التجربة الفمسطينية في حاضنات األعمال و دورها
في تنمية أعمال جديدة لمشباب

إعداد
م.عودة محمد الشكري

مقدم لـ
مؤتمر الشباب والتنمية في فمسطين :مشكالت وحمول
كمية التجــارة بالجامعة اإلسالمية

غزة ,فمسطين
مارس 2102

الممخص
ييدف ىذا البحث إلي التعريف بدور و أىمية حاضنات األعمال كأداة محتممة إلنعاش و تنمية
اإلقتصاد المحمي من خالل تشجيع الشباب و خريجي الجامعات المبادر عمى إنشاء شركات
 و يوضح البحث المفاىيم المتعمقة بآلية عمل الحاضنات و الخدمات اإلدارية والفنية.صغيرة
 بدءاً من الفكرة اإلبداعية و حتى تحويميا الي شركة صغيرة وتخريجيا الي,المقدمة لممنتسبين
 ويت ناول البحث تجربة بعض الحاضنات الفمسطينة و بيان مدى مساىمتيا في. السوق المحمي
رعاية األفكار الريادية والمبدعين من الشباب و خمق فرص عمل جديدة لمشباب من خريجي
, وقد اعتمد البحث في منيجيتة عمى أسموب البحث المكتبي.الجامعات والكميات التطبيقية
 وقام.اإلستبانة و دراسة الحالة ألربعة حاضنات أعمال و تكنولوجيا معمومات في فمسطين
,الباحث بتسميط الضوء عمى التحديات والمعوقات التي تواجييا حاضنات األعمال في فمسطين
و خمص أن أىميا يتعمق بخطة اإلستدامة والمحافظة استمرار توفر التمويل الالزم ألنشطة
اإلحتضان باإلضافة إلي نقص التوعية بين جيل الشباب في دور الحاضنات وأىمية إنشاء
. األعمال الحرة

Abstract
This paper mainly aims at promotion and raise awareness of the idea, importance and
role of business incubators as a potential tool for economic development. Business
incubator can encourage and support entrepreneurs and fresh graduates to start up
their own business using incubator facilities. The paper presents the concept behind
incubation process and the technical and administrative services provided to tenants
from the idea to exit phase at which a new firm can leave the incubator and work
independently at local market. The experience of Palestinian business incubators has
been illustrated including their contribution to promote and develop new startups and
job creation for young people and fresh graduates. The research methodologies
utilized in this research study are desk-research, questionnaire, and case study of four
local business incubators. The paper concludes that the most important challenges of
business incubators in Palestine are achievement of the sustainability and selffinancing plan, in addition to the weak awareness of incubator's role and importance
among Palestinian youth.
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 .1مقدمة
ال زالت التجربة الفمسطينية كما التجربة العربية حديثة في إنشاء وتطوير حاضنات األعمال
مقارنة مع مشاريع الحاضنات التكنولوجية في الدول اآلسيوية مثل ماليزيا فضالً عن الدول
الصناعية في أوروبا والواليات المتحدة األمريكية والتي ازدىرت في ثمانينيات القرن
الماضي( .)Adkins, 2002فقد بدأت التجربة الفمسطينية في حاضنات األعمال في عام
 4002بإنشاء الحاضنة الفمسطينية لتكنولوجيا المعمومات واإلتصاالت ( )PICTIفي الضفة
الغربية بتمويل من  PALTRADEو ,1 USAIDو تبعيا تأسيس حاضنة األعمال والتكنولوجيا
بالجامعة اإلسالمية بغزة في عام  4002بتمويل من برنامج  infoDevالتابع لمبنك الدولي .2
يع رف إحتضان المشاريع عمى أنو عممية ديناميكية لتطوير ودعم األفراد الرياديين أو األعمال
التجارية الناشئة ( .)Pappas,1997تعمل الحاضنات عمى رعاية الشركات الصغيرة,
ومساعدتيا عمى البقاء والنمو خالل فترة التأسيس األولى الحرجة والتي تكون الشركة خالليا أكثر
عرضة لمفشل .و توفر الحاضنات بيئة العمل المناسبة والمكاتب المشتركة و التدريب العممي
عمى الممارسات اإلدارية ,والوصول إلى الموارد المالية ,وتقدم كافة خدمات الدعم التقني
(.)Hackett, 2004
ييدف ىذا البحث إلي نشر أىمية حاضنات األعمال والتكنولوجيا كأداة لتعافي وتنمية اإلقتصاد
المحمي ,وذلك من خالل عرض تجربة بعض الحاضنات الفمسطينية في دعم وتنمية اإلبداعات
الشبابية ,و مناقشة أىم التحديات والمعوقات التي تواجييا و تعمل عمى تأخير استقرارىا و
إستدامة خدماتيا .وقد تم تقسيم البحث عمى النحو التالي 3القسم الثاني يوضح مفيوم حاضنات
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األعمال و أىم الخدمات والموارد التي تقدميا لممنتسبين من الشباب المبادرين ,أما القسم الثالث
فيعرض منيجية البحث والتي تضمنت أوالً أسموب البحث المكتبي في بيان دور حاضنة األعمال
كأداة فاعمة في التنمية اإلقتصادية ,وثانياً أسموب اإلستبانة و دراسة الحالة لرصد و عرض
تجربة أربعة حاضنات فمسطينية .في القسم الرابع يناقش الكاتب أىم النتائج و الدروس المستفادة
من التجربة الفمسطينية .القسم الخامس يمخص التوصيات عمى مستوى إدارة الحاضنات و عمى
المستوى الوطني (الحكومي و المجتمعي).
 .2مفهوم حاضنات األعمال
يمكن تعريف حاضنة األعمال بأكثر من تعريف وذلك إعتماداً عمى اليدف العام لمحاضنة
وطريقة العمل التي يتم ممارستيا .لكن في النياية نجد أن كل حاضنات األعمال -وميما
اختمفت في طريقة العمل -ليا إطار واحد يمكن من خاللو تعريف حاضنة األعمال بأنيا
منظومة متكاممة تتعامل مع

