الحاضنات هي مؤسسات تقدم خدمات لشباب يفتقرون 
واعدة يمكن أن تتحول الى منتجات  الى المقومات المادية واإلدارية ولكن لديهم أفكار واختراعات

وخدمات مربحة، وتقدم الحاضنات الى المبادرين الذين هم تحت رعايتها مجموعة من الدعم والخدمات 
 التي تتيح لهم الفرصة في تأسيس مشروع متكامل بمفردهم فور تخرجهم من الحاضنة. 

الت البطالة وانهيار وقد ساعد في ظهور حاضنات االعمال الركود االقتصادي وارتفاع معد
بعض الصناعات التقليدية كالفحم والفوالذ وبناء السفن خالل القرن العشرين، األمر الذي أدى الى تبني 
 استراتيجيات جديدة النتقال األموال وخلق فرص عمل في المناطق التي تعاني من البطالة العالمية. 

ت عائلة بتحويل مقر شركتها ، عندما قامم4999ل إلى عام يرجع تاريخ حاضنات األعماو
 لألفراد الراغبين في إقامة مشروع مع اوحداته عمل إلى مركز لألعمال يتم تأجيرعن ال تالتي توقف
، والقت هذه الفكرة نجاحًا كبيرًا خاصة وأن هذا المبني كان يقع في النصائح واالستشارات لهمتوفير 

لى ما إ ، وتحولت هذه الفكرة فيما بعدطاعمتسوق وممنطقة أعمال وقريبًا من عدد من البنوك ومناطق 
اآلالف من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي أقيمت في هذا  يعرف بالحاضنة، ومنذ هذا العام نشأت

لكن هذه المحاولة إلقامة  Batavia industrial Centerوهو  والذي يعمل حتى اآلن المركز
حينما قامت هيئة المشروعات الصغيرة  4991عام الحاضنات لم يتم متابعتها بشكل منظم حتى 

(SBA)   قامة عدد من  لم يكن يعمل في الواليات الوقت، وفي هذا الحاضناتبوضع برنامج تنمية وا 
حاضنة فقط والتي ارتفع عددها بشكل كبير، وخاصة عند قيام الجمعية األمريكية  02المتحدة سوى 

الل بعض رجال الصناعة األمريكيين، وهي من خ 4999في عام  (NBIAلحاضنات األعمال )
وصل عدد  4991مؤسسة خاصة تهدف إلى تنشيط تنظيم صناعة الحاضنات، وفي نهاية عام 

 (0229حاضنة.) المباركي،  992ات المتحدة إلى حوالي الحاضنات في الوالي
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 ومن خالل هذا البحث سوف نتناول مفهوم حاضنات األعمال، وأنواع الحاضنات باإلضافة
 الى أهدافها وأهميتها.

 

 أون : مضهوو الكتًألطًت 
تعددت المفاهيم والتعريفات لحاضنات االعمال سواء على المستوي العربي أو الدولي حيث تم تعريف 

م بأنها " تمثل نمطًا جديدًا من 0223حاضنننننننننننات االعمال في تقرير التنمية اإلنسننننننننننانية العربية للعام 
االبتكارية للمؤسننسننات الصننغيرة والمتوسننطة أو للمطورين المبدعين المفعمين البنى الداعمة للنشنناطات 

 بروح الريادة الذين يفتقرون إلى اإلمكانيات الضنننننننرورية لتطوير أبحاثهم وتقنياتهم المبتكرة وتسننننننننويقها.
 (.0223)المكتب اإلقليمي للدول العربية، 

على أنها " بيئة  0240ها في عام كمنا عرفتهنا الهيئة العامة للصننننننننننننننناعة بدولة الكويت في إصنننننننننننننندار 
"أو انها" حزمة متكاملة من الخدمات والتسننننهيالت واالليات  مصننننممة لرعاية وتنمية منشننننئات االعمال

المسنناندة واالسننتشننارات التي توفرها الحاضنننة لفترة من الزمن، فهي مؤسننسننة قائمة لها كيانها القانوني 
 قامة مؤسساتهم الصغيرة".ن في إبالرياديين الذين يرغبو ولها خبرتها وعالقتها 

الذي  الوقت في المشنننروع وحماية ونمو رعاية تتبنى التي البيئة على السنننيطرة عملية" بها يقصننند كما
 (.Ryker, 2001)ذاته،  المشروع يمول ان يمكن ال

لى انها " ع مركز االتحاد األوروبي للشنننننننننننؤون االسنننننننننننتراتيجية وتقييم الخدماتكما تم تعريفها من قبل 
عملية إنشننناء الشنننركات الناجحة من خالل تزويدهم بمجموعة شننناملة ومتكاملة من تسننناهم في  منظمة

، خننننندمنننننات دعم األعمنننننال التجنننننارينننننة.                            الحننننناضننننننننننننننننننننةبننننن منحهم مسننننننننننننننننننناحنننننة في ذلنننننكالننننندعم، بمنننننا 
(Centre for Economic and Social Services ,2010) 

 تًطاً : أطوال  الكتًألطًت: 
 هناك العديد من الحاضنات من أهمها: 

 المتخصصةاألعمال  حاضنات-4
 المفتوحة الحاضنات-0
 األعمال التكنولوجية حاضنات-3
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 الجامعات حاضنات-1
 الشركات العامة والخاصة حاضنات-9

( إلى األنواع NBIA*كما تصنفها الجمعية الوطنية لحاضنات األعمال بالواليات المتحدة األمريكية)
 (":0220،أبوقحفالتالية)

 %9 وتمثل نسنننبتهاهي ملك للقطاع الخاص، وتسنننعى لتحقيق األرباح أعمال خاصنننة، و  حاضننننات-أ
 من مجموع الحاضنات في أمريكا الشمالية.

