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 تمهيد
 

 ،في التحديث والتطوير -حفظه اهلل-بن الحسين اعبداهلل الثاني  الملك الهاشمية تحقيقًا لرؤى صاحب الجاللة 
ألردنية لتطوير المشاريع ا قامت المؤسسة ،تنتهجه حكومة المملكة األردنية الهاشميةالذي  يستراتيجاإلواستمرارًا لنهج التخطيط 

بإعداد  بالتعاون مع الشركاء من القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني والجهات الدولية المانحة االقتصادية
والتي تسعى من  ،6161 – 6102 لريادة األعمال وتنمية المشاريع متناهية الصغروالصغيرة والمتوسطة الوطنية ّيةستراتيجاإل

ة على المستويين إحداث نقلة نوعيّ والتي تهدف إلى  6162وثيقة رؤية األردن في تنفيذ حكومة دعم جهود ال خاللها إلى
 في المملكة. االجتماعيو  االقتصادي

دخول مشاريع جديدة مبتدئة،  حفيزتعزيز خلق فرص العمل وتوليد الدخل من خالل تية إلى ستراتيجتهدف هذه اإلو 
حيث  .ونموها لرفع مساهمة هذا القطاع في االقتصاد األردني ية الصغر والصغيرة والمتوسطةوتحسين أداء المشاريع متناه

على: تعزيز ثقافة ريادة األعمال، وتخفيف العبء القانوني والتنظيمي لتعزيز دخول المشاريع  يية بشكل رئيسستراتيجترّكز اإل
زيز قدرة األردنيين للبدء بمشاريع جديدة ذات قيمة مضافة عالية الجديدة والتوسع في المشاريع الصغيرة والمتوسطة القائمة، وتع

مكانيات لخلق فرص العمل، وتحسين استدامة المشاريع في المراحل المبكرة وتنمية إمكانياتها من خالل تقديم دعم ما بعد  وا 
على تحسين اإلنتاجية والقدرة التأسيس، وتعزيز قدرة المشاريع الصغيرة والمتوسطة القائمة )الشركات الصغيرة والمتوسطة( 

التنافسية، واالنفتاح على المستوى الدولي وخلق فرص العمل ومسارات النمو، وتعزيز نسبة أعلى لتلك القادرة على النمو السريع 
 .من المشاريع اإلبداعية، وضمان حصول جميع هذه المشاريع على الموارد المالية الالزمة لالنطالق والتطوير

عدد  في ريادي أقوى، وزيادة أردني مجتمع خلق إلى -بشكل كامل تنفيذهاتم في حال - يةستراتيجاإل تؤدي هذهو 
زيادة و  والصغيرة والمتوسطة، لمشاريع متناهية الصغرمن اأعلى  عددأصحاب المشاريع الجديدة والمبتدئة المستدامة، و 

 .الوطني لالقتصاد، وتحقيق قيمة مضافة العمالة األردنية تشغيلفي ا مساهمته

وفي الختام أتقدم بالشكر إلى جميع الشركاء من القطاع الخاص والعام ومؤسسات المجتمع المدني الذين ساهموا في 
وفقنا اهلل  .إعداد هذه الوثيقة، والشكر الموصول إلى مجلس إدارة المؤسسة األردنية لتطوير المشاريع االقتصادية ووموظفيها

 ظل الراية الهاشمية.جميعًا لخدمة وطننا الغالي في 

 ناء العايديه
 التنفيذيالمديا                                                     

 المؤتستسة األادنية لتطويا المشاايع االقتصادية 
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 ومبادئها التوجيهية ّيةتستااتيجاإلمنهجية إعداد 
 

وذلك من خالل ورشات العمل المكثفة  ؛يع المراحلمبدأ التشاركية في جمعلى  يةستراتيجهذه اإل في إعداد تم االعتماد
كما تم  .في القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني والجهات الدولية العاملة في المملكةواللقاءات مع الشركاء 

د ن التخطيط الجيّ أبيماننا وإل ية ومحاورها وأهدافها ومشاريعها المقترحة.ستراتيجتنظيم مؤتمر وطني موّسع لمناقشة إطار اإل
على إجراء  ّيةستراتيجاإلعملية إعداد ، ركزت المملكة االقتصادية واالجتماعية والسياسيةبيئة يعتمد على التحليل العميق ل

 لقطاع ريادة األعمال والمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، المناسبة باستخدام أدوات التحليل التحليل العلمي المكثف
( منهجية إعداد 0يوضح الشكل رقم )حيث  .دول األخرى في المنطقة والعالمال الممارسات الفضلى المتبعة في نة معوالمقار 

 تناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.االستراتجية الوطنية لريادة األعمال وتنمية المشاريع م

 ة التالية:وعند إعداد هذه االسترتيجية، تم األخذ بعين االعتبار المبادئ التوجيهي 

 .6162ية الوطنية للمملكة وخصوصًا رؤية األردن ستراتيجالتوافق مع التوجهات اإل 

التشاركية في اإلعداد والتخطيط والتنفيذ مع القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني والجهات الدولية  
 والمانحة.

قها، في مجال تعزيز روح المبادرة وتشجيع إنشاء السعي لتحقيق التوازن في التنمية بين محافظات المملكة ومناط 
طالق البرامج والخدمات ومراكز تطوير المشاريع التي تعمل في هذه القطاع  .المشاريع وا 

شمول المشاريع متناهية الصغر )الميكروية( والصغيرة والمتوسطة في جميع القطاعات االقتصادية ودون إعطاء أي  
 أفضلية لقطاع دون غيره.

والبناء على البنية التحتية القائمة في مجال دعم المشاريع االقتصادية، وتحسين التنسيق بين الشركاء،  التطوير 
 .وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمشاريع في هذا القطاع

 ية.ستراتيجوضوح األدوار والمسؤوليات للشركاء في عملية تنفيذ خطة العمل المنبثقة عن اإل 

 ية.ستراتيجية ورصد مؤشرات األداء، وتقييم األثر الخاص عن تنفيذ خطة عمل اإلستراتيجمتابعة تنفيذ اإل 
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 0202 - 0216ّية تستااتيج: منهجية إعداد اإل1الشكل اقم 
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 لمشاايع متناهية الصغا والصغياة والمتوتسطةالفئات المتستهدفة: ا
 

اسب الجميع" ليس كافيًا لالستجابة الحتياجات ومتطلبات ريادّيي األعمال ية أن نهج "حجم واحد ينستراتيجتدرك اإل
ز التميي الضروري فإن منوأصحاب المشاريع متناهية الصغر )الميكروية( والصغيرة والمتوسطة في مراحل نموها المختلفة. لذا 

ختلفة، ابتداء من تكوين فكرة المشروع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة خالل مراحل نموها الم بين احتياجات المشاريع
 رّكزمرورًا بنشوؤها وحتى نضوج المشروع كمنشأة اقتصادية قائمة وقادرة على الوصول إلى األسواق االقليمية والدولية. كما ت

ة الفكرية والتي تعتمد على االبتكار وتطوير الملكي المشاريع الصغيرة والمتوسطة ذات فرص النمو المتسارععلى ية ستراتيجاإل
% لمدة ثالث 61أو عدد العاملين بنسبة ال تقل عن  و/أو المبيعات السنوية والتقنية العالية، وتحقق نموًا سنويًا في اإليرادات

 سنوات متتالية.
 
قطاع المشاريع متناهية الصغر  ضمنأربع فئات مختلفة  تطويروخطتها التنفيذية المنبثقة عنها  يةستراتيجتستهدف اإل لذلك

 :الصغيرة والمتوسطة، هي التاليةو 
  الرياديون الجدد 
 المشاريع الناشئة 
 المشاريع الصغيرة والمتوسطة 
 ذات فرص النمو المتسارع  االبداعية المشاريع الصغيرة والمتوسطة 

 
لضروري الصغر والصغيرة والمتوسطة فإنه من اية الوطنية لريادة األعمال وتنمية المشاريع متناهية ستراتيجولغايات اإل

د لكلٍّ من المشروع متناهي الصغر )الميكروي(، والمشروع الصغير، والمشروع المتوسط. واستنادًا إلى ما  وضع تعريف موحَّ
تواَفَر من بيانات عن المشاريع االقتصادية في األردن، فإنه يوصى بتطبيق معيارين للتعريف هما: عدد العاملين الدائمين وحجم 

ات السنوية، حيث أن هذين المعيارين هما من أكثر المعايير استخدامًا لتحديد فئات هذه المشاريع، لسهولة اإليرادات و/أو المبيع
توفر البيانات حولها وسهولة الحصول عليها. ولذلك تمت مراجعة التعريفات المتعددة والمعتمدة من قبل الجهات الحكومية ذات 

 :توافق عليها مع الشركاء في القطاعين العام والخاصبعد ال العالقة، وتم اقتراح التعريفات التالية
 

المشروع متناهي الصغر: وهو أي مشروع مسّجل يمارس نشاطًا اقتصاديًا إنتاجيًا يبلغ عدد العاملين المثبتين في  
من الخدمة أقل من خمسة عاملين وذلك وفقًا لسجالت الضمان االجتماعي أو تبلغ مبيعاته و/أو إيراداته السنوية أقل 

 .ألف دينار 011
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المشروع الصغير: وهو أي مشروع مسّجل يمارس نشاطًا اقتصاديًا يبلغ عدد العاملين المثبتين في الخدمة من خمسة  

ألف دينار  010عامل وذلك وفقًا لسجالت الضمان االجتماعي أو تبلغ مبيعاته و/أو إيراداته السنوية من  01إلى 
  إلى مليون دينار.

