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تنم ة منظومة ر ادة اﻷعمال
دورة  Shirakaللتط ر المه
تدعو دولة هولندا ﻣوظفي الخدﻣة المدنية ورواد اﻷعمال ﻣﻦ
الجزائﺮ و ﻣﺼﺮ للتقدم ﻣﻦ أجل المشاركة في دورة التنمية
المهنية في تنمية ﻣنظوﻣة ريادة اﻷعمال.
الهدف ﻣﻦ الدورة هو تعزيز التبادل بيﻦ بيﻦ ﻣوظفي الخدﻣة
المدنية العاﻣلون في ﻣجال التنمية اﻹقتصادية والتوظيف و رواد
اﻷعمال .والهدف اﻷساسي هو تمكيﻦ ﻣوظفيﻦ الخدﻣة المدنية و
رواد اﻷعمال بمهارات أساسية لتسهيل و تنمية بيئة ﻣواتية لريادة
اﻻعمال.
دورة تنمية ﻣنظوﻣة ريادة اﻷعمال ٢٠٢١
تحفز بيئة اﻷعمال إيجابية إنشاء أعمال تجارية جديدة ولها أهمية
كبيرة للتنمية اﻻقتصادية في ﻣنطقة الشرق اﻷوسط وشمال
إفريقيا .تلعب الحكوﻣة دورًا ﻣه ً
ما في خلق تحفيز نظام ﻣواتي
لﻸعمال  .يجب أوﻻ ً وقبل كل شيء ضمان وجود البنية التحتية
اﻷساسية  ،ﻣثل سهولة الوصول إلى المدن والمناطق  ،وكفالة
جودة التعليم  ،و ﻣرافق ﻣثل الكهرباء واﻹنترنت  .باﻹضافة إلى
ذلك  ،يجب عليها تطوير سياسات ﻣستهدفة لرواد اﻷعمال
والشركات الناشئة  ،ﻣﻦ خﻼل التشريعات واللوائح  ،والوصول إلى
المعرفة و الرأس المال  ،وإنشاء الشبكات  ،وتسهيل اﻹسكان ،
وحوافز )المالية( .يجب أن يستند هذا الدعم على رؤية
واستراتيجية واضحة يتم وضعها بالتشاور ﻣع ﻣختلف أصحاب
المصلحة.
اﻷهداف التعليمية
يهدف البرناﻣج إلى دعم المشاركيﻦ في بناء هذه البيئة
التمكينية لرواد اﻷعمال .يهدف إلى تحقيق النتائج التالية:
• فهم أهمية ريادة اﻷعمال للمجتمع واﻷفراد
• تحديد تأثيرات السياسة )الوطنية( على رواد اﻷعمال والشركات
الناشئة
• رؤية أفضل ﻷدوار ﻣختلف أصحاب المصلحة في النظام البيئي
وكيف يمكنهم العمل ﻣ ًعا بشكل أفضل

• فهم المكونات الﻼزﻣة لنظام ﻣواتي جيد والتدخﻼت الممكنة
لتحقيقها.
• تطوير و تنفيذ خطط عمل لتحفيز رواد اﻷعمال في ﻣا بعد
عودتهم ﻣﻦ الدورة
•تنمية شبكة بيﻦ المشاركيﻦ والمدربيﻦ والمتخصصيﻦ لتبادل
المعرفة والنصائح واﻷفكار لتحفيز ريادة اﻷعمال
تقسيم الدورة وﻣحتواها
يمتد البرناﻣج على  1.5سنة  .يتكون ﻣﻦ ﻣجموعة ﻣﻦ
الدورات التدريبية في بلدك )الجزائر وﻣصر( وفي هولندا.
في الفترة بيﻦ دورة وأخرى ،ﻣﻦ المتوقع أن يعمل
المشاركون على تطوير وتنفيذ خطط العمل.
 المﺮحلة اﻷولى :تدريب ليوم واحد في بلدان
المشاركيﻦ يهدف إلى رسم خرائط للنظام البيئي لرواد
اﻷعمال.
 المﺮحلة الثانية :تدريب لمدة أسبوع في بلدان
المشاركيﻦ .سيقوم المشاركون بفحص النظم البيئية
لريادة اﻷعمال في بلدهم  ،كما سيقوﻣون بزيارة
أصحاب المصلحة المحلييﻦ المعنييﻦ  ،والبدء في
صياغة خطة عمل لتعزيز النظام البيئي لرواد اﻷعمال.
 المﺮحلة الثالثة :ثﻼثة أشهر لتطوير خطط العمل بدعم
وتوجيه ﻣﻦ المدربيﻦ والخبراء
 المﺮحلة الﺮابعة :تدريب لمدة أسبوع في هولندا ،
سيزور المشاركون خﻼله العديد ﻣﻦ المؤسسات
الهولندية في ﻣجال ريادة اﻷعمال وسيضعون اللمسات
اﻷخيرة على خطط العمل الخاصة بهم.
 المﺮحلة الخاﻣسة :ستة أشهر لتنفيذ خطط العمل.
ﻣع تدريب و توجيه ﻣﻦ المدربيﻦ و الخبراء
 المﺮحلة السادسة :سيقدم المشاركون نتائج خطط
العمل في حضور السفارة الهولندية وأصحاب المصلحة
اﻵخريﻦ ذوي الصلة

التواريخ والموقع واللغة
التدريبات في بﻼدكم
 25-21نوفمبر  - 2021الجزائر
 28نوفمبر  2 -ديسمبر  – 2021ﻣصر
التدريب في هولندا
ﻣارس ) 2022يتم تحديده ﻻح ًقا(  ،ﻻهاي  ،هولند
تُقدم الدورات باللغة اﻹنجليزية ،وتتوفر ترجمة لها باللغة
العربية
يجب أن يلتزم المشاركون بحضور كﻼ الجزأيﻦ بالكاﻣل .بعد
استكمال الدورة ،سوف يتلقى المشاركون شهادة