هذا النوع ملك للدولة، وهي ال تسننننننننننننننعى بالدرجة األولى إلى تحقيق عمنال عنامة، و أ  حناضننننننننننننننننات-ب
 والهيئات والمؤسننننننسننننننات األهليةأو األجهزة المحلية  الحكومة ورعايةاألرباح، كما أنها تقوم بدعم 

 تحقيق التنمية االقتصادية على المستوى الوطني. وتسعى إلى

 ربين القطاع العام والخاص، وتقد األعمال المختلطة، وهي التي تكون ملكيتها مشتركة حاضنات-ج
 .%41نسبتها بن 

األعمال المرتبطة  و)الحاضننننننات Academic – Relatedأعمال ذات الصننننلة بالجامعات  حاضنننننات-د
من أجمالي عدد الحاضنننننات بأمريكا الشننننمالية،  %01بالجامعات( تمثل هذه الحاضنننننات حوالي 
األهداف التي تسننننننننننننننعى إلى  ولها نفس والمعاهد العلياوهنذه الحناضنننننننننننننننات منبثقة من الجامعات 

 والخاصة.تحقيقها الحاضنات العامة 

ما تكون  وهي عادةمن مجموع الحاضنات بأمريكا الشمالية،  %9 نسبتهاوتمثل أخرى  حاضننات-9
ن، ، ورجال الديمثال( )السننننننننينمامختلفة غير تقليدية مثل مؤسننننننننسننننننننات الفن  ودعم جهاتتحت رعاية 

 .وغيرهاغرف التجارة، الموانئ 
 

 أهيالم الكتًألطًت:  تًكتً :
  منها:لحاضنات األعمال العديد من األهداف 

خدماتها للمشروعات التي هي داخل وخارج الحاضنة إضافة لتنمية مهارات العمل الحر  تقديم-4

                                                           
*  - NBIA : National Business incubators association. 
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 على إدارة المشروع. 
تحقيق معدالت نمو عالية للمشروع بالخدمات التي تقدمها الحاضنة، ورعاية المشروعات  -0

 الجديدة. 
 لكساد. تحقيق التنمية االقتصادية في األقاليم والمناطق والمدن التي تعاني ا -3
 دعم وترويج أنشطة التصدير وتوسيع قاعدة السوق المحلي والدولي وخلق فرص عمل دائمة.  -1
تخطي المشاكل والمعوقات اإلدارية والمالية والفنية  علىالمشاريع الصناعية الصغيرة  مساعدة-9

 التي يمكن ان تتعرض لها خاصة في مرحلة التأسيس.
التمويل والتسهيالت االئتمانية إضافة لربط الحاضنات الحصول على مختلف أشكال  تسهيل-1

 بشبكة الحاضنات العالمية لتبادل الخبرات.
 

 : والكخيمًت الكتي تقيمهً الكتًألطًتأهما  ىالرعً : 
للحاضنننننات أهمية كبيرة حيث تسنننناهم في التنمية االجتماعية واالقتصننننادية عن طريق إيجاد 
مناخ وظروف عمل مناسنبة لغرض تطوير المشنروعات الصنغيرة والمتوسطة بأنواعها خاصة منها 
التكنولوجينة والصنننننننننننننننناعينة، وتوفير إمكنانيات التطور والنمو، بما فيها الدعم الفني والتقني والمالي 

 Dietrichالتالية. )شنناري وربط المشننروع بالسننوق ويمكن إيجاز تلك األهمية في العناصننر واالسننت
1996 
 ت منتجة.وتحويلها الي مشروعاتوظيف نتائج البحث العلمي واالبتكارات واإلبداعات  تساهم في .4
 .رية وحل مشكلة العاطلين عن العملفي تنمية الموارد البشأنها تساهم  .0
 واإلمكانيات والمتطلبات لبداية المشروعات الصغيرة.توفر المناخ المناسب  .3
 .مية صغيرة أو متوسطةتعمل على إقامة ودعم مشروعات إنتاجية أو خد .1
 تقدم المشورة العلمية ودراسات الجدوى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الناشئة. .9
 ه.تتربط المشروعات الناشئة والمبتكرة بالقطاعات اإلنتاجية وحركة السوق ومتطلبا .1
 تنمية.التؤهل جيل من أصحاب األعمال لتأسيس أعمال جادة وذات مردود، مما يساهم في  .1
 تقدم الدعم والمساندة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق معدالت نمو وجودة عالية. .9
 .قتصاد الوطنيتفتح المجال أمام االستثمار في مجاالت ذات جدوى لال .9
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العمال في توطيد عالقات التعاون بين مختلف األطراف المعنية ويمكن توضيح أهمية حاضنات ا     
)الجامعات، ومراكز بحث، والمجتمع، والحكومة، والشننننننننننننننركات، والعمالء، أو زبائن الحاضنننننننننننننننات( من 

