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، الكاملة عن محتواهاتتحمل شركة ستريتيخ للتنمية المستدامة المسؤولية ي من االتحاد األوروبي. بدعم مال ه المادةهذ تأُنتج

 األوروبي. داالتحا نظرعكس بالضرورة وجهات يال الذي و

 .الحقوق محفوظة جميعللتنمية المستدامة.  شركة ستريتيخ – 2021 -© 

الظلم المتمثل في  إنهاءإلى  ، ويسعى جاهدامم المتحدةهو المنظمة الرائدة ضمن منظمات األرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ب 

دول نساعد ال .دولة 170من خالل العمل مع شبكتنا الواسعة من الخبراء والشركاء في  الفقر وعدم المساواة وتغير المناخ.

 لكوكبنا.  للناس و مستدامةبناء حلول متكاملة و في

 .UNDPعلى @ اأو تابعن undp.org عبر موقعنا تعرف على المزيد 
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 المقدمة  .1
 

ل تباد عبرحاضنات األعمال كجزء من مشروع "تعزيز فرص العمل ب الخاصة اإلرشاداتهذه تم إعداد 

تها بشكل تم موائمظة البصرة العراقية. وقد الممارسات الجيدة والمشاركة النشطة" بين سلوفينيا ومحاف

، مشروعللاألشهر الستة األولى  التي حددها خاللحتياجات فريق البصرة اوهذا المشروع  طبيعةمع  خاص

 .في  شِ تا لوكا وكويي بلديتي شكوفأ -دة في سلوفينيا لمعلومات الواردة من مقدمي الممارسات الجيامع و

 

ن فريق كل معلى و .ألعمالاإنشاء حاضنة  ندع باعهااألساسية التي ينبغي اتطوات الخ رشاداتتشمل اإل

بعض ظهر د تق. ولكن ة الحاضنة اتباعهالقياد تم تعينهالذي سيي فريق اإلدارالالبصرة المعني بالمشروع و

توقع من هذا فالم. ومع في البصرة حاضنةالإنشاء  خالل عملية اإلرشاداتهذه تشملها  التي لم قضاياال

 .ريق البصرةلف بالقدر المستطاع لتقديم المساعدةالتفرغ واللزوم عم عند دتوفير الهو الفريق السلوفيني 

 

 التعريف والعملية  –حاضنة األعمال  .2

 

. حلها األولىافي مر لشركات واألعمال التجارية الجديدةطوير ات تعمل على دعممؤسسة حاضنة األعمال 

الحصول و، البعض التواصل مع بعضهم الذي يتيح لرواد األعمالن مكاالتعتبر الحاضنة ، ا هنافي حالتنو

ر فرص العمل في محافظة مستقلة وتوفالشركات بهدف أن تصبح  ،لتطويرلعلى مساحة و على الدعم

 البصرة.

 شائهمإنأثناء  شكل فاعلب في الحاضنة األعمال روادإلى الوقت الذي سيقضيه  حتضانوتشير عملية اال

لوصول اتتيح ، وفي مواضيع محددة بتدريال عام شكلب حاضنةوفر التولة تعمل بكامل طاقتها. شركة مستق

 يتوفر فيها استخدامها كمساحةإمكانية جيه المباشر والتدريب، فضال عن التوتوفر ، ومعلومات والتمويللل

داعم. آمن و اختبار السوق في مكانهذه المرحلة  فيلشركة المنشأة حديثا حيث يمكن لتقني. الدعم ال

وغ على بل ا  قادرلمشروع ا ن كانمعرفة إخاللها يمكن حيث عادة بضع سنوات هذه العملية وتستغرق 

 مرحلة النضج والتحول إلى شركة مستقلة قادرة على توفير فرص العمل.
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 سبقة / المتطلبات الشروط الم   .3
 

 .تنفيذخطوات الب البدءسبقة قبل بعض الشروط المُ  البد من استيفاء

ما من جانب المستخدمين إ -في البيئة المحلية  )الحاضنة( ةلمثل هذه المؤسس ضحةحاجة واالبد من وجود 

 و الحكومة المحلية.، أمجتمع األعمال التجاريةمن جانب أو  ،رتقبينالم

 م خلقهلذين يمكن، االمصلحةأصحاب  فضال عن ،والخدماتلسد الثغرات في عرض السلع  حاجة وجودو