 
 61سط: وهو أي مشروع مسّجل يمارس نشاطًا اقتصاديًا يبلغ عدد العاملين المثبتين في الخدمة من المشروع المتو  

 2عامل وذلك وفقًا لسجالت الضمان االجتماعي أو تبلغ مبيعاته و/أو إيراداته السنوية من مليون ودينار إلى  11إلى 
 .ماليين دينار

 
الناشئة بأن تكون تلك المشاريع الجديدة المسجّلة التي لم يمِض على  تعريفًا للمشاريع ية أيضاً ستراتيجكما تقترح اإل

للمشاريع  التعريفات ضمن قانون وطني جميعأن يتم وضع ية ستراتيجتوصي اإل وباإلضافة إلى ذلك، تشغيلها أكثر من سنتين.
على أرضية  بناءً  نميتهادعمها وتة بدول أخرى في المنطقة والعالم، وذلك حتى يتم ية الصغر والصغيرة والمتوسطة أسو متناه

  .قانونية مستقرة
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 يةتستااتيجاؤية اإل

بيئة أعمال محفّزة لريادة األعمال، ونمو المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في جميع محافظات المملكة، 
 وتساهم فى توليد فرص العمل وتحقيق التنمية االقتصادية والرفاه االجتماعي في المملكة.

 

 يةتستااتيجاإل الغاية

ية بشكل أساسي إلى تعزيز خلق فرص العمل وتوليد الدخل من خالل تشجيع إنشاء مشاريع ستراتيجتهدف هذه اإل
اقتصادية مبتدئة جديدة، وتحسين األداء والنمو للمشاريع القائمة، ورفع مساهمتها في االقتصاد األردني. لذلك تعتبر الغاية 

ية هو زيادة إسهام المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي اإلجمالي من ستراتيجالرئيسية لهذه اإل
 خالل:

 %.02زيادة صافي النمو في عدد المشاريع االقتصادية المنّظمة )متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة( بنسبة  
 %. 01لة في المملكة بنسبة زيادة الحجم الثابت للعمالة في هذه المشاريع من إجمالي حجم العما 
 %.62رفع مستوى اإلنتاجية والقدرة التنافسية لهذه المشاريع بنسبة  
 % من حجم الصادرات الوطنية.22وزيادة حصتها من إجمالي حجم الصادرات الوطنية بحيث تصل إلى  

 

 يةتستااتيجاألهداف اإل

ركاء في قطاع ريادة األعمال والمشاريع متناهية ية والتشاور مع الشستراتيجبناء على وثيقة التحليل الخاصة باإل
  ية، هي:إستراتيجالصغر والصغيرة والمتوسطة، تم وضع أربعة أهداف 

 .%01زيادة معدل تكوين المشاريع الجديدة، بخاصة التي تنشئها المرأة والشباب بنسبة  
 .%61تَكرة بنسبة زيادة حصة المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، سريعة النمو والمب 
زيادة عدد المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة القائمة المستفيدة من برامج التطوير وتحسين اإلنتاجية  

 .%01في األسواق المحلية والدولية بنسبة التنافسية وتعزيز القدرة 
 .المملكة في جميع محافظاتو  منافسةتسهيل الحصول على التمويل ِبُكَلف  
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سيتم تحديد قيم األساس لمؤشرات هذه األهداف خالل السنة األولى من تنفيذ ية، ستراتيجإلطار التنفيذي لإلضمن او 
قد تم وضع النسب المستهدفة بناء على و  ية. هذاستراتيجعند تطوير اإلوذلك لعدم توفرها  الشركاءية وبالتعاون مع ستراتيجاإل

 .يةستراتيجتوى الطموح لتحقيق أهداف اإلالمجال بشكل يراعي مسفي هذا تجارب دول شبيهة 

ية الوطنية لريادة األعمال وتنمية المشاريع متناهية الصغر والصغيرة ستراتيج( اإلطار العام لإل6االشكل رقم ) ويلّخص
.ية والمحاور الست لتنفيذهاستراتيج، والذي يشمل الرؤية والغايات واألهداف اإلوالمتوسطة
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 (0202 - 0216ية الوطنية لايادة األعمال وتنمية المشاايع متناهية الصغا والصغياة والمتوتسطة )تستااتيج: إطاا اإل0الشكل اقم 
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 ّيةتستااتيجاإلالمحاوا 
 

 للمشاايع متناهية الصغا والصغياة والمتوتسطة محفّزةبيئة قانونية وتنظيمية األول:  المحوا

ين بيئة األعمال ومناخ االستثمار، إاّل أن هناك العديد من المملكة قامت بتنفيذ عدد من اإلصالحات لتحسبالرغم أن 
العقبات التنظيمية والقانونية واألعباء اإلدارية تواجه المشاريع الناشئة ومتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. وقد أظهر التحليل 

ية العديد من التحديات التي ستراتيجوالمشاورات التي أجريت مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في إطار إعداد اإل
 تواجه هذا القطاع، حيث كان أبرزها:

 .نظرًا إلجراء عدد كبير من التعديالت عليها االستثمارعدم استقرار القوانين التي تنظم  
نقص الوعي والتدريب لدى بعض العاملين في القطاع العام في عملية تفسير أحكام القوانين واألنظمة والتعليمات  

 مر الذي يؤدي إلى لإلجتهاد الذاتي من قبل الموظف العام، وبالتالي التشّدد بالتطبيق في بعض الحاالت.األ
 متطلبات الحصول على الموافقات المسبقة من الجهات الرسمية أو البلديات لغرض تسجيل األعمال. 
ن أن تسهم في تقليل الوقت عدم توفر خدمة النافذة الواحدة لتسجيل وترخيص المنشأت في المحافظات التي يمك 

 والجهد وتخفيض تكلفة عملية التسجيل والترخيص.
اشتراط تقديم ضمانات مالية للحصول على تراخيص لبعض أنواع النشاط التجاري مما يزيد العبء المالي على  

 الرياديين الجدد والمشاريع الناشئة.
 بها، مما يزيد من األعباء اإلدارية والمالية لالمتثال لها. المرتبطةوالتعليمات صعوبة فهم القوانين الضريبية واألنظمة  
وتصفية الشركات، األمر الذي قد يمنع الرياديين من الحصول على فرصة ثانية صعوبة وتعقيد إجراءات األفالس  

 لبدء مشروع اقتصادي جديد.
 

دارية على المشاريع متناهية الصغر وهنا تجدر اإلشارة إلى أن هذه التحديات القانونية تفرض تكاليف امتثال مالية  وا 
اإلدارية على الشركات مما ينعكس سلبًا على انتاجيتها. ففي دارسة أجريت في الواليات المتحدة حول تكاليف األعباء  والصغيرة

ا. الكبيرة لكل دوالر من مبيعاته % من الشركات01الصغيرة أظهرت أن هذه التكاليف تكون أعلى على هذه الشركات بنسبة 
وفي االتحاد األوروبي، أظهرت دراسة للمفوضية األوروبية أن التكلفة اإلضافية لإلجراءات اإلدارية الناتجة عن االمتثال للقوانين 

 % من الناتج المحلي اإلجمالي سنويًا. 0ر بـواألنظمة من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة األوروبية تقدّ 
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ة بيئة األعمال في المملكة لنمو المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التقارير الدولية مدى موائم بّينوت
مقارنة مع دول أخرى. ففي تقرير البنك الدولي لـسهولة ممارسة األعمال شهد أداء األردن تراجعًا كبيرًا على مدى السنوات 

( من أصل 018إلى ) 6118في العام  ( دولة082( من أصل )87السبعة األخيرة، وتغير الترتيب العالمي لألردن من )
خصوصًا تلك التي لم تتأثر عربية البلدان الويظهر هذا جليًا عند مقارنة أداء المملكة مع  ،6102دولة في العام  (071)

أن األردن بحاجة إلى  إلى وهنا يمكن االستنتاج .(0والمغرب )الشكل رقم كاإلمارات العربية المتحدة  بأحداث الربيع العربي
تسريع وتيرة اإلصالحات مقارنة مع دول أخرى وخصوصًا في المنطقة وزيادة مقدارها وعمقها إلحداث األثر اإليجابي المرغوب 

 في بيئة األعمال.  