 خالل الشكل التالي:
 ( اوألح أهما  تًألطًت المعمًل.0شبل ىةو )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (www.jcci.org.saالتالي: نشآت الصغيرة، على المسار : إدارة الفرص االستثمارية، مركز جدة للمالكمايى)

 تتمتل في الكتًكي: أمً عن الكخيمًت الكتي تقيمهً فهي
 مهارات. الوتنمية  تدريب- قانونية- مالية- تسويقية – استشارية فنية خدمات-4
 وغيرها(.  - تدريب – خدمات إدارية متنوعة: تأمين االحتياجات الخدمية داخل الحاضنة )عمالة -0
اإلرشاد والمختبرات والورش  ،خدمات عامة: كتأمين نظم التكنولوجيا واالتصاالت والمعلومات -3

 وتأمين االشتراك في المعارض. ، والمعامل المتخصصة في محيط الحاضنة
 الترجمة وغيرها. - االنترنت – األرشفة - خدمات سكرتارية: مثل موظفي االستقبال -1

ةالحاضن  

 البحوث ومراكز للجامعات

 وتطوير بحث منطقة•

 إضافي دخل•

 والتطوير البحث مراكز مع وصل حلقة•

 

 والمجتمعات للحكومات

 لالقتصاد تطوير•

 .جديدة ووظائف أعمال•

 .األعمال ثقافة تغيير•

 

  والعمالء للشركات

 جديدة لموارد فتح•

 .التسويق في والوقت ،المخاطر تقليل•

 .المشروع بقاء فترة زيادة•

 

 والمشتركة العامة للقطاعات

 .اإلبداع•

 .التكنولوجيا اكتساب•

 .المال رأس على عائد•

 .اجتماعية وليةؤمس•
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 الكمرت  الكتًك : تمىر  الكمممعًت وتًألطًت النعمًل ريوك  الكبوات
 

 مقيم :
اهتمت دولة الكويت في اآلونة األخيرة بحاضنات األعمال إيماناً منها بالدور الكبير الذي تلعب 
هذه الحاضنات في التنمية االقتصادية واالجتماعية بالدولة باإلضافة الى توقعها بأن تقوم هذه 

يعابها تالحاضنات من خالل انشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحل مشكلة التوظيف من خالل اس
للشباب الكويتي، ولذا قامت حكومة دولة الكويت من خالل مؤسساتها المختلفة بإنشاء عدة مجمعات 

 وحاضنات لألعمال كما هو موضح في هذا المبحث. 
 

 أون : الكهاا  الكعًم  كلتعلاو الكتالراقي والكتيىاا "تًألط  الكشواا الكتىفا "
م وكانت رسالتها األولى هي تنمية 4990في عام  أنشئت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

وقد كان الغرض من الهيئة هو توفير القوى العاملة الوطنية  ،الموارد البشرية من أجل بناء الكويت
وتنميتها بما يكفل مواجهة القصور في القوى العاملة الفنية الوطنية وتلبية احتياجات السوق والتنمية 

 في الدولة. 
وانطالقاً من مسئولية الهيئة باعتبارها مسئولة عن اعداد العمالة الفنية في الكويت ، فقد قات بإنشاء  

امت بإنشاء الكويت ، فقد ق فيوانطالقًا من مسئولية الهيئة باعتبارها مسئولة عن إعداد العمالة الفنية 
اصة تأسيس المشروعات الخ لمبادريلجنة تأسيسية متخصصة لدراسة مشروع مركز لإلعداد المتكامل 

برامج  يفاالنخراط  فيتشجيع الخريجين  فيالصغيرة ، ويتوافق هذا المشروع مع توجهات الدولة 
وفكرة مشروع اإلعداد المتكامل لمبادري تأسيس المشروعات الخاصة الصغيرة ، المشروعات الصغيرة

 ( ما يلى:4999دة )المضف، بدورها تحقق أهدافًا ع والتيتؤديها حاضنات المشروعات الصغيرة 
 توفير فرص عمل وتقديم الدعم الالزم إلنجاح المشروعات. -4
 المجاالت التكنولوجية الجديدة. فيتطوير أفكار مبتكرة خاصة  -0
 تنويع مجاالت النشاط باالقتصاد المحلى. -3
 توفير قنوات االتصال مع مصادر التمويل والتكنولوجيا. -1
 لتعاون مع المشاريع األخرى بالحاضنة.خلق فرص لتطوير المشروع الصغير با  -9
 يتم اختيار المشروعات التي تحقق النمو السريع والنجاح. -1
 تقديم الدعم الفني لمجتمع األعمال المحلى. -1
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 لتجارة،اوقسم  الصغيرة،وتوجد في الحاضنة عدة أقسام منها إلصالح وصيانة السيارات والسفن 
  والسفر.وقسم السياحة  واالعالن،وقسم الدعاية  واللحام،وقسم الحديد 

وقد انضمت حاضنة الشويخ الي شبكة الحاضنات الصناعية العربية التابعة للمنظمة العربية 
للتنمية الصناعية والتعدين، حيث أن المنظمة تعمل علي ربط حاضنات الوطن العربي لتبادل الخبرات 

 وعرض التجارب لالستفادة منها والرقي بها نحو األفضل.

