
                                                          

 

 

 

 

درإسة لتطوير إلعمل ضمن حإضنإت تقإنة إلمعلومإت 
ي إلجمعية إلعلمية إلسورية 

 
 للمعلومإتيةوإؤلتصإإلت ض

 عىل طلب مجلس إؤلدإرة 
ً
ت هذه إلدرإسة بنإءإ

ّ
عد
ُ
 بهدف: أ

وع  ة سنوإت من ؤطالق مشر ي إلجمعية إلعلمية إلسورية للمعلومإتية بعد عشر
تقرير وإقع إلحإضنإت ض 

حإت لتطويرهإ.   إلحإضنإت وتقديم مقتر

 

 

 

 

 

 

 

 

ي صندوق  د.أب 
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 إلملخص

ة وذلك لمإ له من فرص تحريك إلعجلة  ي إآلونة إألختر
 
تتعإظم درجة إؤلهتمإم بإلعمل إلريإدي ض

ي خلق إلوظإئف إلمعإرصة وإلمسإهمة وإستجرإر رؤوس أموإل محلية أو عإلمية إؤلقتصإدية 
 
وإلمشإركة ض

. أي لمإ له من تأثتر عىل رفع إلسوية إلمعإشية ضمن إلب ي إؤلقتصإد إلمحىلي
 
يبية ض يئة إلمستهدفة. إلض 

ورة دعم لقد  وقت مبكر. ولتحقيق  منذ  إلعمل إلريإديرأت إلجمعية إلعلمية إلسورية للمعلومإتية رص 

إلدعم إلمطلوب، أنشأت إلجمعية إلعلمية إلسورية للمعلومإتية حإضنإت تقإنة إلمعلومإت وإؤلتصإإلت 

ي عإم 
 
 .0227ض

ي 
 
ي هذه إلدرإسة، تقرير وإقع إلحإضنإت ض

 
وع. نستهدف ض ة سنوإت من ؤطالق إلمشر إلجمعية بعد عشر

 تطور إلمفإهيم إلنظرية وإألطر 
ً
حإت لتطوير هذه إلحإضنإت. للقيإم بذلك، نستعرض أوال وتقديم مقتر

ي تقدمهإ  42إلقإنونية لـ
ي وأنوإع إلخدمإت إلتر

ر
ض ي وإلشر  إلغرب 

من أهم إلحإضنإت عىل مستوى إلعإلمير 

 وتموضع حإضنإت إلجمعية  أثنإء إؤلحتضإن وبعد إلتخرج، بهدف
ً
ؤستيضإح أهدإف إلحإضنإت عمومإ

إلعلمية إلسورية بينهإ. ؤن خدمإت إلتوإصل مع إلكإدر إألكإديمي إلجإمصي أو إلوصول ؤىل قروض ميشة 

. ؤن هذإ إإلستعرإض  ي إلوإقع إلمحىلي
 
ي حإضنإت إلجمعية رغم أهميتهإ ض

 
 غتر متوفرة ض

ً
من إلمصإرف مثال

 لمختلفة للمقإرنة وإلتحسير  عىل عمل إلحإضنة. يعطينإ إلخيإرإت إ

 ملخص للعوإمل إلـ
ً
م ثإنيإ

ّ
ورة تشكيل  40نقد إألهم لنجإح عمل إلحإضنإت. ومن هذإ إلتعدإد نرى رص 

 لمختلف فعإليإت إلبيئة إلمستهدفة وإل سيمإ إلقطإعإت 
ً
كيبة محددة، تحقق تمثيال مجلس أمنإء بتر

ورة إلتشبيك مع إلمحتضنير  عند  إلحيوية وإلحكومية، تعزز إلطمأنينة إلمستثمرين. كمإ نرى رص 

ورة   نرى رص 
ً
إ . وأختر إلسإبقير  وتعزيز إلفخر بهم بإؤلضإفة ؤىل تشديد إلقوإعد عىل إلمحتضنير  إلحإليير 

 زيإدة عدد إلكإدر إؤلختصإذي ضمن إلحإضنة كتسمية مسؤول أو مجلس خإص عن إلعمل إلريإدي. 

 للمقإرنة وإلنظرةؤن إلدرإسة إلسإبقة تعطينإ 
ً
. نتبعهإ  إلتفصيليةؤطإرإ

ً
لعمل إلحإضنإت إلمحلية عمومإ

ي إلجميعة إلعلمية إلسورية للمعلومإتية من إلنإحي
 
  :إلعمليةو إؤلدإرية  تير  بدرإسة عن وإقع إلحإضنإت ض

ي نسبة عإلية من إلمسؤوليإت عىل عإتق  -
من إلنإحية إؤلدإرية، نرى أن إلنظإم إلدإخىلي يلطر

 من إلمسؤوليإت مجلس ؤدإ
ً
ة جدإ ي بنسبة كبتر

رة إلجمعية ومجلس أمنإء إلحإضنة. كمإ يلطر

 
ً
 جدإ

ً
 مقيدإ

ً
 مإليإ

ً
 إؤلدإرية عىل عإتق مدير إلحإضنة. كمإ يعسي إلحإضنة نظإمإ

ً
وإل يعطينإ تعريفإ

، يحدد إلنظإم إلدإخىلي طريقة إؤلحتضإن بأنه 
ً
إ عن آليإت حيإدية لقيإس نجإح إلحإضنة. وأختر

وري. ؤحتضإ إم بهذإ إألمر غتر رص   
 ونرى أن إؤللتر

ً
 ن بدون مقإبل حضإ

ي إلنظإم  -
 
ى أن إلحإضنإت تحقق نسبة من إألهدإف إلحإلية إلمذكورة ض من إلنإحية إلعملية، فت 

ي حإجإت  ي تلت 
كإت إلتر ، حسب إلتعريف تهدف إلحإضنة ؤىل ؤحتضإن إلشر

ً
! فمثال إلدإخىلي

ي 
كإت إلتر تخرجت من إلحإضنة ؤفتتحت خإرج سورية وتقوم إلسوق إلسورية، ؤن أغلب إلشر

كإت ؤىل إلسوق  بتشغيل رؤوس أموإل غتر سورية! كمإ تهدف إلحإضنة ؤىل تسهيل دخول إلشر

. أمإ فيمإ يخص إلربط مع إلجإمعإت وإلمرإكز إلبحثية 
ً
إلمحلية وهذإ إألمر إل يتحقق مطلقإ

، فإلعالقة منقطعة عدإ عن إلحإإلت إلفردية من بعض إألسإت
ً
إ . وأختر ذة ومن بعض إلمحتضنير 

ى لهذإ   من فرص إلعمل للشبإب وإلخرجير  رغم إألهمية إلكت 
ً
يتم خلق عدد صغتر جدإ

 إلهدف. 
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ي إلحإضنة نفسهإ، وضعف إلحإفز 
 
ي إلنظرة إلعإلمية للحوإضن، وتوإضع إلنظإم إلدإخىلي ض

 
إت ض ؤن إلتغتر

ي إلحإضنة وترإجع نسب تنفيذ إلنظإم إلد
 
إخىلي ضمن إلحإضنة، بإؤلضإفة ؤىل وحدوية عند إلعإملير  ض

ي حإل إلرغبة بتطوير 
 
ي تعيشهإ إلحإضنة. وض

برنإمج إؤلحتضإن؛ هي إألسبإب إألسإسية للحإلة إلحإلية إلتر

ح:  كتر  عىل مجإبهة هذه إألسبإب. وبشكل عإم نقتر
 إلعمل إلدإخىلي للحإضنة، يجب إلتر

إلمتفرغير  مهتمير  برسم سيإسإت تفعيل مجلس إألمنإء كمجموعة من متخذي إلقرإر غتر  -

وتوجهإت إلحإضنإت  عن طريق تحديد أهدإف قإبلة للقيإس ومتإبعة تحققهإ ورصد أسبإب 

 أو مكإمن إلخلل وإلعمل عىل حلهإ. 

تأسيس مجلس للعمل إلريإدي خإص بإلجمعية )أو عىل إألقل تسمية مسؤول عن إلعمل  -

وتقدمهم. ينفذ سيإسإت وتوجيهإت إلريإدي( مسؤول عن متإبعة ؤحتيإجإت إلمحتضنير  

 .  مجلس إألمنإء بشكل يومي أو شبه يومي

ي مجلس ؤدإرة إلجمعية مسؤول عن متإبعة إلتوإصل بير  مجلس  -
 
تسمية ممثل للحإضنإت ض

 إؤلدإرة ومجلس إألمنإء ومجلس إلعمل إلريإدي وإلمحتضنير  أنفسهم. 

 تضن. تعديد برإمج إؤلحتضإن بمإ يتنإسب مع إؤلحتيإج كل فريق مح -

-  . ي
 تحسير  مستوى متإبعة إلخريجير  عىل إلمستوى إلمؤسسإبر

إلعمل عىل ؤرسإء برنإمج مإ بعد إؤلحتضإن وإلذي يسإعد إلشبإب عىل إلبدء بأعمإلهم إلفعلية  -

 خإرج إلحإضنة. 

ي إلحإضنإت إلمختلفة.  -
 
ي إلمجإلس وض

 
 إلبحث عن إلحإفز لدى إلعإملير  ض

بحيث يستطيع عدة إلوإحدة عىل عدة منإصب تقسيم إلمسؤوليإت إؤلدإرية ضمن إلحإضنة  -

 إلقيإم بهإ
ً
 .متفرغير  جزئيإ

حإت ضمن إلموإرد إلمتإحة.   نذكر بعدهإ إلخطة إلتنفيذية لتحقيق هذه إلمقتر
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 مقدمة .1

ورإت دعمه .1.1  إلعمل إلريادي وضر

ة  ة بعد تحقيق عدد من  Entrepreneurship إلعمل إلرياديتسإرعت وتتر ي إآلونة إألختر
 
ي إلعإلم ض

 
ض

كإت إلنإشئة فإقت إلتوقعإت. أربإح وعإئدإت مإلية نسب نجإحإت عظيمة و إلعإلمية  Start-ups إلشر

كة نإشئة  224 نشأتفقد   0241مليإر دوإلر( منذ إلعإم  4تفوق مإلية بقيمة ) unicornيونيكورن شر

يكية  حتر إآلن ي إلوإليإت إلمتحدة إألمتر
 
ي إلصير   457ولوحدهإ ض

 
كة نإشئة يونيكورن ض كة  04وشر شر

 
ً
ي إلهند مثال

 
كإت عىل إلبلدإن وإلقطإعإت.  4يوضح إلشكل  .[1] نإشئة يونيكورن ض ممإ توزع هذه إلشر

ي أن رأس مإل مخإطر صغتر 
كة نإشئة، تتم رعإيته وفق أسس ريإدية صحيحة، يمكن أن يعت  ضمن شر

ي إلنظإم إلمإىلي إلمعتإد. 
 
 يعود عىل صإحبه بنسب أربإح غتر مألوفة ض

ي يطلق إسم  إلذي إلعمل إلريإدي عىل  Transformational Start-upإلعمل إلريادي إلتغيتر

كةيستهدف إلتحول  ة أو فردية ؤىل شر كة صغتر ى فّعإلة  من فكرة شر ي تعمل ضمنهإ  كت 
ي إلبيئة إلتر

 
. كل ض

ي إلبيئة إلمستهدفة لحل مشكلة محددة عن طريق تطوير ذلك يتم عن طريق 
 
إؤلنغمإس إلكإمل ض

يوضح  بكلفة شبه معدومة.  Scalableوإلتوسع  Repeatableللتكرإر وتنفيذ حلول عمومية قإبل 

ي ضمن قطإع إلتقإن 4إلشكل 
كإت تأبر ة وإلذي يتإح فيه إلتكرإر وإلتوسع بكلف شبه أن أغلب هذه إلشر

 . كإت لؤن معدومة بشكل كبتر ي إلمجتمع ؤقتصإدقيمة هذه إلشر
 
ة ض تحريك لمإ تقوم به من إلمحىلي ية كبتر

يبيةوإلمسإهمة بخلق وظإئف جديدة وإلمشإركة إلعجلة إؤلقتصإدية  ي إؤلقتصإد إلض 
 
فحيث أن  .ض

كإت إلعإلمية إلجديدة هي من هذإ إلنوع، يشإرك هذإ إلنوع بحوإىلي 43 % من نسب 32% من إلشر

 وأسوإق متجددة لمشإكل محلية قإبلة للتكرإر وإلتوسع إلتوظيف عن طريق إلبحث عن حلول تقنية

 عىل رفع إلسوية إلم. [2]
ً
إ  مبإشر

ً
إ عإشية ضمن إلبيئة بإختصإر، تظهر إلدرإسإت أن للعمل إلريإدي تأثتر

ي بتشجيع إلشبإب وإلمؤسسإت عىل إلمخإطرة  إلمحلية. من نإحية أخرى يقوم إلعمل إلريإدي إلتغتر

عة ومتنإسبة مع ؤحتيإجإت  ّ ي إستجرإر رؤوس إألموإل إلدإخلية وإلخإرجية بطرق مشر
 
وإلمشإركة ض

 إلمجتمع وتوجهإته. 

 

كإت إلنإشئة إليونيكورن )بقيمة مإلية تفوق مليإر دوإلر( حسب إلبلد وإلقطإع إؤلقتصإدي  :1إلشكل   [1]توزع إلشر
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ي إلجمعية إلعملية إلسورية للمعلومإتيةتطوير إلعمل ضمن حإضنإت تقإنة إلمعلومإت وإؤلتصإإل 
 
 ت ض

 55 من 7 إلصفحة

 ؤىل خلق فرص 
ً
ية ومستوى إلنجإح غتر إلمألوف إلخإص بإلعمل إلريإدي، مضإفإ ؤن إلموإصفإت إلتغتر

ظ
ُ
يبية وتحسير  إلسوية إلمعإشية ضمن إلبيئة إلمحلية، ت ورإت دعم إلعمل وإلمسإهمة إلض  هر رص 

وك للصدف أو إلنجإحإت إلفردية. بل نرى من  ي متكإمل وغتر متر
إلعمل إلريإدي بشكل مؤسسإبر

ورة خلق إلمنإخ إلمنإسب لظهور وإستمرإر إألعمإل إلريإدية بصورة مستدإمة.   إلض 

 مخترص إلتجارب إلعالمية .1.1

 إلمناخ إإلقتصادي إلريادي  .1.1.1

كإت إلنإشئة يتم  ، تتدرج من تقديم تسهيالت إلتمويل للعمل إلريإدي من بنسب متفإوتةدعم إلشر

 بدعم إلمؤسسإت إلعلمية ودفعهإ للعمل إلريإدي )كجمهورية ؤيرإن( 
ً
إلبنوك )كإلمملكة إلمتحدة( مرورإ

 ؤىل 
ً
منإخ إلمن هنإ ينشأ  ؤنشإء وزإرة خإصة بإلعمل إلريإدي )كجمهورية كوريإ إلجنوبية(. وصوال

 روف إلخإص بإلعمل إلريإدي. وإلذي يمكن أن يختض بإلجهإت إلتإلية: إلمع ecosystemإؤلقتصإدي 

ي عىل إألعمإل إلريإدية وإلمؤسسإت إلدإعمة  -
 
إض يصي وإؤلشر

تقوم مؤسسإت إلدولة بإلعمل إلتشر

 له ومرإكز إألبحإث وإلجإمعإت إلمتوجهة للعمل إلريإدي. 

ودعمه بمقإبل أو بدون مقإبل.  تقوم مؤسسإت دإعمة للعمل إلريإدي بتمويل إلعمل إلريإدي  -

تفإليإت مختلفة خإصة بإلعمل إحكمإ تقوم بإستجرإر رؤوس إألموإل عن طريق معإرض و 

 .إلريإدي

ن بدرإسة إلبيئة إلمحلية وإستهدإف حل مشإكل معينة عن طريق تمويل أفكإرهم و ريإديإليقوم  -

 بهم.  وإؤلستفإدة من إلمؤسسإت إلدعمة ومؤسسإت إلدولة لدعم إلعمل إلخإص

تقوم مرإكز إلبحث وإلدرإسإت وإلجإمعإت بتقديم إؤلحصإءإت وإلدرإسإت إألكإديمية إلخإصة  -

 بإلعمل بإلريإدي. 