 

 (0212 – 0221: تاتيب األادن مقاانة بالدول العابية األخاى في تقايا تسهولة ممااتسة األعمال )3الشكل اقم 

 

من الحلول  حزمةدول الناجحة في هذا المجال، اتخذت حكومات عدد من هذه الدول وبناء على دراسة تجارب ال
والتدابير لتحسين البيئة التنظيمية للمشاريع الصغيرة والجديدة مثل تبسيط إجراءات تسجيل وترخيص األعمال وقوانين اإلعسار، 

يقها طة. ومن أبرز اإلجراءات التي يمكن لألردن تطبوتطبيق خدمات النافذة الواحدة للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوس
ويشتمل هذا النهج على تقييم األثر التنظيمي العملية التشريعية في المملكة.  ومواءمته ليناسب نهج "فكر صغيرًا أواًل"هو وضع 

 الصغيرة. مشاريععلى ال للتشريعات االقتصادية قبل المضي في وضعها أو تعديلها، ودراسة ما تفرضه من أعباء إدارية ومالية
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ويضمن هذا النهج أن التشريعات االقتصادية يتم تكييفها على نحو مناسب للمشاريع الصغيرة دون زيادة غير مبررة في تكاليف 
( و"اختبار المنشآت Regulatory Impact Assessmentاالمتثال، حيث يتطلب ذلك اعتماد أدوات تقييم األثر التنظيمي )

 سطة".الصغيرة والمتو 
 

 :هذا المحوا إلىضمن  العمل يهدفتس ،بالتاليو 

تسريع وتيرة اإلصالحات المتعلقة بالبيئة القانونية والتنظيمية لخلق ظروف أكثر مالءمة للمشاريع اليافعة، وتنمية  
 المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة القائمة.

 .صادية في المملكةفي االتشريعات االقتفكر صغيرًا أواًل" اعتماد نهج " 
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 في المجتمع الايادية بناء الوعي والثقافةالثاني:  المحوا

يجابي الذي يدعم النشاط الريادي ويشّجع المغامرة من قبل فرد االتجاه االجتماعي اإلأنه مفهوم الثقافة الريادية ب يعّرف
العشرين بتمتعها بثقافة مجتمعية محّفزة لألعمال. في أواخر القرن  وازدهاراً  وتشترك الدول التي شهدت نمواً  في المجتمع. 

العوامل الحاسمة التي تحّدد اتجاهات األفراد نحو مبادرات ريادة األعمال، حيث أنها تشجع  من وتعتبر الثقافة الريادية
غيرات وابتكارات جذرية نجاز الذي يساعد في إحداث تر اإلية والتعّلم من الفشل، وتقد  السلوكيات الريادية كالمخاطرة واالستقالل

المجتمع عبر تعّلم مبادئ ريادة األعمال،  ويتطلب بناء الثقافة الريادية تشجيع ممارسة ريادة األعمال وتحفيز  في المجتمع.
   وسياسات عامة تدعم ريادة األعمال والرياديين.
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 بنظاون الى ايادة األعمال كخياا وظيفي جيد الذين (64إلى  18 البالغين األادنيين )من عمانتسبة : 4اقم الشكل 

 

ومع ذلك تعتبر الثقافة الريادية في المملكة ضعيفة، وذلك حسب ما تبّين من المشاورات واللقاءات مع الشركاء في 
ي تواجه تنمية القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، حيث اعتبروا أن ضعف الثقافة الريادية من أبرز العقبات الت

هذه الثقافة، إاّل أن دراسة مرصد الريادة العالمي  اتجاه المشاريع الناشئة ومتناهية الصغر والصغيرة. وبالرغم من صعوبة قياس
% من البالغين 71سّلطت بعض الضوء على هذا الموضوع. حيث بينت هذه الدراسة أنه بالرغم من أن  6111في العام 

تمّثل ثالث أدنى نسبة من ( بنظرون الى ريادة األعمال كخيار وظيفي جيد، إال أن هذه النسبة 20ى إل 07األردنيين )من عمر 
بين تسع دول في العالم العربي شاركت في هذه الدراسة. أما بخصوص نظرة المجتمع إلى أصحاب المشاريع الناجحة ومكانتهم 
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ة بين الدول المشاركة. كما أظهرت الدراسة أنه وبالرغم من أن ما واحترامهم من قبل المجتمع، فقد احتل األردن المرتبة الخامس
يزيد عن نصف البالغين األردنيين ُينظر إليهم على أن لديهم المعرفة والمهارات والخبرة في بدء المشاريع، إال أن األردن حّل في 

ليل من البالغين األردنيين مقارنة بالبالغين في ضافة إلى ذلك، فإن القإلهذا الجانب في المرتبة السادسة بين الدول المشاركة. وبا
  الدول العربية األخرى يرون فرصًا جيدة "لبدء عمل تجاري في األشهر الستة المقبلة". 

المعرفة  همالديأن  همااعتقاد حول بين المرأة والرجل األردنيأما بخصوص المرأة األردنية، فالصورة تظهر تفاوتًا كبيرُا 
المرأة وباإلضافة إلى ذلك، أظهرت . للرجل( %80مقابل  للمرأة %01) اقتصادي خاصة لبدء مشروع والمهارات والخبر 

 أما بخصوص الشباب%(.  06 % مقابل 08مقارنة بالرجل ) تجاه عدم البدء باألعمال تخوفًا من الفشل نسبة عاليةاألردنية 
ن أ، 6111سنة( في العام  61-02لشباب العرب )ان ع قامت بها مؤسسة غالوبفقد أظهرت دراسة استقصائية ، يناألردني

وأن في دول جامعة الدول العربية،  %(01)مقارنة مع متوسط القطاع العام من الشباب األردنيين يفّضلون العمل في  %(20)
اه دعم . هذا األمر يتطلب المزيد من االهتمام وتخصيص المزيد من البرامج تجيفّضلون العمل لحسابهم الخاص %( فقط60)

   .كخيار وظيفي جديد ريادة المرأة والشباب وتوجيههم نحو ريادة األعمال
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 بين الاجل والماأة في إدااك بعض جوانب ايادة األعمال التباين: 5الشكل اقم 
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النظام التعليمي في المملكة لم أن  في المملكة، فقد يكون ضعف الثقافة الرياديةالرئيسية لوعند النظر إلى األسباب 
مرصد الريادة . حيث أظهرت نفس دراسة إدخال مفهوم "ريادة األعمال" في المناهج الدراسية لجميع المراحل التعليميةيلتفت إلى 

 % من البالغين األردنيين قد تلقوا أي تعليم أو تدريب على البدء باألعمال خالل المراحل الدراسية0.8العالمي أنه فقط 
وتظهر الدراسات أن للتعليم الريادي أثر % قد تلقوا هذا التعليم أو التدريب بعد المرحلة الثانوية. 00األساسية والثانوية، و

أيجابي، حيث يميل األفراد الذين شاركوا في دورات ريادة األعمال خالل فترة الدراسة للبدء بالمشاريع االنتاجية والعمل لحسابهم 
ذاتي( في حياتهم المهنية مبّكرًا مقارنة مع أولئك الذين لم يشاركوا فيها. كما أظهرت الدراسات أن لدى الشخصي )التشغيل ال

وحتى  .الطلبة المشاركين توقعات أعلى للمشاريع االقتصادية من حيث قدرتها على خلق فرص العمل والنمو بطريقة مبتكرة
مكانية اكبر الطلبة الذين لم يباشروا بإنشاء المشاريع بعد مشاركته م في دورات الريادة، ظهَر لديهم المزيد من المواقف الريادية وا 

للحصول على فرصة عمل بعد االنتهاء من دراستهم، وقدرة على االبتكار في العمل أكثر من سواهم من العاملين، مما يدل 
 على أهمية التعليم الريادي للقوى العاملة.

ريادة األعمال خالل السنوات القليلة للنهوض بالتعليم والتدريب على  امةالمملكة حققت تطورات هأن  من وبالرغم
الماضية، خصوصُا من خالل مبادرات وبرامج مؤسسات المجتمع المدني مثل مؤسسة إنجاز ومركز تطوير األعمال، إال أنه 

ينبغي أن تقدم وزارة التربية هناك حاجة إلى التوسع في الوصول إلى عدد أكبر من الطلبة في جميع المراحل التعليمية، و 
والتعليم دعمًا كاماًل في هذا المجال، بما في ذلك تبني سياسة لجعل الريادة عنصرًا أساسيًا في المناهج الدراسية للتعليم 

 األساسي والثانوي والمهني. 

ريادة بإنشاء مركز لريادة وعلى الصعيد التعليم الجامعي، قامت جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا ومركز الملكة رانيا لل
األعمال لتعزيز روح الريادة بين الطلبة في الجامعات، وتوفير المعلومات لمساعدة الطلبة والخريجين الجدد الذين يرغبون في 

وهذا مثال يمكن أن يحتذى به في باقي الجامعات األردنية ليتم توجيه كل طالب وطالبة نحو مفهوم الريادة،  بدء مشاريعهم.
   ر الذي يلعب دورُا هامًا في خلق مجتمع أكثر انفتاحًا على مفهوم ريادة األعمال.األم

 

 وبالتالي، تسيهدف العمل ضمن هذا المحوا إلى:

  .تعزيز الثقافة الريادية في جميع محافظات المملكة 
 .في المناهج الدراسية لجميع المراحل التعليمية األعمال ريادة مفهوم دمج 
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 فع متستوى المهااات الايادية واإلدااية وتوفيا خدمات دعم تطويا األعمال بجودة عاليةا المحوا الثالث: 

لدى أو خدمات دعم األعمال، يكون  الفنية ستشاراتاالتدريب أو بتلقي الالرياديون الذين يبدأون أعمالهم  ،بشكل عام
هذا األمر يتطلب  لمشاريعهم. وبالتالي تحقيق النمو لالستفادة من االبتكار أكثروقدرة  واالستمرارللبقاء  كبرأ ةفرص مشاريعهم

خالل دورة حياتها من مرحلة قبل خدمات االستشارات والتوجيه والتدريب تدعم المشاريع االقتصادية وجود حزمة متكاملة من 
 البدء وحتى مرحلة التدويل.