كما وقعت حاضنة الشويخ الحرفية على مذكرة تعاون مع منظمة األسبوع العالمي لمبادرين 
والتي تعتبر أكبر تجمع  Global Entrepreneurs Weekالمشروعات الصغيرة والمتوسطة 

 402لحاضنات األعمال ومؤسسات رعاية المبادرين ورواد األعمال في العالم حيث يضم أكثر من 
 أكثر من عشرة ماليين مبادر.دولة ويشارك فيه 

: رىطًمج العًيل هابل  الكقو    : " تًألط  الكمىأل الكمطتم  "الكعًمل  والكمهًز الكتطضاذي كليوك تًطاً  
 

وزراء لأنشئ برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بناًء على قرار مجلس ا
الفعال  السعي فيتتلخص  (Mission)، وكانت رسالة البرنامج 9/42/4991بتاريخ  111رقم 

مهن إجمالي قوة العمل وتأكيد ارتيادهم ال فيإلصالح سوق العمل واالرتقاء بنسبة مشاركة الكويتيين 
النشاط االقتصادي بصفة عامة وفى الجهات غير الحكومية بصفة خاصة وتهيئة  فياإلنتاجية والفنية 

يقاف معدالاب القطاع الخاص للعمالة الوطنيةمن شأنها زيادة استيع التيالظروف والوسائل  ت ، وا 
باإلضافة إلى رفع أداء الجهاز الحكومي وتحسين ، دود الدنيا اقتصاديًا واجتماعياً البطالة عند الح

يقدمها للمواطنين، وذلك من خالل التنمية اإلدارية الشاملة  التيإنتاجيته، واالرتقاء بنوعية الخدمات 
 أقل حجمًا فضاًل عن األداء المتميز. حكومياستنادًا إلى جهاز 

دعم المشروعات  فيللدولة  اإلداريومساهمة من برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز 
ستقبال وذلك ال والمتوسطة،فقد قام بإنشاء مركز خدمة لدعم وتطوير المشروعات الصغيرة  الصغيرة،

وقد كان من المتصور من المركز أن  والمتوسطة،لمشروعات الصغيرة وتبنى المبادرين ألصحاب ا
 :روعات الصغيرة والمتوسطة من خالليقوم بدعم المش

ى عمل دراسات جدو  فيمجال المشروعات الصغيرة المساعدة  فيإقامة دورات تدريبية تخصصية  -
 اقتصادية للمشروعات الصغيرة. 

 يفعقد مؤتمرات وندوات ومعارض للمهتمين بالمشروعات الصغيرة، باإلضافة إلى المشاركة   -
 هذا المجال. فيمؤتمرات خارجية 

 ويت.الكتدبير تمويل للمشروع من خالل قنوات ومؤسسات التمويل والبنوك في  فيالمساعدة  -
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 ة.حالة الحاجة إلى قوى عامل فيتوفير العمالة الوطنية المناسبة  -
 منح عالوة اجتماعية ألصحاب المشروعات الصغيرة وكذلك العمالة الوطنية المسجلة للمشروع. -

وقد وضع مركز خدمة دعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة عدد من األسس والقواعد العامة 
 لتسجيل المشروعات الصغيرة )جديدة وقائمة( منها:

روع المشركة مرخصة وطنية أو أجنبية ويكون نشاط أن يكون المتقدم مواطنًا كويتيًا أو ش -
 .مسموح به طبقًا للقوانين

 ألف دينار كويتي. 092رأس مال المشروع )غير األرض( بحد أقصى  -
 األفضلية لفرص المشروعات التي تستوعب عمالة وطنية ويتم إدارتها من قبل كويتيين. -
 سيدات.تقبل المشروعات التي تدار من المنزل وتوفر فرص عمل لل -
 تقديم أي دراسات علمية أو اقتصادية تدعم فرص المشروعات المقدمة. -
يشجع البرنامج تأسيس المشروعات الصغيرة بأنظمة الشراكة، كما يشجع نظام حق االمتياز  -

Franchise .والوكالة 
ومن خالل تعاون مشترك بين برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة والهيئة 

نشاء حاضنة تمثل في إ يشروع وطنمالعامة للتعليم التطبيقي والتدريب واألمانة العامة لألوقاف تم عمل 
الخياطة المرأة الصغيرة ك وتوفر هذه الحاضنة خدمات متكاملة مشاريع، لألعمالالمرأة الكويتية المنتجة 

ة مجهزة يوالتجميل والسياحة والسفر، حيث تعمل الحاضنة على توفير بيئة عمل مناسبة من ورش فن
أي مشروع فني من خالل استقطاب وتدريب خريجات معهد السياحة والتجميل باآلالت والمعدات لبدء 

هذا المشروع  الدعم االداري والفني بحيث ينموواألزياء بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وتقديم 
 في بيئة مثالية تمهيدًا لتهيئة لدخول سوق العمل.