في  لعاملةارية ، واألعمال التجاات وغيرها من المؤسسات التعليميةلجامع، كااكة لدعم حاضنة األعمالشر

 وما إلى ذلك. المحلية،، والحكومات البيئة المحلية

 

 حاضنة األعمالنشاء خطوات إ .4
 

 الرؤية واألهداف  4.1

. مستقبال تخذجميع القرارات التي ستُ على توجيه  سيساعدتحقيقها واألهداف التي نريد إن تحديد الرؤية 

ي أب التفكيردون  سنوات 10إلى  5 حاضنة األعمال خالللما ستكون عليه  صورة مثاليةهي  الرؤية

 قيود. 

تحقيقها كانية أجل زيادة إم وذلك من ، S.M.A.R.Tطريقة التي تصاغ على   - األهدافتحدد الرؤية 

 حرفو ،"حددمُ "  Sالـ من الحروف إلى كلمة معينة: حرف حرفيرمز كل حيث بنجاح إلى أقصى حد. 

مرتبط "  T الـ حرفوا ،"واقعي"   R الـ حرفو ،"قابل للتحقيق"  A الـ حرفو ،"قابل للقياس"  M الـ

   . "بالزمن

 الوضع القانوني  4.2

هل ستكون  :المحليةاستنادا  إلى التشريعات  وذلك، للحاضنةلقانوني ا وضعال قرار بشأنالينبغي اتخاذ 

 مؤسسة أو ،شركة محدودةأو ، منظمة مجتمع مدني أو ،لربحهدف لنظمة غير حكومية ال تمالحاضنة 

 ،اداألفر، والقدرة على توظيف على التمويل شأن الحصولب بعاتيترتب على هذا القرار ت؟ مما عامة

 سب التشريعات المحلية واإلقليمية والوطنية.ح -وإصدار الفواتير 

 الموقع  4.3

 ،غرافياج مالئم موقعفي  حاضنة األعمال تنشأسات الجيدة من سلوفينيا، يجب أن كما تعلمنا من الممار

لمدينة ا في موقع مركزيفي  إقامتها أن يتم ذلك ينطوي علىوقد إليها.  الوصول لناسبحيث يسهل على ا

 ( بحاضنة األعمال.من جانب المحتوى) أصال ولها ارتباطأو في منشأة قائمة 

 الشراكات  4.4

ساء إلروطريقة جيدة  ،حاضنة األعمالل نجاحالمفتاح ات مع أصحاب المصلحة المعنيين الشراكتعتبر 

عدد  زادكلما ال سيما مع الشباب. و المحلي،مع المجتمع  بناء الثقة، فضال عن لها حتراماالالشرعية و

من  المحافظةوتضطلع . هانجاحفرص  زادت ،داعمين لهات وأصحاب المصلحة الاألشخاص والمؤسسا

 .حاضنةلعمل ال من الداعمينربط أصحاب المصلحة بشبكة في  دور هامبجانبها 
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لشراكة اد يحدت يةاالتفاق. ويتعين على خلق الروابط بشكل رسميطريقة جيدة ل ات الشراكةياتفاقتعد 

لشراكة بين احيث أن ، والدعم العيني )والموظفين خبرةبال رفدالدعم المالي، وال من ناحيةبوضوح ــ سواء 

حاد(. ويمكن التبا الخاص حيزالم استخدبا تقومس األخيرة الحاضنة قائمة بالفعل ألناتحاد رجال األعمال و

مبلغ ال تتضمن أيضاو للحاضنة، ةالشريكالجهة برع بها تتالتي سعدد الساعات على  يةمل االتفاقتشتأن 

 ور فيدات ياالتفاق ولهذهوما إلى ذلك.  ،المشاركين ، واألشخاصحددإطار زمني م ضمن المقدم يالمال

 في المستقبل.حاضنة ال استدامة

 

 شراكة مع المؤسسات التالية: بعقدنوصي حاضنة األعمال في البصرة 

 وغيرها من الجامعات في محافظة البصرة( جامعة البصرة( 

عة من الوصول إلى مجمو ويمكن لحاضنة األعمالبالنفع المتبادل.  لشراكات مع الجامعاتتعود ا