 

 

 هاوالخدمات التي تحتاجية : دواة حياة المشاايع االقتصاد6الشكل اقم 

 

% من الرياديين في األردن تلقوا 02.2أنه فقط  6111في األردن، تظهر دارسة مرصد الريادة العالمي في العام 
كما أنه أقل  أو دراسة جدوى المشروع أو تطوير خطة عمل له. بعض التعليم أو التدريب على كيفية بدء مشاريعهم االقتصادية

التي تقّدم أصحاب المشاريع الناشئة يستخدمون االستشارات الفنية في تطوير مشاريعهم و  ديي األعمالريا % من0من حوالي 
 ذلك يعتمدونمن وبداًل  والمحاسبين. المحامين من قبل المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وجمعيات األعمال أو

ويمكن أن يعزى أسباب هذا  للحصول على هذه االستشارات. قاءبشكل كبير على عالقاتهم الشخصية مع أفراد العائلة واألصد
تدني في االستقادة من هذه الخدمات إلى انخفاض مستوى الوعي بوجودها، أو عدم القدرة على تحمل تكاليفها، أو صعوبة 



18 
 

طلب العمل على التقّدم أو طول عملية الحصول على هذه الخدمات، وخصوصًا تلك المقّدمة من المؤسسات الحكومية، مما يت
 ونمّوها. استدامتهامعالجة هذه التحديات لزيادة نسبة المشاريع التي تستفيد من هذه الخدمات، وبالتالي تحسين فرص 

( Mentorshipوهنا تبرز ضرورة أن يتم العمل توفير برامج تدريبية منظمة للتعريف بريادة األعمال وبرامج للتوجيه )
أن يتحملها رياديي األعمال الطالبين للمساعدة، وخصوصًا هؤالء القادمين من خارج محافظة وبتكاليف معقولة ومدعومة يمكن 

األسباب لضعف نمو وازدياد  إحدىلوصول إلى هذه الخدمات هي قّلة االعاصمة. وهنا تجدر اإلشارة إلى أنه ممكن اعتبار 
%( من إجمالي المشاريع 10.2إلى نسبة ) والتي تصل عاملين( 2حجم المشاريع االقتصادية متناهية الصغر )أقل من 

 االقتصادية العاملة في المملكة.

للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في تعزيز انتاجيتها وقدرتها التنافسية، فبعض هذه  المقدمة وتكمن أهمية هذه الخدمات
جال تشخيص عوامل القوة في في مالخدمات ضرورية لهذه المشاريع وذلك بسبب تمكينها من االستفادة من الخبرة المهنية 

دارتها، والتعرف على نقاط الضعف وكيفية االستفادة من الفرص التجارية الواعدة.  وفي األردن يوجد العديد من عملياتها وا 
التي تم تنفيذها من قبل الحكومة وساعدت على تحسين أداء المشاريع الصغيرة والمتوسطة القائمة مثل برنامج تطوير البرامج 
لصناعة األردني وبرنامج تطوير قطاع الخدمات وبرنامج التحسين المستمر )كايزن(. وهنا يتوقع في حال زيادة عدد هذه قطاع ا

 البرامج ونطاقها أن يؤدي تحسين أدائها وقدرتها على تطبيق معايير الجودة المطلوبة في األسواق العالمية.

ومركز  211مثل مركز الملكة رانيا للريادة وأويسيس قامت عدد من المؤسسات غير الحكومية  ،ومن ناحية أخرى
تطوير األعمال بتنفيذ برامج فنية تقوم بتدريب الرياديين وأصحاب المشاريع الناشئة وتقديم المشورة والتوجيه وخدمات االحتضان 

التوجيه  برامجبتوفير األردن وأنديفر -لهم، باإلضافة إلى مساعدتهم للحصول على التمويل. كما قامت مؤسسات أخرى كموغلي
( ألصحاب المشاريع الناشئة، خصوصُا تلك ذات الفرص العالية للنمو. إاّل Mentorship Programsواإلرشاد المتخصصة )

أن هذه المؤسسات توفر هذه البرامج لعدد صغير من أصحاب المشاريع السنوية، األمر الذي يتطلب توفيرها لعدد أكبر من 
تطوير مهاراتهم وخبراتهم وتقنياتهم لتمكينهم من التغلب على الحواجز التي تعيق نمو مشاريعهم. كما الرياديين ومساعدتهم ل

ينبغي إيالء أولوية كبيرة للتوعية خارج محافظة العاصمة، وفي الوقت نفسه، يجب بناء المواهب للموجهين األردنيين المؤهلين 
 ردنيين من خالل إنشاء قاعدة بيانات يستطيعون الوصول إليها.والمدربين، وتعزيز التواصل بين رياديي األعمال األ

وبالنظر إلى الممارسات الدولية في مجال تنسيق الدعم للرياديين ومساعدتهم للبدء بمشاريعهم االقتصادية، فأنه بات 
توسطة حتى يتم من ضروري إنشاء شبكة وطنية لمؤسسات وبرامج دعم الرياديين والمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والم

توجيه الرياديين وأصحاب المشاريع االقتصادية نحو الجهة أو البرنامج الذي يلّبي احتياجاتها من تدريب وتوجيه واستشارات 
( Business Development Unitsتطوير أعمال. وهنا تأتي الحاجة إلى تطبيق ما يسمى وحدات تطوير األعمال )
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الشركات بين البرامج والجهات التي تقدم خدمات التدريب والتوجيه واإلرشاد وتطوير  وخصوصًا في المحافظات لتقوم ببناء
  األعمال للرياديين الجدد والمشاريع االقتصادية في مراحل تطّورها وخصوصُا األولى منها. 

 

 وبالتالي، تسيهدف العمل ضمن هذا المحوا إلى:

 ي المرأة والشباب. تعزيز قدرات ومعارف الرياديين الجدد وخصوصًا ضمن فئت 
 تحسين احتماالت بقاء ونمو المشاريع الناشئة واليافعة خالل السنتين األولتين من تشغيلها. 
 تحسين القدرات واإلمكانيات اإلدارية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة القائمة لتحقيق مستوى أداء أعلى. 
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 المحوا الاابع: تحتسين الوصول إلى االئتمان والتمويل التسهمي 

يشكل التمويل تحّديًا رئيسًا يواجه المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في جميع الدول بسبب مجموعة من 
إخفاقات السوق في تخصيص الموارد المالية.  فالمشاريع، وخاصة في الدول النامية، كثيرًا ما تعاني من فرص محدودة 

فتقرض البنوك في األردن  مؤسسات التمويلية في تقديم القروض لهم. للحصول على القروض البنكية، وتواجه عزوف من ال
% من إجمالي المحفظة االستثمارية المَعدَّة لإلقراض، والتي 01المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بنسبة تقل عن 

  ثل لبنان والمغرب وتونس واليمن. تعّد منخفضًة مقارنة بالمستوى المتواجد في دول منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، م
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 : الوصول إلى االئتمان والتمويل في األادن ودول الشاق األوتسط وشمال إفايقيا والدول النامية7الشكل اقم 

 

لى حد ففي حالة عدم الحصول على التمويل الخارجي، فإن معظم المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، و  ا 
كبير في األردن، تعتمد على المّدخرات الشخصية أو األسرة واألصدقاء للتمويل الالزم للبدء بالعمليات، وهذا يؤثر في حجم تلك 
مكانيات نمو المشروع.  فقد أظهرت دراسات البنك الدولي وجود عالقة إيجابية بين التمويل الخارجي وعدد المشاريع  العمليات وا 

أن الوصول إلى مصادر التمويل الرسمية يؤدي إلى زيادة االستثمارات في رأس المال والتكنولوجيا الحديثة، المبتدئة، وكشفت 
 والبحث والتطوير، ورفع العوائد.  
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ونتيجة لكل ذلك فإن تحسين فرص حصول المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على رأس المال أولوية 
 :برامج المساعدات المالية لسد خمس ثغرات رئيسية في السوق لجميع الدول.  وبوجه عام تتجه

 عدم وجود سجل ائتماني أو ضمانات كافية أو ضعف في السجالت المالية. .0
افتقار البنوك التجارية الخبرة الالزمة في تقييم مخاطر اقراض المشاريع متناهية الصغر والصغيرة، وعدم رغبتها في  .6

 معامالت المرتفعة نسبيًا.  إقراض المشاريع بسبب تكاليف ال
 تباين ما بين معلومات الجهات الممولة وأصحاب المشاريع بسبب عدم توفر بيانات ائتمان.   .0
قطاع رأس مال مغامر غير متقدم مما يؤدي إلى عدم توافر رأس المال للمشاريع الناشئة واليافعة والعاملة في مجال  .0

 تكنولوجيا جديدة.
افتقار القدرة على إعداد وتقديم طلبات القروض أو مقترحات التمويل أو المنهج  -دودة مهارات إدارية وريادية مح .2

 التمويلي )خطة السداد( للمقرضين بصورة صحيحة.  