 تًكتً : وزالىل الكشاون النمتمًعا  والكعمل: "تًألط  الكسقو " 

 ( بوزارة الشؤون االجتماعية والعمل هي أحد مشاريع 33تعتبر حاضنة السالم )بوتيك
جاء لتنمية مهارات المرأة الكويتية ودعمها والعمل علي تدريب  )من كسب يدي( التابع للوزارة والذي

 ،ل الحروترسيخ مفهوم ثقافة العم، عمل وتأسيس المشروعات الخاصة بهماألسر الكويتية وتأهيلها لل
 . د منافذ تسويقية للمرأة الكويتيةباإلضافة الى ايجا

اون ثنائي بين األمانة وتعتبر مشروع )من كسب يدي( وهو نواة حاضنة السالم مشروع تع
العامة لألوقاف ووزارة الشؤون االجتماعية والعمل، حيث يهدف هذا المشروع الى االرتقاء بمستواهم 
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المعيشي من خالل تشجيعهم لممارسة حرفهم ومواهبهم من خالل دورات تدريبية حرفية لمساعدتهم 
 على توفير موردهم المالي. 

اقية تعاون ثنائي بين وزارة الشؤون االجتماعية والعمل وبدأت مشروع حاضنة السالم بعد اتف
عمل على دعم يم،  وهو مشروع أسري وطني  0243في   UNDPوالبرنامج االنمائي لألمم المتحدة

كسابهن المهارات الالزمة إلنشاء  وتدريب وتأهيل المبادرين وأصحاب المشاريع الصغيرة من النساء وا 
 المشروعات  الخاصة بهن ورعايتهن لفترة محدودة بأسعار رمزية قبل انطالقهن بالسوق المحلي . 

 وتم وضع عدة شروط لاللتحاق بحاضنة السالم وهي: 
 سنة. 99الى  09الفئة العمرية من  -                         أن تكون كويتية.  -
 تقديم تقرير للمشروع وعرضه على لجنة التقييم.  -         أن تكون متقاعدة أو غير موظفة.  -
 الحاضنة.اجتياز بعض الدورات التدريبية الي تقدمها  -

 كما تحتوي الحاضنة عشرة أنشطة يتم من خاللها احتضان المبادرات وهي: 
تغليف  ،النسائيةالصالونات  ،التطويرالحلويات والمواد الغذائية. ، العطور، اإلكسسوارات

 .الخياطة ،المالبس، الطباعة ،الصابون البدوي، الهدايا
 

 ىالرعً : الكاطيو  الكوالطي كتطما  وىعًا  الكمشىوعًت الكا اىل والكمتوسال . 
 "تًألط  أعمًل الكمشىوعًت الكتبطوكوماً"   

في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية  0243لسنة  99أنشئ الصندوق وفقًا لقانون رقم 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة كمؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تلحق بوزارة التجارة 

 ويهدف الصندوق الى: ، والصناعة
 تنويع مصادر الدخلاالقتصاد الوطني من خالل اتباع سياسات لخلق فرص العمل و  تنمية-4

 لتخفيف االعباء المالية على الموازنة العامة للدولة.
 الوعي بمزايا العمل الخاص والتنسيق والترويج للمبادرات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. نشر-0
 لمعلومات وتقديم الدعم التقني. توفيرا-3
دراسات الجدوى االقتصادية والبيئية للمشروعات وتقييمها وخلق الفرص المريحة والمبتكرة  تقديم-1

 من خالل توفير معلومات مستمرة.
 تنمية العنصر البشري وتدريبه من خالل المؤسسات الداعمة.-9
 تمويل المشروعات وفقًا ألحكام هذا القانون.-1



سعد اهلاجري د. عبد هللا                                                           دور حاضنات االعمال يف التنمية الصناعية يف دولة الكويت                        

13 
 

ارة الصندوق الصالحية في إنشاء الحاضنات ( من القانون أن لمجلس إد39وقد أعطت المادة )
بالتعاون مع القطاعين العام والخاص يتم من خاللها تقديم الخدمات الالزمة للمبادرين نظير اشتراك 
سنوي رمزي ولمدة محدودة تتيح لصاحب المشروع اكتساب الخبرة الالزمة واالنتقال الى خارج الحاضنة 

 من خالل الدخول الى السوق الخارجي. 
ع شركة ذكره تفاهم ممووقع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

دارة حاضنة أعمال لمشروعات  )تيك ستارز( األمريكية تقوم بموجبه الشركة بإنشاء وتأسيس وا 
حيث تقوم الشركة بتأسيس حاضنة أعمال لها في الكويت تعمل تحت ، الكويتالتكنولوجيا في دولة 

براء ، وتقوم الشركة بإيفاء واستقدام الخة المبادرين في مجال التكنولوجياالصندوق الوطني لخدم مظلة
والمدربين المتخصصين الى الكويت لتأصيل وتدريب المبادرين الكويتيين وبناء الخبرات محليًا، وتكون 

 نوات. س الحضنة خاصة وحصرية على مستوى الشرق األوسط وشمال أفريقيا لمدة تصل الى ثالث
 

 ممم  الكضتاتال كلاطًعًت الكتىفا  " "كلاطًع : خًمسً : الكهاا  الكعًم  
 ، والهدف من إنشائها هو اآلتي:4991/ لسنة 91أنشئت الهيئة بموجب قانون الصناعة رقم 