ي بعض  -
 
ي إلبيئة إلمحلية بمتإبعة إألعمإل إلريإدية ودعمهإ وإستحوإذهإ ض

 
ى ض كإت إلكت  تقوم إلشر

 إألحيإن. 

ريإدي عن طريق تمويل ن بدعم إلعمل إلو تقوم إلمؤسسإت إؤلستثمإرية أو إلمستثمر  -

إف مؤسسإت إلدولة.   إلمؤسسإت إلدإعمة للعمل إلريإدي تحت ؤشر

ي إلكثتر من إألحيإن جهإت وسيطة بير  إلجهإت إلسإبقة ويكون لهإ دور 
 
، تظهر ض

ً
ربط إلعمومإ

ي  إتتسهيل وصول جهوإلوسإطة و 
 
، تقوم مؤسسإت إلعمل إلريإدي إلمعرض

ً
ألخرى. مثال

Knowledge-Based Start-ups  بربط مرإكز إألبحإث مع إلمؤسسإت إلدإعمة للعمل إلريإدي. تقوم

ى بفرق ريإدية ومؤسسإت دإعمة  Start-up Studiosإستديوهإت إألعمإل  كإت إلكت  بربط أفكإر إلشر

بربط إلمستثمرين بإلمؤسسإت إلريإدية  Start-up Parksمنإسبة. كمإ تقوم حدإئق إلعمل إلريإدي 

كإت موإزية وتسهيل عمليإت إلتوظ  .Outsourcingيف وعمليإت إؤلستعإنة بشر

وهنإ يظهر دور وإضح للجمعية إلعلمية إلسورية للمعلومإتية )كجهة مختلفة عن حإضنإت تقإنة 

 إلمعلومإت(
ً
 كمؤسسة دعم إلمختلفة إؤلقتصإدي بير  مكونإت إلمنإخ  ةوسيطكمؤسسة  : أوال

ً
وثإنيإ

 إلمختلفة. وتطوير رئيسية لسيإسإت إلعمل إلريإدي 



ي إلجمعية إلعملية إلسورية للمعلومإتيةتطوير إلعمل ضمن حإضنإت تقإنة إلمعلومإت وإؤلتصإإل 
 
 ت ض

 55 من 8 إلصفحة

 مخترص إلتجربة إلغربية .1.1.1

من إلمعروف عن إلرأسمإلية ؤهتمإمهإ بإيجإد أكت  عدد ممكن من إألعمإل إلربحية. وبإلتإىلي تتوجه 

يعإت تدعم زيإدة إلرأسمإلية إلحكومإت   ؤىل ؤصدإر تشر
ً
ي ؤحدإث عدد عإدة

 
كإت إلربحية وتسإهم ض إلشر

. ؤن إؤلضطرإب  ي غتر إ Disruptionإلتغتر إلربحي
 
كإت إلتقإنية إلحديثة ض لمتوقع إلذي أحدثته إلشر

يــــع إلمؤسسإت  ي إلفكر إلريإدي ورأس إلمإل إلمخإطر وتشر
يكإ، دفع هذه إلحكومإت ؤىل تبت  أوربإ وأمتر

وكمثإل عىل . ودفعهإ عىل إلسكة إلصحيحة للعملكحقيقة وإقعية ضمن إؤلقتصإد إلدإعمة له وقبولهإ  

ي ، تعتت  ذلك
كتر ي إلعإلم وكالهمإ ولد حإضنإت من أهم  Techstarsو   Y Combinatorشر

 
إألعمإل ض

ي إلوإليإت إلمتحدة إألمريكية 0222بعد عإم 
 
وكالهمإ تعمل تحت مبإدرة إلرئيس  ولكالهمإ إلمقر ض

يكي  ي بريطإنيإ، فقإم رئيس إلوزإرة StartUp America Partnership1وإلمسمإة  0244إألمتر
 
. أمإ ض

وإلممولة من مؤسسإت خإصة تسهم بتمويل أكتر من  StartUp Britain2بإطالق مبإدرة  0244عإم 

ي إلعإلم  422
 
ي فرنسإ، قإم رئيس إلجمهورية بإطالق أضخم حإضنة أعمإل ض

 
كة بريطإنية نإشئة. وض شر

ي تسهم بإحتضإن حو  Station F3بإسم  0245عإم 
كة أوربية نإشئة.  4222إىلي وإلتر  شر

تهدف كل هذه إلمبإدرإت ؤىل تشجيع إلعمل إلريإدي وتحفتر  إإلستثمإر فيه وترسيخ إلممإرسإت 

. إؤليجإبية  ي إلعقل إلجمصي للمجتمعإت إلغربية بشكل كبتر
 
 ض

قية .1.1.1  مخترص إلتجربة إلشر

قية بإهتمإمهإ بإلحإلة إلمعرفية وتح سير  إلحإلة إلمعيشية من إلممكن أن توصف إلمجتمعإت إلشر

هإ من نمور آسيإ( لجميع إلموإطنير   ي ؤيرإن وإلهند وإلصير  وغتر
 
قية . هذإ مإ )ض دفع حكومإت إلدول إلشر

ي إلفكر إلريإدي وحث إلشبإب عىل
كإتهم إلنإشئة و إلمخإطرة  ؤىل تبت  بهدف خلق إلخإصة إنشإء شر

، أطلقت إلهند مبإتفرص 
ً
ي وظيفية وتحسير  أحوإل إلشبإب. فمثال

درة إلعمل إلريإدي إلهندي وإلتر

ي إلمدى إلمنظور وتقليص إلعمإلة إلخإرجية. 
 
تتنإسب مع سيإسة إلدولة إلقإئمة عىل تصدير إلتقإنة ض

كة نإشئة 426422وقد تم عن طريق هذه إلمبإدرة تأسيس أكتر من  . كمإ أطلقت 4حتر تإريخه شر

قية وتحإول أندونيسيإ مبإدرتهإ لتحويل أندونيسيإ ؤىل إلوجهة إألس ي آسيإ إلشر
 
إسية للعمل إلريإدي ض

كة نإشئة )محلية أو من دول مجإورة( بحلول عإم  46222إلوصول ؤىل  بهدف جذب إلعقول  02045شر

ي ؤيرإن، فلدى إلدولة ؤهتمإم  
 
ق آسيإ. أمإ ض منقطع إلنظتر فيمإ يخص إؤلقتصإد  ورؤوس إألموإل من شر

ي 
 
كإت إلمعرفية إلمعرض كة 26222إلنإتجة عن أبحإث جإمعية ؤىل ، حيث وصل عدد إلشر ي 6شر

 
. تعمل ض

 إلقطإعإت إلعإمة وإلخإصة. 

تهدف كل هذه إلمبإدرإت ؤىل تشجيع إألعمإل وإلطإقإت إلمحلية عىل إلعمل ضمن سيإسة إلدولة 

 إلمحىلي ككل.  إلعإمة. وإستجرإر إلعقول ورؤوس إألموإل بمإ يعود بإلفإئدة عىل إلمجتمع

                                                           
1
 startupamericapartnership.org 

2
 startupbritain.org 

3
 stationf.co 

4
 https://www.startupindia.gov.in/content/dam/invest-india/compendium/Startup%20India%20-

%20National%20report_Final%20Version_web.pdf  
5
 https://www.techinasia.com/indonesia-plans-grow-1000-startups-money  

6
 https://www.tehrantimes.com/news/432900/Iranian-startups-knowledge-based-companies-to-provide-

commodities  

https://www.startupamericapartnership.org/
file:///C:/Users/user/AppData/Roaming/Microsoft/Word/startupbritain.org
file:///C:/Users/user/AppData/Roaming/Microsoft/Word/stationf.co
file:///C:/Users/user/AppData/Roaming/Microsoft/Word/stationf.co
https://www.startupindia.gov.in/content/dam/invest-india/compendium/Startup%20India%20-%20National%20report_Final%20Version_web.pdf
https://www.startupindia.gov.in/content/dam/invest-india/compendium/Startup%20India%20-%20National%20report_Final%20Version_web.pdf
https://www.techinasia.com/indonesia-plans-grow-1000-startups-money
https://www.tehrantimes.com/news/432900/Iranian-startups-knowledge-based-companies-to-provide-commodities
https://www.tehrantimes.com/news/432900/Iranian-startups-knowledge-based-companies-to-provide-commodities
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 55 من 9 إلصفحة

ق أوسطيةمخترص إلتجربة  .1.1.1  إلشر

ي  ي إلعإلم إلعرب 
 
، مثلنجم سطع ض

ً
ي تم إؤلستحوإذ عليهإ مؤخرإ

كإت إلنإشئة إلتر      عدد من إلشر

Careem Taxi  وsouq.com7 إلتجربة إلعربية بأنهإ غتر مضبوطة وتعتمد عىل إلعمل تختص . ولكن

. فمؤسسإت تمكير  إلشبإب إلرإئد قليلة وضعيفة إلتمويل ومحدودة إألولويإت.  إلفردي بشكل كبتر

ي  إلتعليم إلعإىلي ونسب ورغم إرتفإع معدإلت إلبطإلة  ي إلعإلم إلعرب 
 
ي إلتمويل ض

 
، يالحظ ضعف ض

ي ذلك بسبب ثقإفة مجتمعية إلمخإطر وقلة إؤلهتمإم بإلعمل إلريإ
ي دي. يأبر

 
متجنبة للمخإطرة ض

. إؤلستثمإر   ومتخوفة من إلتغتر

ي تطوير إؤلقتصإد 
 
ورإتهإ ض ورة إؤلعالم وتسليط إلضوء عىل إلمشإريــــع إلنإشئة إلمحلية ورص  وهنإ نرى رص 

 إلمحىلي بإؤلضإفة ؤىل إلتسهيالت إلمطلوبة لنشر ثقإفة إلعمل إلريإدي ودعم إلريإدين. 

 خالصةإل .1.1.1

ورة دعم إلعمل  ، وصل إلطرفير  ؤىل رص  ي ي وإلغرب 
ر
ض رغم تعدد إألهدإف وإلرؤى بير  إلعإلمير  إلشر

ي ترى من إلعمل إلريإدي فرصة لدعم 
قية وإلتر إلريإدي. ولعل إلوإقع إلمحىلي إلسوري أشبه بإلتجربة إلشر

إؤلقتصإد  إلشبإب ؤلستثمإر إلموإرد إلمعرفية إلمتإحة بهدف خلق فرص توظيف وتحريك عجلة

ة  وتحسير  إلمستوى إلمعإش وإستدرإج رؤوس أموإل خإرجية عن طريق إستثمإر رؤوس أموإل صغتر

قية )وصول أندونيسيإ ؤىل  كة نإشئة ووصول ؤيرإن ؤىل  46222ومتوإضعة. ؤن نجإح إلتجإرب إلشر شر

كة معرفية( يؤكد قدرة إلشبإب عىل إلعمل وإؤلنجإز عند وجود إلدعم إلمنإسب 26222 وإلتسهيالت  شر

ي تشجع إلعمل إلريإدي. 
 إلتر

ورة نرى ممإ سبق  لعمل إلريإدي عن طريق ؤنشإء حإضنإت أو مشعإت أعمإل أو لتسهيالت ؤيجإد رص 

 دعم إلجإمعإت للقيإم بذلك. 

  

                                                           
7
 https://www.wamda.com/ar/2019/10/looking-decade-entrepreneurship-arabic?fbclid=IwAR3k-F-0-

8gKyVbrtwIbfcPMx8BsxBTwfr29Say1PKm7x2UzrVJN7FGvNcE 

https://www.wamda.com/ar/2019/10/looking-decade-entrepreneurship-arabic?fbclid=IwAR3k-F-0-8gKyVbrtwIbfcPMx8BsxBTwfr29Say1PKm7x2UzrVJN7FGvNcE
https://www.wamda.com/ar/2019/10/looking-decade-entrepreneurship-arabic?fbclid=IwAR3k-F-0-8gKyVbrtwIbfcPMx8BsxBTwfr29Say1PKm7x2UzrVJN7FGvNcE


ي إلجمعية إلعملية إلسورية للمعلومإتيةتطوير إلعمل ضمن حإضنإت تقإنة إلمعلومإت وإؤلتصإإل 
 
 ت ض

 55 من 15 إلصفحة

 إلهدف من إلدرإسة .1.1

ي قطإع إلتكنولوجيإ 
 
ورة دعم إألعمإل إلريإدية ض رأت إلجمعية إلعلمية إلسورية للمعلومإتية رص 

ورإت وفوإئد عإمة عىل إلبيئة إلمحلية. ولتحقيق إلدعم  ي وقت مبكر وذلك لمإ لهإ من رص 
 
وإؤلتصإإلت ض

ي 
 
إلمطلوب، أنشأت إلجمعية إلعلمية إلسورية للمعلومإتية حإضنإت تقإنة إلمعلومإت وإؤلتصإإلت ض

:  0227عإم   وفق إلتعريف إلتإىلي

إل يهدف ؤىل إلربــح، وهي أحد مشإريــــع  حإضنة تقإنة إلمعلومإت وإإلتصإإلت هي مرفق تنموي"

قة إإلسورية للمعلومإتية إلر  إلجمعية إلعلمية
ّ
مية ؤىل تشجيع إلشبإب إلمبإدر من أصحإب إألفكإر إلخال

ي مجإل  ت إلكإمنة، ودعمهمإأو إلخت  
كإت نإشئة ض  ي ؤقإمة مشإريــــع أو شر

لتحقيق مشإريعهم وأفكإرهم ض 

ي  دخإلإتقإنة إلمعلومإت وإإلتصإإلت، و 
إلتطبيقإت إلجديدة وإلمبتكرة ؤىل إلسوق إلمحلية، وذلك ض 

 " إلقطإعإت إإلقتصإدية إلوطنية.  نطإق توجه إلجمعية لالرتقإء بهذإ إلقطإع ليصبح أحد

وع.  ة سنوإت من ؤطالق إلمشر ي إلجمعية بعد عشر
 
ي هذه إلدرإسة، تقرير وإقع إلحإضنإت ض

 
نستهدف ض

حإت لتطوير هذه إلحإضنإت للقيإم بذلك، نستعرض تطور إلحإضنإت عىل مستوى  .وتقديم مقتر

 لتطوير إلحإضنإت عن 
ً
حإ إلعإلم، كمإ نستعرض وإقع إلحإضنة إلخإصة بإلجمعية. ومن ثم نقدم مقتر

 
ً
ح عمليإ إح خطة لتحقيق هذإ إلمقتر إح أدوإت ؤدإرية ومإلية منإسبة للوإقع إلحإىلي مع ؤقتر

طريق ؤقتر

 ضمن إلموإرد إلمتإحة. 
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 نظرية عامة درإسة .1

كة إلرإئدة وأنوإع إلدعم إلالزم لها .1.1  مرإحل عمل إلشر

 تعاريف أولية .1.1.1

ي إلعمل إلرياديف عرّ ن  عىل أنه نوع من أنوإع إألعمإل Transformative Start-up إلتغتر

Business  ؤىل حل مشكلة محددة بدقة ومعروفة إلزبإئن بحلول عمومية قإبلة للتكرإر إلهإدف

Repeatable  وإلتوسعScalable  ة وعإلية إلتأثتر كإت كبتر بكلفة شبه معدومة بهدف إلوصول ؤىل شر

ه ويعتمد عىل   مخإطرة من غتر
 أكتر

ً
ي إلبيئة إلمستهدفة. للقيإم بذلك يتخذ إلعمل إلريإدي عإدة طرقإ

 
ض

ي إألعمإل إلريإدية
 
ة وإلرشيقة. كل ذلك يرفع من مخإطرة إؤلستثمإر ض إلفرق إلصغتر

قدر . بحيث ت8

ي إلوقت إلحإىلي بـ
 
ي إلسوق إألمريكية ض

 
ي حير  إحتمإلية إلفشل تصل ؤىل 42ؤحتمإلية إلنجإح ض

 
% فقط ض

72% [3].  

