الئحة تنظيم حاضنات األعمال
الصادرة عن اهليئة العامة للمنشآت الصغرية واملتوسطة مبوجب قرار اللجنة التنفيذية جمللس
اإلدارة رقم ( )2018/1/4وتاريخ 1439/4/21هـ
املادة األوىل :التعريفات
يقصد باأللفاظ والعبارات اآلتية  -أينما وردت يف هذه الالئحة -املعاني املوضحة أمام كل
منها ما مل يقتض السياق غري ذلك:
الالئحة :الئحة تنظيم حاضنات األعمال.
اهليئة  :اهليئة العامة للمنشآت الصغرية واملتوسطة.
احملافظ :حمافظ اهليئة.
سجل حاضنات األعمال :السجل الذي تقيد فيه بيانات حاضنات األعمال واملستفيدين.
حاضنة األعمال :كيان مرخص له من اهليئة ،ومقيد يف سجل حاضنات األعمال ،يوفر بيئة
عمل مناسبة لبدء وممارسة األعمال واملشروعات ،لفرتة من الزمن.
املستفيد :شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية ميارس أو يرغب مبمارسة عمل جتاري أو
مهين ويرغب يف االستفادة من خدمات حاضنة األعمال.
الرتخيص :وثيقة تصدرها اهليئة ختول صاحبها تأسيس حاضنة لألعمال.
املادة الثانية :األهداف
تهدف هذه الالئحة إىل حتقيق ما يلي:
أ .دعم منو األعمال واملنشآت متناهية الصغر أو الصغرية ورفع كفاءتها.
ب .توفري البيئة اجلاذبة لرواد األعمال ،واملناسبة ملزاولة األعمال.
ج .تسهيل بدء ممارسة األعمال وخفض التكاليف.
د .دعم االبتكار.
ه .حتفيز االستثمار يف قطاع حاضنات االعمال.
و .حتفيز االستثمار يف املنشآت الصغرية واملتوسطة
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املادة الثالثة :السريان
تسري أحكام هذه الالئحة على املستفيدين و املنشآت اليت تقدم خدمات حاضنات األعمال
واملستفيدين منها يف اململكة ،وتشمل على سبيل املثال ال احلصر :مسرعات األعمال،
ومساحات العمل املشرتكة ،وغريها.
املادة الرابعة :سجل حاضنات األعمال
تنشئ اهليئة سجالً لقيد حاضنات األعمال واملستفيدين ،وللهيئة أن تعهد مبهام إعداد هذا
السجل وحفظه وحتديث بياناته إىل اجلهة اليت حتددها.
املادة اخلامسة :طلب الرتخيص
يشرتط للرتخيص حلاضنة األعمال ،توفر املتطلبات والشروط اآلتية:
أ .أن يكون طالب احلصول على الرتخيص شركة ،أو جامعة ،أو جهة حكومية ،أو
مجعية أومؤسسة أهلية ،أو أي جهة أخرى حيددها جملس إدارة اهليئة.
ب .تقديم خطة عمل تشتمل على اآلتي:
 . 1دراسة اجلدوى.
 . 2وصف لنشاط حاضنة األعمال وخدماتها.
 . 3حتديد القطاعات املستهدفة -إن أمكن.-
 . 4سياسة احلاضنة يف قبول املستفيدين وخترجيهم.
 . 5القدرة االستيعابية لعدد املستفيدين ،وإعتمادها من اهليئة.
 . 6رسم هندسي ووصف للتصميم الداخلي يبني املكاتب واملساحات واألماكن
املشرتكة.
 . 7خطة التقييم الدوري الذاتي واخلارجي إلجراءات حاضنة األعمال واملستفيدين.
 . 8السري الذاتية للمؤسسني وفريق العمل.
 . 9تقديم املؤسسني منوذج املالئمة املعد من اهليئة.
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املادة السادسة :دراسة طلب الرتخيص واملوافقة عليه
تدرس اهليئة طلب ترخيص حاضنة األعمال وتصدر قرارها باملوافقة أو الرفض املسبب خالل
ثالثني يوم ًا من تاريخ تقدميه.
املادة السابعة :شروط املقر
يشرتط يف مقر حاضنة األعمال اآلتي:
أ .أن يكون يف موقع يتناسب مع أهدافها ،ومالئماً لألغراض واألنشطة اليت أسست من
أجلها.
ب .أال تقل مساحته عن ( )250مائتني ومخسني مرت مربع ،على أن يتم ختصيص مساحة
للمرافق واخلدمات املشرتكة ،وتشمل :املمرات ،وقاعة االجتماعات ،ومكتب
االستقبال ،وأماكن االنتظار ،واخلدمات.
ي من :
ج .أن يكون املوقع مستقالً على شارعٍ جتاري ،أو أن يكون داخل أ ٍ
. 1

املنشآت احلكومية.

. 2

املنشآت التجارية

. 3

املنشآت التعليمية.

. 4

املنشآت الزراعية.