كل مشروع في البداية وكأنو وليد يحتاج إلى الرعاية الفائقة

واإلىتمام الشامل لحمايتو من المخاطر التي تحيط بو و لتزويده بطاقة االستم اررية ,وتدفع بو
تدريجياً ليصبح قوياً ,قاد اًر عمى النماء و اإلعتماد عمى الذات و مزوداً بمقومات اإلستمرار و
النجاح (.)Shalaby, 2001
إن مشكمة البطالة بين صفوف جيل الشباب كانت سبباً رئيساً في تطوير فكرة الحاضنة وتبنييا
كأداة لمتنمية اإلقتصادية .فقد لجأت العديد من الدول إلي حل ظاىرة البطالة بين الشباب
وخريجي الجامعات من خالل برامج تمويل حكومية تساعد الشباب إلنشاء أعمال إنتاجية خاصة
بيم تدر عمييم دخال ثابتاً و تعطييم المجال لإلبداع و التطوير و تحسن فيما بعد حياتيم
اإلجتماعية .لكن وبعد فترة من العمل ضمن ىذه البرامج ,وجد بأن معدل فشل المشاريع المدارة
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من قبل الشباب عالياً نتيجة أخطاء مرتبط معظميا بقمة الخبرة و ضعف القدرة عمى التخطيط
السميم باالضافة لضعف الرقابة المباشرة عمييم .بعد التوصل لمنتائج سابقة الذكر عن أسباب
فشل المشاريع ,تم التوصل إلي فكرة حاضنات األعمال و التي تعتبر البداية الصحيحية لمعمل
التجاري واإلبداعي الناجح الذي يساىم بفاعمية في توليد فرص عمل جديدة و خمق المشاريع
التجارية المستدامة التي من شأنيا أن تساىم في التعافي اإلقتصادي .كما أن الحاضنة تشبو
الجامعة في أنيا ال تسمح لممشاريع المحتضنة بالبقاء ألجل غير مسمى ,خاصة و أن أحد
أىدافيا األساسية ىو تمكين المنتسبين من التخمي عن خدماتيا و مواردىا و العمل بشكل مستقل
في السوق المحمي بعد فترة من الزمن تتراوح بين سنتين إلي خمسة سنوات (.)OECD,2010
 .3منهجية البحث
اعتمد البحث في منيجيتة عمى أسموب البحث المكتبي ,اإلستبانة و دراسة الحالة ألربعة
حاضنات أعمال و تكنولوجيا معمومات في فمسطين.
3.1