 عليه ن
ً
ي مرإحله  رأس إلمال إلمخاطرف عرّ وبنإءإ

 
ي إلعمل إلريإدي ض

 
بأنه رأس مإل خإص بإإلستثمإر ض

كإت إلرإئدة بحيث يعظم ؤحتمإلية إلربــح لصإحب رأس  إألوىل عإلية إلمخإطرة، يوزع عىل عدد من إلشر

كة مخإطرة هي  ي شر
 
، ؤذإ كإن إحتمإلية إلنجإح ض

ً
%، فعندهإ يمكن توزيــــع رأس 42إلمإل إلمخإطر. فمثال

كإت 42سإوي عىل إلمإل إلمخإطر بإلت ضة  .شر ي حير   7ستفشل حسب إحتمإلة إلنجإح إلمفتر
 
منهإ ، ض

كإت كلهإ. ؤن هذه إلحإلة غتر ممكنة  ي إلشر
 
بــح وإحدة فقط ولكن تغسي كإمل رأس إلمإل إلمستثمر ض ستر

ي إلمرإحل إألوىل من 
 
كإت إلرإئدة إلقإبلة للتكرإر وإلتوسع بكلف شبه معدومة وض ي إلشر

 
إلحدوث ؤإل ض

   هإ حيإت
ً
 . كمإ هو وإضح إلحقإ

كة إلرإئدة .1.1.1  إلمرإحل إلمالية للشر

كإت إلنإشئة بعدة مرإحل  ؤىل إلمرإهقة  Seed Stageمن إلطفولة ( 2مإلية )يوضحهإ إلشكل تمر إلشر

Early Stage  ثم إلشبإبLate Stage  ي إلسوق إلعمومية )أو إلسوق إلمإلية( ثم
 
ي  IPOإلتعميم ض

 
. ض

، يجب تكل مرحلة يجب إلعنإية بإ
ً
كة بطريقة منإسبة بحيث تتحول ؤىل إلمرحلة إلتإلية. فمثال مير  ألشر

ي تعلم وإقع  Seed Fundingتمويل بذرة 
 
ي حإلة إلطفولة حيث يكون إلمؤسسون منهمكون ض

 
كة ض للشر

ة رصف للتمويل بدون عإئد مإىلي إلبيئة وإكتشإف طريقة إلحيإة ضمنه ة إلطفولة بأنهإ فتر إ. تعرف فتر

ي هذه إلمرحلة أعظمية حيث حيث يكون 
 
كة مضوف كبتر لتتعرف عىل إلبيئة. تكون إلمخإطرة ض للشر

ي دور رأس إلمإل عإىلي إلمخإطرة. عإدة تتخرج 
ي هذه إلمرحلة. هنإ يأبر

 
كإت إلنإشئة ض تفلس أغلب إلشر

كإت إلنإشئة من إلحإضنإت عندمإ تصل ؤىل مرحلة إلتدإول  ة.  Break evenإلشر  أو بعدهإ بمدة قصتر

                                                           
8
 https://en.wikipedia.org/wiki/Startup_company  

https://en.wikipedia.org/wiki/Startup_company
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كة إلرإئدة  :2إلشكل   [3]إلمرإحل إلمإلية للشر

كة ؤىل  ي حإلة تطورت إلشر
 
ي حير  مرحلة إلض

 
مرإهقة، فهي بحإجة ؤىل دعم وتمويل متعدد إلطرق وإلقيم ض

ي حإلة وصول متوإضع ؤىل إلسوق. 
 
كة ض ي هذه إلمرحلة غتر خإشة ولكنهإ غتر تكون إلشر

 
كة ض تكون إلشر

إئح جديدة من إلزبإئن. يتم ذلك عن طريق دورإت معروفة من  رإبحة. وتحتإج ؤىل دعم للوصول ؤىل شر

 (.… ,Round A, Bإلتمويل )تدش عإدة 

كة شإبة،  كة ؤىل شر كة رإبحة بشكل عإم، يقل إؤلعتمإد عىل رأسؤذإ تطور إلشر إلمإل  وأصبحت من إلشر

ي إلوقت إلمنإسب 
 
كة عن إلسيطرة. وض ورة إلتوجيه وإلرقإبة حتر إل تخرج إلشر إلمخإطر  ولكن تزدإد رص 

 يمكن 
ً
كة أو طرح إسهمهإ للعموم طبعإ كة عندهإ ذإت إستقرإر معير  IPOمشإركة إلشر ، تكون إلشر

ي إلبيئة. 
 
كةولديهإ إسم معروف ض كة إلرإئدة ؤىل شر ي هذه إلحإلة تتحول إلشر

 
ي إلسوق  ض

 
عإدية مضإربة ض

 إلمحلية. 

كة عند إنتقإلهإ من مرحلة ألخرى ب ، تزدإد إحتمإلية إلنجإح للشر
ً
ي أن إلشكل إلطبعإ

صحيح ممإ يعت 

ي إلمرإحل إألوىل ولكن إلمخإطرة تكون كذلك. 
 
 ض
ً
وتقل إلمخإطرة  إإلستثمإر عىل إلعإئد يكون أعظميإ

كة من مرحلة ألخرى بنجإح.   كلمإ إنتقلت إلشر
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كة إلرإئدة .1.1.1  أنوإع إلدعم إلمطلوب للشر

كة إلرإئدة بتعدد مرإحل حيإتهإ:   تتعدد أنوإع إلدعم إلمطلوبة للشر

، ولكنهإ  -
ً
كة إلنإشئة ؤىل إلرعإية إلمإلية بشكل صغتر نسبيإ ي مرحلة إلطفولة، تحتإج إلشر

فط 

.  Legalوإلقإنونية  Technicalوإلفنية  Marketingتحتإج ؤىل إلرعإية إلتسويقية  بدرجة أكت 

ي فنون إلعمل إلريإدي وطريقة تأسيس 
 
ي هذه إلحإلة، يحتإج إلمؤسسون ؤىل برإمج تدريبية ض

 
ض

بشكل أكت  بكثتر من حإجتهم ؤىل إلتمويل. كمإ تحتإج  Business Modelنموذج إألعمإل 

ي إلقطإع 
 
ي هذه إلمرحلة ؤىل إؤلشهإر وإستقطإب أصحإب إلصلة وإلمؤثرين ض

 
كة ض إلشر

ي تهدف ؤىل  Business Incubatorsحاضنات إألعمال مستهدف. من هنإ ينبع دور إل
وإلتر

ي إلالزم 
ي وإلقإنوب 

كإت إلنإشئة أثنإء مرحلة إلطفولة عن طريق تقديم إلدعم إلتسويطر رعإية إلشر

كة إلتموضع ضمن إلبيئة إلمحلية وإلبدء بإلتدإول و من ثم إلربــح.   حتر تستطيع إلشر

ي مرحلة إلمرإ -
 
كة قد توصلت ؤىل إلبنية إلقإنونية وإلتعإقدية إلمنإسبة مع أمإ ض هقة، تكون إلشر

ي إلسوق ولكن ينقصهإ إؤلنتشإر كمإ ينقصهإ إلموإهب إلفنية 
 
زبإئنهإ وأصبح لهإ وجود فعىلي ض

ي أو إستثمإر لتنمية حصتهإ إلسوقية  كة عندهإ إإلستفإدة من تمويل خإرج  إلمختصة. فعىل إلشر

ي دور أو تنمية أو توظيف 
 Businessمشعات إألعمال إلموإهب إلفنية إلمطلوبة. يأبر

Accelerator   أو إلمستثمرين إلخإصيرPrivate  ي هذه إلحإلة ليغسي تكإليف إلتوسع من
 
ض

ي إلقطإع 
 
 ض

ً
ة أو أصحإب إلصلة عمومإ كة مع أصحإب إلخت  إلزبإئن وإلموإهب أو ربط إلشر

، يزدإد سعر إل
ً
ي هذه إلمرحلة بإطرإد وبإلتإىلي تزدإد إؤلقتصإدي إلمستهدف. عمومإ

 
كة ض شر

 أحجإم عمليإت إلتمويل إلمتتإبعة وتقل إلمخإطرة إلمتوقعة عند إإلستثمإر. 

 ويمكنهإ إلبدء بإلسيطرة عىل  -
ً
 معينإ

ً
 إقتصإديإ

ً
كة قد حققت ؤنجإزإ ي مرحلة إلشبإب، تكون إلشر

 
ض

عتإدة لتوسعة إلحصة إلم Venture Capitalمؤسسات إلتمويل إلسوق أو إلمشإركة مع 

ي هذه 
 
إلسوقية أو دخول أسوإق جديدة أو تحقيق إلكسب إلمإدي عن أي طريق منإسب. ض

كإت أجزإء من نفسهإ لمؤسسإت إلتمويل لتحقيق أهدإفهإ أو إلسيطرة  إلحإلة عإدة تبيع إلشر

ة فقط. ومن غتر إلمس ي هذه إلحإلة ؤىل كتلة تمويل كبتر
 
كة ض . تحتإج إلشر تغرب عىل إلمنإفسير 

كة أخرى من نفس إلقطإع )أو مإ يعرف  كة نفسهإ بإلكإمل ؤىل شر ي هذه إلمرحلة أن تبيع إلشر
 
ض

 (.M&Aبإسم 

 من نفسهإ  -
ً
 من مرحلة إلشبإب أن تعرض جزءإ

ً
ي أي وقت بدءإ

 
كإت ض لإلكتتاب إلعام يمكن للشر

Initial Public Offering (IPO)  كة ؤىل سيولة  Liquidityوبإلتإىلي تحول جزء من إلشر

كة مسإهمة ويمكن  كة ؤىل شر إتيجية. وعندهإ تتحول إلشر تستفيد منهإ لتحقيق أهدإف إستر

كة  ي هذه إلحإلة من تسمية إلشر
 
كة ض ي سوق إألورإق إلمإلية )إلبورصة(. تخرج إلشر

 
طرحهإ ض

ي إلبيئة إلمحلية. 
 
كة مضإربة عإدية تعمل ض  إلنإشئة وتتحول ؤىل شر

كة إلنإشئة ؤىل حإلة إلتمويل عن طريق إؤلكتتإب إلعإم   وصول إلشر
ّ
أو إؤلستحوإذ وإلدمج  IPOيعد

M&A  ي حإلة طفولة
 
كإت نإشئة تبطر ض ي إألسإسية. فال فإئدة من شر من أهدإف إلعمل إلريإدي إلتغتر

كة  كة وتحويلهإ ؤىل شر ي إلشر
 
مضإربة تحقق أو مرإهقة ؤىل إألبد وإل بد من تطوير إلعمل إلريإدي ض

ي إلبيئة إلمحلية وإستجرإر إلتمويل إلمنإسب وخلق إلعديد 
 
إلمطلوب من نإحية إلمسإهمة إؤلقتصإدية ض

يبية إلمنإسبة ضمن إلقطإع إلمستهدف.   من فرص إلتوظيف وإلعمل بإؤلضإفة ؤىل إلمسإهمة إلض 
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ي تقدمهاأنوإع إلحاضنات حسب  .1.1
 طبيعة إلخدمات إلتر

ي يمكن تصنيف إلحإضنإت بح
كإت إلنإشئة إلمحتضنة وإلتر ي تقدمهإ ؤىل إلشر

سب طبيعة إلخدمإت إلتر

ي تستهدفهإ إلحإضنة. 
كة إلنإشئة إلتر   تنبع من طبيعة إلمرحلة من عمر إلشر

، تقدم إلحإضنإت أي مجموعة جزئية من إلخدمإت إلتإلية
ً
 :[4] عمومإ

ي أسإسيإت ؤدإرة إألعمإل -
 
 إلمسإعدة ض

 وإلممولير   إلمسإعدة بإلتوإصل مع إألقرإن -

ي عمليإت إلتسويق -
 
 إلمسإعدة ض

ي عمليإت إلمحإسبة وإؤلدإرة إلمإلية -
 
 إلمسإعدة ض

ي طرإئق إلعرض ومهإرإت إلتوإصل -
 
 إلمسإعدة ض

ي آدإب إألعمإل وأولويإت رجإل إألعمإل -
 
 إلمسإعدة ض

يعية -  إلمسإعدة إلقإنونية وإلتشر

ي إألعمإل وريإدة إألعمإل -
 
 إلتدريب إلمتكإمل ض

 ة إؤلدإرية وإلعلمية إلمخصصةتقديم إلمسإعد -

كة إلنإشئة -  تحديد فريق ؤدإرة للشر

 ؤدإرة وحمإية إلملكية إلفكرية -

 تقديم إلدرإسة إلسوقية وإلتسويقية -

 إلربط مع إلجإمعإت وإلمعإهد إلعليإ -

إتيجية إلوصول ؤىل - إكإت إستر  شر

كإت تمويل معروفة -  إلوصول ؤىل ممولير  خإصير  أو شر

 مضمونةإلوصول ؤىل قروض ميشة أو  -

نت، إتصإإلت، مكتبإت علمية،... ؤلخ( -  خدمإت لوجستية أخرى )ؤنتر

كة )مكإتب، حوإسيب، طإبعإت، ... ؤلخ( -  بنية تحتية مشتر

كإت إلنإشئة وإلمرحلة إلمستهدفة بشكل مبكر وبإلتإىلي تحديد 
ي عىل إلحإضنة تحديد طبيعة إلشر

ينبص 

كإت وعليه يتم تحد ي تقدمهإ إلحإضنة للشر
 يد حقوق ووإجبإت كل طرف من إألطرإف. إلخدمإت إلتر

ي لم تثبت أي جدإرة تسويقية بعد وعندهإ 
، يمكن للحإضنة أن تستهدف بذإر إألفكإر إألوىل وإلتر

ً
فمثال

تهتم بتدريب إلفريق عىل ريإدة إألعمإل بشكل كبتر وعندهإ يمكن للحإضنة أن تعتت  هذه إلخدمة 

عية. كمإ يمكن للحإضنة أن تست ي مجإنية أو تت 
هدف أفكإر شبه نإضجة ولكن بحإجة لدعم لوجستر

 لقإء هذه إلخدمإت 
ً
وقروض ميشة وتوإصل مع ممولير  وعندهإ يمكن أن تطلب إلحإضنة مقإبال

 .)
ً
 منإسبإ

ً
 مإليإ

ً
كة أو مبلغإ  )حصة من إلشر

من نإحية أخرى، تقوم أغلب إلحإضنإت بإؤلعتمإد عىل إلفريق نفسه للقيإم بدرإسة إلسوق وحل 

بتقديم إلدرإسة لة إلتسويقية )ولو بمسإعدة من إلحإضنة(؛ ولكن تقوم بعض إلحإضنإت إلمشك

 عن إلفريق ممإ يقلل من مخإطرة 
ً
كة إلنإشئة بشكل كإمل وبمهنية عإلية نيإبة إلتسويقية وتموضع إلشر

 لقإء هذه إلخدمة. كمإ يمكن أن تكون إلمشكلة 
ً
 منإسبإ

ً
إلفريق. وعندهإ تتطلب إلحإضنة مقإبال

كة إلمضإربة  ي إلسوق وعندهإ تقوم إلشر
 
ة مضإربة ض كة كبتر  مطروحة عن طريق شر

ً
إلمطروحة أسإسإ
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كة دون خشإن إلعإئد إلخإص  كة إلنإشئة مقإبل إإلستحوإذ عىل جزء كبتر من إلشر بتمويل إلشر

ي قإمت بإلدرإسة إلسوقية. 
 بإلحإضنة إلتر

ي إلجإمعإت وإلمؤسسإت إلبحثية وتحإول إلمتإجرة 
 
ي تنشأ ض

تستهدف بعض إلحإضنإت إألعمإل إلتر

Commercialize  بمخرجإت إلبحث إلعلمي وإلمشإريــــع إلجإمعية. تقدم هذه إلحإضنإت عإدة

هم عىل إلعمل عىل إؤلتجإر  فير  وإلبإحثير  إألكإديمير  بهدف تحفتر  خدمإت لفرق إلطالب وللمشر

ي تقدمهإ إلحإضنإت من هذإ إلنوع محصورة بإلتدريب بمخرجإت أع
مإلهم. تكون عإدة إلخدمإت إلتر

إلالزم لدخول سوق إلعمل وإلوصول ؤىل قروض ميشة ومضمونة، بدون تقديم إلبنية إلتحتية أو 

ي يمكن تحصيلهإ من إلجإمعة نفسهإ. 
 إلمخإبر إلمطلوبة وإلتر

 أنوإع إلحاضنات حسب طبيعة إألعمال إلمحتضنة .1.1

كإت ت توجه إلحإضنإت عإدة ؤىل أحد إلقطإعإت إؤلقتصإدية إلمحلية لدعمه عن طريق دعم إلشر

ي 
 
ي ذلك إلقطإع. وإل تكون إلحإضنإت عإدة عمومية. ؤن ذلك يسإعد أصحإب إلتأثتر ض

 
إلنإشئة ض

ي إلقطإع إلمستهدف عىل إلتوإصل وإتخإذ إؤلجرإءإت إؤلدإرية إلمنإسبة.  
 