ولمعالجة ذلك أطلقت المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في المملكة عدة برامج للتعامل مع قضية الوصول إلى 
يكروي وضمانات القروض وصناديق رأس المال المغامر وبرامج حكومية أخرى مثل منح التمويل والتي شملت: التمويل الم

من المؤسسة  ( JSMP( وبرنامج تحديث قطاع الخدمات األردني )JUMPبرنامج تحديث وتطوير قطاع الصناعة األردني )
فإن البرامج واألدوات المختلفة من  ع ذلكوماألردنية لتطوير المشاريع االقتصادية وصندوق تنمية المحافظات والنافذة البنكية.  

وتقدر الفجوة التمويلية لتلبية تلك االحتياجات بحوالي   ، حيثناحية الحجم والنطاق ليست كافية لتلبية االحتياجات المطلوبة
 .  (IFCلدولية )مليار دينار أردني حسب تقديرات قاعدة بيانات الفجوة المالية للمشاريع االقتصادية من مؤسسة التمويل ا 0.08

وبالتالي يتوجب بذل المزيد من الجهود لتوجيه البنوك نحو سوق إقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك  من 
خالل تدريب العاملين في مجال منح القروض، وتعزيز سجل االئتمان وأدوات تقييم المخاطر للحد من تكاليف المعامالت على 

 ع البنوك على فتح "نوافذ للمشاريع الصغيرة والمتوسطة".  يمكن تشجي االقروض الصغيرة. كم

نشاء شبكات االستثمار  ه في العديد من الدول نحو تحفيز رأس المال المغامر وا  ومن الجدير بالذكر أن هناك توجُّ
ا تقوم حكومات تلك المالئكي من قبل األثرياء والرياديين والذين يشاركون باالستثمار في أسهم المشاريع الناشئة.  وغالبًا م

الدول بتوفير حوافز لتشجيع صناديق رأس المال المغامر وتشكيل شبكات االستثمار المالئكي عن طريق تقديم منح لتغطية 
بعض التكاليف األساسية لتشغيل الشبكات، وحوافز إضافية لتشجيع األفراد على القيام باستثمارات من خالل خفض المخاطر 

يبية.  وهذا األمر يجب تحفيزه في المملكة من خالل تحسين البيئة القانونية والضريبية لصناديق رأس تقديم اإلعفاءات الضر و 
   المال المغامر وشبكات االستثمار المالئكي.
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  وبالتالي، تسيهدف العمل ضمن هذا المحوا إلى:

 الصغيرة والمتوسطة.معالجة إخفاقات السوق في تخصيص التمويل الرسمي الالزم للمشاريع متناهية الصغر و  
بنهاية العام  %(61)إلى  %(01)مضاعفة حجم القروض المصرفية الممنوحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من   

6161. 
 زيادة حجم رأس المال االبتدائي ورأس المال المغاِمر المتاح لتنمية المشاريع الناشئة الواعدة. 
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  عتماد التكنولوجيا وتطوياها: زيادة القداة على االبتكاا واالخامسالمحوا 

لقد أصبح االبتكار محركًا رئيسًا للنمو االقتصادي، وتعريف االبتكار يتراوح من االبتكارات البسيطة غير التكنولوجية 
في المشاريع القائمة في مجاالت مثل اإلدارة والتسويق، إلى االبتكارات التكنولوجّية الجذرية التي تغير صناعات بأكملها.  

ير الدالئل المستقاة من العديد من الدول إلى أن االبتكار يؤدي إلى زيادة اإلنتاجية والقيمة المضافة ورفع مستوى االقتصاد وتش
ككل، وذلك من خالل المساهمة في زيادة الناتج المحلي اإلجمالي والعمالة.  بناًء على ذلك فإن تعزيز قدرات االبتكار في 

 سطة من أولويات الحكومات في معظم الدول.  مجال المشاريع الصغيرة والمتو 

من خالل تدابير  (Techno-Starters) كما أن هناك تركيز متزايد على سياسات تعزيز المشاريع الريادية المبتكرة
نشاء حاضنات التكنولوجيا، وحماية حقوق الُملكية الفكر  ية، السياسة والمبادرات التي تدعم نظم النقل الفّعال للتكنولوجيا، وا 

  .المغامر وتسهيل عمليات تسجيل براءات االختراع، والحصول على دعم شبكات االستثمار المالئكي وصناديق رأس المال
 ومع ذلك، فإن الوصول لهذه البرامج ما زال محدودًا نوعًا ما.  

 المعلومات نولوجياتك من االستفادة كيفية في والوعي الدراية زيادة إلى بحاجة والمتوسطة الصغيرة المشاريع إن
 األكبر األثر له واالتصاالت المعلومات لتكنولوجيا الواسع االستخدام أن هو الحال فواقع اإلدارية، المعلومات ونظم واالتصاالت

 .  واالبتكار اإلنتاجية على

 (0211)بيانات  متساهمة القطاعات المختلفة في الناتج المحلي اإلجمالي والتشغيل :8الشكل اقم 
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لمعلومات والمعرفة ها لر افتقا الحواجز التي تعيق االبتكار في المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة منو   
تطوير األفكار التكنولوجية وتحويلها إلى مشاريع تجارية مستدامة من عوامل ويعتبر هذا   .رلتطويل والمهارات والتمويل والرؤية

كبير في تمويل  يكون للحكومة في دول العالم دورلذلك  . عاليةالمضافة القيمة ال وظائف ذاتالتكوين الثروات ورفع معدالت 
من خالل استخدام ِمَنح البحث والتطوير وذلك ، أنه أمرًا مكلفًا ومحفوفًا بالمخاطر من ، بالرغماألنشطة المتعلقة باالبتكار

المزيد من  وتحفيز لتوجيه اً خطط تضع الحكوماتكما  . اليافعة والناشئةللمشاركة في المخاطر المرتبطة بتكاليف المشاريع 
 .وكثيرًا ما يقترن هذا التمويل بالحصول على التدريب والتوجيه  استثمارات القطاع الخاص في المشاريع المبتكرة.

إقامة روابط أقوى بين المشاريع متناهية الصغر والصغيرة  ،يدًا عن التمويلبع خذهاأومن أهم الخطوات الواجب 
تحقيق  يمكنو  لمتوسطة وشبكات االبتكار، مثل الجامعات ومعاهد البحوث والمختبرات والتي تنسقها الجمعية العلمية الملكية. وا

عن طريق إدخال قسائم االبتكار إلنشاء مراكز التكنولوجيا واالبتكار ومرافق البحث والتطوير الخاصة التي تستهدف هذا األمر 
أثبت استخدام قسائم االبتكار أنه نهج ناجح في تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة على  يثح ،المشاريع الصغيرة والمتوسطة

   تطبيق في األردن.لقد يكون نموذجًا مناسبًا للبحث عن المساعدة لحل المشاكل الفنية مما يؤدي إلى االبتكار، وهذا ا

 

 وبالتالي، تسيهدف العمل ضمن هذا المحوا إلى:

 االبتكار وزيادة القدرات واألنشطة التكنولوجية للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.  زيادة القدرة على  
 .تشجيع إنشاء المشاريع الريادية المبتكرة 
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 قاتسو المحوا التسادس: الوصول إلى األ

من المنتجات خيارات أساسية لزيادة حجم مشاريعها: بيٌع المزيد  المشاريع الصغيرة والمتوسطة أربعيوجد أمام 
والخدمات في أسواق قائمة )اختراق السوق(، بيع المنتجات والخدمات في أسواق جديدة )تطوير األسواق الجديدة(، بيع منتجات 
جديدة في األسواق القائمة )تطوير منَتج جديد(، أو بيع منتجات جديدة في أسواق جديدة )تنويع األسواق(.  فبعض األسواق 

من سواها، فعلى سبيل المثال تشّكل أسواق المشتريات الحكومية وأسواق التصدير وأسواق سلسلة الموردين  الجديدة أكثر تعقيداً 
عقبات أمام المشاريع الصغيرة والمتوسطة.  وذلك بسببب قلة المعلومات المتوفرة لديها ومحدودية قدراتها وافتقارها إلى المعرفة 

، يمكن تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة من المنافسة في هذه األسواق ومن ثم الكيفية الالزمة.  وبإزالة بعض هذه العقبات
   .زيادة حجم مشاريعها وخلق فرص العمل جديدة

 

 
 

 وصول المشاايع الصغياة والمتوتسطة إلى التسوق :9الشكل اقم 



26 
 

ة األعمال وتنمية المشاريع متناهية الصغر والصغيرة ية الوطنية لريادستراتيجهناك ثالث أسواق مستهدفة في اإل
والمتوسطة لمساعدة المشاريع في الوصول إلى السوق باإلضافة إلى مقترح اعتماد نماذج تجارية جديدة مثل حق االمتياز. 