البحث المكتبي :حاضنات األعمال أداة التنمية اإلقتصادية

يزداد اإلىتمام بحاضنات األعمال عمى المستوى العالمي و حتى العربي كونيا أثبت بالتجربة
وخالل أكثر من عقدين من الزمن أنيا أداة محتممة إلنعاش و تنمية اإلقتصاد .وىذا يتضح من
أعدادىا المتزايدة بإطراد ليس فقط في الدول الصناعية و إنما في الدول النامية أيضاً .فقد أشارت
اإلحصاءات أن عدد الحاضنات في بداية الثمانينيات كان ال يتعدى  400حاضنة ,أما اليوم
فيوجد أكثر من  0000حاضنة أعمال في العالم ( 0200 , )NBIA, 2012حاضنة في
الواليات المتحدة ,و  200منيا في أوروبا 0000 ,في آسيا  ,و 40في الشرق األوسط (Al-
 ,)Mubaraki, 2011و اعتبر مركز صناعات باتافيا في والية نيويورك األمريكية ىو أول
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ظيور لفكرة حاضنات األعمال عام  .)NBIA, 2012( 0292أما عمى المستوى العربي فإن
مصر تعد أول دولة عربية تقيم حاضنة تكنولوجيا تابعة لو ازرة الصناعة وذلك في عام
 ,)Shalaby, 2007( 0221تمتيا مممكة البحرين ,فقد قام بنك البحرين لمتنمية في عام 0222
بتأسيس مركز البحرين لتنمية الصناعات الناشئة وىو ممموك لمبنك بنسبة .3%000
يعد برنامج  infoDevالتابع البنك الدولي من أكبر البرامج الدولية الراعية لحاضنات األعمال في
الدول النامية ( ,)InfoDEV, 2011تم تأسيسو في عام  0229بيدف تمويل المؤسسات و
المشاريع التي تستخدم تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت لمكافحة الفقر و تنمية اإلقتصاد .وقد
حازت بعض الحاضنات الفمسطينية عمى منح من برنامج ,)InfoDEV,2012( infoDev
ساىمت ىذه المنح بتأسيس و تشغيل كل من الحاضنة الفمسطينية بيكتي ,وحاضنة األعمال
والتكنولوجيا بالجامعة اإلسالمية وذلك في عام .4002
يتم إنشاء الحاضنات ألسباب مختمفة و بناءاً عمى مجموعة األىداف التي تصمم لتعكس بيئات
العمل الخاصة بيا و لتمثيل الييئات الداعمة و المؤسسة ليا .وتسعى كل حاضنة لتحقيق واحد
أو أكثر من األىداف ,عمى سبيل المثال انعاش وتنمية االقتصاد ,نقل وتبادل التكنولوجيا
واالبتكار ,و دعم إنشاء مشاريع تجارية قابمة لمحياة ( .)Lalkaka, 1997وىذا بدوره يؤدي إلى
خمق فرص عمل جديدة ومستدامة ,تسريع نمو األعمال التجارية ,تقميل معدل الفشل في المشاريع
الجديدة ,إتاحة فرص جديدة أمام فئات محددة من الشباب المبادر ,و زيادة الوعي بأىمية
األعمال التجارية الحرة بين فئات المجتمع وخاصة الشباب.
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إن حاضنات األعمال وخصوصاً التي تدار وتمول من قبل البرامج الحكومية تستخدم في الغالب
كأداة مساىمة في تعزيز النمو اإلقتصادي في مجتمع معين أو منطقة جغرافية محددة .و تعتبر
الواليات المتحدة األمريكية والصين أفضل األمثمة لتمك الحاضنات ,حيث اإلنتشار الواسع
إلستخدام حاضنات األعمال التكنولوجية بغرض دعم

إستراتيجيات التنمية اإلقتصادية

( .)Wagner, 2012وقد ساعد نجاح بعض التجارب عمى نمو وانتشار حاضنات األعمال,
األمر الذي أثبت أن اإلبتكار واإلبداع يمكن أن يساىم في تعزيز اإلنتعاش و النمو اإلقتصادي.
3.2

دراسات الحالة :حاضنات األعمال في فمسطين

ال زالت التجربة الفمسطينية في حاضنات األعمال حديثة مقارنة مع بعض مشاريع حاضنات
األعمال و التكنولوجيا في بعض الدول العربية كمصر وتونس و دول الخميج كالبحرين و
السعودية .لقد أنشأت معظم الحاضنات في الوطن العربي بما فييا الحاضنات الفمسطينية عمى
األغمب لتحقيق أىداف محددة ومتشابية وىي المساىمة في إنعاش و تنمية اإلقتصاد المحمي,
الترويج لنقل التكنولوجيا ,تشجيع إنشاء أعمال صغيرة و جديدة لمشباب المبادر ,و المساىمة في
خفض معدالت البطالة من خالل خمق فرص عمل جديدة لممتعطمين من الشباب وخريجي
الجامعات.
و بغرض التعرف أكثر عمى أنشطة الحاضنات الفمسطينية و برامج اإلحتضان لدييا و الموارد و
الخدمات التي تقدميا لمنتسبييا من الشباب المبادريين ,والتحديات التي تواجييا ,فقد قمت
بتصميم و توزيع استبانة عمى المدراء التنفيذين في الحاضنات الفمسطينية .و حسب نتائج
اإلستبانة فإن عدد حاضنات األعمال والتكنولوجيا في فمسطين بمغ حتى نياية  4000أربعة
حاضنات ,ثالثة حاضنات في الضفة الغربية وىي الحاضنة الفمسطينية لتكنولوجيا المعمومات
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واإلتصاالت (بيكتي) ,الحاضنة التكنولوجية في جامعة النجاح ,و مركز أصدقاء فوزي كعوش
لمتميز في جامعة بوليتكنك فمسطين ,أما الحاضنة الرابعة فيي حاضنة األعمال والتكنولوجيا
بالجامعة اإلسالمية في غزة .انطمقت تجربة الحاضنات الفمسطينية في عام  ,4002وخالل ىذه
الفترة ساىمت في تأسيس  41شركة صغيرة  ,وقدمت دعم مالي و خدمات فنية وادارية إلي ما
يزيد عن  10مشروعاً محتضناً.
في قطاع غزة وعمى وجو الخصوص ,تزداد الجيود لدعم وتشجيع الريادة بين الشباب من خالل
حاضنات األعمال و مشاريع تطوير قطاع تكنولوجيا المعمومات واإلتصاالت .فقد اىتمت العديد
من المؤسسات المحمية مثل مؤسسة التعاون بدعم ىذا القطاع من خالل برنامج Youth