كمإ تسإعد إلحإضنة وض

كإت إلنإشئة عىل إلوصول ؤىل إلحإضنة إلمنإسبة.  أصحإب  إألفكإر وإلشر

ي تقدمهإ 
كة إلتر تتمتر  إلحإضنإت حسب طبيعة إألعمإل إلمحتضنة بطبيعة إلبنية إلتحتية إلمشتر

كإت ؤبدإعية، تكون إلبيئة مجهزة بمرإسم ومسإحإت  ي حإلة ؤحتضإن شر
كإت إلمحتضنة. فط  للشر

كإت تصميمية تتنإسب مع إلغرض وتحتو  ي حإلة ؤحتضإن شر
 
ي عىل أدوإت ؤبدإعية منإسبة. أمإ ض

كإت إلمحتضنة.  وكمثإل  تقإنية، تكون إلبيئة مجهزة بمخإبر تصميم وتحكم تتنإسب مع إحتيإجإت إلشر

 . كة قإبلة للتأجتر
كإت غذإئية، تكون إلبيئة عىل شكل مطإبخ مشتر ي حإلة ؤحتضإن شر

 
 آخر، ض

ك أغلب إلحإضنإت بإألفكإر إلس  من إلحإضنإت: تشتر
ً
 إبقة إألسإسية ومع ذلك نمتر  نوعير  خإصير  جدإ

! ؤنمإ تعتمد إلحإضنة  -
ً
كة أسإسإ ي تتمتر  بعدم وجود بنية تحتية مشتر

إضية: وإلتر إلحإضنإت إؤلفتر

 . ي
إذ  ي إلالزم بشكل ؤفتر

إضية عىل تقديم إلدعم إلتعليمي وإلفت   [5] إؤلفتر

ي تتمتر  بإستهدإفهإ  -
لتطوير إلخدمإت إلعإمة ضمن إلقطإع إلعإم. فال إلحإضنإت إلعإمة: وإلتر

 بإلعمل إلريإدي أو ؤدإرة إألعمإل وتعوض عن ذلك بتعليم ؤدإرة إلقطإع إلعإم. 
ً
 تقدم دعمإ

  



ي إلجمعية إلعملية إلسورية للمعلومإتيةتطوير إلعمل ضمن حإضنإت تقإنة إلمعلومإت وإؤلتصإإل 
 
 ت ض

 55 من 16 إلصفحة

 مرإحل إالحتضان إلعامة  .1.1

ي نشدهإ هنإ: 
ك أغلب إلحإضنإت بإلعنإوين إلعريضة إألسإسية لعملية إؤلحتضإن وإلتر  تشتر

إط عىل  : ويتم فيهإ درإسةإلتأهل - كإت إلنإشئة وإلموإفقة أو عدم إلموإفقة أو إؤلشتر طلبإت إلشر

كإت إلنإشئة للبدء بعملية إؤلحتضإن. يكون عإدة لدى إلحإضنة مجموعة محددة من  إلشر

ي تعت  عن نضج إلفكرة لدى إلفريق إلمتأهل. يعد نجإح هذه 
ي تستفش عنهإ وإلتر

إت إلتر إلمؤشر

ي نجإح ع
 
 مل إلحإضنة. إلمرحلة إلعإمل إألهم ض

ي إلحإضنة وبإلتإىلي إؤلشهإر عنهإ بإسم وبــهدف إلتسجيل -
 
كة إلنإشئة ض : ويتم فيهإ تسجيل إلشر

ي هذه إلمرحلة إؤلتفإق عىل 
 
ي محددين عن طريق إلحإضنة. يتم ض

كة إلتر إلبنية إلتحتية إلمشتر

ي تقدمهإ إلحإ
كة إلنإشئة وقيمة إلقرض إألوىلي وإلخدمإت إألخرى إلتر ضنة ستستخدمهإ إلشر

كة إلنإشئة. بإؤلضإفة ؤىل   آليإت إلتقييم وإلمتإبعة وإلشؤون إلمإلية إلخإصة بإلشر

كة - ي هذه إلمرحلة تخصيص مسإحة منإسبة وبنية تحتية منإسبة إلبنية إلتحتية إلمشتر
 
: ويتم ض

كة للبدء بإؤلنتإج وإلتوإصل مع إلمستثمرين.   للشر

كة إلنإشئة عن طريق : ويتم فيهإ تسجيل إلملكية إلملكية إلفكرية - إلفكرية وحمإيتهإ لصإلح إلشر

كة إلنإشئة.  ي إلحإضنة. وبذلك تثبت إلفكرة إلفنية وإلهدف من إلشر
 
ي إلمتإح ض

 إلفريق إلقإنوب 

كة إلنإشئة قيمة قرض أوىلي  إلقرض إألوىلي  - ي هذه إلمرحلة ؤقرإض إلشر
 
كمبلغ مإىلي : ويتم ض

كة إلنإشئة للبدء بإلعمل.  ي إلشر
 منإسب يكط 

كة إلنإشئة مات إألخرىإلخد - ي تحتإجهإ إلشر
ي هذه إلمرحلة تقديم كإفة إلخدمإت إلتر

 
: ويتم ض

ي مرحلة إلتسجيل. 
 
 وتقدمهإ إلحإضنة حسب إؤلتفإق ض

كة نإشئة ويمكن ربط إلتقييم إلدوري - : يتم إلتقييم إلدوري حسب معإيتر محددة لكل شر

كة إلنإشئة بقيم  ي تستفيد منهإ إلشر
 تقييمة منإسبة. إلتمويل وإلخدمإت إلتر

كة إلنإشئة إألهدإف إلمعلنة من ؤحتضإنهإ إلتخرج - : يتم إلتخرج من إلحإضنة عندمإ تحقق إلشر

وهي عإدة إلوصول ؤىل حإلة توإزن مإىلي منإسبة أو إلبدء بإلربــح أو إلتعإقد مع عدد كإٍف من 

 أن تف
ً
ي أو مإ شإبه. مع إألسف، يمكن أيضإ كة إلزبإئن أو إلحصول عىل تمويل خإرج  لس إلشر

إمإتهإ.   إلنإشئة ومن ثم تخرج من إلحإضنة بعد تسديد ؤلتر 

كإت نإشئة قإبلة للتطبيق وإلتوسع وعإلية  ي قوة إلحإضنة إألسإسية من إلقدرة عىل إستدرإج شر
تأبر

إك وإلتقييم إلدوري  إلربــح. كمإ يجب أن تقوم إلحإضنة بعملهإ إألسإخي بإلتمحيص بكل طلب ؤشتر

كإت إلنإشئة وتحديد أهدإف قإبلة للتحقيق وإلقيإس وحثهم عىل إلعمل حتر بجدية ومالحقة إلشر 

 إلتخرج. 

كة  ي إحتمإلية إلتخرج ويض  بإلشر
 
 ض

ً
ي عملية إلقبول وإلتقييم إلدوري، يسبب ترإجعإ

 
ؤن إلتسإهل ض

 إلمحتضنة وبإلحإضنة عىل حد سوإء. 
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 إلبتر إإلدإرية وإلمالية للحاضنات .1.1

 من تتنوع إلبت  إؤلدإرية 
ً
وإلمإلية إلخإصة بإلحإضنإت حسب إلحإجة وإألهدإف، فيمإ يىلي نجرد عددإ

ي إلعإلم بهدف إلتعرف عىل إلبت  إؤلدإرية وإلمإلية إلخإصة بكل منهإ. 
 
 أهم إلحإضنإت ض

1.1.1. 500co  

يكية، بدأت إلعمل عإم  ي أكتر من  40مع  0242حإضنة أمتر
 
 حصص ض

ً
كة نإشئة ولهإ حإليإ  0122شر

ي 
 
كة. تعمل ض عدد من إلقطإعإت أهمهإ إلتقنية. لهإ مجلس ؤدإرة مختص بإلشؤون إلمإلية شر

ي إلعديد من إلدول. لديهإ إلعديد من إلمدربير  متعددي إلجنسيإت. وتتمتر  
 
كإت وممثلير  ض للشر

ي لعمل إلحإضنة. تعتمد عىل 
بإستقطإبهإ لحإضنإت أخرى لتندمج معهم بهدف إلتوسع إلعرذ 

كة إلنإشئة. مزيــــج من إلتعليم إلمخصص إل تبدأ إؤلحتضإن منذ  مدة وإلتمويل مقإبل حصة من إلشر

كة مستقلة.   إلبدء بإلفكرة ويمكن أن تستمر ؤىل أن تتكون شر

  co.500إلموقع: 

1.1.1. Betaworks 

يكية، بدأت إلعمل عإم  وكإنت من أهم عوإمل نجإح بعض إلمنتجإت عىل  0225حإضنة أمتر

نت )مثل  ي قطإع إؤلعالم وإلتوإصل مع إلزبإئن Twitterو  AirBnBو  Tumblrإؤلنتر
 
(. تعمل ض

customer-facing media . ة من إلطإقإت إلشإبة إلمتإبعة  عىل مجموعة صغتر
ً
تعتمد ؤدإريإ

ذه إلمجموعة بتصميم برإمج تدريبية يلقيهإ مدربير  مختصير  بإلتوإصل مع إلزبإئن. للتقإنة. تقوم ه

كة إلنإشئة. تبدأ إؤلحتضإن بعد وجود منتج ويمكن أن  تعتمد عىل إلتمويل مقإبل حصة من إلشر

كة مستقلة.   تستمر ؤىل أن تتكون شر

  ntures.combetaworksveإلموقع: 

1.1.1. Founder.org 

يكية، بدأت إلعمل عإم  إكة مع عدد من إلمدإرس وإلجإمعإت. تعمل   0240حإضنة أمتر بإلشر

ي قطإع إلتقإنة. تركز عىل تدريب إلطالب بشكل تطوشي أو بمقإبل 
 
كمؤسسة مستقلة غتر ربحية ض

ة من إلموظفير  إلذين يقومون بإلتوإص  عىل مجموعة صغتر
ً
كإت بسيط. تعتمد ؤدإريإ ل مع إلشر

إلنإشئة ومع ممولير  محتملير  للمؤسسة ككل. لدى إلمؤسسة كتلة مإلية بعدة ماليير  من 

. تعتمد عىل إلتمويل بدون مقإبل
ً
ي توزعهإ عىل إلمحتضنير  كمإ ترى منإسبإ

 إلدوإلرإت وإلتر

Grants .كإتهإ إلنإشئة وذلك بهدف زيإدة رأسمإلهإ إلخإص ي بعض شر
 
 تستثمر ض

ً
تبدأ . ولكن أحيإنإ

 إؤلحتضإن بمجرد وجود فريق مندفع للعمل. 

  founder.orgإلموقع: 

 

 

https://500.co/
https://betaworksventures.com/
http://founder.org/
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1.1.1. Idealab 

يكية، بدأت إلعمل عإم  ي أكتر من  0227حإضنة أمتر
 
 حصص ض

ً
ك 432ولهإ حإليإ ة نإشئة. تعمل شر

ي إلقطإعإت إلتقنية عىل مبدأ تحديد إلفكرة وإلدرإسة إلتسويقية لهإ ومن ثم إلبحث عن فرق 
 
ض

كإت إلمضإربة ألنهإ تقنية للمشإركة بتنفيذ إلفكرة.  تعتمد إلحإضنة عىل بنية ؤدإرية شبيهة بإلشر

.. ؤلخ. كمإ أن لهإ بحإجة لدرإسة حإجإت إلسوق وإلتسويق وإلبيع وخدمإت إلتوإصل مع إلزبإئن. 

كة إلنإشئة.  . تعتمد مبدأ إلتمويل مقإبل حصة أسإسية من إلشر  خإص بمتإبعة إلمحتضنير 
ً
 قسمإ

  idealab.comإلموقع: 

1.1.1. StartX 

يكية، بدأت إلعمل عإم  وتستهدف ؤرسإء شبكة  Stanfordتحت مظلة جإمعة  0244حإضنة أمتر

كإت إلنإشئة.  ي إلدعم إلمطلوب للشر
 
ي إلجإمعة وإلسوق إلمحلية تسإهم ض عالقإت ودعم بير  خريح 

ي كل إلقطإعإت إؤلقتصإدية. تركز عىل ربط إلطالب مع 
 
تعمل إلمؤسسة بشكل مستقل غتر ربحي ض

بإلجإمعة نفسهإ  مدربير  أو ممولير  بدون مقإبل. عند إلحإجة، يمكن إؤلستفإدة من تمويل خإص

كة إلنإشئة. تبدأ إؤلحتضإن بمجرد وجود فريق مندفع.   مقإبل حصة تملكهإ إلجإمعة من إلشر

  startx.comإلموقع: 

1.1.2. Y Combinator 

يكية، بدأت إلعمل عإم  ي أكتر من  0223أشهر حإضنة أمتر
 
 حصص ض

ً
كة نإشئة.  0222ولهإ حإليإ شر

ي 
 
رفيع إلمستوى وعدد كبتر  Partnersمجإل إلتقإنة إؤلبدإعية فقط. لديهإ مجلس أمنإء  تعمل ض

ي مرإحلهإ إلمبكرة 
 
كإت إلنإشئة ض . تعتمد عىل تدريب وتأهيل إلشر  من إلمدربير  وإلممولير 

ً
جدإ

كة إلنإشئة. بسبب إلضغط إلكبتر عىل إلحإضنة، تم ؤنشإء قسم  وإلتمويل مقإبل حصة من إلشر

كة إلمطلوب منهإ. خإص بإلتدر  ي يليه إلتدريب إلفعىلي ؤذإ حققت إلشر
إذ   يب إؤلفتر

  ycombinator.comإلموقع: 

1.1.3. Village Capital 

يكية، بدأت إلعمل عإم  ي حوإىلي  0227حإضنة أمتر
 
 حصص ض

ً
كة عإلمية. تعمل  422ولهإ حإليإ شر

ي مجإل تقإنة إلعولمة 
 
 ض

ً
ودعم إلحلول إلعظم للمشإكل إليومية. لهإ مجلس ؤدإرة يستدرج تمويال

من إلمؤسسإت إلعإلمية إلخإصة بإلعولمة وينظم برإمج تدريبية وتأهيلية للفرق إلمشإركة بهدف 

كإت عإلمية. تعتمد عىل إلتدريب وإلتمويل إلصغتر بمقإبل حصة من  تحسير  فرص نجإحهم كشر

كة إلنإشئة. وتبدأ إؤل   حتضإن منذ توإجد فكرة قإبلة للتطبيق تهدف لحل مشكلة عإلمية. إلشر

  vilcap.comإلموقع: 

 

 

https://www.idealab.com/
http://startx.com/
https://www.ycombinator.com/
http://www.vilcap.com/
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1.1.4. Techstars 

يكية، بدأت إلعمل عإم  من أهم إلحإضنإت ي أكتر من  0224أمتر
 
 حصص ض

ً
كة  4422ولهإ حإليإ شر

كإت إلنإشئة. لهإ مجلس  ي مجإل إلتقإنة وتعتت  إلحإضنة إألصعب للدخول عىل إلشر
 
نإشئة. تعمل ض

كإت نإشئة  ي لكل دورة قبول طلبإت، بحيث يحوي إلمجلس شر ؤدإرة يحدد مدرإء ومجلس تدريت 