 .ووفقًا لألساس المنطقي، فإن كل عنصر من هذه العناصر يسير جنبًا إلى جنب مع اإلجراءات الموصى بها

  ق المشتايات الحكوميةأتسوا

% من إجمالي الناتج 07% و0إن قيمة مشتريات الحكومة المركزية للسلع والخدمات في معظم الدول قد تتراوح بين 
المحلي وبالتالي تمثل المشتريات الحكومية سوقًا محتماًل كبيرًا للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.  تعترف الحكومات بالعوائق التي 

تكاليف أكبر بكثير  ةالصغيرة والمتوسطة عند محاولة تأمين عقود القطاع العام، فقد تتكّبد المشاريع الصغير  تواجه المشاريع
مقارنًة بالمشاريع الكبيرة من ناحية تكاليف التأهيل ورسوم العطاء والتكاليف األخرى المرتبطة بالوصول إلى المعلومات حول 

على الضمانات التي تمثل عاماًل مهمًا في حفظ حصة المشاريع الصغيرة  العملية.  كما أنها تواجه أعباء في الحصول
والمتوسطة من المشتريات الحكومية.  باإلضافة إلى ذلك، غالبًا ما تفتقر المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى موارد رأس المال 

 فترة زمنية مقبولة".  العامل الستيعاب حاالت التأخير في الدفع عند عدم قدرة الحكومة على الدفع خالل "

لقد بلغ متوسط القيمة السنوية للعطاءات الحكومية في األردن وفقًا لبيانات جمعية الرواد الشباب من "دائرة العطاءات 
، ورغم عدم توفر بيانات تدل على الكّم الذي ُيمنح للمشاريع الصغيرة 6101-6118مليون د.أ. للفترة  007الحكومية" 

 من المحتمل زيادة نصيبها.   والمتوسطة، إال أنه

يمكن للحكومة استهداف المساعدة المتعلقة بالعطاءات بإعطائها األفضلية في عمليات الشراء، أو ربما تخصص 
جراءات العطاءات،  عقود مشتريات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة فقط.  وتشمل هذه التعديالت إجراءات أخرى: تبسيط وثائق وا 

ة إلى عقود صغيرة مما يجعل المشاريع الصغيرة قادرة أن تسلم المطلوب، تطبيق نظام تسجيل الموردين تجزيء العقود الكبير 
للمشاريع الصغيرة الذي يؤهلهم كمقدمين للعروض، وتوفير المعلومات والتدريب ألصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة حول 

   .كيفية الوصول بنجاح إلى عقود العطاءات

ام المشتريات الحكومية في األردن الستكشاف الفرص التي تأخذ بعين االعتبار قدرة المشاريع وينبغي دراسة نظ
.  وربما يستلزم أيضًا جهودًا في التفاوض لهملعقود الحكومية كآلية لخلق أسواق محلية على ا المنافسةالصغيرة والمتوسطة على 

يين وخاصة بعد انضمام األردن التفاق المشتريات الحكومية بشأن سياسات لحماية المشاريع المحلية من المنافسين الدول
(GPA( مع منظمة التجارة العالمية )WTO).   
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 الوصول إلى أتسواق التصديا

%.  ولكن 2تشير تقديرات مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الصادرات األردنية إلى أن المساهمة ال تتجاوز 
، ترتفع نسبة الصادرات من المبيعات، وتصبح أكثر توجهًا نحو 01-61من دد العاملين فيها عند نمو المشاريع إلى أن يبلغ ع

 التصدير.  

تواجه المشاريع اليافعة عددًا من التحّديات الشائعة في تطوير أسواقها، وخاصة أن اتفاقيات التجارة تفتح ِكال األسواق 
تمثل أبرز التحّديات في الوصول إلى أسواق التصدير في صعوبة المحلية وأسواق التصدير لزيادة المنافسة والُفَرص.  ت

الحصول على معلومات أسواق التصدير، وصعوبة التواصل مع العمالء المحتملين في الخارج، وارتفاع تكاليف النقل والتأمين، 
طة التصديرية.  ولكن من أكبر وافتقار المشاريع للمعرفة الكيفية في ما يتعلق بالخطوات الالزمة، باإلضافة إلى تمويل األنش

صدار الشهادات الالزمة للوصول إلى األسواق الدولية.   العقبات أمام المشاريع هي تلبية متطلبات الجودة وا 

شراكًة وطنية بين قطاعي العام والخاص من أجل تنمية الصادرات والتي  الدولوقد اعتمدت الحكومات في العديد من 
المعلومات  لتزويديع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتحتفظ بمراكز دعم التصدير ترّكز بصفة خاصة على المشار 

 فرص الوصول إلى برامج المساعدات المالية الحكومية.  توفيرهم بللمصّدرين و والمشورة 

ة األردنية والشرك وهنالك عدد من برامج دعم التصدير التي تقوم بها المؤسسة األردنية لتطوير المشاريع االقتصادية
ي إلعداد المشاريع إستراتيجلضمان القروض وجمعية المصّدرين األردنيين، ومع ذلك يمكن تحقيق مكاسب كبيرة باعتماد نهج 

الصغيرة والمتوسطة لنشاط التصدير من خالل برامج االستعداد للتصدير )مثل نشر المعلومات عن فرص سوق التصدير، 
سداء المشورة بشأن ال خطوات الضرورية في عملية التصدير وأنظمة التصدير( وتنمية الصادرات وبرامج تمويل والتدريب، وا 

ومن الوسائل األخرى لتمكين المشاريع للوصول إلى األسواق الدولية هي تشجيع تطوير واستخدام األسواق   .التصدير
جودة ث والتجديد واستخدام التكنولوجيا وتحسين الفتعمل برامج التحدي  .اإللكترونية/االفتراضية لترويج المنتجات األردنية وبيعها

 .على زيادة تصدير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوسيع أسواقها بشكل عام -ببرامج االستعداد للتصدير  مقترنة -

 

 تطويا الموّادين

طبقت الحكومات في العديد من الدول سياسات إلشراك المشاريع الصغيرة والمتوسطة في نشاطات التصدير بطريقة 
 غير مباشرة عن طريق العمل على بناء قدراتها من أجل العمل كموّردين للشركات الكبيرة المصّدرة. 
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للشركات المحلية المصدرة ألنها تفتقر إلى القدرة  فكثيرًا ما ُتحبط جهود هذه المشاريع الرامية في اقتحام سالسل التوريد
ترفع مستوى المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتمثل الموردين  على مطابقة معايير األداء والجودة. كما إن برامج تطوير الموردين

ا للمشاركة في نشاطات التصدير والمقاولين الفرعيين للمشاريع الكبيرة، وهذا يزيد إمكانيتهم الختراق األسواق وبالتالي يرفع قدرته
لنفسها.  باإلضافة إلى أن وجود الموردين المؤهلين المحليين في أّي بلد هو عامل مهم لجذب االستثمار األجنبي المباشر.  

 دين.  فإن إيصال تلك المشاريع إلى معايير الجودة والثقة المطلوبة من الشركات الكبيرة تسفر عن فوائد لكلٍّ من البائعين والمور 

ية لبرامج تطوير الموردين من المشاريع متناهية الصغر إستراتيجال يوجد في الوقت الحالي أٍي من األدلة على وجود 
برنامج الترابطات الوطني ولكن بشكل  والصغيرة والمتوسطة في األردن.  توفر المؤسسة األردنية لتطوير المشاريع االقتصادية

ية الموردين وبرامج الربط في الدول األخرى، ينبغي إعادة النظر في تفعيل هذا البرنامج كأداة محدود، ونظرًا لنجاح برامج تنم
ية لبناء قدرة المشاريع الصغيرة والمتوسطة األردنية على الوفاء بمتطلبات معايير عمل موردين الشركات األردنية الكبيرة إستراتيج

 والمتعددة الجنسيات.  

في األردن في برنامج دمج المشاريع الصغيرة والمتوسطة األردنية  ناعية المؤهلةويمكن استغالل المناطق الص
كموردين للمشاريع الكبيرة والمتعددة الجنسيات.  لكن من أجل بناء الثقة لدى المشاريع متعددة الجنسيات وسواها من الشركات 

ية إستراتيجوالمتوسطة، من الضروري إبذال جهود المصّدرة األردنية الكبيرة في الموردين المحليين من المشاريع الصغيرة 
 إليصال المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى معايير الجودة والثقة المطلوبة.  

 

  حقوق االمتياز

يوفر هذا النموذج للشركات المانحة لحق االمتياز خيارًا للنمو في السوق األردني وزيادة المبيعات والتوسع في 
ين توفر للمحتَملين حصولهم على حق االمتياز فرصة لتقليل الخطر في المراحل األولى من البدء في األسواق الخارجية، في ح

 األعمال، وذلك ألن شراء نظام االمتياز يوفر الدعم الفني واإلداري من صاحب حق االمتياز.  

الدول المتقدمة، تسعى واستنادًا إلى نجاح نماذج االمتياز في بناء األسواق للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في 
الحكومات في الدول النامية إلى دعم تطوير نظم االمتياز كخيار نمو للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إما عن طريق دخول نظام 

 متوفر أو بوضع نموذج امتياز خاص بهم.  