 تشجيع الصناعات المحلية وتطويرها وحمايتها. -
 توسيع القاعدة اإلنتاجية الصناعية والحرفية. -
 الدخل القومي.تنويع مصادر  -
 دعم وتنمية وتشجيع إنتاج السلع االستراتيجية الالزمة لألمن القومي والغذائي. -
 تهيئة المناخ المالئم لجذب المزيد من األيدي العاملة الوطنية ذات الكفاءة الفنية. -
 دعم وتنمية وتشجيع الحرف الصناعية. -
براز الدور  الوعيتعميق  -  لتنمية الصناعية.ل اإليجابيالصناعي لدى المواطنين وا 
التعاون  نطاق تعاون دول مجلس فيالتنسيق بين الصناعات القائمة والمقترح إقامتها مستقباًل  -

 .GCCلدول الخليج 
توثيق التعاون الصناعي مع مختلف الدول والمنظمات الدولية لتوفير الخبرات والمعلومات  -

 الالزمة للتنمية الصناعية المحلية.
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يتعلق بتهيئة النشاط الصناعي وتطويره بوضع خطة للتنمية الصناعية  وتختص الهيئة بكل ما
واقتراح مواقع المناطق الصناعية والحرفية وتخطيط وتجهيز البنية األساسية للمناطق الصناعية والحرفية 

وقد اهتمت الهيئة العامة للصناعة بالمشروعات الصناعية  ،وما يلزم من خدمات صناعية ومرافق عامة
يرة إنشاء قسم تنمية الصناعات الصغ فيالمشروعات الصناعية الصغيرة خاصة وقد تمثل ذلك عامة وب

 يفوالحرفية" وذلك بهدف تنمية وتشجيع الصناعات الصغيرة والحرفية وزيادة مساهمة هذه الصناعات 
 الناتج الصناعي القومي باإلضافة إلى تشجيع المواطنين على إنشاء مشروعاتهم الخاصة بما يكفل

 تخفيف العبء على مجاالت العمل الحكومي.
وسوف نتناول بالتفصيل عن دور الهيئة العامة للصناعة في إنشاء ودعم المجمعات والحاضنات 

 الصناعية.
 تمىر  الكهاا  الكعًم  كلاطًع  في إطشً  ممم  الكضتاتال كلاطًعًت الكتىفا . -0

مية الصناعية بوجه عام صدر القرار إيمانًا من الهيئة بأهمية دور هذه المجمعات في عملية التن
عن مجلس إدارة الهيئة العامة والذي نص بالموافقة على  4999/  9/  00والمؤرخ في  99/ 9رقم 

إنشاء مجمع للصناعات الصغيرة والحرفية في منطقة الفحيحيل الحرفية وتكليف الهيئة العامة للصناعة 
وذلك إلنشاء هذا  ،0م 9.922الفحيحيل بمساحة  باستالم وتطوير وا عداد القطعة الواقعة في منطقة

 . المجمع
وقد تم طرح المشروع على القطاع الخاص إلنشائه والذي قام بدوره بإنشاء المجمع الذي يحتوي 

وحدة حرفية موزعة على الدور األرضي والميزانين والسرداب وتبلغ مساحة كل وحدة حوالي  419على 
ات دكما أن المجمع مزود بالخدمات األساسية التي يحتاج لها المستثمرون الحرفية في الوح 0م12

 داخل المجمع وهذه الخدمات هي: 
إسعاف  عيادة، ومركزة المجمع، فرع بنك السحب اآللي و مكتب للهيئة العامة للصناعة، مكتب إلدار 

أولية، مكتب لخدمة تخليص المعامالت وتصوير ومركز تدريب مجهز لخدمة طالب الهيئة العامة 
 للتعليم التطبيقي والتدريب. 

 لف األنشطة الحرفية والتابعة للقطاعات التالية: وقد خصص هذا المجمع لمخت
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طاع ق –قطاع المنتجات التعدينية غير المعدنية  –قطاع الكيماويات  –قطاع المنتجات المعدنية 
 قطاع المنسوجات والمنتجات الجلدية.  –الخشب ومنتجاته 

 

 أهيالم ممم  الكضتاتال الكتىفي:
 بمنطقة الفحيحيل الى التالي:  يهدف مشروع مجمع الصناعات الصغيرة والحرفية

  دعم الصناعات الصغيرة والحرفية وتشجيع الشباب للتوجه الى العمل الحرفي واعطاء فرصة
 للمبادرين إلظهار قدراتهم وتنمية مهارتهم. 

  .خلق فرص عمل جديدة للشباب إلنشاء مشروعات خاصة بهم 
  .توطين مخرجات التعليم وأصحاب الحرف الصناعية 
 عبء من التوجه الى مجاالت العمل الحكومي. تخفيف ال 

 

 الكمزالاً الكتي تمطح ماتًا الكوتيالت الكتىفا  في الكممم : 
 

  تدريب الحرفيين في الورشة المركزية للتدريب بالتنسيق مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
 والتدريب. 