كة إلنإشئة سإبقة من إلحإضنة نفسه ي نفس إلبيئة. عىل إلشر
 
ي نفس إلقطإع إلمستهدف وض

 
إ تعمل ض

كة إلنإشئة. ويبدأ إؤلحتضإن  ؤقنإع إلمجلس بتمويلهإ. تعتمد مبدأ إلتمويل بمقإبل حصة من إلشر

كة إلنإشئة. تقدم  كة إلنإشئة وبعد وجود زبإئن حقيقيير  لدى إلشر بوقت متأخر من حيإة إلشر

 Global Acceleratorوصول ؤىل شبكة ممولير  عإليمة ن نمط إلحإضنة خدمإت نوعية م

Network  ي
كإت إلنإشئة عىل تحقيق إلخدمإت إلتر ة تدعم إلشر ووصول ؤىل شبكة تقإنة ممتر 

 يرغبون بتحقيقهإ. 

  techstars.comإلموقع: 

1.1.5. StartupBootcamp 

يطإنية، بدأت إلعمل عإم  ي أكتر من  0242شبكة من إلحإصنإت إلت 
 
 حصص ض

ً
كة  422ولهإ حإليإ شر

ي  نإمج تدريت  كإت إلنإشئة لت 
ي مجإل إلصنإعة عن طريق إلعمل عىل ؤحتضإن إلشر

 
نإشئة. تعمل ض

 عىل مجلس ؤدإرة وإلعديد من إألمنإء إلموزعير  ع
ً
ي أوربإ. تعتمد ؤدإريإ

 
ىل مخصص للعمل إلصنإشي ض

كة إلنإشئة.   مستوى إلقإرة  إألوربية. تعتمد مبدأ إلتمويل مقإبل حصة من إلشر

  startupbootcamp.orgإلموقع: 

1.1.12. StartUp Britain 

، أطلقه رئيس وزإرة بريطإنيإ للعإم  ي
ي بريطإب 

كة  422ويقوم بتمويل حوإىلي  0244برنإمج وطت  شر

نإمج بإلكإمل من إلقطإع إلخإص عن طريق تمويل كتلة مإلية منإسبة نإ . تم تمويل إلت 
ً
شئة حإليإ

كإت. يعتمد  كإت إلمضإربة وتعير  مجلس ؤدإرة من هذه إلشر لبدء إؤلحتضإن من قبل عدد من إلشر

كة إلنإشئة. يبدأ إؤلحتضإن بعد توفر إلمنتج.  نإمج عىل إلتمويل مقإبل حصة من إلشر  إلت 

  startupbritain.orgع: إلموق

1.1.11. Technium 

إكة مع جإمعة  0224حإضنة بريطإنية، بدأت إلعمل عإم  ي  Swanseaبإلشر
 
. Walesإألهم ض

 .
ً
ي وإلقإبل للتوسع عإلميإ تستهدف إلحإضنة دعم مشإريــــع طالب إلجإمعة ذإت إألثر إلخإرج 

ي 
 
كة من إلجإمعة وإؤلدإرة إلمحلية ولذلك تعمل بشكل أسإخي ض  قطإع إلتقإنة. تعتمد عىل ؤدإرة مشتر

 وإلقطإع إلخإص. تعتمد عىل إلتمويل بمقإبل أو بدون مقإبل حسب إؤلتفإق مع إلفريق. 

  technium.co.ukإلموقع: 

 

http://techstars.com/
http://www.startupbootcamp.org/
http://startupbritain.org/
http://www.technium.co.uk/
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1.1.11. St.John’s Innovation Centre 

ي تديرهإ كأحد مخإبرهإ إلبحثية. بدأت إلعمل  Cambridgeحإضنة بريطإنية، تإبعة لجإمعة 
وإلتر

إنية معينة من إلجإمعة بهدف تطوير نمإذج أعمإل تسمح  4777منذ عإم  بحيث تستجر متر 

نتإئج إألبحإث إلخإصة بإلجإمعة. تعتمد مبدأ إؤلتفإق مع إلجإمعة عىل  Commercializeبمتإجرة 

كة نإشئة تنتج مع إلحإضنة. إلمسؤول  يإت لكل شر

  stjohns.co.ukإلموقع: 

1.1.11. Biopôle Clermont-Limagne 

، تأسس عإم  كة نإشئة. ت 22وخرج لحد إآلن  4773حإضنة ومركز ؤحتضإن فرندي كز إلحإضنة ر شر

 .Biotechعىل إلتقإنة إلحيوية 

  clermont.com/en-biopoleإلموقع: 

1.1.11. Station F 

ي إلعإلم )حتر عإم 
 
ي أطلقه رئيس إلجمهورية 0245أضخم حإضنة أعمإل ض

وع وطت  ( فرنسية، مشر

ي مختلف إلقطإعإت إؤلقتصإدية.  46222ويقوم بتمويل حوإىلي  0245إلفرنسية عإم 
 
كة نإشئة ض شر

نإمج بإلكإمل من إلقطإع إلخإص عن طريق تمويل كتلة مإلية منإسبة لبدء إؤلحتضإن تم تمو  يل إلت 

نإمج عىل  كإت. يعتمد إلت  كإت إلمضإربة وتعير  مجلس ؤدإرة من هذه إلشر من قبل عدد من إلشر

كة إلنإشئة.   إلتمويل مقإبل حصة من إلشر

  .costationfإلموقع: 

  

https://stjohns.co.uk/
http://www.biopole-clermont.com/en
https://stationf.co/
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 إلخالصة .1.2

ي هذإ إلفصل: 
 
 فيمإ يىلي جدول يلخص إلحوإضن إلمذكورة ض

 إلهدف إألساسي  طبيعة إإلحتضان إلقطاع إإلحدإث إلبلد إلحاضنة
500co USA 2010 كة  إلتقإنة بمقإبل حصة من إلشر

 إلنإشئة
ي 
 إلتوسع إألفطر

Betaworks USA 2007 كة  إؤلعالم بمقإبل حصة من إلشر
 إلنإشئة

كإت يونيكورن إلوصول ؤىل  شر

Founder.org USA 2012 إلتوعية ودعم إلعمل إلريإدي إلتمويل بدون مقإبل إلتقإنة 

Idealab USA 2009 كة  إلتقإنة بمقإبل حصة من إلشر
 إلنإشئة

درإسة إلسوق وإلوصول ؤىل 
كإت رإبحة  شر

StartX USA 2011 كإت إلمعرفية ؤمإ بمقإبل أو بدون مقإبل كلهإ  دعم إلشر

Y Combinator USA 2005 كة  إلتقإنة بمقإبل حصة من إلشر
 إلنإشئة

كإت يونيكورن  إلوصول ؤىل شر

Village Capital USA 2009 كة  إلتقإنة بمقإبل حصة من إلشر
 إلنإشئة

كإت عإلمية  إلوصول ؤىل شر

Techstars USA 2006 كة  إلتقإنة بمقإبل حصة من إلشر
 إلنإشئة

كإت  بخدمإت إلنإشئة دعم إلشر
 نوعية

StartupBootcamp UK 2010 كة  إلصنإعة بمقإبل حصة من إلشر
 إلنإشئة

كإت يونيكورن  إلوصول ؤىل شر

StartUp Britain UK 2011 كة  كلهإ بمقإبل حصة من إلشر
 إلنإشئة

 دعم قطإع إلعمل إلريإدي

Technium UK 2001 دعم مشإريــــع إلطالب إلتقإنية ؤمإ بمقإبل أو بدون مقإبل إلتقإنة 

St.John’s 
Innovation Centre 

UK 1999 كة  كلهإ بمقإبل حصة من إلشر
 إلنإشئة

كإت إلمعرفية  دعم إلشر

Biopôle Clermont-
Limagne 

FR 1995  إلتقإنة
 إلحيوية

كإت يونيكورن ؤمإ بمقإبل أو بدون مقإبل  إلوصول ؤىل شر

Station F FR 2017 كة  كلهإ بمقإبل حصة من إلشر
 إلنإشئة

كإت يونيكورنإلوصول ؤىل   شر

ي مختلف إلدول. كمإ نالحظ أن إلدعم يتم بمقإبل 
 
كإت إلنإشئة إلتقإنية ض كتر  عىل دعم إلشر

نالحظ إلتر

ي أغلب إلحوإضن إلعإلمية. ؤن إلدعم بدون مقإبل هو من موإصفإت 
 
كة إلنإشئة ض حصة من إلشر

ية فقط ) ي هذه إلحإلة، تقوم إلحإضنة بإؤلستثمإر  Founder.orgإلمؤسسإت إلختر
 
فقط(. وحتر ض

كإت نإشئة جديدة بإستمرإر.  كإتهإ إلنإشئة بهدف تمويل نفسهإ بنفسهإ وإلتمكن من تمويل شر ضمن شر

هو إألقرب لمإ تقوم به إلجمعية إلعلمية إلسورية للمعلومإتية ضمن حإضنة  Founder.orgؤن نموذج 

ي تقإنة إلمعلومإت. ورغم أسبقي
ة إلجمعية بهذإ إلنموذج، ولكن يمكن إؤلستفإدة من نجإح إلتجربة وإلتر

ي 
 
كإت إلنإشئة وإلمؤسسإت  .0.3.1لخصنإه ض حيث تعتمد إلحإضنة عىل إلعمل بدور إلوسيط بير  إلشر

يعية مختلفة. كمإ تستهدف إلحإضنة دعم  إلمحلية من جإمعإت ومخإبر ومؤسسإت تمويلية وتشر

كإت إلنإشئة إلتقإن إت وإؤلتصإل مع شبكإت إلدعم إلريإدي إلخإصة بهإ. إلشر  ية من حيث تقديم إلخت 
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 درإسة عوإمل نجاح وفشل إإلحتضان .1

 إإلحتضانومقومات نجاح عملية عوإمل  .1.1

يكية   Economic Development Administrationتقوم وزإرة إلتجإرة وإلتنمية إؤلقتصإدية إألمتر

(EDA)  يكإ. ويمكننإ إؤلعتمإد عىل ي أمتر
 
بتمويل درإسإت أكإديمية خإصة بإلعمل إلريإدي وإلحإضنإت ض

بهدف تسهيل بشكل عمومي وإلحإضنإت هذه إلدرإسإت إألكإديمية لتوصيف عوإمل نجإح إؤلحتضإن 

 
ً
 :[6]إلنقإش إلحقإ

عديد من إل توجد طريقة وإحدة محددة وموصفة بدقة لنجإح إلحإضنإت. ولكن هنإلك إل .4

كإت نإشئة ممكنة.   فع حظوظ إلحإضنة ؤلنتإج أفضل شر ي تتدخل لتر
إلعوإمل وإلممإرسإت إلتر

كإت إلنإشئة مختلفة إلمتطلبإت ولكل منهإ طريقة مإ لتحسير  فرص  كل ذلك بسبب أن إلشر

إلنجإح. كمإ أن إلبيئإت إلمستهدفة وطبيعإت إألعمإل متعددة وعىل برنإمج إؤلحتضإن أن يكون 

 
ً
 بمإفيه إلكفإية لرفع ؤحتمإلية إلنجإح.  مرنإ

ً
 ومتمرسإ

! ومنهإ: وجود رسإلة  .0
ً
ك بهإ إلحإضنإت إألكتر نجإحإ ي تشتر

هنإلك عدد من إلممإرسإت إلتر

ي تستهدفهإ إلحإضنة، 
ي إلبيئة إلمحلية إلتر

 
وأهدإف وإضحة ومعلنة ومكتوبة، إلتخصص ض

كة إلنإ ي تطبيق قوإعد إؤلختيإر عند دخول إلشر
 
شئة ؤىل إلحإضنة، مرإجعة إلضإمة ض

كة إلنإشئة ؤىل إلحإضنة، عرض إلفرق إلمحتضنة عىل  إؤلحتيإجإت إلخإصة عند دخول إلشر

ن وإلتفإخر بإنجإزإتهم، وجود خطة تمويل وإضحة إلمعإلم للحإضنة  إلعموم وعىل إلمستثمتر

 نفسهإ. 

! وأهمه .1
ً
ك بهإ إلحإضنإت إألقل نجإحإ ي تشتر

إ: إلتسإهل مع هنإلك عدد من إلممإرسإت إلتر

ي عملية إلخروج. 
 
 وإلتسإهل ض

ً
 إلمحتضنير  وإؤلحتضإن لمدة تزيد عن إلمدة إلمتفق عليهإ بدإية

ي مجلس ؤدإرة إلحإضنة: يجب تمثيل  .2
 
إت يجب أن تتوإجد ض هنإلك تشكيلة محددة من إلخت 

ي 
ي إلمجإل إلتقإب 

 
إلفرق إلمتخرجة من إلحإضنة نفسهإ، كمإ يجب تمثيل أصحإب إلمصلحة ض

إت قإنونية، وإلحكومة إلمحلية إ . بإؤلضإفة لذلك يجب تمثيل مإلية، حقوق ملكية، خت  لمحىلي

كإت إلمحتضنة. كل ذلك يسإعد عىل تحديد وجهة وإهتمإمإت إلحإضنة، كمإ  إلخإصة بإلشر

كإت إلمحتضنة.  ي إلشر
 
 يعزز من ثقة إلممولير  وإلمستثمرين ض

ي أن إلحإضنإت  حجم وعمر إلحإضنة إل عالقة له بإحتمإلية نجإح .3
عملية إؤلحتضإن! ممإ يعت 

 إلنإجحة يمكن أن تتحول ؤىل فإشلة وإلعكس صحيح. 

كإت إلمحتضنة. حيث أن  .4 ي إلحإضنة وعدد إلشر
 
ة بير  عدد إلموظفير  ض هنإلك عالقة مبإشر

 نسبة إلموظفير  ؤىل إلمحتضنير  يجب أن تكون عإلية قدر إؤلمكإن. 

. عىل تهتم إلحإضنإت إلنإجحة بتجميع إلمعلوم .5
ً
إت وإلتوإصل مع خريجيهإ لمدة طويلة جدإ

 .
ً
 مبدأ إن إلنجإح يولد نجإحإ

ة بير  درجة ؤهتمإم ؤدإرة إلحإضنة بإلربــح وبير  ؤحتمإلية نجإح إؤلحتضإن. أي  .6 إل عالقة مبإشر

إت  ي حإلة كإنت إلحإضنة ربحية أو غتر ربحية. ؤن إلمؤشر
 
كتر  عىل نجإح إؤلحتضإن ض

يجب إلتر

ي يج
ي إألسإسية إلتر

ب أن تسص لهإ إلحإضنة هي نسب إلتخرج وإلتشب، عدد إلوظإئف إلتر

 تخلقهإ، تحسير  ظروف إلبيئة إلمحلية للعمل إلريإدي. 
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ي  .7
 
ي تحسير  فرص إلنجإح لعمل إلحإضنإت ؤذإ مإ شإرك ض

 
ي ض يشإرك إلقطإع إلعإم بشكل ؤيجإب 

 تمويل هذه إلحإضنإت. 