ينظم تسجيل اتفاقيات  وينبغي توفير عدة نظم لدعم تنمية االمتياز، بما في ذلك وضع قانون امتياز وطني )أو نظام(
االمتياز ومتطلبات اإلفصاح لحماية االمتياز والمستفيدين منه، والترويج عن الفرص المتاحة في استخدام االمتياز كنموذج لبدء 
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التشغيل والنمو، والتدريب على كيفية وضع نموذج منح حقوق االمتياز، وتقييم ما إذا كانت المشاريع لديها إمكانيات لالمتياز، 
 شبكة من الخبراء في حقوق االمتياز )مثل المحامين والمحاسبين والخبراء االستشاريين(.  و 

 

 وبالتالي، تسيهدف العمل ضمن هذا المحوا إلى:

   .االنفتاح على فرص المشتريات الحكومية والعطاءات الحكومية وتسهيل التعاقد ضمنها 
   .زيادة قدرة المشاريع للتصدير، وحفزها إليه 
   .شاركة المشاريع في سالسل التوريد للشركات الكبيرةزيادة م 
   .كمنهج لبناء األسواق (franchise) تعزيز نموذج حقوق االمتياز 

 



30 
 

 يةتستااتيجاإل تنفيذولضمان 

 هو مفتاح النجاح الرئيسوفي الوقت ذاته ولكن ، هو التنفيذ الناجح لها ّيةإستراتيجخطة ألي يعتبر التحدي األكبر 
قد ال توّفق في عملية التنفيذ وذلك ألسباب مختلفة،  الحكومية المؤسساتالوزارات و أهمية التنفيذ إال أن الرغم من على لها. و 

الوزارات والمؤسسات بين  تنسيق، وغياب الللوزارات والمؤسسات الحكومية العليا ضعف الدعم الالزم من اإلدارات لعل أبرزها
يات مع الموازنات السنوية للجهات ستراتيجية، وضعف ربط الخطط التنفيذية لإلاتيجستر الحكومية المعنية بتنفيذ الخطط اإل

 .الحكومية

وضع إطار لتنفيذ الخطة فإنه من الضروري ، ة المقبلةلألعوام الخمس يةستراتيجهذه اإلمن تنفيذ  وحتى تتمكن المملكة
ة المبادرات والمشاريع حسب الجداول الزمنيّ اإلجراءات و ليات العمل الالزمة لمتابعة تنفيذ يتكون من هياكل وآ ّيةستراتيجاإل

العمل على  يجبعن مسارها. كما  ّيةستراتيجاإلنحراف الخطة اة الالزمة في حالة تخاذ اإلجراءات التصحيحيّ وا ،الموضوعة لها
لتمويل الالزم لها من الجهات الحكومة لألعوام القادمة، وتأمين اة مع موازنة ربط متطلبات تنفيذ المبادرات والمشاريع الماليّ 

دراجها على البرنامج التنفيذي التنموي والذي يعّده وزارة التخطيط والتعاون الدولي. المانحة  وا 

 

 ّيةتستااتيجاإلحوكمة تنفيذ 

ام والمسؤوليات ، تم وضع إطار لحوكمة تنفيذ الخطة يحتوي على المهّيةستراتيجاإل لخطةولضمان التنفيذ الناجح ل
  :ةستراتيجحوكمة تنفيذ اإل (1رقم )حيث يوضح الشكل ليات العمل، آكل طرف و الخاصة ب
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 ّيةتستااتيجاإلتنفيذ  : حوكمة10 الشكل اقم

 

  لدعم المشاايع الصغياة والمتوتسطة اللجنة العليا

من خالل  وذلك ؛والخطة التنفيذية المنبثقة عنها ّيةستراتيجاإلأساسي في اإلشراف المباشر على تنفيذ  دورٌ  للجنة
، حيث يتم عرض تقدم سير يةستراتيجاألهداف وتنفيذ البرامج واإلجراءات الخاصة باإلمتابعة التنفيذ والتقدم في مؤشرات أداء 

 بشكل ربعي لمراجعتها وتقديم التوجيهات الالزمة لحسن التنفيذ. اللجنةعلى  تنفيذيةالعمل الخطة 
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 اللجان الفاعية لمحاوا االتسنااتيجية

الوزارات والمؤسسات والجهات  منمن التنفيذيين  -أي واحدة لكل محور-وعددها ستة  هذه اللجان عضوية نتتكو  
ووضع  ،محوركل وتكون اللجنة مسؤولة عن مراجعة تقارير سير عمل  ،ذات العالقة من القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع

مع الجهات ذات العالقة من القطاع الخاص  على حلها عملوال ،الخاصة بكل محور الحلول لمعيقات ومشاكل تنفيذ المبادرات
ية في المؤسسة األردنية لتطوير ستراتيجاإلوحدة تنفيذ مؤسسات المجتمع المدني ذات العالقة على حلها بالتنسيق مع من والعام 

 .المشاريع االقتصادية

 

 غياة والمتوتسطةاللجنة االتستشااية لايادة األعمال وتنمية المشاايع متناهية الصغا والص

ممثلي غرف الصناعة والتجارة وجمعيات األعمال القطاعية ومقدمي الخدمات والبرامج  من تتكون عضوية هذه اللجنة
الخطة عن سير عمل  نصف سنوييتم تقديم ملخص التدريبية لرياديي األعمال باإلضافة إلى خبراء في هذا القطاع. حيث 

لجنة االستشارية مرتين سنويًا مع اللجنة العليا وذلك لضمان اجراء حوار رسمي ومنّظم مع وتجتمع ال، ّيةستراتيجالتنفيذية لإل
دي الخدمات والبرامج لهذه المشاريع  .ممثلي رياديي األعمال وأصحاب المشاريع الناشئة، ومزو 

 

 يةتستااتيجالمؤتستسة األادنية لتطويا المشاايع االقتصادية ووحدة تنفيذ اإل

ية وتوّلي األمانة العامة ستراتيجردنية لتطوير المشاريع االقتصادية، دور رئيس في قيادة تنفيذ اإليكون للمؤسسة األ
للجنة العليا لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وستقوم المؤسسة بالتنسيق بين الوزارات والمؤسسات والشركاء من القطاع ل

تنفيذ الخطة التنفيذية  كما ستقوم المؤسسة بمتابعة سير عملبينهم.  الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وتنمية الشراكات وفيما
عداد تقارير سير العمل الخاصة بذلك بشكل ربعيية وتقييم األداءستراتيجالمنبثقة عن اإل ية على ستراتيج، وتقييم أثر تنفيذ اإل، وا 

 .قاعدة بيانات تحّدث دورياً المشاريع الصغيرة والمتوسطة والناشئة من خالل إنشاء مرصد متخصص يحتوي على 

إعداد خطط عمل سنوية انطالقًا من الغايات واألهداف وحدة تعمل على  ستقوم المؤسسة بتأسيسوللقيام بهذا الدور، 
تشمل هذه الخطط: األنشطة، وتقديرات حيث . الشركاءوذلك بالتعاون مع  يةستراتيجاإلوالتوجيهات المنصوص عليها في 

سناد األ ّية من خالل مراجعة ستراتيج. كما ستقوم الوحدة بإعداد تقارير تقدم سير العمل للخطة اإلدوار والمسؤولياتالميزانية، وا 
براز المعيقات التي  التقدم في مؤشرات األداء وسير عمل المشاريع والمبادرات ومتابعتها، ومن ثم إعداد تقارير سير العمل وا 

  سير عمل الخطة التنفيذية بشكل ربعي. تعترض
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 إدااة المخاطا

خطة متكاملة إلدارة المخاطر و  وضع منهجيةفمن الضروري ، لهامن تحقيق األهداف الموضوعة  يةستراتيجوحتى تتمكن اإل
يتسنى وضع الضوابط لثارها آذ وتحديد درجة احتماالت حدوثها و على المخاطر المحتملة قبل البدء بالتنفي ف مبكراً من التعرّ  ناتمكن

لمخاطر والعالقات فيما بينها على مستويين: لبإجراء تحليل  يتوجب القيام هأن. كما ءخاذها للتعامل مع هذه األخطاتّ ا والخطوات الواجب
 .واإلجراءات ومستوى المبادرات والمشاريع ،ّيةستراتيجاإلمستوى األهداف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :                             إل         11          

 

على  تأثير لهاحكم بها و التة، فقد تم تحديد وتحليل المخاطر الخارجية التي يصعب يّ ستراتيجاألهداف اإلفيما يتعلق بو 
 . وفيما يلي أبرز هذه المخاطر:ية وتحقيق المؤشرات الموضوعة لهاستراتيجحكومة والشركاء في تحقيق أهداف اإلقدرة ال

 .وصول إلى األسواق في المنطقةأثرها على الفي المنطقة و  المتقّلبة السياسّية حداثاأل 
وقدرتها  التباطؤ في النمو االقتصادي في المملكة وأثره السلبي على عدد الشركات الناشئة واحتماالت بقائها 

 .على توليد فرص العمل
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ألف  626والتي يصل عددها إلى حوالي االقتصاد غير الرسمي  المشاريع االقتصادية في الكبير عددال 
% من إجمالي المشاريع االقتصادية العاملة، وذلك حسب 20ر مسجل وتشكل حوالي مشروع اقتصادي غي