  دعم العمالة الوطنية من قبل إعادة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة لمستثمري المجمع
 عالوة األوالد(  –)العالوة االجتماعية 

  تمنح ألصحاب الحرف قروض مالية ميسرة من محفظة تمويل النشاط الحرفي والمشاريع
 الصغيرة التابعة لبنك الكويت الصناعي. 

 

 أون : الكشىوال الكماللور  كلتوالان: 
 

أن يكون المتقدم كويتي الجنسية وقادرًا على إدراج مشروعه بنفسه شواء من الذكور أو اإلناث  -4
 أو فئة ذوي االحتياجات الخاصة. 

 سنة من تاريخ تقديم الطلب.  04أن ال يقل عمر المتقدم عن  -0
 أخرى أو نشاط آخر.  أن يكون متفرغًا إلدارة مشروعه وغير ملتزم بأي وظيفة -3
تعطى األولوية ألصحاب الشهادات الجامعية والمعاهد التطبيقية وبحد أدنى دورة تدريبية مدتها  -1

 سنة دراسية خاصة بالصناعات.
 أن يجتاز المقابلة الشخصية.  -9
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 تًطاً : مشًىا  الكهاا  الكمستقرلا  الكمعطا  رًكتًاطًت الكاطًعا  والكتبطوكوما . 
 يىالس  إطشً  الكتًألطًت الكاطًعا .  -أ

قامت الهيئة بالتعاون مع مكتب االستشارات والتطوير المهني بكلية الهندسة والبترول بجامعة 
 الكويت بعمل هذه الدراسة.

ن الحاضنات الصناعية هي منشآت يتم تصميمها لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة وأيضا إ 
موعة من الخدمات لدعم األعمال، يتم توفير الموارد والخدمات لتسريع وتيرة تطورها الناجح عبر مج

من قبل إدارة الحاضنة، وتتنوع الحاضنات في الطريقة التي تقدم بها خدماتها، وفي هياكلها التنظيمية، 
 وفي أنواع العمالء التي تقدم لهم الخدمات.

 مراحل الدراسة:
: تحديد حجم الطلب على الحاضنات الصناعية للعديد من القطاعات الكمىتل  الموكيى -

 االقتصادية في دولة الكويت 
 : وضع اإلطار العام لتأسيس الحاضنات الصناعية وتطويرها الكمىتل  الكتًطا  -
 : التوصية بنموذج للحاضنة والمتطلبات التقنية إلنشائهاالكمىتل  الكتًكت  -

ة ورفعه دراسجامعة الكويت وتم اعداد تقرير ملخص عن الوقد تم استالم التقرير النهائي من 
وقد أكدت الدراسة على أهمية إنشاء حاضنات األعمال حيث انعكس ذلك في ، لمجلس ادارة الهيئة

على أن الحاضنة مكان مناسب لممارسة نشاط المشروع في سنوات  %99المتوسط اإلجمالي الذي بلغ 
ي جدوى والبرامج التدريبية للمستفيدين وكذلك توفر الدعم المالاألولى وفي أهميته لتوفير دراسات ال

 والتكنولوجي واالداري والقانوني. 
 وحددت الدراسة عدد من األنشطة الصناعية التي يتمكن توطينها في الحاضنة ومن أهمها: 

  .قطاع األغذية والمشروبات 
  .قطاع المنسوجات والملبوسات والصناعات الجلدية 
 ت الكيماوية والمشتقات النفطية. قطاع المنتجا 
 .قطاع الورق ومنتجاته والطباعة والنشر 
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 ميو  إطشً  ممم  تبطوكومي اطًعي ريوك  الكبوات.  يىالس -ا
 لعلمية،اقامت الهيئة العامة للصناعة بعمل هذه الدراسة بالتعاون مع معهد الكويت لألبحاث 

ألف متر مربع  022حيث تزمع الهيئة العامة على إنشاء المجمع التكنولوجي الصناعي على مساحة 
  الصناعية.كجزء من منطقة الشدادية 

تهدف الهيئة من خالل هذا المشروع إلى لعب دور أساسي في دعم تطوير تكنولوجيا من 
نشاء حاضنة أعمال للتكنولوجيا شأنها أن تقود إلى مزيد من االبتكارات الجديدة، حيث أن فكرة إ

والصناعة كمحور أو نقطة ارتكاز لعملية استغالل وتسويق مخرجات البحث العلمي والتطوير واالبتكار 
 والتي تعود بالكثير من الفوائد والمزايا على دولة الكويت. 

 متهدف هذه الدراسة إلى التعرف على جدوى هذا النوع من المشاريع في دولة الكويت ومن ث
التعرف على كيفية نجاح هذا المشروع وكذلك التعرف على التجارب الناجحة للمجمعات التكنولوجية 
في دول العالم المختلفة، وخطة العمل المستقبلية لتنفيذ مجمع تكنولوجي صناعي في منطقة الشدادية 

 الصناعية.
صت الدراسة الى المضي قدمًا بإنشاء مشروع المجمع التكنولوجي الصناعي في منطقة و وقد أ

الشدادية، حيث أن المنافع االقتصادية واالجتماعية للمجمع تفوق التكاليف المقدرة إلنشاء وتشغيل 
 المجمع التكنولوجي. 
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 الكطتًاج والكتوااًت والكمىالم  
 

 أون: الكطتًاج

 المشنننننروعات ونجاح ونمو لتأسنننننيس األسننننناسنننننية المرتكزات إحدى االعمال حاضننننننات تمثل -4

الصننغيرة والمتوسننطة حيث يمكن أن تحتضننن كافة المبادرين ومن ثم فان حاضنننات االعمال 

 لها دور جوهري في التنمية الصناعية.