 .(YES) Employment Servicesوساىمت المؤسسات الدولية مثل ,Mercy Corps
 ,Oxfamومشروع  DEEPفي برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بدعم برامج تنمية المشاريع
الصغيرة و تشجيع العمل الحر وضخت تمويل كبير في ىذا المجال لدعم وتنمية قطاع تكنولوجيا
المعمومات واالتصاالت في السنوات األخيرة .ورغم وجود ىذه الب ارمج المدعومة من المؤسسات
الدولية إلي جانب ىذا العدد من الحاضنات في الضفة الغربية و قطاع غزة ,إلي أن ىناك حاجة
لبرامج احتضان أخرى وذلك لسببين أساسيين ,األول كي تغطي البرامج الجديدة ىذا الكم اليائل
من الشباب الفمسطيني المتعطل عن العمل 4ويمتمك طاقات وابداعات يمكن إستثمارىا بالشكل
األمثل الذي يقود لتنمية إقتصادية حقيقية .أما السبب الثاني فيو أن متوسط مساحة الحاضنة في
فمسطين ال يتعدى  09م ,4و ىذه المساحة المحدودة تسمح إلحتضان  9مشاريع عمى األكثر,
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في تقرير أصدره الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني خالل الربع الثاني  4000أوضح أن  %49.2معدل البطالة في قطاع غزة و

سجمت الفئة العمرية  42-40سنة أعمى معدالت بطالة في فمسطين حيث بمغت %94.2
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األمر الذي يؤثر في رفع سقف معايير القبول واإلنتساب أمام طابور أفكار المشاريع التي تقدم
لمحاضنات.
تعد مصادر و حجم التمويل لمحاضنات الفمسطينية محدود مقارنة مع القطاعات األخرى كبرامج
اإلغاثة والتشغيل الممولة من المؤسسات الدولية .و مساىمة الحكومة في تمويل برامج
اإلحتضان يكاد يكون معدوم .إن جميع حاضنات األعمال الفمسطينية قد أنشأت بتمويل من
البنك الدولي و اإلتحاد األوروبي سواء من خالل برنامج  infoDevمثل الحاضنة الفمسطينية
بيكتي وحاضنة األعمال والتكنولوجيا بالجامعة اإلسالمية ,أو عبر برنامج  QIFبوزراة التعميم
العالي مثل حاضنة جامعة النجاح وحاضنة جامعة بوليتكنك فمسطين .و قد اقتصر تمويل غالبية
أنشطة الحاضنات عمى المؤسسات المحمية والدولية مثل ,SPARK ,USAID ,PALTRADE
 Intel ,Google ,Microsoftو غيرىا .وىنا يجدر اإلشارة إلي أن الحاضنات الفمسطينية قد
عانت من قصور في التمويل خالل فترة الحصار بما فييا الحاضنات في الضفة الغربية ,ما
دعيا الي تعميق أنشطتيا و خدماتيا ,حتى أن بعضيا قد سرح عدد كبير من موظفيو كما
حصل في الحاضنة الفمسطينية بيكتي في عام  ,4001و البعض اآلخر لم يجدد لمموظفين
عقودىم مثل حاضنة األعمال والتكنولوجيا بالجامعة اإلسالمية في آواخر عام  ,4002وعميو
تعطمت أنشطتيا وأوقفت خدماتيا وانيت العقود مع فرق عمل المشاريع المحتضنة.
إن وجود معظم الحاضنات الفمسطينية في الجامعات وتشغيميا كإحدي الوحدات أو المراكز لدييا
يعتبر أحد نقاط القوة لمحاضنات فيما يتعمق بتطوير و نقل التكنولوجيا الجديدة ,و ستتحول نقطة
القوة تمك إلي نقطة ضعف في حال توقف التمويل الخارجي عن أنشطة الحاضنات خاصة في
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ظل الضيق المادي الذي تعانيو الجامعات الفمسطينية بين الفصل الدراسي واآلخر ,إلي جانب
استمرار ضعف اإلىتمام الحكومي بتبني مشاريع احتضان وتطوير األعمال لمشباب.
 .4النتائج والمناقشة
يعد قطاع تكنولوجيا المعمومات واإلتصاالت كقطاع رائد بين قطاعات اإلقتصاد القومي العالمي
منذ ثمانيات القرن العشرين ,و يعتبر مصدر أساسي لمدخل القومي والتجارة الداخمية والخارجية
في الدول الصناعية الغربية .وأصبحت إقتصاديات تكنولوجيا المعمومات المولد الرئيس إلنتاج
فرص العمل الجديدة في العديد من الدول اآلسيوية و العربية النامية .أحدث تقارير مؤسسة
البيانات الدولية ( )IDCتتوقع توسع سوق اإلتصاالت و تكنولوجيا المعمومات في الشرق األوسط
بنسبة  %09في  ,)IDC,2012( 4004في عام  4000بمغت نسبة مساىمة قطاع اإلتصاالت
وتكنولوجيا المعمومات بالناتج المحمي اإلجمالي في مصر  ,%2وتحتل المركز الثاني بعد قطاع
قناة السويس ,أما في األردن فبمغت نسبة المساىمة  %02لنفس العام ( ,)ESCWA, 2011و
في فمسطين  %9,1لعام  ,4002فضالً عن أن العديد من الدول العربية تتطمع لزيادة نسبة
مساىمة ىذا القطاع ,فمثالً تسعى السعودية لزيادة نسبة المساىمة الي  %40بحمول عام
.54040
يعتبر اإلستثمار في قطاع تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت الحل األمثل لمحالة الفمسطينية وما
يصاحبيا من حصار و إغالق في غزة وحواجز عسكرية وجدار في الضفة الغربية .إلن ىذا
القطاع يعتمد بشكل كبير عمى توفر الطاقات البشرية المؤىمة مينياً بغض النظر عن موقعيا
الجغرافي والعوائق التي تواجييا .في حين أن القطاعات اإلقتصادية التقميدية األخرى تتأثر غالباً
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بسياسات اإلغالق المتكرر والحصار من الجانب اإلسرائيمي.