كة إلنإشئة إلوإحدة مع .42  زيإدة حجم إلتمويل إلمتإح للحإضنة ككل.  تزدإد ؤحتمإلية نجإح إلشر

ي إلمحىلي ودرجة تطور إؤلقتصإد إلمحىلي غتر مؤثرين عىل ؤحتمإلية نجإح  .44
إلمستوى إلمعإخر

ي 
 
 مسإٍو ؤلحتمإل إلنجإح ض

ً
ي إلبيئإت إلمتطورة ؤقتصإديإ

 
برنإمج إؤلحتضإن! فؤحتمإل إلنجإح ض

 .
ً
 إلبيئإت إلمتخلفة ؤقتصإديإ

 إلريإدي غتر مؤثر عىل ؤحتمإلية نجإح برنإمج إؤلحتضإن!  مستوى إلدعم إلمحىلي للعمل .40

ي سورية. كمإ أن إلعوإمل  40و 44و 6و 3ؤن إلعوإمل 
 
 عىل إلعمل إلريإدي إلمحىلي ض

ً
 1و 0مشجعة جدإ

يجب أن تتحول ؤىل قوإعد لتنظيم عمل إلحإضنإت إلمحلية. أمإ بإقية إلعوإمل فهي مؤثرة  4و 2و

ي إلحإضنإت. بشكل كبتر عىل طريقة عمل إل
 
 حإضنإت ويجب أخذهإ بعير  إؤلعتبإر عند تطوير إلعمل ض

يعية إلالزمة  .1.1  إلحاضناتضمن عمل للإلتسهيالت إلتشر

 : ورة مإ يىلي
 ضمن إلحإضنة، نرى رص 

كة إلنإشئة.  -  تسهيل إلحصول عىل سجل تجإري متنإسب مع إلعمل إلذي تقوم به إلشر

كة نإشئة محدودة إلمسؤولية  - وط ؤنشإء شر ي إلبيئة إلمحلية. تسهيل شر
 
 قإدرة عىل إلمتإجرة ض

 تسهيل إلوصول ؤىل قروض طويلة إألمد متنإسبة مع طبيعة إألعمإل إلريإدية.  -

 تسهيل إلوصول ؤىل شبكة من إلمؤسسإت إلمعنية بإلتمويل.  -

إت - نت تسهيل إلتوظيف وإستقدإم إلخت   .أو إلتوظيف عىل إؤلنتر

 تسهيل إلتوإصل مع إلخإرج وتحريك إألموإل.  -

إمإتهإ وتوضيح إلوإجبإت وإلحقوق. ت - كة إلنإشئة إللتر   سهيل متإبعة إلشر

كة مضإربة.  - كة نإشئة ؤىل شر  تسهيل إلتحول من شر

ي وقت  -
 
كإت إلنإشئة وتحذيرهم من أي مخإطر محتملة ض إرسإء وسإئل متنإسبة مع متإبعة إلشر

 مبكر. 

ي إلعمل إلريإدي عن طريق دعم إلقطإعإت إإلقتصإدية -
 
إألكتر حيوية وتقديم  تسهيل إلتوجه ض

 تسهيالت لهإ. 

 

  



ي إلجمعية إلعملية إلسورية للمعلومإتيةتطوير إلعمل ضمن حإضنإت تقإنة إلمعلومإت وإؤلتصإإل 
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 55 من 24 إلصفحة

 إلخطة إلنظرية لحاضنة تقانة إلمعلومات وإإلتصاالت  .1

إتيجية للحاضنة .1.1  إألهدإف إالستر

إتيجية للحإضنة:   يعرف إلنظإم إلدإخىلي إألهدإف إإلستر

ي تستجيب لحإجإت سوق تقإنة إ ذإت إلقيمة إلمضإفة و  إإلبدإعيةإحتضإن إلمشإريــــع : 1إلهدف 
لتر

ي سورية إلمعلومإت
 
 .وإإلتصإإلت ض

 إلنتقإلهإ ؤىل سوق : 2إلهدف 
ً
ي وإلمإدي لهذه إلمشإريــــع تمهيدإ

ي وإألعمإىلي وإلقإنوب 
تقديم إلدعم إلتقت 

 .إلعمل

ي إلسوق إلمحلية، ورعإيتهإ وإلحفإظ إدعم إلقدر : 3إلهدف 
 
ت إلخالقة وإلمبدعة، وتسهيل أعمإلهإ ض

 .عىل حقوقهإ

كإت إلمحتضنة أو إ إلتوإصل وإلتفإعل بير  إلجإمعإت ومر تعزيز  : 4إلهدف  كز إألبحإث إلسورية وإلشر

ي  إلنإشئة، عىل ي مجإل تقإنة إلمعلومإت وإإلتصإإلت، ويلت 
 
نحو يؤدي ؤىل إلرفع من مستوى إؤلبدإع ض

 .إلسوق إلمحىلي وإؤلقليمي وإلعإلمي  إحتيإجإت

ي بنإء بيئة مالئمة لتوطير  تقإنة: 5إلهدف 
 
ي سورية إؤلسهإم ض

 
  .إلمعلومإت وإإلتصإإلت وتطبيقإتهإ ض

ي سورية  : 6إلهدف 
 
ي قطإع إألعمإل ض

 
ي ؤدخإل مفإهيم جديدة ض

 
أس إلمإل إلمخإطر، ر مثل )إلمسإهمة ض

ي إلحإضنة(بير  إلقطإع إلعإم وإلخإص كإتإ لشر إو 
 
 .، وذلك عن طريق تطبيق هذه إلمفإهيم ض

ي خلق فرص عمل جديدة : 7إلهدف 
 
ي مجإإلت ترتبط بتقإنة إلمشإركة ض

 
للشبإب وإلخريجير  إلجدد ض

 .وإإلتصإإلت  إلمعلومإت

ي مجإل تقإنة إلمعلومإت وإإلتصإإلت. : 8إلهدف 
 
 تشجيع وتعزيز ريإدة إألعمإل ض

كإت إلنإشئة إل 4 إلهدفيعرف  ي تقدمهإ  2و 1و 0إألهدإف مستهدفة. وتعرف طبيعة إلشر
إلخدمإت إلتر

كإت إلنإشئة. أمإ  ي تقبل إلبيئة إلمحلية للعمل  6و 5و 4و 3إألهدإف إلحإضنة للشر
 
فتظهر فجوة ض

ي وتحإول إلحإضنة ردم إلفجوة إلنإتجة عن طريق خدمإت مجتمعية أو تنموية.   إلريإدي وهو أمر سلت 

ي توضح أهدإف إلحإضنة إألسإسية بأنهإ تستهدف نوع إلعمل إلريإدي   Transformativeإلتغتر

Startups ي إلبيئة إلمحلية للوصول ؤىل
 
قة ض

ّ
، تستهدف إلحإضنة دعم بذور إألفكإر إلخّل . وبإلتإىلي

كإت مضإربة. ؤن إألهدإف إلمعلنة للحإضنة )وخإصة إلبنود  ( تتشإبه ؤىل حد كبتر مع 6و 5و 4و 3شر

ي 
 
. من حيث دعم إلعمل إ 4.4أهمية إلعمل إلريإدي إلمذكورة ض لريإدي لدفع عجلة إؤلقتصإد إلمحىلي

 ولكنهإ تقف أمإم أهدإف أخرى تطلب عإدة من إلحوإضن مثل: 

ي بإألعمإل إلريإدية إلتقإنية.  -4
 زيإدة نسب إلتوظيف ومحإربة إلبطإلة عن طريق إلتوسع إألفطر

إستجرإر رؤوس إألموإل إلمحلية وإلخإرجية بمإ يتنإسب مع إلبيئة إلمحلية وطريقة عمل  -0

 إت إلمإلية. إلمؤسس

تسهيل إلتمويل وتسهيل إلوصول ؤىل قروض ميشة بإلنسبة لألعمإل إلرإئدة. لعل هذإ إلهدف  -1

 تم إسقإطه ألن إلحإضنة تريد أن تكون إلممول إلوحيد لألعمإل إلريإدية ضمن إلحإضنة. 

ي شبكإت دعم إلعمل إلريإدي إلعإلمية. ولعل هذإ إلهدف تم  -2
 
خلق شبكة دعم وإلمسإهمة ض

 ؤىل حد مإ(. إسقإ
ً
ي سورية )وهذإ إألمر مإ زإل صحيحإ

 
 طه لعدم توفر أي منإفس للحإضنة ض

ي إلبيئة إلمحلية عن طريق تقديم  -3
 
تفعيل إلتكإمل مع إلمشإريــــع إلخإصة بإلجمعية وعقودهإ ض

 حلول أعمإلية خإصة بإلحإضنة. 
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 إلبنية إإلدإرية للجمعية ودور إلحاضنة منه .1.1

يدير إلجمعية إلعلمية إلسورية للمعلومإتية مجلس ؤدإرة منتخب من أعضإء إلجمعية. يكون لمجلس 

إؤلدإرة رئيس مجلس وأمير  ش. يندرج تحت هذإ إلمجلس عدد من إللجإن إلفرعية )لكل محإفظة لجنة 

وع أو مبإدرة تطلقهإ إلجمعية لجنة ؤختصإصي ة(. فرعية( وعدد من إللجإن إؤلختصإصية )لكل مشر

تتوإصل إللجإن مع مجلس إؤلدإرة لتسيتر أعمإل إلجمعية وتحقيق أهدإفهإ. يتخذ هذإ إلتوإصل أشكإل 

 منه لمتإبعة ملف لجنة معينة كمإ 
ً
مختلفة حسب إلحإجة، فيمكن أن ينتدب مجلس إؤلدإرة عضوإ

 عن موضوع مإ. كمإ يمكن أن يحدد إلم
ً
 مفصال

ً
جلس يمكن أن يطلب إلمجلس من إللجنة تقريرإ

، تتبع إللجإن ؤىل مجلس ؤدإرة 
ً
صالحيإت لجنة مإ ويمنح إلصالحيإت بإلمطلق للمجلس نفسه. عمومإ

حإتهإ وأعمإلهإ.   إلجمعية وتحتإج ؤليه للمصإدقة أو إلموإفقة أو ؤقرإر مقتر

ي إلجمعية )أي برنإمج إلحإضنإت ككل( لجنة ؤختصإصية تتبع لمجلس إؤلدإرة. 
 
تعتت  إلحإضنإت ض

س إؤلدإرة أعضإء هذه إللجنة. وقد جرت إلعإدة عىل تسمية أحد أعضإء مجلس إؤلدإرة يسمي مجل

 يستر أعمإل كمإ   لمتإبعة شؤون إلحإضنإت. 
ً
 ؤدإريإ

ً
( مديرإ

ً
ي دمشق مثال

 
يكون للحإضنة إلوإحدة )ض

. ك
ً
إ  مبإشر

ً
مإ إلحإضنة نفسهإ. يتعإقد مجلس إؤلدإرة مع إلمدير )وبقية أفرإد فريق إلحإضنة( تعإقدإ

ي إلحإضنة. 
 
إء ومدير إلصندوق ض  يتعإقد مع إلمدربير  وإلخت 

ي إلجمعية وذلك 
 
ؤن أغلب إألمور إلتعإقدية وإلمإلية )كإلموإزنة( بحإجة ؤىل عرض عىل مجلس إؤلدإرة ض

ي 
 
 .2.3بسبب عدم إستقاللية إلمإلية إلخإصة بإلحإضنة كمإ هو موضح ض

ية .1.1 ي إلجمعية  إلبنية إلبشر
ر
 للحاضنات ف

ويحدد إلمسؤوليإت وإلحقوق لهإ إلهيكل إلتنظيمي ( 0244إلنظإم إلدإخىلي للحإضنإت )أيلول يحدد 

إء وإؤلستشإريون.   لكل من مجلس إألمنإء، مدير إلحإضنة، فريق إلعمل، وإلخت 

 مجلس إألمناء .1.1.1

ي مجإل إألعمإل  -4
 
ة ض مجلس إألمنإء مجلس مستقل يتألف من عدد من إألعضإء من ذوي إلخت 

ومإت وإإلتصإإلت، يمثل أعضإء إلمجلس إلجمعية وجهإت علمية وتعليمية إلمعل وتقإنة

ي 
 
ي تدعم  وإقتصإدية عإملة ض

سورية، كمإ يمكن أن يضم ممثلير  عن إلمنظمإت إلدولية إلتر

ي 
 
 . سورية إلتنمية وإلتطوير وإلتقإنة ض

مجلس يسمي مجلس ؤدإرة إلجمعية أعضإء مجلس إألمنإء لمدة سنتير  قإبلة للتجديد، ويختإر  -0

 للرئيس إؤلدإرة
ً
 للمجلس ونإئب إ

ً
 . من بير  أعضإء مجلس إألمنإء رئيسإ

ف عىل يضع مجلس إألمنإء ؤستر  -1 إتيجية عمل إلحإضنة وأهدإفهإ، وينّسق فيمإ بينهإ، كمإ يشر

 . توجههإ نحو بلوغ أهدإفهإ، عىل نحو يتفق مع أهدإف وغإيإت إلجمعية حسن

 هإم إلتإلية: كمإ يقوم مجلس إألمنإء بوجه خإص بإلم -2

 . إح إلموإزنإت إلتقديرية لهإإمج وإلخطط إلسنوية لعمل إلحإضنة وإقتر إلت  ؤقرإر  . أ

ي إلحإضنة . ب
 
وط ومعإيتر إإلحتضإن وآليإت إلقبول ض  .تحديد شر

 .تأليف لجإن خإصة بمتإبعة إلمشإريــــع إلمحتضنة وتقييمهإ . ت

الع عىل تقإرير لجإن إلقبول ومنإقشتهإ وإقإ . ث
ّ
 .إرهإر إلط

الع  . ج
ّ
ي يقدمهإ مدير إلحإضنة ومنإقشتهإ وإقإإلط

 .رهإرإعىل إلتقإرير إلدورية إلتر
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 لعرضهإ عىل مجلس ؤدإرة  . ح
ً
إإلطالع عىل إللوإئح إلمإلية وإؤلدإرية للحإضنة تمهيدإ

 رهإ. رإقؤل إلجمعية

 لحإجة عمل إلحإضنةإ إقتر  . خ
ً
ووفق إألنظمة وإلقوإعد  ح إلتعإقد مع مستشإرين تبعإ

ي إلجمعية. 
 
 إلمرعية ض

ح عىل مجلس ؤدإرة إلجمعية ؤقإمة عالقإت تعإون مع إلجهإت إلتقإنية وإلعلمية إ قتر إإل . د

مإت إؤلقليمية  وإلتعليمية
ّ
وإإلقتصإدية وإلتمويلية دإخل سورية وخإرجهإ، ومع إلمنظ

 وإلدولية. 

ي إلحإضنة وإعتمإد مإ  . ذ
 
ي وضع آليإت جديدة للتمويل وإإلستثمإر وإختبإرهإ ض

 
إؤلسهإم ض

 فع توصيإت ؤىل إلجهإت إلمعنية، عن طريق مجلس ؤدإرة إلجمعية. منهإ؛ ور  ينإسب

تعقد إإلجتمإعإت بصورة دورية بنإء عىل دعوة من رئيس إلمجلس أو نإئبه، وتوثق أعمإل  -3

الع  إلمجلس
ّ
بمحإرص  إجتمإعإت. ترفع محإرص  إإلجتمإعإت ؤىل مجلس ؤدإرة إلجمعية لالط

 أحكإم هذإ إلنظإم وإلنظإم إلدإخىلي للجمعية.  يلزم من بنودهإ، وذلك وفق ر مإرإعليهإ و إق

هإ عدد يزيد عن نصف عدد إألعضإء، عىل أن يكون -4  تعتت  إجتمإعإت إلمجلس قإنونية ؤذإ حض 

ين. وتصدر ق ي حإل رإإلرئيس أو نإئبه من بير  إلحإرص 
 
ية إلمطلقة، وض رإت إلمجلس بإألكتر

 إألصوإت يرجح إلجإنب إلذي فيه رئيس إلجلسة.  تسإوي

ة لعمل مجلس إألمنإء. يالحظ أن مسؤوليإت مجلس إألمنإء   2و 1إلبنود  تشكل إلمسؤوليإت إلمبإشر

ي 
 
ي إلمالحقة إألكإديمية وإلفنية وإلتسويقية للفرق إلمحتضنة ض

 
 وعليه تقع كإمل إلمسؤولية ض

ً
ة جدإ كبتر

نإمج.   مختلف إلحإضنإت إلتإبعة للت 

 مدير إلحاضنة .1.1.1

لعمل فيهإ، مدير يعينه مجلس ؤدإرة إلجمعية. ويوكل ؤليه س فريق إيرأيدير أعمإل إلحإضنة و  -4

 إؤلدإرية وإلمإلية. و أعمإل إلحإضنة إلتنفيذية  تضيف

 عن مقر إلحإضنة وإحتيإجإته، وإلموجودإت إلمتوفرة فيه.  -0
ً
 يكون مدير إلحإضنة مسؤوال

 يرفع مدير إلحإضنة ؤىل مجلس إألمنإء تقري -1
ً
 يغسي إألمور إلتقنية وإلمإلية إلمتعلقة بستر  رإ

ً
ربعيإ

ي إلحإضنة، ويعرض هذإ إلتقرير حإلة إلمشإريــــع إلمحتضنة ويلخص تطور عملهإ  إلعمل
 
ض

ي 
 توإجههإ.  وإلعقبإت إلتر

 يضع مدير إلحإضنة قبل نهإية كل سنة تقري -2
ً
يتضّمن إألعمإل إلمنفذة خالل إلسنة إلمإضية،  رإ

 .رإرهة إلمقبلة، ويرفع هذإ إلتقرير ؤىل مجلس إألمنإء ؤلقعمل إلحإضنة للسن وخطة

، بتكليف من مجلس  -3 ي لجإن إلتحكيم وأمإم إلغتر
 
يمكن لمدير إلحإضنة تمثيل إلحإضنة ض

 إؤلدإرة. 