تقوم بدور هام في دعم و  تسناهم إال انهاقلة عدد حاضننات االعمال بدولة الكويت بالرغم من  -0

المبادرين وتشنجيعهم على إنشناء مشنروعاتهم الصغيرة، مما يعد محركًا ودافعًا أساسيًا وتمويل 

 لتغيير ثقافة الشباب وتوجهم نحو العمل الحر.

 دعم طريق عن االقتصنننادي النشنناط تنويع في يسننناعد تنموي برنامج االعمال حاضننننة تمثل -3

عمر  في بداية خاصنننننننننة مناسنننننننننبة عمل بيئة توفير خالل من الجديدة الصنننننننننناعات وتنمية

الصننننننناعي الصننننننغير، حيث قامت دولة الكويت من خالل الهيئة العامة للصننننننناعة  المشننننننروع

بإنشننننناء مجمعات صنننننناعية وحرفية سننننناهمت في تنويع النشننننناط االقتصنننننادي من خالل توفير 

 مناخ جيد للمبادرين.

لهام الدول العربية على الرغم من الدور الكبير وا في حاضننننننننننننات االعمال في نقص وجود  -1

 واالقتصادية. الذي تلعبه هذه الحاضنات في المساهمة في التنمية االجتماعية
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 ًطاً : الكتوااًتت
استعراض الدراسة عن دور حاضنات االعمال في التنمية الصناعية في  بعد توصيات البحثتتضمن 

 محاور رئيسية: أربعدولة الكويت من خالل 
 

 والكتعلاو الكتىرا  :أون
وثقافة العمل الحر  اإلبداع واالبتكار فكر بناءبث و  خالل من تبدأ ةحوالناج السليمة البداية نظرا الن 

روعاتهم ألنشاء مش في الدول العربية والتي تؤهلهم للشباب المبادرين وااللتحاق بحاضنات االعمال
 ومواجهة المخاطرة تبني على والقدرة االعتماد على الذات الشبابنه يجب تعليم أالصغيرة، حيث 

 .ثمينة خبرة مما يؤهلهم الكتساب والنفسية، واالجتماعية المالية التحديات
 

 الكقالً  الكتبومي :تًطاً
 

يجب على حكومات الدول العربية أن تتوسع في إنشاء الحاضنات بأنواعها المختلفة حيث انه يتبين 
العربية حيث ال يوجد في دولة الكويت سوي أربع   من خالل الدراسة قلة عدد الحاضنات في الدول 

حاضنة اعمال، كما يجب ان تنشأ  312حاضنات فقط بينما على سبيل المثال نجد في كوريا الجنوبية 
 وتساهم المؤسسات الحكومية التمويلية في دعم وتمويل حاضنات االعمال.

 

 : الكقالً  الكخًصتًكتً
 

ين احتضان المبادر ورجال االعمال في الدول العربية في ضرورة ان تساهم مؤسسات القطاع الخاص 
 الصغيرة.والمبتكرين ودعمهم ماديًا باإلضافة علي دعم حاضنات االعمال والمشروعات 

 

 وال مىال الت والكتشىاعًت الكقوالطان :ىالرعً
 

وعمل حاضنات االعمال  أنشاء يجب تعديل كافة القوانين والتشريعات بالدول العربية التي تسهل
أي رسوم تخص  من االعفاء أو العمالة استقدام تسهيل أو الفرص بتوفير ، سواءالصغيرة والمشروعات

 حاضنات االعمال.
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 تًكتً : الكمىالم 
 الكمىالم  الكعىرا  .أ
حاضننننننننننات األعمال مفاهيم ميدانية وتجارب عالمية، ،  0242،الشنننننننننبراوي، عاطف إبراهيم،  -4

 منشورات المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة، إيسيسكو، الرباط، المغرب.
هندسننننننننننة من " دراسننننننننننة حول برنامج حاضنننننننننننات األعمال"، كلية ال ،0229المباركي، هنادي، -0

 . ، الكويتجامعة الكويت، والبترول
 ، الكويت.لعامة للتعليم التطبيقي والتدريبالهيئة ا، 4999حمود،  المضف، -3
" تقرير التنمينة اإلنسننننننننننننننانينة العربينة للعام "، برنامج  0223المكتنب اإلقليمي للندول العربينة،  -1

 عمان، األردن.، تحدة اإلنمائي، المطبعة الوطنيةاألمم الم
 .الكويت، "مؤتمر "خطة التنمية ومستقبل المشروعات الصغيرة ، 0222، نجار، أحمدال -9
، االسننكندريةكتبة االشننعاع، "، موحاضنننات األعمال" العولمة ، 2002 ،السننالمبوقحف، عبد  -1

 .مصر
 ، الدوحة، قطر.4991منظمة الخليج لالستشارات الصناعية الدراسات واألبحاث،  -1
 الممطرا الكمىالم   .ا
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