وبناءاً عمى ما تقدم ,تعتبر

حاضنات األعمال التي تستثمر اإلبدعات الشبابية في مجال تكنولوجيا المعمومات واإلتصاالت
ىي األدة المحتممة لممساىمة في تعافي وتنمية اإلقتصاد المحمي في فمسطين .تقوم حاضنات
األعمال الفمسطينية بتشجيع الشباب المبادر عمى إنشاء األعمال الصغيرة و تعمل عمى دعم
نموىا والمحافظة عمى إستمرارىا .فيي تتيح لممشاريع المحتضنة العديد من الخدمات والموارد
التي ال تستطيع توفيرىا بسبب التكمفة العالية .الجدول رقم ( )0يوضح الموارد والخدمات التي
توفرىا حاضنة األعمال لمنتسبييا وىي مقسمة إلي ثالثة فئات ,خدمات مكتبية مشتركة ,خدمات
فنية و إدارية ,وخدمات تمويل.
جدول ( :)1الموارد و الخدمات المتوفرة لمنتسبي الحاضنة
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غرفة اجتماعات
حواسيب ,طابعات ,وشبكة السكمية
سكرتارية
ىاتف وفاكس
خدمات لوجستية

خدمات فنية وادارية









اعداد خطة العمل
خدمات تسويق
خدمات محاسبية
دورات تدريبية متخصصة
خدمات دعم فني
خدمات استشارية
خدمات النشر والبريد اإلكتروني

خدمات تمويل

 تمويل صغير لمبدء
 ربط مع ممولين محتممين

و ىنا ال بد من اإلشارة إلي الفرق بين حاضنات األعمال ومراكز تطوير األعمال الصغيرة,
فحاضنات األعمال تختمف عن مراكز تطوير األعمال الصغيرة في أنيا تتبنى أصحاب فكرة
المشروع و توفر ليم جميع الوسائل والموارد الالزمة لتطوير و تنمية الفكرة لتصبح شركة صغيرة
قادرة عمى اإلعتماد عمى نفسيا .أما مراكز تطوير األعمال الصغيرة ,فتوفر قروض مالية و في
بعض األحيان منح بمبالغ محدودة و يمكن أن تساىم في إعداد دراسات الجدوى لممستفيدين من
برامجيا وأنشطتيا .و تتميز حاضنات األعمال في أنيا تتحمل تحديات إحتضان أفكار
المشروعات وتفترضت مسؤوليتيا عن تنمية و نجاح تمك األفكار و تسعى إلي تقميل المخاطر
التي تيدد فشل المشاريع الصغيرة الناشئة .فحسب اإلحصاءات ,وجد أن  %20-10من
الشركات الصغيرة التي تتخرج من الحاضنة تستمر في العمل .أما الشركات التي ال تنشأ داخل
الحاضنات فيستمر فقط حوالي  %90-40منيا في العمل لنفس الفترة من الزمن
(.)NBIA, 2012a
4.1