املادة الثامنة :اخلدمات األساسية
جيب أن تقدم حاضنة األعمال اخلدمات األساسية اآلتية للمستفيدين:
أ .مساحات عمل للمستفيدين.
ب .قاعة اجتماعات.
ج .موظف استقبال.
د .خدمات االتصاالت واإلنرتنت.
ه .أجهزة الطباعة والتصوير والنسخ واملسح اإللكرتوني وغريها من املتطلبات املكتبية.
املادة التاسعة :اخلدمات االختيارية
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. 1

حلاضنة األعمال -بعد استيفاء املتطلبات والرتاخيص الالزمة -تقديم اخلدمات

اآلتية للمستفيدين:
أ .دراسات اجلدوى وخطط العمل.
ب .اخلدمات اإلدارية ،واالستشارية ،والقانونية ،واحملاسبية ،واإلرشادية.
ج .خدمات التمويل واالستثمار.
د .الدعم الفين والتقين.
ه .األدوات املتخصصة (استوديوهات ،طابعة  ،3Dحمطة طبخ.)...
و .معامل مرخص هلا من اجلهات املعنية للحاضنات املتخصصة (طعام ،صناعية)...،
ز .خدمات السكرتارية.
ح .اقامة الفعاليات و ورش العمل
ط .أي خدمات أخرى تناسب نشاطها.

. 2

للهيئة وضع تصنيف حلاضنات األعمال وفق اخلدمات االختيارية اليت تقدمها.

املادة العاشرة :التزامات حاضنة األعمال
تلتزم حاضنة األعمال مبا يلي:
أ .أال تقل مدة عقد استئجارها عن سنتني.
ب .احلصول على موافقة مكتوبة ختول هلا حق التأجري إىل الغري طوال مدة عقد اإلجيار.
ج .أال يتجاوز عقد املستفيد مدة عقد استئجارها.
د .متكني املستفيد من استخدام الرخص الصادرة للحاضنة املتعلقة باشرتاطات املباني
وجتهيزاتها ،ما مل يتطلب نشاطه اشرتاطات فنية أو تراخيص إضافية.
ه .عدم استعمال مقرها أو جزء منه لغري األغراض املرخص فيها.
و .حتديث بياناتها يف سجل حاضنات األعمال وبيانات املستفيدين خالل شهر من أي تعديل
أو تغيري فيها ،وفقاً للنموذج املعد من اهليئة.
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ز .تقديم تقرير سنوي يف نهاية العام املالي للهيئة عن أدائها ،يشمل :اإلجنازات ،واألنشطة
اليت مارستها ،وأداء املستفيدين ،وفقاً للنموذج املعد من اهليئة.
ح .احلصول على موافقة اهليئة عند نقل ملكيتها أو تغيري موقعها ،أو أي تغيري يطرأ على
نشاطها.
املادة احلادية عشرة :التزامات املستفيد
يلتزم املستفيد مبا يلي:
أ .ممارسة عمله يف حاضنة األعمال أو أكثر مدة ال يتجاوز جمموعها ثالث سنوات ،وللهيئة
يف احلاالت اليت تقدرها السماح بتجاوز املدة احملددة جملاالت معينة تستلزم مدداً أطول
الكتمال دورة إنتاجها أو استثمارها.
ب .دون اإلخالل مبا نصت عليه الفقرة (العاشرة /د) ،يلتزم املستفيد باحلصول على
الرتاخيص الالزمة من اجلهات املعنية ملمارسة عمله أو نشاطه داخل احلاضنة ،ويشرتط
موافقة حاضنة األعمال على أي تعديل أو تغيري يف املوقع.
ج .التقيد بتعليمات وسياسات حاضنة األعمال.
املادة الثانية عشرة :التفتيش والرقابة
للهيئة القيام بالتفتيش والرقابة واملتابعة الدورية على حاضنات األعمال للتأكد من التزامها
بأحكام هذه الالئحة ،وعلى إدارة حاضنة األعمال توفري مجيع البيانات والتقارير اليت تطلبها
اهليئة ألداء عملها ،وللهيئة أن تعهد مبهمة التفتيش والرقابة واملتابعة الدورية إىل اجلهة اليت
حتددها.
املادة الثالثة عشرة :عالقة اهليئة حباضنات األعمال
ال يشكل ترخيص اهليئة عالقة تعاقدية أو شراكة أو أي نوع من عالقات العمل املباشرة أو
غري املباشرة بينها وبني احلاضنة .واحلاضنة وحدها هي املسئولة جتاه املستفيدين عن تنفيذ
أنشطتها.
املادة الرابعة عشرة :املخالفات
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إذا خالفت حاضنة األعمال أيا من أحكام هذه الالئحة ،فللهيئة اختاذ اآلتي:
أ .اإلنذار.
ب .إيقاف الرتخيص مؤقتاً.
ج .إلغاء الرتخيص.
املادة اخلامسة عشرة :التصنيف والتقييم
للهيئة إعداد تصنيف حلاضنات األعمال وبيان اخلدمات اليت تقدمها ،وتقييمها ،وهلا يف
سبيل ذلك استطالع رأي املستفيدين حيال أنشطة حاضنات األعمال ،ونشر ذلك على موقعها
اإللكرتوني أو أي وسيلة أخرى تراها مناسبة.
املادة السادسة عشرة :التظلمات
لصاحب الشأن التظلم حملافظ اهليئة من القرار الصادر ضده برفض طلبه ،أو تصنيفه
و تقييمه ،أو إنذاره أو إيقاف ترخيصه أو إلغائه ،خالل ستني يوما من تاريخ إبالغه بالقرار،
وإذا صدر قرار احملاف ظ برفض التظلم كان لصاحب الشأن حق الطعن فيه أمام ديوان
املظامل خالل ثالثني يوماً من تاريخ إبالغه به.
املادة السابعة عشرة :القرارات والتعليمات
يصدر احملافظ القرارات والتعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذه الالئحة.
املادة الثامنة عشرة :نفاذ الالئحة
يعمل بهذه الالئحة من تاريخ نشرها يف اجلريدة الرمسية.
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