 بإؤلضإفة ؤىل مإسبق يقوم مدير إلحإضنة بوجه خإص بإلمهإم إلتإلية:  -4

ي إلحإضنةإف عىل تنفيذ إلت  إإؤلشر  . أ
 
 .مج وخطط إلعمل ض

، ومسإعدتهم عىل إإلستفإدة من إلمشورة إلتقنية وإلتجإرية متإ . ب بعة شؤون إلمحتضنير 

ي يقدمهإ إلمستشإرون وإلجهإت إلدإعمة؛ وإلعمل عىل ؤيجإد 
وإلمإلية وإلقإنونية إلتر

ض ستر عملهم.  إلحلول إلمنإسبة للعقبإت
ي قد تعتر

 إلتر

وع إلموإزنة  . ت إلمإلية للحإضنة، وعرضهإ ؤعدإد إلتقإرير إلفنية وإلمإلية وإؤلدإرية ومشر

 .عىل مجلس إألمنإء
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 55 من 27 إلصفحة

، وفق مإ يقره مجلس ر إلعمل عىل تنظيم إلدو  . ث ورية للمحتضنير  إت إلتدريبية إلض 

هإ ومالءمتهإ إلحتيإجإت إلمشإريــــع إلمحتضنة. إإألمنإء، وإؤلشر   ف عىل حسن ستر

ي تطوير أعمإل إلحإضنة وبنإء عالقإت شر  . ج
 
ي يمكنإ إؤلسهإم ض

لهإ  كة مع إلفعإليإت إلتر

 . ي دعم إلحإضنة وإلمحتضنير 
 
 إلمسإهمة ض

ي تعقدهإ إلحإضنة مع إلجهإت إلمختلفة لدعم أعمإل  . ح
تنفيذ إتفإقيإت إلتعإون إلتر

 إلحإضنة. 

ي تهدف ؤىل تشجيع إلشبإب، وخإصة إلخريجير   . خ
ي حمالت إلتوعية إلتر

 
إلمشإركة ض

 إلجدد، إلذين يملكون أفكإ
ً
 خالقة، للتقدم ؤىل إلحإضنة.  رإ

ي إلحإضنة، وتوصيف أعمإلهم؛ وإقتر ح تسإ إقتر  . د
 
ج رإ ح ؤدإ مية أعضإء فريق إلعمل ض

ي 
وظإئف جديدة عند إللزوم، مع تحديد كفإءإت إلعإملير  إلمطلوبة وإألعمإل إلتر

 ستوكل ؤليهم. 

نالحظ أن مسؤوليإت مدير إلحإضنة متعددة إألوجه، فهو إلمسؤول عن تسيتر إألعمإل وضمإن حسن 

كإت إلنإشئة وحسن إلتنظيم ضمن إلحإضنة، كم  عن مالحقة تقدم إلمحتضنير  وإلشر
ً
إ يكون مسؤوال

ض أن يمثل إلحإضنة أمإم إلغتر وينفذ إؤلتفإقيإت إلتعإونية ويقوم 
تنفيذ إلمشورة عليهم. كمإ يفتر

 تقع عىل عإتقه مسؤولية تحديد إلفريق وإلمطلوب من كل 
ً
إ بحمالت توعية ودعإية للحإضنة. وأختر

 ون إلمسؤول عن حسن عمل إلفريق ككل! منهم وبإلتإىلي يك

 فريق عمل إلحاضنة .1.1.1

إف مدير إلحإضنة. وهم عىل إألقل سكرتتر وأمير   ي وإدإري تحت ؤشر
ي إلحإضنة فريق فت 

 
يعير  ض

 .  مستودع ومعتمد مإىلي

إء وإإلستشاريون .1.1.1  إللجان إإلختصاصية وإلخت 

إء يكّمل عمل إلحإضنة لجإن تقييم مسؤولة عن إلقبول وإلمتإبعة  ، بإؤلضإفة ؤىل خت  ي
وإلتقييم إلنهإب 

كإت إلنإشئة إلمحتضنة وتوجيههم بمإ يتنإسب  وإستشإريون تتعإقد معهم إلجمعية لمتإبعة شؤون إلشر

 مع إألهدإف إلمرسومة لهم. 

ي إلجمعية  .1.1
ر
ي للحاضنات ف نامج إلتدريت   إلت 

و 0244يحدد إلنظإم إلدإخىلي للحإضنإت )أيلول   . ومرإحلهطه ( شكل برنإمج إؤلحتضإن وشر

 طبيعة إإلحتضان .1.1.1

، ويتضمن تقديم إلمكإن وإلتجهتر   إت إت وإلخت  تقدم إلحإضنة خدمإتهإ عىل شكل إحتضإن دإخىلي

.  إتر وإإلستشإ  وإلخدمإت إلالزمة للمحتضنير 
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وط إلتإلية:  ح لالحتضإن إلشر
ّ
وع إلمرش ط أن يحقق إلمشر  يشتر

 أن يتوإفق مع أهدإف إلحإضنة.  . أ

  . ب
ً
قإ
ّ
 بتطوير أو إستخدإم تقإنة إلمعلومإت وإإلتصإإلت. أن يكون متعل

ف أفكإ . ت
ّ
 ر أن يوظ

ً
م قيمة مضإفة.  إ

ّ
 أو مفإهيم جديدة أو مبتكرة، أو يقد

 .أن يمتلك صإحبه إلمؤهالت إلالزمة لتطويره وإلبدء بتسويقه خالل مرحلة إإلحتضإن . ث

 يضمن إستم . ج
ً
 مإديإ

ً
ي سوق إلعمل، وأن يحقق عإئدإ

 
 نجإحه بعد إر ر أن تكون له إستدإمة ض

 إلتخرج من إلحإضنة. 

 من إلسإعإت إألسبوعية  . ح
ً
سإعة عمل  00إلتقل عن )أن يتعهد صإحبه بإلتفرغ للعمل فيه عددإ

 
ً
ي عقد إإلحتضإن، وفق مإ ترى لجنة قبول إلمشإريــــع بأنه كإٍف لنجإحه ضمن (أسبوعيإ

 
 تحدد ض

 إلمدة إلمحددة لالحتضإن. 

 من قبل مجموعة من إ . خ
ً
ي حإل كونه مقدمإ

 
ي ض

 
كإء متكإفلير  ومتضإمنير  ض كإء، أن يكون إلشر لشر

ي 
 
كإء ممثال عنهم تجإه إلحإضنة، ويتم تثبيت ذلك ض عقد  تعإملهم مع إلحإضنة، ويحدد إلشر

 إإلحتضإن. 

ن وإلمحتِضن(. وربمإ  
َ
ي عقد إؤلحتضإن مإ هي مسؤوليإت كل من إلفريقير  )إلمحتض

 
من غتر إلوإضح ض

 ليعسي مجلس إألمن
ً
ي وقت إلحق. كمإ يمكن للجنة إلقبول كإن ذلك مصممإ

 
إء إؤلمكإنية للتعديل ض

وط ؤضإفية لتفضيل إلمرشحير  بعضهم عن بعض.   تحديد قوإعد وشر

كة إلنإشئة.  ولكن إلمالحظ أن مسؤولية إلدرإسة إلسوقية وإلتسويقية لألفكإر تقع عىل عإتق إلشر

بإلعمل عليهإ. كمإ إل يعطينإ إلنظإم وعليهم إلتحقق من توظيف أفكإرهم ومنإسبتهإ للسوق وإلتعهد 

كة إلنإشئة هي ؤمإ محتضنة ضمن إلحإضنة ولهإ حقوق  ، أي أن إلشر زي
إلدإخىلي أي تعريف للقبول إلشر

. أمإ حإلة مإ قبل إؤلحتضإن، 
ً
زي مطلقإ

إط للقبول أو قبول شر إلمحتضن أو إل. وإل ذكر لحإإلت ؤشتر

كة إلنإش  ئة بعد قبوله ضمن إلحإضنة. فهي حإلة تدريب يخضع لهإ فريق إلشر

 مرحلة إإلحتضان .1.1.1

بعد توقيع عقد إؤلحتضإن مع مدير إلحإضنة، يتم تمويله عن طريق مبلغ مإىلي معير  يتم إستهالكه 

كة إلنإشئة  كة إلنإشئة. ويعد هذإ إلمبلغ هبة من إلحإضنة بدون مقإبل. تحصل إلشر لتستر أعمإل إلشر

كة  ي إلحإضنة من مكإتب، موإرد خالل مرحلة إؤلحتضإن عىل حق إستخدإم إلخدمإت إلمشتر
 
 ض

ن بقوإعد وتعليمإت إلحإضنة 
َ
م إلمحتض .  يلتر  لوجستية، دورإت تدريبية، أو توإصل مع زبإئن محتملير 

 ويتم تقييمه بشكل دوري. 

ي تقدمهإ إلحإضنة غتر محددة بقإئمة 
كإت إلنإشئة ثإبتةلمإ كإنت إلخدمإت إلتر ، تسمح إلحإضنة للشر

إح تحقيق إلطلب أو بطلب أي مإ يلزمهم ويتم درإسة إلطلبإت عت  لجإن إلمت إبعة أو مجلس إألمنإء ؤلقتر

 رفضه عن طريق مجلس ؤدإرة إلجمعية. 
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 ؤنتهاء إإلحتضان .1.1.1

كة مستقلة بعد درإسة:  كة إلنإشئة ؤىل شر  يتم تخرج إلشر

ي بدإية مرحلة إإلحتضإن وإلتعديالت  -4
 
وع، مقإرنة بخطة إلعمل إلمقدمة ض ي إلمشر

 
تطور إلعمل ض

ي 
.  إلتر

ً
 جرت عليهإ إلحقإ

 ء وإلمستشإرين. إ إلتقإرير إلدورية إلمقدمة من إلمحتضن لمدير إلحإضنة وإلخت   -0

ورية، من إلنوإجي إلتقنية وإؤلدإرية وإلمإلية وإلقإنونية ر إكتسإب إلمحتضن للمهإ -1 إت إلض 

 وإلتسويقية. 

 قدرة إلمحتضن عىل إإلستقالل بعمله خإرج إلحإضنة.  -2

3-  .  إلوضع إلمإىلي

كة إلنإشئة ي حإل مخإلفمن إلحإضنة بدون تخريــــج  أو يمكن ؤخرإج إلشر
 
لبنود عقد إإلحتضإن أو  تهإ ض

ي حإل دلت
 
ي إلحإضنة، أو ض

 
إلتقإرير إلمقدمة من إلمستشإرين ولجنة إلمتإبعة عىل  للتعليمإت إؤلدإرية ض

وع ي إلمشر
 
 وبعد ؤنذإر إلفريق بإؤلخرإج.  عدم جدية إلعمل ض

ي إلجمعية  .1.1
ر
 إلنظام إلماىلي للحاضنات ف

ي إلحإضنة. 0244إلدإخىلي للحإضنإت )أيلول  يحدد إلنظإم
 
 ( طبيعة إلنظإم إلمإىلي ض

إنيتهإ عن طريق ؤعتمإدإت سنوية يخصصهإ مجلس ؤدإرة إلجمعية لهإ، كمإ يمكنهإ  تزود إلحإضنة متر 

عإت من جهإت خإرجية. بإؤلضإفة لذلك يمكن للحإضنة فرض رسوم مإلية  تقبل إلهدإيإ وإلعطإيإ وإلتت 

كإت إلن  إشئة لقإء خدمإت معينة تقدمهإ لهم. عىل إلشر

كإت إلنإشئة إلمحتضنة وعىل إؤلعالنإت  تضف إلحإضنة عىل مستلزمإتهإ وإلمستهلكإت فيهإ وعىل إلشر

ي يجب أن 
إنيتهإ إلخإصة. وإلتر إء وإؤلختصإصيير  وأجور إلعإملير  من متر  وإلدورإت وعىل إللجإن وإلخت 

إنية إلختإمية. يوإفق عليهإ مجلس إؤلدإرة ويصإدق عىل   إلمتر 

كة نإشئة تضيف له  ي خإص لكل شر كة إلنإشئة وأي تخصص إلحإضنة بند محإست  ي للشر
إلمبلغ إؤلبتدإب 

كة ومدير إلحإضنة  كة من إلخإرج ويتم إلضف من هذإ إلبند بموإفقة إلشر ي تحّصله إلشر
 
تمويل ؤضإض

 .
ً
 معإ

 إلمشاري    ع إألخرى ضمن إلجمعية  مع إلعالقة .1.2

ي إلجمعية. ولهإ إلقرإر بإلمشإركة أو إؤلمتنإع عن ترى إلحإضنة 
 
وع مستقل عن بقية إلمشإريــــع ض أنهإ مشر

ي مشإريــــع إلجمعية إألخرى. وينبع ذلك من طبيعة إلمشإريــــع وقرإر مجلس إألمنإء أو مجلس 
 
إلمشإركة ض

إك إلحإضنة أو عدمه.  ي ؤشتر
 
 إؤلدإرة ض

 ،
ً
وع فكرة  إلحإضنةشإركت مثال  بمشر

ً
 0241و 0244، 0242، 0227، 0226، 0225لألعوإم مسبقإ

ي إلمشإريــــع إلجإمعية. 
 
 وإلذي يدعم إألفكإر إلخالقة ض
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 إلعالقة مع إلقطاع إلحكومي وإلخاص .1.3

ي إلقطإع إلحكومي 
 
تعتمد إلحإضنة عىل ؤبرإم إتفإقيإت بير  مجلس إدإرة إلجمعية و إلجهإت إلمختلفة ض

 هذه إؤلتفإقيإت:  وإلخإص. بحيث تعزز دور إلحإضنة وتدعم عملهإ. تشمل

ي إلحإضنة -4
 
ة وإلمشورة لفريق إلعمل ض كإت أو  تقديم إلخت   .إلنإشئةللشر

ي للحإضنة أو  -0
كإت إلنإشئةتقديم إلهبإت وإلدعم إلمإدي وإلعيت   .للشر

ي يرسمهإ مجلسإقتر  -1
كإت إلمرشحة لالحتضإن وفق إلخطة إلتر  إح محإور عمل جديدة عىل إلشر

. إألمنإء، ويرى فيهإ أنهإ تسإعد  ي
ي رفع مستوى إلعمل إلمعلومإبر

 
 ض

كإت  -2  .إلنإشئةتقديم تسهيالت لتسجيل إلشر

 عىل تقديم إلدعم إلعلمي إلمتبإدل أو إلدعم إلمإدي للحإضنة فقط. فيمإ 
ً
يقتض دور إؤلتفإقيإت فعليإ

كإت نإشئة أو تمويل  أن إؤلتفإق مع إلقطإع إلحكومي يمكن أن يشمل إؤلتفإق عىل ؤطالق مشإريــــع بشر

كإت إلنإشئة. مستم إكإت مع إلشر  ر للحإضنة أو تقديم خدمإت مإلية دإئمة أو شر

 ،
ً
وع سبإق إلمشإريــــع إلمعلومإتية لألعوإم مثال  بمشر

ً
وإلذي  0247و 0246شإركت إلحإضنة مسبقإ

 يدعم إألفكإر إلمعلومإتية إلقإبلة للمتإجرة من إلمشإريــــع إلجإمعية. 