تحديات الحاضنات الفمسطينية

إن حاضنات األعمال في فمسطين تواجو تحديات ومعوقات تنفرد بيا عن غيرىا من الحاضنات
سواء في الوطن العربي أو في الدول الصناعية الغربية .ويعتبر التمويل أحد أىم تمك التحديات.
إ ن مشاريع حاضنات األعمال في فمسطين كغيرىا من المشروعات الممولة تعتمد بشكل أساسي
عمى توفر التمويل ,خاصة و أنيا في ظل الظروف اإلقتصادية الصعبة التي تمر بيا فمسطين
إلي جانب ضعف الخبرة العممية لدى الطواقم االدارية ,غير قادرة عمى إنجاز خطة إستدامة
تضمن المحافظة عمى الموارد و توفر مصادر التمويل التي يمكن أن تحافظ عمى إستمرار
أنشطتيا و خدماتيا .أصبح السواد األعظم من المشروعات التنموية الممولة وخاصة في قطاع
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غزة تنتيي أنشطتيا بإغالق المشروع وال تستطيع إدارة المشروع أو حتى المؤسسة المنفذة من
المحافظة عمى موارد المشروع التي تضمن إستم اررية التشغيل.
يعتبر انشاء وتشغيل حاضنة األعمال مشروع تنموي فيو يحتاج الي إدارة متمرسة ذات خبرة
واسعة في تنفيذ وادارة المشاريع التنموية وىو كأي مشروع آخر يحتاج الي رعاية ,متابعة ومراقبة
دورية خاصة في بداية التأسيس ,فضالً عن تحصينو بخطة إستدامة تستطيع المحافظة عمى
الموارد المتاحة و اإلستمرار في تقديم خدمات و إحتضان أفكار مشاريع جديدة .ففي الواليات
المتحدة األمريكية غالباً ما تتمقى حاضنات األعمال رعاية خاصة أثناء السنوات األولى من
التأسيس وذلك بيدف المحافظة عمى خفض التكاليف ( .)Banker, 1993تسعى العديد من
ىذه الحاضنات محاولة خفض إحتياجاتيا من التمويل تدريجياً و اإلكتفاء الذاتي من الناحية
المالية بتنمية إيراداتيا لتستطيع اإلعتماد عمى نفسيا في تغطية تكاليفيا التشغيمية ( Scott,
.)1992
و حتى إذا تمكنت إدارة الحاضنة من الوصول الي "نقطة التعادل" تبقى مشكمة عدم كفاية
التمويل تشكل عائقاً كبي اًر أمام إستم اررية تشغيل و تطوير الحاضنة ( .)Allen, 1988و قد
أصبح ىناك حاجة إلي شكل من أشكال الدعم و الرعاية المالية الحكومية الذي يستمر عمى
األقل لخمس سنوات ( .)Allen, 1990ويبقى الصراع مستمر بين أىداف تطوير أفكار مشاريع
المبادرين و غاية اإلكتفاء والتمويل الذاتي ,وىذا يؤثر عمى معايير قبول أفكار مشاريع جديدة,
جودة و نوعية الخدمات التي يحصمون في الحاضنة ,وعمى سياسة التخرج من الحاضنة
(.)Massey, 1992
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كما أن نشر التوعية بأىمية الحاضنات و ثقافة العمل الحر بين الشباب يعتبر من تحديات إدارة
الحاضنة ,وخاصة وأن الشباب ومنيم خريجي الجامعات يؤمنون بأن الوظيفة الحكومية ىي
الثروة بعينيا في ظل الظروف اإلقتصادية التي يعيشيا القطاع الخاص  .فقد عانت شركات
القطاع الخاص في السنوات األخيرة و خاصة في ظل الحصار واغالق المعابر من كساد و
ركود ال مثيل لو  ,وكثير منيا قد أغمقت وانتيت تجارتيا .لعل ىذا األمر يكون أحد العومل التي
تحجم فئة الشباب من المبادرة إلي تكوين وانشاء أعمال تجارية خاصة.
و ىنا ال بد من اإلشارة أن العديد من الشركات واألفراد لم تتوقف أو تتأثر نتيجة الحصار
واإل غالق بل نمت تجارتيم وأعماليم  ,ويكمن السر وراء ذلك أن القطاع اإلقتصادي الذي
يعممون فيو ال يعتمد بشكل أساسي عمى الموقع الجغرافي بقدر إعتماده عمى العنصر البشري
وبعض وسائل تكنولوجيا المعمومات .وىنا تبرز أىمية إستثمار الحاضنات في ىذا القطاع  ,إنو
قطاع تكنولوجيا المعمومات واإلتصاالت.
إن نقص التوعية لدى فئة الشباب في أىمية و مميزات أن يمتمك الفرد عمل أو شركة تجارية
خاصة بو ,يفسر السبب في ضعف إقبال الشباب لإلنتساب لمحاضنات .األمر الذي يستوجب
إستيداف ىذه العقول ومحاولة التأثير عمى طريقة التفكير لتعزيز ثقافة العمل الخاص والحر.
وتواجو حاضنات األعمال بعض المعوقات مثل عدم وجود الثقة من قبل منتسبي الحاضنة,
خاصةً في ظل ضعف تطبيق القوانين الحافظة لحقوق لمممكية ولبراءات اإلختراع .وعميو ينبغي
العمل وبالتنسيق مع الو ازرات ذات الصمة عمى إجراء بعض اإلصالحات القانونية مثل تييسير
تسجيل الشركات لمشباب المبادر ,و حفظ حقوق الممكية الفكرية ,وحقوق الطبع والنشر.
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4.2

