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ت دي غا مج العمل الر   بر
دي يف اجلمعية تنبع من ثالثة مصادر:اغاية نرى أن وبناءاً عليه،    لعمل الر

ت - دي استمارة مشروعمن بعة  غا  ) 4، 3، 2، 1(األهداف:  العمل الر
 )6، 5، 3، 2، 1املخاطر (األهداف: املذكورة يف جدول املخاطر  -
 )7، 6، 5، 4، 3(األهداف:  النتائج والتوصيات من تقرير تطوير عمل احلاضنات -

  

تميكن صياغة هذه    على الشكل التايل:  الغا

دي (رأس املال املخاطر والشركات الرائدة)  : العمل على إدخال مفاهيم1الغاية    إىل قطاع األعمال السوري بشكل صحيح وفعال. العمل الر
دة مالئمة لتوطني  حملية بيئة: االسهام يف تطوير 2الغاية  ا يف سوريةاألعمال يف تقانة ر    .املعلومات واالتصاالت وتطبيقا
  للحاضنات.واملالية : دراسة ومتابعة واقع احلاضنات والتطوير املستدام للبنية اإلدارية 3الغاية 
دف الوصول إىل شركات : 4الغاية  إبداعية ذات متابعة احملتضنني وتطوير الربامج التدريبية املناسبة وتوسيع الشرائح املستهدفة من احملتضنني 

  حلاجات سوق تقانة املعلومات واالتصاالت يف سورية.مستجيبة قيمة مضافة 
 يتناسب مع البيئة احمللية وطريقة عمل املؤسسات املالية.استجرار رؤوس األموال احمللية واخلارجية مبا : 5الغاية 
دي العامليةللشركات الناشئة خلق شبكة دعم : 6الغاية    .واملسامهة يف شبكات دعم العمل الر
جلمعية وعقودها يف البيئة احمللية.: 7الغاية    تفعيل التكامل مع املشاريع اخلاصة 

  
  

ديتكون  ديدارة ( وحدة العمل الر تهي املسؤولة عن متابعة وحتقيق هذه  )مسؤول العمل الر   عن طريق خطة شاملة للعمل. الغا
دي إىل  ً، تتبع وحدة العمل الر ت املطلوبة منهاالذي حيقق االستدامة املطلوبة جملس اإلدارة أو أحد أعضاؤه، األمر إدار   .ملتابعة الغا

   



تتفصيل  دي غا   وحدة العمل الر
دي (رأس املال املخاطر والشركات الرائدة) إىل قطاع األعمال السوري بشكل صحيح  : العمل على إدخال مفاهيم 1الغاية  العمل الر

  وفعال.
دي يف سورية. - 1.1 دف دعم العمل الر  الشراكة مع الفعاليات اإلقتصادية احمللية والعاملية 
لعمل الر - 1.2  اجملال.هذا ودعم اجلهات العاملة يف مبا فيها املسابقات دي املشاركة يف مجيع الفعاليات املرتبطة 
دية احلالية واملستقبلية يف سورية. - 1.3   دراسة وتقييم التجارب الر
دي عن طريق ورشات عمل خاصة وعامة ضمن احلاضنات. - 1.4  خلق وإدارة جمال حواري عن واقع وتطوير العمل الر
 على الشباب يف اجلامعات واحلاضنات وغريها.تطوير برامج تدريبية وحماضرات ليتم إلقائها  - 1.5
 احلاضنات كأماكن للنقاش واستقطاب األفكار اإلبداعية واخلالقة.استثمار  - 1.6
ا احلاضنات. - 1.7   توضيح دور احلاضنات واملسرعات وشركات التمويل املخاطر عن طريق احملاضرات واملنشورات اليت تقوم 

دة األعمال يف تقانة مالئمة لتوطني  حملية بيئة: االسهام يف تطوير 2الغاية  ا يف سوريةر   . املعلومات واالتصاالت وتطبيقا
دة األعمال. - 2.1 ا يف رحلة ر ت اليت جيتازو ا رواد األعمال والصعو ت اليت مير   إظهار التحد
 تقدمي املقرتحات والبحث عن استثناءات لرواد األعمال. - 2.2
دة األعمال.املشاركة يف مجيع الفعاليات اخلاصة  - 2.3 دي يف سورية بشكل إجيايب لدعم توطني مفاهيم ر  لعمل الر
دي وفتح معلومات احلاضنات للعموم. - 2.4 ت العمل الر  تطوير مواقع وحسا
دي يف اجلمعية. - 2.5 لشركات الناشئة الناجتة عن العمل الر   التسويق واإلشهار اخلاص 