اضنات، لمستخدمي الحكمرشدين  العملالمعلمين( الذين يمكنهم و ،الجامعيين األساتذةالخبراء )

 مأفكاره وتطويرعلى االنضمام إلى الحاضنة  طالب المشاريعتشجيع في حين تستطيع الجامعة 

لجامعة ا)تحديد األفراد في  بوضوح نيالشريك تعاونآلية  يدحدت ن. ومن األهمية بمكابشكل أفضل

 .(على دعم رسمي من قيادة الجامعةحصولهم  فضلمن األو خبراتهم،سيقدمون الذين 

 

 مراكز التدريب المهني 
ذلك و ،حتضانأفضل السبل لتطوير برامج اال حولتقديم المشورة  لمراكز التدريب المهني يمكن

ية الخطوة التالكالحاضنة  وقد يأتي دورياجات السوق والشباب على حد سواء. حتلمعرفتها با

 فكارلديهم أو هذه المراكز الذين يمتلكون العقلية للعمل في مجال األعمال الريادية طالببالنسبة ل

 تطويرها. غبون فيير

 

  مؤسسات تعليمية أخرى 

ارس وكذلك المد والثانوية،والمدارس االبتدائية والمتوسطة  المهني،مراكز التدريب ل ينبغي

لطالب لتالميذ واا بإمكانشراكة مع الحاضنة. و عقد، يةلتعليماية وغيرها من المؤسسات التجار

 ء.فريق من الخبرامع  تواصلحيث توفر لهم إمكانية الفي حاضنة األعمال،  فعالياتحضور ال

 

  الشركات المحلية 

يمكن نجاح حاضنة األعمال. ومن أجل الُمشغلين الهامين  البصرة منفي  لعاملةالشركات اتعد 

 – قائمةشركات الناشئة والشركات الال اتجتماععقد امشتركا ل أن تكون أيضا مكانا حاضنةلل

 لبناء المجتمع. هامة التعاون أداةويعتبر . نوعهاعن  ف النظررصب

 

  الشركات الدولية القائمة و/أو العاملة في البصرة 

   التي يمكنها ،فيها العديد من الشركات الدولية الكبرىوجود  البصرة إلى المعلومات عنتشير 

 على النحو األمثل، وذلك بهاالخاصة  توريدسالسل السين تحالمالية، و منحدعم الحاضنة بالمال/ال

. وبهذه خدمي الحاضنة اآلخرين من معارف ومهاراتمستو الشركات الناشئةالستفادة مما لدى با

 أيتحظى  ذلك،وباإلضافة إلى  .تقديم بعض الدعم للمجتمع المحلي للشركات الطريقة، يمكن

كبيرة.  بأهميةخدمات للشركات الدولية اللمنتجات و/أو ا توردالتي محلية الشركات من ال شركة
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 ىعملياتها عل ضمن مإدراجه مما يتطلب ،حاضنة أعمال البصرةل الفعليين شركاءبمثابة التعتبر و

 الممكنة. صعدةاألجميع 

 

  المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني 

 ليونالسكان المحؤسسها ويشغلها التي ي المدني المجتمع ومنظمات الحكومية غير المنظماتتعد 

الكثير  ظماتهذه المن تمتلكالتعاون. وتعزيز و الثقة،بناء و المحلية،ناء المجتمعات بل هامةوسيلة 

ة المساح أن توفر لها للحاضنة يمكنوالمحلي. المجتمع  مباشرة عن احتياجاتمن المعارف ال

 وتبادل المعلومات والمعارف وما إلى ذلك. إلقامة الفعاليات

 

  المنظمات الدولية غير الحكومية 

ولي الحصول على الدعم المالي الد بفضل قدرتها على الهامين شركاءال المنظمات من تعد هذه

التنمية  من مراحل األولىمرحلة الفي  داعمينشبكة ال ضمن وادراجهاالخبراء في ميدان التنمية. و

 .في المستقبل دعم الخبراءلدعم المالي والحصول على ا هو بمثابة الخطوة األولى من أجل

 

 لمحلية الحكومة ا 

ول على ، لذا فمن المهم الحصمن حاضنة األعمالاالستفادة  المختلفة هامستوياتللحكومة بيمكن 

 دعمها.