الدروس المستفادة

رغم وجود العديد من برامج حاضنات األعمال والتقنية في العديد من الدول العربية مثل البحرين,
مصر ,األردن  ,تونس ,المغرب ,السعودية إلي أن الدراسات العربية التي توثق وتقييم فعالية
وأداء تمك الحاضنات تكاد تكون محدودة .أما عن الدراسات الغربية المتعمقة بيذا النوع من
التقييم ,فقد أجرت جامعة والية نيويورك في عام  0220دراسة لتقييم حاضنات األعمال
التكنولوجية .وقد جاء فييا أن متوسط معدل حياة المشاريع المحتضنة بمغ أكثر من  %10وىو
متوسط عالي نسبياً إذا ما قورن بمتوسط الحياة لألعمال التي ال تنشأ داخل الحاضنات والذي
يتراوح بين  .)NBIA, 2012a( %90 -40أما عن دور حاضنات األعمال في خمق فرص
عمل جديدة ,فقد قدرت الجمعية األمريكية لحاضنات األعمال  NBIAأن حاضنة شمال
أمريكياعمى سبيل المثال قد خمقت ما يقارب من  500,000فرصة عمل جديدة منذ عام ,0210
و أن كل  990فرصة عمل تخمق من قبل المشاريع المحتضنة تولد  49فرصة أخرى في
المجتمع .إن معدل خمق فرص العمل الغير مباشرة سيكون أعمى في المجتمع الفمسطيني في
حال إقتصر إحتضان المشاريع عمى قطاع تكنولوجيا المعمومات و اإلتصاالت ,ألن المجتمع
والسوق المحمي يحتاج الي تأىيل بنى تحتية وتدريب في مجال تكنولوجيا المعمومات.
وفي دراسة عن الحاضنات في أوروبا ( ,)ECEDG, 2002أجريت بدعم من اإلتحاد األوروبي
ونشرت في عام  ,4004ورد أن عدد الحاضنات في أوروبا يبمغ  200حاضنة ,و تولد حوالي
 40,000وظيفة سنوياً ,و  %00منيا غير ربحية .و تغطى نسبة كبيرة من تكاليف التأسيس
لمعظم الحاضنات من التمويل األوروبي العام بقيمة تقدر بحوالي  2مميون يورو .وتشارك بتغطية
ما يعادل  %90من تكمفة التشغيل بمعدل سنوي  500,000يورو .أما المشاريع المحتضنة
فتساىم بنسبة  %20من تكمفة التشغيل ,و عممية اإلحتضان تستغرق من  9-9سنوات .و يصل