 إلعالقة مع إلجهات غتر إلحكومية .1.4

من أهم إلدإعمير  للعمل إلريإدي عىل مستوى إلعإلم، وحإضنة إألعمإل ليست  UNتعد إألمم إلمتحدة 

 من هذإ إلدعم. ولكن تحدد إلحإضنة نفسهإ بنفس طريقة إلتعإمل مع إلجهإت إلحكومية 
ً
إستثإءإ

لجمعية و وإلخإصة عند إلتعإمل مع إلجهإت غتر إلحكومية عن طريق ؤبرإم إتفإقيإت بير  مجلس إدإرة إ

ي  إلجهإت غتر إلحكومية بحيث تحدد شمولية إؤلتفإقيإت
 
 1.5بنفس إلمحإور إألربعة إلمذكورة ض

ً
. طبعإ

 بصورة خإصة.  0و 4تهتم إلجهإت غتر إلحكومية بإلبندين 

 ،
ً
ي لريإدة إألعمإل بإلتعإون مع مثال نإمج إلتدريت  وع إلت 

 بمشر
ً
عإم  UNFPAشإركت إلحإضنة مسبقإ

كتر  عىل مجموعة ي. وإلذي 0246
ي مجإل ريإدة إألعمإل من خالل إلتر

 
هدف ؤىل تعزيز قدرإت إلشبإب ض

من إلمحإور تشمل خطة إلعمل وإلتسويق وإلدرإسة إلمإلية، بإؤلضإفة ؤىل مهإرإت عرض وتقديم فكرة 

وع لالستثمإر.   إلمشر

ي إلعإمير  
 
ي بإلتعإون مع إؤلسكوإ ض ي مسإبقة إلمحتوى إلرقمي إلعرب 

 
ي 0241و 0227 كمإ شإركت ض

. وإلتر

ي حإضنإت تقإنة إلمعلومإت وإإلتصإإلت تهدف ؤىل 
 
ي ض  .تعزيز تطوير صنإعة إلمحتوى إلرقمي إلعرب 

 إلخالصة .1.5

. ؤن كل هذه 
ً
هإ ؤختصإرإ تعد إلخطة إلنظرية لعمل إلحإضنة من أكمل إلخطط لعمل إلحوإضن وأكتر

 أثنإء إلدينإميكية 
ً
ي إلخطة إلنظرية يمكن أن تنعكس سلبإ

 
إلتطبيق ؤذإ لم تكن كل مكونإت إلحإضنة ض

. أمإ مع  
ً
إ  يحكم إلحإضنة نظإم دإخىلي صغتر ألن فريق إلحإضنة يكون صغتر

ً
تعمل بنفس إألسلوب. عإدة

 أمإم تطبيقه. فيمإ يىلي أهم إؤلنتقإدإت 
ً
ة إلمكونإت، يمكن أن يكون ؤختصإر إلنظإم إلدإخىلي عإئقإ

كتر

إءه للخطة إلنظرية للحإضنة. 
ّ
 إلبن
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نإمج  كنيم - إتيجية لت 
 بمإ يتنإسب مع إلحإلة إلعإمة مرإجعة إألهدإف إإلستر

ً
إلحإضنة عمومإ

 إلدولية. 

حة لتوإصل إلحإضنة مع مجلس ؤدإرة إلجمعية  - تعسي مجلس ؤن إلبنية إلدينإميكية إلمقتر

 عىل مجل
ً
 موإزيإ

ً
 ؤدإريإ

ً
ي أي وقت من إألوقإت ولكن تفرض عبئإ

 
س إؤلدإرة إلقدرة عىل إلتدخل ض

، إل توجد قيود عىل إلمسؤوليإت أو تحديد لنقإط إؤلدإرة لضمإن ستر إلعمل بكفإءة
ً
. فعليإ

 ؤتصإل محددة بير  إلحإضنة ومجلس إؤلدإرة. 

ة  - ك مسؤولية كبتر
إم بهإ ولكنه يتر ي يجب إؤللتر 

 عن إلقوإعد إلتر
ً
ؤن إلنظإم إلدإخىلي يشكل مختضإ

 عىل عإتق مجلس إألمنإء. 
ً
، تكون منجدإ

ً
إتيجية  فمثال مسؤوليإت مجلس إألمنإء وضع ؤستر

كإت إلنإشئة إلمحتضنة  إلحإضنإت وأهدإفهإ، كمإ يكون من مسؤوليإته متإبعة تطور إلشر

ي حإله تفرغ إلمجلس 
 
وتخريجهإ أو ؤخرإجهإ من إلحإضنة! ؤن هذإ إلنوع من إألنظمة منإسب ض

ي إلحإضنة. ولكن مجلس إألمنإء بإلتع
 
 ريف غتر متفرغ. إلمختص للعمل بشكل دإئم ض

ي مجلس إألمنإء وإل وجود لعالقة وإضحة  -
 
إت إلمطلوبة ض إل وجود لتشكيلة وإضحة من إلخت 

يــــع إلمحلية.   مع بيئة إألعمإل وإلتشر

 عن  -
ً
إ  وأختر

ً
 عىل مدير إلحإضنة. فهو إلمسؤول أوال

ً
ي بعت   كبتر جدإ

كمإ أن إلنظإم إلدإخىلي يلطر

كإت إلنإشئة حتر تسيتر أعمإل إلحإضنة من إلنإحية إلتنظيم ية وإؤلدإرية وإلعلمية ومسإندة إلشر

ي 
 
إلتخرج بإؤلضإفة ؤىل مسؤوليته بتحديد فريق إلعمل ومتإبعة حسن عمل أعضإء إلفريق ض

مهنية متنإسبة تكون لدى مدير إلحإضنة. ؤن هذإ إلعت   إلثقيل بحإجة ؤىل موإصفإت 

 ب
ً
؛ طبعإ ي إلنظإم إلدإخىلي

 
ورة إلتفرغ للعمل. إلحإضنة، إألمر غتر إلمحدد ض  إؤلضإفة ؤىل رص 

أمإ من نإحية إللجإن إلمختصة بإلقبول وإلمتإبعة، فال يعّرف إلنظإم إلدإخىلي قوإعد إلتأهل  -

ي وقت إلحق. 
 
ي تسم ض

. بل يعتمد عىل ترك إلمسؤولية للجإن وإلتر  وإلتقييم بشكل مبإشر

كإت إلنإشئة غتر م - ي تجمعهإ إلحإضنة عن إلشر
وصفة وغتر وإضحة طبيعة إلمعلومإت إلتر

 إلمعإلم. 

ي تقدمهإ إلحإضنة بشكل إسمي وعىل رأسهإ طريقة معإلجة إلقضإيإ  -
لم تذكر إلخدمإت إلتر

كة من حإلة إؤلحتضإن ؤىل حإلة إألعمإل إلخإصة. أو إستجرإر  إلقإنونية إلخإصة بإنتقإل إلشر

كإت إلمحتضنة.   رؤوس إألموإل، أو عرض وإلمفإخرة بإلشر

ي إ -
 
إم بهذإ تعتمد إلحإضنة ض لوقت إلحإىلي عىل قإعدة تقديم إلدعم بدون مقإبل. ولكن إؤللتر 

وري.   إألمر غتر رص 

يمكن للحإضنة فرض قوإعد أشد رصإمة عىل طالب إلجإمعة أثنإء درإستهم ؤذإ أرإدوإ إلدخول  -

 لروإد إألعمإل من غتر إلطالب كونهم أكتر جدية 
ً
إ  تحفتر 

ؤىل إلحإضنة وتقديم خدمإت أكتر

 حإلة إلسوقية. ومعرفة بإل

ي إلوقت فيمإ يخص حث إلحإضنة عىل إلتطوير، فال حإجة  -
 
من إلمالحظ قصور إلنظإم إلمإىلي ض

لفريق إلحإضنة عىل إلتطوير طإلمإ يتم تمويل إلحإضنة بشكل مستمر من قبل مجلس ؤدإرة 

 إلجمعية. 

ي إل تعتمد إلحإضنة عىل وضع أهدإف تطويرية قإبلة للقيإس للحإضنة نفسهإ ممإ يسإ -
 
هم ض

 إستدرإج إلممولير  ورؤوس إألموإل. 

إتيجية للحإضنة، فمإ هي  - يمكن مرإجعة تعريف نجإح إؤلحتضإن حسب إألهدإف إإلستر

 أو مإ هو إلوضع إلمإىلي 
ً
ي يتم درإستهإ لمعرفة قدرة إلمحتضن عىل إؤلستقالل مثال

إلمعإيتر إلتر
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، يتم ترك كل هذه إلقرإرإت ؤىل لج
ً
ي ومجلس إألمنإء إلمنإسب لإلستقالل. حإليإ

نة إلتقييم إلنهإب 

 وإلذي يتخذ قرإرإته لكل حإلة عىل حدى! 

يمكن مرإجعة طرق تفعيل وتنشيط إلتعإمل مع إلقطإعإت إلحكومية وإلخإصة وغتر  -

إتيجية للحإضنة.   إلحكومية حسب إألهدإف إإلستر
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 إلنتائج وإلتوصيات .4

ورة دعم إلعمل إلريإدي   تزدإد فيه رص 
ً
ي هذإ إلتقرير تعكس وإقعإ

 
ي تم تقديمهإ ض

ؤن إلدرإسة إلتفصيلية إلتر

ي إلعديد من 
 
ي إلبيئة إلمحلية مع ضعف وإضح لدى إلمؤسسإت إلدإعمة له. يعتت  إلعمل إلريإدي ض

 
ض

 عن خلق قيمة مإلية من فكرة وعن إستجرإر رؤوس أموإل وإلم
ً
ي إؤلقتصإد إلمجمعإت مسؤوال

 
شإركة ض

 إلمحىلي بإؤلضإفة ؤىل خلق عدد كبتر من إلوظإئف. 

ؤن ؤبتعإد إلنظإم إلدإخىلي ضمن حإضنإت إلجمعية عن هذإ إلجوهر وإختصإر إلمسؤوليإت إلمذكورة 

فيه وإعتمإده إلكىلي عىل مجلس إألمنإء )مع إلوضع إلحإىلي بغيإب مجلس إألمنإء( يسبب ضعف 

 إم بعملهإ عىل أكمل وجه! ؤمكإنيإت إلحإضنة عن إلقي

إح   ضمن إلتقرير: إلتوصيإت إلتإلية لذلك قمنإ بإقتر

ي  .4
 
ي إلتأثتر ض  عإلتر

ؤعإدة تعريف مجلس إألمنإء  كمجموعة من متخذي إلقرإر غتر إلمتفرغير 

إت وخإصة فيمإ يتعلق بربط  ، يكون لهذإ إلمجلس تشكيلة محددة من إلخت  إلمجتمع إلمحىلي

م هذإ إلمجلس برسم سيإسإت وتوجهإت إلحإضنإت كل عدة إلحإضنة مع إلمجتمع، يهت

سنوإت. يهدف وجود مجلس إألمنإء ؤىل طمئنة إلمستثمرين بجدية عمل إلحإضنة. يقوم 

إف عىل إلتنفيذ عن طريق تحديد أهدإف قإبلة  مجلس إألمنإء بتنظيم عمل إلحإضنة وإؤلشر

إجع إلعمل عىل حل  هإ. للقيإس ومتإبعة تحققهإ ورصد أسبإب إلتر

تعريف مجلس للعمل إلريإدي خإص بإلجمعية )أو عىل إألقل تسمية مسؤول عن إلعمل  .0

إف مجلس إألمنإء لمتإبعة ؤحتيإجإت إلمحتضنير  وتقدمهم عن  إلريإدي( يعمل تحت ؤشر

قرب. يهدف إلمجلس إلريإدي ؤىل ضبط ؤيقإع إلعمل ضمن إلحإضنإت إلمختلفة وإلقيإم 

وإلتخرج من إلحإضنة كمإ يقوم بإلعمل عىل حل أي مشإكل  بتحديد معإيتر إلقبول وإلتطور 

كإت إلرإئدة. تكون من مسؤوليإت مجلس إلعمل إلريإدي، تحضتر  طإرئة أثنإء عمل إلشر

وع   عن كل مشر
ً
مشإريــــع ؤلستقطإب إلريإديير  إلشبإب ؤىل إلحإضنة ويمكن أن يكون لهم حإفزإ

 يتم ؤحتضإنه بنجإح. 

 عن متإبعة إلعمل مع تسمية ممثل للحإضنإت ضمن مجل .1
ً
س ؤدإرة إلجمعية يكون مسؤوال

مجلس إألمنإء ومجلس إلعمل إلريإدي وتقديم إلمشورة وإل سيمإ إلمإلية عن إلحإضنة. يضع 

ي برنإمج إلحإضنإت. وينقل قرإرإت 
 
إت أو طوإرئ ض ي صورة أي تغتر

 
إلممثل مجلس إؤلدإرة ض

ف عىل إلتنفيذ.   مجلس إؤلدإرة ؤىل إلحإضنإت ويشر

ة تق .2 سيم إلمسؤوليإت إؤلدإرية ضمن إلحإضنة إلوإحدة عىل عدة منإصب من أصحإب إلخت 

. إل مإنع من قيإم نفس إلشخص بإلتصدي لعدد من هذه  وإن كإنوإ من غتر إلمتفرغير 

ط أن يمتلك إلمؤهالت  إلمسؤوليإت ضمن إلحإضنة إلوإحدة أو ضمن عدة حوإضن بشر

 إلعلمية وإلمهنية إلالزمة. 

ي إلحإضنإت إلمختلفة، فال نرى إلبحث عن إل .3
 
ي إلمجإلس إلمختلفة وض

 
حإفز لدى إلعإملير  ض

 من مشإركتهم للمحتضنير  أو ؤمتالك حصة من عوإئد إلحإضنة. 
ً
 مإنعإ

تعديد طرق وبرإمج إؤلحتضإن بمإ يتنإسب مع إؤلحتيإج بحيث يصبح لدى إلحإضنة ؤمكإنية  .4

ي تدعمهإ أو ؤمكإ
كإت إلنإشئة إلتر ي إلشر

 
وع موصف إلمشإركة ض ي أو مشر

نية تحويل ؤحتيإج حقيطر

 .
ً
كة نإشئة بمقإبل مإدي مثال  ؤىل شر



ي إلجمعية إلعملية إلسورية للمعلومإتيةتطوير إلعمل ضمن حإضنإت تقإنة إلمعلومإت وإؤلتصإإل 
 
 ت ض

 55 من 49 إلصفحة

. فال يجوز  .5  طويل إلمدة وبطتر  إلتغتر
ً
ي مجلس إؤلدإرة، فعمل إلحوإضن عإدة

 
إلبحث ديمومة ض

ي من مجلس 
. ؤن هذه إلديمومة تأبر

ً
تغتر إلسيإسإت إلخإصة بإلحإضنة مع تغتر إؤلدإرة مثال

 لحإضنإت ضمن مجلس إؤلدإرة. إألمنإء أو من ممثل إ

( وزيإدة تشبيك إلحإضنة مع  .6 ي
تحسير  مستوى متإبعة إلخريجير  )عىل إلمستوى إلمؤسسإبر

ي إلفعإليإت إلعإلمية إلخإصة بإلعمل إلريإدي. 
 
 إلشبكإت إلعإلمية وإلعمل عىل زيإدة إلمشإركة ض

هم من إلمستفيدين.  .7 ي تقدمهإ إلحإضنة للمحتضنير  وغتر
 توضيح إلخدمإت إلتر

لبدء بأعمإلهم إلفعلية إلعمل عىل ؤرسإء برنإمج مإ بعد إؤلحتضإن وإلذي يسإعد إلشبإب عىل إ .42

يعية إلمحلية.  تحسير  فرصج إلحإضنة. فيجب إلعمل عىل خإر   إلتمويل وتجإوز إلعقبإت إلتشر

تحديد مجموعة من إألهدإف إلتطويرية للحإضنة نفسهإ ضمن إلبيئة إلمحلية بحيث يتم  .44

. تحقيق إلتطور إ مجلس إألمنإء ل يمكنلمرجو من عمل إلحإضنة ضمن إلمجتمع إلمحىلي

 تحديد هذه إألهدإف وطريقة قيإسهإ ومتإبعة تحقيقهإ. 
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