 

 المستفيدون المستهدفون والمستخدمون النهائيون  4.5

يحين ما سيساعدك عند النهائي،المستخدم أي ، عمالالذي تريده في حاضنة األ حديد الشخص/الفردتإن 

التي  اتالقيم والصف كعتبارلذا ضع في ا. من المتقدين عدد قليل ختيارال االلتحاقطلبات وقت مراجعة 

 - المساواة بين الجنسينموضوع خذ بحسبانك و ،الحاضنة سيستخدمون شخاص الذينفي األ تبحث عنها

 خدمينستأيضا السعي الحثيث لضمان التوازن بين المعليك بل  ،الخدمات عمل فقط على تقديمت أال عليك

 فريق اإلدارة على حد سواء.و

لمالي، عندما التشاركي امنحى أوال من خالل تنفيذ ال :النهائيين خدمينتحديد المست في إطار مشروعناسيتم 

ستهدفة المجموعة المفي أعضاء م وه ب،من الشباعينة مجموعة مل هالموج   يتم تحديد عناوين المسابقات

 .مستقبال هاخدمات مندون المستفيأعمال البصرة وحاضنة ل

ب في من الشبا معينةاختيار مجموعة المستحسن ، من ريادة األعمالوبغية النجاح في دعم الشباب في 

مثل دمات ختوفير ) المجموعة احتياجاتمع  حاضنةالبداية. ومن المهم أن تتطابق الخدمات التي تقدمها ال

 لك(.واالستشارات القانونية وما إلى ذ اإلنترنت،ودورات التسويق عبر  األعمال،خطط  تطويرمجال 

. االعتبارب الجنسين بين المساواةأخذ موضوع  األعمال لحاضنة النهائيين المستخدمين اختيار عندينبغي و

 لمنزل،ا من التجارية أعمالهن يدرن اللواتي الحرة، باألعمال الضالعات للنساء مساحة آمنة إن توفير

 فكارهن،أ تطوير حيث يمكنهن ،ممتازة تجارية أفكار لديهن ممن العمل عن العاطالت وللشابات ولألمهات،

ضمان ل يةاألساس األمور من، يعد المطاف نهاية في لآلخرين العمل فرص وتوفير التجارية، أعمالهن وبدء

 طويل.على المدى ال والنجاح الستدامةا
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 بناء المجتمع المحلي  4.6

بناء  يمما يساعد ف –الشركات الناشئة  احتضانفضال عن  ،مساحة للعمل المشتركيمكن أيضا توفير 

 فإن ر سابقا،ذُكوكما  ولماذا؟من يستطيع استخدام المكان . في أفكارهم مجتمع من األشخاص المتشابهين

اليات الفعتنظيم من الحاضنات ب العديدبدأت لقد نجاح الحاضنة.  سيزيد من فرص بناء المجتمع المحلي

ستمرار حافظ على االمحلي هو من المجتمع ولمجتمع المحلي مع الحاضنة. ا تواصل حفزتالتي  المجانية

لمثيرة لالهتمام، من الشركات ا الكثيرفيه تتعايش الذي  مكانال ن غدتمنذ أاهتمام الناس بما تقدمه الحاضنة 

 الخدمات.على  حصولال هايمكنوتساعد بعضها البعض، حيث و

 

 الخدمات المقدمة  4.7

 ل ال الحصر:على سبيل المثاما يلي  أو توفير يمكن لها تقديمحاضنة العمل للمستخدمين؟  هستقدمالذي  ما

 

 بنية كهرباء وإنترنت و خدمات موثوقة من تتوفر فيها مل مشتركة حيثمساحات ع 

 (،المكتبية وما إلى ذلك تجهيزات)الالتحتية األساسية        

 حتضانبرامج اال 

  بالتمويلمعلومات المتعلقة 

 مساعدة القانونية واإلدارية 

 وما إلى ،والتعامل مع الضرائب ،مشروع تجاري إقامةمساعدة في معلومات و   

 ذلك       

 ن(لم  و من الفعاليات نوع)أي  فعالياتال 

  استخدام عمل علىدارس المحلية )الالملكل من الطالب وتالميذ  أنشطة صيفيةبرامج  

 المساحة قدر اإلمكان(      

 وصول أنشطة عمل على )ال حتضانوبرامج االفعاليات، و اإلنترنت، عبر دورات 

 (الحاضنة الحضور إلى هيمكن والذي الالحاضنة إلى جمهور واسع 

 