15

متوسط مساحة الحاضنة األوروبية إلي  3,000م ,4و تحتضن حوالي  40مشروع في آن واحد,
و متوسط عدد فريق عمل المشروع الواحد حوالي  2.4فرد .يبمغ معدل البقاء عمى قيد الحياة
لمحاضنات في الدول األوروبية حوالي  %19وىو تقريباً نفس المعدل المرصود في معظم الدول
الصناعية.
أما في الدول النامية ,فمعدل بقاء الحاضنة عمى قيد الحياة يصل الي أعمى من  %19خاصة
في البمدان التي تحظى فيو الحاضنة عمى دعم حكومي كبير مثل الصين والب ارزيل .و يختمف
معدل استمرار حياة الحاضنات بناء عمى سياسات القبول المتبعة في الحاضنة ,فعمى سبيل
المثال في اسرائيل يصل معدل بقاء الحاضنات إلي حوالي  .%99فالحكومة تسعى لدعم
وتشجيع اإلبتكار في مجاالت خاصة و محددة ,األمر الذي يدفعيا إالي خفض معايير القبول في
الحاضنات وىذا ما يفسر التدني في معدل بقاء حياة حاضناتيا (.)Scaramuzzi, 2002
إن إيجاد منيجية جديدة وشاممة لتقييم أداء الحاضنات في الدول العربية يمثل خطوة أساسية
وىامة لزيادة التوعية بأىمية حاضنات األعمال  ,خاصة و أن الجيود ال زالت محدودة ومبعثرة
في ىذا المجال .ويفضل أن يتم ىذا النشاط بشكل موسع يشارك فيو كافة صانعي القرار لمناقشة
و تحميل جدوى إستخدام الحاضنة كآلية فعالة لتحقيق أىداف تنموية ,ليتم دمجيا في الخطط
اإلستراتيجية الوطنية.
 .5الخاتمة و التوصيات
خالل ىذا البحث تم دراسة تجربة حاضنات األعمال الفمسطينية و عرض الخدمات التي تقدميا
لممنتسبين والمجاالت التي يمكن اإلحتضان فييا وتالئم الظروف التي تعيشيا الضفة الغربية
وقطاع غزة .و تم عرض التحديات والمعوقات التي تواجييا إدارة الحاضنات ,حيث خمصت
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الدراسة إلي أن أىميا يتعمق بخطة اإلستدامة والمحافظة استمرار توفر التمويل الالزم ألنشطة
اإلحتضان باإلضافة إلي نقص التوعية بين جيل الشباب في دور الحاضنات وأىمية األعمال
الحرة  .وتم التأكيد عمى ضرورة تكاتف الجيود من أجل تنفيذ تقييم شامل لجدوى الحاضنات
كأداة فعالة في إنعاش تنمية اإلقتصاد المحمي .و لزيادة اإلستفادة من نتائج ىذا البحث ,فقد تم
تقسيم التوصيات الي فئتين األولى تخص المستوى اإلدراي في حاضنات األعمال الفمسطينية,
أما األخرى فكانت توصيات عامة تخص المؤسسات ذات العالقة بتطوير قطاع تكنولوجيا
المعمومات واإلتصاالت و الوزارت الحكومية التي تعمل عمى تنمية اإلقتصاد الوطني من خالل
دعم وتشجيع اإلستثمار في ىذا القطاع.
5.1

توصيات لحاضنات األعمال

 العمل عمى إيجاد بنية وىيكمية واضحة لمحاضنة وتبنييا من قبل المؤسسة المحتضنة ليا و
السعي إلي استقالليتيا لمنيوض بيا وتوسيع مشاريعيا .
 االستعانة بالخبرات الدولية من أجل بناء و تطوير قدرات إدارة الحاضنة و زيادة التشبيك و
التواصل مع الحاضنات األخرى.
 تحديد إستراتيجية و اضحة لمستقبل الحاضنة بما فييا الرؤية و الميمة.
 تنفيذ ورش عمل وأنشطة مختمفة لتوليد أفكار إبداعية جديدة تدعم و تطور الحاضنة.
 عمل مسابقات لتشجيع روح اإلبداع والتميز لدى طمبة الجامعات والخريجين.
 توفير مصادر لمموارد المالية لمحاضنة والمشاريع المحتضنة من خالل توفير شبكة من
الممولين المحتممين.
 تشكيل مجمس إدارة لمحاضنة يتكون من مدير لمحاضنة ومساعدين و استشاري أعمال
ومنسق لمشاريع الحاضنة وفني تكنولوجيا معمومات و مستشار مالي و قانوني .
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 توفير األمان لممشاريع المحضتنة لكي يضمن استم اررية عمل أعضاء المشاريع بحافزية
وكفاءة وصوالً إلى نجاح مشاريعيم.
 زيادة التوعية بفكرة الحاضنة ورسالتيا من خالل التسويق و الدعاية المستمرة.
 فتح باب التعاون مع الشركات العالمية المعنية باإلحتضان مثل ,Google , Microsoft
 ,Intelإلخ.

5.2

التوصيات العامة

 العمل عمى تخصيص برامج دعم حاضنات األعمال وتكنولوجيا المعمومات من قبل الحكومة
الفمسطينية وتسييل برامج اإلقراض والتمويل لممشاريع اإلنتاجية الجديدة
 حث المستثمرين وأصحاب رؤوس األموال لإلستثمار من خالل الحاضنات في قطاع
تكنولوجيا المعمومات واإلتصاالت خاصة وأنو سوق مفتوح وال يتوقف عن التطور.
 تسييل إجراءات إنشاء شركات جديدة خاصة لمشباب المبدعين وتعاون كل من و ازرة
اإلتصاالت وتكنولوجيا المعمومات وو ازرة اإلقتصاد الوطني.
 التنسيق بين عمل الحاضنة و بين القطاع الخاص بحيث تكون الحاضنة شريك في عممية
التنمية وليست منافس لمقطاع الخاص.
 توفير الدعم الفني لمحاضنات بربطيا بالجامعات ومراكز البحث العممي والكميات والمعاىد
التكنولوجية عمى وجو الخصوص وكذلك اإلستفادة من تجارب الدول المتقدمة والمنظمات
الدولية المختصة في إقامة وتسيير الحاضنات .
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