  املستدام للبنية اإلدارية واملالية للحاضنات.: دراسة ومتابعة واقع احلاضنات والتطوير 3الغاية 
 تطوير البنية التحتية الالزمة للحاضنات. - 3.1
 تطوير البنية اإلدارية والتوصيف الوظيفي واإلجراءات الالزمة للحاضنات. - 3.2
حلاضنات وفق النظام املايل للجمعية مبا حيقق منوذج األعمال الرحبي املتوقع من  - 3.3  احلاضنة.تطوير البنية املالية اخلاصة 
 .يف احلاضنة تقدمي مناذج تثبيت الواقع واألهداف - 3.4
 مؤشرات القياس وبعض األهداف التطويرية املطلوبة من كل حاضنة.األهداف و  حتديد - 3.5
 املصادقة على اخلطة السنوية للحاضنات. - 3.6
 تقدمي احلوافز واملكافآت للعاملني يف احلاضنات. - 3.7
دي بشكل متناغم.تعزيز التواصل بني احلاضنات لدفع العمل  - 3.8  الر
 تعزيز التواصل مع العاملني يف احلاضنات وإشراكهم يف القرار. - 3.9

  

  



دف الوصول إىل شركات إبداعية 4الغاية  : متابعة احملتضنني وتطوير الربامج التدريبية املناسبة وتوسيع الشرائح املستهدفة من احملتضنني 
  املعلومات واالتصاالت يف سورية.ذات قيمة مضافة مستجيبة حلاجات سوق تقانة 

دية الالزمة لتدريب احملتضنني. - 4.1  تطوير برامج التدريب الر
 تطوير برامج اإلحتضان الالزمة حسب اإلحتياج والعمل على حتقيقها يف مجيع احلاضنات. - 4.2
 تقدمي مناذج القبول الشرطي والنهائي يف خمتلف برامج اإلحتضان. - 4.3
 احلاضنات حبيث يتم إرساء الربامج املطلوبة.تقدمي مناذج التقييم وأدوات عمل  - 4.4
 متابعة تطور احملتضنني عرب املقابالت الدورية وختريج الشركات الناشئة. - 4.5
دف توسيع الشرحية املستهدفة من احملتضنني. - 4.6  إفتتاح برامج إفرتاضية 
 إفتتاح حاضنات جديدة ضمن مناطق جديدة. - 4.7
  النجاح.توسيع استيعاب احلاضنات مبا يزيد من فرص  - 4.8

  : استجرار رؤوس األموال احمللية واخلارجية مبا يتناسب مع البيئة احمللية وطريقة عمل املؤسسات املالية.5الغاية 
 مبا يطمئن املستثمرين يف البيئة احمللية. اإلشراف األعلىالعمل على تفعيل جملس  - 5.1
دي.توضيح خدمات احلاضنة للجميع عن طريق مطبوعات ومنشورات متناسبة مع  - 5.2  العمل الر

دي العاملية. 6الغاية    : خلق شبكة دعم للشركات الناشئة واملسامهة يف شبكات دعم العمل الر
 خلق شبكة دعم للحاضنات واجلامعات واملؤسسات التمويلية املوجودة يف البيئة احمللية. - 6.1
 خلق شبكة دعم للشركات الناشئة وخاصة العاملة يف البيئة احمللية. - 6.2
مج ما بعد االحتضان والتشبيك مع الشركات الناشئة يف البيئة احمللية.العمل على  - 6.3  بر
دي. - 6.4 لعمل الر  املشاركة العاملية يف املسابقات والشبكات العاملية اخلاصة 

جلمعية وعقودها يف البيئة احمللية.7الغاية    : تفعيل التكامل مع املشاريع اخلاصة 
دي مبا يضمن التكامل مع املشاريع األخرى يف اجلمعية.ربط احلاضنات مع اجلمعية عن طريق وحد - 7.1  ة العمل الر
 تفعيل ومتابعة برامج احتضان خاصة بتحقيق أهداف اجلمعية. - 7.2

  
   



دي   املتطلبات البشرية يف وحدة العمل الر
دي). وإىل مساعد  دي إىل مدير بدوام جزئي (مسؤول العمل الر دي).ستحتاج وحدة العمل الر   بدوام كامل (منسق العمل الر

إلضافة لذلك،    ستحتاج 

دي. ومقاالت مؤلف حماضرات  -  إختصاصي يف العمل الر

لعمل اإلعالمي اإللكرتوين. -  مسؤول إعالمي وتواصل خمتص 

 من التشكيلة التالية: اإلشراف األعلىجملس  -

o  ئب وزير أو  جامعة إن أمكن.رئيس يفضل أن يرأسه 
o  من القطاع العام واحلكومة احمللية.عدة أفراد 
o .عدة أفراد أكادميني من اجلامعات ومراكز األحباث 
o .(خاصة أو عامة) ممثل أو أكثر عن الشركات العاملة يف جمال التقانة 
o .ممثل أو أكثر عن جهات قانونية وخاصة مسألة امللكية 
o .ممثل عن اخلرجيني السابقني، ويفضل أن يكون أحد أجنح اخلرجيني 

دي من اخلرباء يف اجملال أو مدراء حاضنات غري حاضنات اجلمعية. -  جملس عمل ر

   