.  األعمال ةحاضن ستقدمها التي الخدمات تحديد عند النقاش من جزءا الجنسين بين المساواة تكون أن ينبغي

 معلوماتلاالحاضنة من  التي تقدمها لخدماتوصولهن ل فإن ولذلك مختلفة، تحديات رياديات األعمال تواجه

 بالغ مر، ألكذ إلى وما هذه الفعاليات فيه تنظم الذي الوقت مراعاة مع اإلنترنت،عبر  والبرامج الدوراتو

 .ينالمحتمل المستخدمين جميع قامت باستيعاب إذا إال النجاح األعمال حاضنةل يمكن وال. األهمية

 

 التمويل  4.8

يفضل أن لذا لي. ق االستدامة واالستقالل الماتحقيإزاء  تحدياتالأحد أكبر  مدالتمويل طويل األعادة يعتبر 

تحقيق  نحو يارفريق اإلدالتوجيه  في الخطة الماليةستساعد و. متنوعا قدر اإلمكانضنة الحا تمويليكون 

 .ذلك
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  :مصادر التمويل المحتملة

 المالية مساهمات المستخدمين 

 شهرية/أسبوعية/يومية رسوم دفع الناشئة شركاتولل المشترك العملمساحات  لمستخدمي يمكن

 .االحتضان خالل فترة مدعومة

 

  الحكومة اإلقليمية /الحكومة المحلية 

 ومساحات مكتبية، تجهيزات) عينا   أو ماليا   الحاضنة دعم ضمن مستوياتها المختلفة حكومةلل يمكن

 .ممكنة قةطري بأفضليقدم هذا الدعم  أن من المهمو ،واالستفادة مما توفره (ذلك إلى وما إضافية،

 

  )التبرعات )الشركات المحلية والدولية 

 الحاضنة دعم ،البصرة في تعمل التي الكبرى الدولية الشركات سيما وال الشركات، تستطيع

 اإلدارة موظفيرواتب  لتغطية الالزمة األموال تأمين على تفاقال ويمكن. مالية بتبرعات

 .األمد طويل دعم توفير العامة التكاليفو

 

  العطاءات المحلية والدولية 

 تكون أن يمكن على وجه الخصوص الدولية اإلنمائية المنظمات من عطاءات لتقديم الدعوات

 وعالمشر أن على ودليال واضحة رؤية العطاءات عادة وجود تتطلبو تمويل.لل الرئيسي المصدر

 .فعليا إيجابية نتائج قد حقق أو كبيرة إمكانات ينطوي على

تعتبر  ، حيثاألهمية بالغ ا  أمريعد  مستدامة مالية خطة وضعفإن  التمويل، مصدر عن النظر وبغض

تغطية ت آليا تتضمن وعليها أن .عند جمع األموال اإلداري فريقال به يهتدي الذي ضوءال بمثابةالخطة 

 سواء - ماتالحكو من المحتمل والتمويل ،المستخدمين من المتوقعة المالية والمساهمات العامة، التكاليف

 برنامج مثل ةاإلنمائي والبرامج ،المنظمات الدولية غير الحكومية عبر الخارجية أو اإلقليمية أو المحلية

 .اوغيره اإلنمائي المتحدة األمم

 

 إدارة حاضنة األعمال .5

 

 يمتازحيث . سةبسال ر شؤونهاوتسيي اليومية هاعمليات إدارة نعي  المُ  حاضنة األعمال إدارة فريق يتولى

 المصلحة أصحاب مع جديدة عالقاتويسعون إلقامة  من المعارف، شبكات لديهمو ،بالمهنية القائمون عليها

 .المعنيين

 ألعمالا مجال في واسعةال خبرةال ذوي واألشخاص الدعم شبكة من االستفادة األعمال لحاضنة ويمكن