لتقديم الطلب ،يتعيﻦ عليك أوﻻ ً إنشاء حساب يتيح لك ﻣلء استمارة التقديم
عبر اﻹنترنت .انتقل إلى ﻣوقع الويب http://www.shiraka.nl
انقر على "تسجيل" ثم انتقل إلى ] .[Ecosystem for Entrepreneurs 2021
انقر على "تقديم  ".يتوجب عليك إدخال عنوان البريد اﻻلكتروني الخاص; fبك
باﻹضافة إلى كلمة السر .إذا لم تنشﺊ حساب ﻣﻦ قبل ،فعليك أن تنقر على
"تسجيل" وإدخال المعلوﻣات المطلوبة .اضغط على "تسجيل" وبعدها
سيصلك بريد طلب التأكيد .بعد التأكد ﻣﻦ عنوانك اﻻلكتروني ،حسابك
سيكون جاهزاً.
تابع تسجيل الدخول وإدخال كافة المعلوﻣات المطلوبة إلى استمارة الطلب
الخاصة ب ] .[Ecosystem for Entrepreneurs 2021
انتبه لحفﻆ المعلوﻣات وعندها يكون الطلب قد اكتمل بنجاح .سيصلك بريد
لتأكيد التقديم.

ﻣعاييﺮ التأهل هي:


التكاليف والرسوم
ستتكفل الحكوﻣة الهولندية بجميع التكاليف المتعلقة بالدورة.
وهذا يشمل السفر الدولي  ،والطعام واﻹقاﻣة  ،والتأشيرة
والتأﻣيﻦ  ،والرسوم الدراسية للدورة.
يتحمل كافة المتقدﻣيﻦ ﻣسؤولية التنظيم وتكاليف اﻻنتقال إلى
المطار في بلدانهم .وسيتعيﻦ على المشاركيﻦ المغادريﻦ ﻣﻦ
ﻣطار دولي خارج بلدهم ،تغطية تكاليف السفر المحلية
بأنفسهم وسيتم تعويضهم عﻦ الجزء الدولي ﻣﻦ رحلتهم
يتحمل كافة المتقدﻣيﻦ أيضاً ﻣسؤلية تنظيم وتقديم طلب
التأشيرة )(visa
وفي حالة عدم الحضور أو اﻹلغاء في غضون أربعة أسابيع ﻣﻦ
بدء الجزء اﻷول ﻣﻦ التدريب ،يحق للمنظمة المطالبة بكافة
التكاليف المتكبدة ﻣﻦ قبل المشاركيﻦ.
الطلب
يجب تقديم الطلبات عبر اﻹنترنت قبل ٩أغسطس٢٠٢١






الفحص اﻹداري .تلقي الطلبات التي تستوفي جميع
البيانات قبل الموعد النهائي.
ﻣطابقة المنصب الوظيفي وأهداف التعلم بموضوعات
الدورة والدافع وراء الرغبة في تلقيها.
خبرة تتراوح بيﻦ  5و 10سنوات ﻣﻦ العمل في
الخدﻣة المدنية في ﻣجال ذو عﻼقة بالموضوع
يجب أن يكون المشاركون راغبيﻦ وقادريﻦ على إتاحة
الوقت للمشاركة أوﻻ ً في جميع اﻷنشطة التدريبية و
ثانياً لتطوير وتنفيذ خطط العمل
عدم المشاركة فيما ﻣضى في براﻣج  Shirakaأو
 Matra-Southالتدريبية اﻷخرى.

نحث العاﻣﻼت في الخدﻣة المدنية على تقديم الطلبات
فنحﻦ نشجع دوﻣاً التنوع بيﻦ المشاركيﻦ .هناك 10
ﻣكانًا ﻣتا ً
حا سيتم توزيعها بالتساوي بيﻦ الدول المدعوة
للمشاركة .سيتم اختيار اثنين ﻣﻦ رواد اﻷعمال لكل
دولة .إلمام اللغة اﻹنجليزية ﻣيزة إضافية.
بﺮناﻣﺞ  Shirakaالتدريبي
ُتق ﱠدم هذه الدورة في إطار برناﻣج  ،Shirakaوهي إحدى
ﻣبادرات وزارة الخارجية الهولندية .و ُيجسد برناﻣج Shiraka
الجهود الهولندية الثنائية ال ُ
مكرسة للمشاركة في إحداث
التنمية السياسية في ﻣنطقة الشرق اﻷوسط وشمال
إفريقيا .فمﻦ خﻼل هذا البرناﻣج ،تهدف وزارة الخارجية
الهولندية لمحاكاة ودعم عملية التحول المستدام في
ﻣنطقة الشرق اﻷوسط وشمال إفريقيا وتعزيز أواصر الصلة
بيﻦ هولندا والدول المستهدفة.
.

.

ﻣعلوﻣات إضافية
) IO@rvo.nlلطرح اﻷسئلة المتعلقة بالتسجيل والموقع الكتروني(؛
]) [info@thehagueacademy.comلطرح اﻷسئلة المتعلقة بالدورة(
یأتي برناﻣج  Shirakaتدریبي ضمﻦ ﻣبادرات وزارة الخارجية الهولندیة .قسم
ریادة اﻷعمال الدولية وتتولى وحدة المشاریع والمهام الدولية والتوفيق بوكالة
الهولندیة للمؤسسات تنفيذ برناﻣج  Shirakaالتدریبي .بينما تتولى أكادیمية
ﻻهاي للحكم المحلي تنظيم دورة التنمية المهنية.
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