 هايمكنو. الخبراءخارجي يضم مجموعة من  فريقدعم من الستفادة وا ،مجال ما في لديهم الخبرة أو/و

 مجلس مثل ية،الفن والخبرة المشورةتوفير  من خالل اإلداري فريقال تساعد هيئاتعدة ا الحق نشأتُ  أن أيضا

 .المديرين/المستشارين

 تمثيل من الفريق اختيار عند تأكداليجب  لذلك ،أمام الناس األعمال حاضنة" اجهةو" هو اإلدارة فريق

لهم  الفرصة في الحاضنة، وإتاحة الشباب رواد األعمال/قبول مختلف األشخاص شأنه مما من. الجنسين

 .امنه لحصول على خدماتها واالستفادةل
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 المساواة بين الجنسين  .6
 

 ،هاماتخدالحصول على  أو األعمال، حاضنةوصول األفراد ل في ليس له تأثير الجنس أنالعمل على ضمان 

على  اضنةوالحالمستخدمين  من كل نجاح في كبير إيجابي تأثيرسيكون له  ،القيادية مراكزهال الوصول أو

  .المدى الطويل

 قفريال وبين أعضاء النهائيين المستخدمين بين التوازن تحقيق إلى األعمال حاضنة تسعى أن يجب

 عند تنوعال تشجيعلها  وينبغي. األشخاص المختلفين من مجموعةها تحتاج التي الخدماتوتوفير  اإلداري،

 وداعمة يجابيةإ بيئة تهيئة في هماسيسمما  .اليوميةعملياتها  في والخبراء المرشدين وإشراك الشراكات بناء

 .لعملا عن العاطلين البصرة لشباب وظائف توفير من يتمكنوا أن آملين ،المستقبل في األعمال ألصحاب

 سينالجن كال حاجات تعكس أن النهائيين للمستخدمين المقدمة الخدمات على يتعين مماثل، نحو وعلى

 إلى ةبسهول الوصول من ذوو االحتياجات الخاصة يتمكن أن البد المثال، سبيل على) المهمشة والفئات

 (.حاضنة األعمال

 

 النموذج/التحقققائمة  .7
 

 (.واحدة جملة في البصرة أعمال حاضنة رؤية كتابة يرجى) الرؤية 

  على طريقة األهدافصياغة S.M.A.R.T 

 (.ضافةاإل يرجى) القانوني الوضع 

 (كاملةال معلوماتال إضافة يرجى) البصرة في األعمال رجال اتحاد - الموقع 

 وضع عالمة بجانبو على حدة المنظماتاسم كل منظمة من  وضع يرجى) :الشراكات  

 (.تعاون يةاتفاق على معها التوقيع سيتم/تم التياسم المنظمة                 

o (المثال سبيل على) البصرة جامعة 

o  ( .المنظمات المحددةمراكز التدريب المهني )يرجى وضع أسماء 

o (.المحددة المنظمات)يرجى وضع أسماء  المحلية الشركات 

o (.المحددة المنظماتيرجى وضع أسماء ) الدولية الشركات 

o (.المنظمات المحددةيرجى وضع أسماء الدولية غير الحكومية ) المنظمات 

o ( المنظمات المحددةيرجى وضع أسماء منظمات المجتمع المدني.) 

o  واألشخاص واإلدارات المنظماتيرجى وضع أسماء ) المحلية الحكومة 

 (.المحددين

o آخرون 
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 لتفصيل؛با)يرجى تحديد المجموعة المستهدفة  مستفيدين المستهدفينال/تخدمتحديد المس 

 (.وما إلى ذلك ،التجارية األعمال، والتعليم ستوىوم الشباب،تحيد فئة 

 (.بذلك للقيام طرق 3 )أضف بناء المجتمع المحلي 

 يرجى تحديد الخدمات وفقا الحتياجات مجموعتكم المستهدفة الخدمات المقدمة(.) 

 عمل حاضنة أعماللاألولى  الخمسة)يرجى وضع خطة مالية للسنوات  يةالخطة المال 

 (.ستفيد منهاتراج جميع الموارد المالية التي سالبصرة. يرجى إد

 وتحديد مجموعة خارجية من )يرجى تسمية أعضاء فريق اإلدارة  اإلدارة

 (.الخبراء/داعمينال
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