 .6111دراسة للبنك الدولي في العام 
% فقط، مما 02مشاركة المرأة التي تصل إلى نسبة  ضعف المشاركة االقتصادّية في سوق العمل خصوصاً  

 .رأةثر سلبيًا على زيادة عدد المشاريع االقتصادية التي تملكها الميؤ 
 

المؤسسة األردنية لتطوير المشاريع ، فال بد من زيادة التنسيق بين بشكل سليم ّيةستراتيجاإلتنفيذ  إدارة مخاطريتم وحتى 
، من القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنيلشركاء االقتصادية بصفتها أمين سر اللجنة العليا لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وا

   رة المخاطر.يتعلق بعملية إدا فيما بينهم على الحوار والتواصل المستمرالحرص الدائم مع 
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ية الوطنية لايادة األعمال وتنمية المشاايع تستااتيجلإلة لخطة التنفيذيّ ا
 متناهية الصغا والصغياة والمتوتسطة

0216 - 0202 
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 غا والصغياة والمتوتسطةالمحوا األول: بيئة قانونية وتنظيمية محفّزة للمشاايع متناهية الص
 أواًل: تتسايع وتياة اإلصالحات المتعلقة بالبيئة القانونية والتنظيمية

 0202 0212 0218 0211 0216 متسؤولية التنفيذ الفئات المتستهدفة المباداة / المشاوع / اإلجااء 

تبسيط عملية تسجيل المشاريع الجديدة، وتأسيس الخدمة من   0.0
المحافظات لتسريع الخطوات المطلوبة إلتمام نافذة واحدة لتشمل 

 العملية والتطبيق الكامل لعملية نظام التسجيل اإللكتروني.
 
 
 

  الرياديون الجدد 
 

 وزارة الصناعة والتجارة 
  دائرة مراقبة الشركات 
  هيئة االستثمار 
   المؤسسة األردنية

لتطوير المشاريع 
 اإلقتصادية

     

لمشاريع األعمال المنزلية في  التراخيص السماح بإصدار 0.6
 المناطق الحضرية والريفية في كل محافظات المملكة.

 

  الرياديون الجدد 
   وزارة الشؤون البلدية

   والقروية
   

     
 
 
 

الجديدة )المسجلة( من الرسوم الضريبية  ورسوم  إعفاء المشاريع 0.0
ى الضمان اإلجتماعي خالل أول سنتين أو الثالث سنوات األول

 لها من بدء التشغيل.
 
 
 

-------------------------------------
------------ 

 

  الرياديون الجدد 
 المشاريع الناشئة 
  المشاريع الصغيرة

 والمتوسطة
  المشاريع الصغيرة

والمتوسطة االبداعية ذات 
 فرص النمو المتسارع 

  هيئة االستثمار  
  دائرة ضريبة الدخل

 المبيعاتو 
  وزارة المالية 
  وزارة الصناعة والتجارة 
   مؤسسة الضمان

 اإلجتماعي
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--------------------- 
0.2 

 
 المشاريع على الرسمية الصفة إضفاء لتشجيع حوافز وضع

 القائمة الرسمية غير اإلقتصادية
 
 
 
 

  الرياديون الجدد 
 المشاريع الناشئة 
  المشاريع الصغيرة

 والمتوسطة
  المشاريع الصغيرة

سطة االبداعية ذات والمتو 
 وزارة التجارة والصناعة   فرص النمو المتسارع

  غرف الصناعة
 .والتجارة

.................... 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ثانيًا:  تطبيق مبدأ "فكا صغياا أواًل " في النظام القانوني والتنظيمي 
 0202 0212 0218 0211 0216 متسؤولية التنفيذ الفئات المتستهدفة / اإلجااء المباداة / المشاوع 

0.2 
 
 
 
 

تطبيق مقصلة التشريعات التنظيمية ومشروع قياس أثر 
التشريعات الختبار جميع القوانين والتنظيمات التي تؤثر مباشرة 

 على المشاريع الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة
 
 
 
 

  الرياديون الجدد 
 المشاريع الناشئة 
  المشاريع الصغيرة

 والمتوسطة
 مشاريع الصغيرة ال

والمتوسطة االبداعية ذات 
 فرص النمو المتسارع

  وزارة التخطيط والتعاون
 الدولي

     
 
 
 

0.8 
 
 
 

تنفيذ نظام تقييم األثر التنظيمي واختبار المشاريع الصغيرة  
( على مشاريع القوانين واألنظمة SMEs Testوالمتوسطة )
 االقتصادية

 

  الرياديون الجدد 
 شئةالمشاريع النا 
  المشاريع الصغيرة

 والمتوسطة

 رئاسة الوزراء 
  ديوان التشريع والرأي

وزارة التخطيط والتعاون 
 الدولي
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   المشاريع الصغيرة
والمتوسطة االبداعية ذات 

 فرص النمو المتسارع

  وزارة الصناعة والتجارة 
  المؤسسة األردنية

لتطوير المشاريع 
 اإلقتصادية

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ريب كوادر الدوائر القانونية في الوزارات والمؤسسات الحكومية تد 1.8
ذات العالقة على الممارسات الفضلى في مجال التشريعات التي 

 تناسب المشاريع الصغيرة والمتوسطة

  الرياديون الجدد 
 المشاريع الناشئة 
  المشاريع الصغيرة

 والمتوسطة
  المشاريع الصغيرة

والمتوسطة االبداعية ذات 
 نمو المتسارعفرص ال

  المؤسسة األردنية
لتطوير المشاريع 

 اإلقتصادية
  ديوان التشريع والرأي 

     
 

مراجعة قانون اإلفالس واإلعسار المالي واإلجراءات بهدف منح  1.9
المتعثرين في أعمالهم التجارية فرصة ثانية للبدء بعمل تجاري 

 جديد.
 

 الرياديون الجدد 
 
 

 دائرة مراقبة الشركات 
   ة الصناعة والتجارةوزار 
  جمعية البنوك 

     
 

تقليص التعقيدات التكاليف اإلدارية في حالة تغيير الوضع  1.10
 القانوني لمشروع إقتصادي من حالة إلى حالة أخرى.

  الرياديون الجدد 
 المشاريع الناشئة 
 المشاريع الصغيرة والمتوسطة 
  المشاريع الصغيرة والمتوسطة

و االبداعية ذات فرص النم

  دائرة مراقبة الشركات 
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 المتسارع
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 المحوا الثاني: بناء الوعي والثقافة الايادية في المجتمع
 تعزيز الثقافة الايادية في جميع محافظات المملكة  أواًل:

 0202 0212 0218 0211 0216 متسؤولية التنفيذ الفئات المتستهدفة المباداة / المشاوع / اإلجااء 

وتنفيذ برنامج واسع للتوعية واإلتصال من أجل مفهوم  تصميم  6.0
طالق حمالت road-showsالريادة، يشمل ) ( في المحافظات، وا 

 للتعريف بقصص نجاح رياديي األعمال عبر وسائل اإلعالم.

  الرياديون الجدد 
 المشاريع الناشئة 
  المشاريع الصغيرة

 والمتوسطة
  المشاريع الصغيرة

ت والمتوسطة االبداعية ذا
 فرص النمو المتسارع

  المؤسسة األردنية
لتطوير المشاريع 

االقتصادية بالتنسيق مع 
الشركاء من القطاع 

الخاص والعام والمجتمع 
 المدني

     

6.6 
 

القيام بنشاطات ترويجية خاصة لتشكيل بيئة ذات ثقافة ريادية أقوى 
بين أوساط المرأة والشباب وتشجيعهم على استكشاف أهمية 

 ريادة األعمال.نشاطات 
 
 
 
 
 
 
 

  الرياديون الجدد 
 المشاريع الناشئة 
  المشاريع الصغيرة

 والمتوسطة
  المشاريع الصغيرة

والمتوسطة االبداعية ذات 
 فرص النمو المتسارع

  المؤسسة األردنية
لتطوير المشاريع 

االقتصادية بالتنسيق مع 
الشركاء من القطاع 

الخاص والعام والمجتمع 
 المدني
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 دمج مفهوم ايادة األعمال في المناهج الدااتسية لجميع المااحل التعليمية  يًا:ثان

 0202 0212 0218 0211 0216 متسؤولية التنفيذ الفئات المتستهدفة المباداة / المشاوع / اإلجااء 

إدخال وتضمين برامج "إنجاز" حول نشاطات األعمال الريادية،  6.0
" Know About Businessودورات التعرف على األعمال" 

والمواد التعليمية األخرى ذات الصلة باألعمال الريادية في المناهج 
 الدراسية في جميع المؤسسات التعليمية.

  الرياديون الجدد 
 
 

  إنجاز بالتعاون مع وزارة
 التعليم

  وزارة التخطيط والتعاون
 الدولي

   المؤسسة االردنية
لتطوير المشاريع 

 االقتصادية
   عبداهلل صندوق الملك

 الثاني للتنمية

     

تضمين مفهوم ريادة األعمال في المناهج الدراسية كمادة أساسية  6.0
 في جميع المراحل األساسية والثانوية باإلضافة إلى الفرع المهني

  الرياديون الجدد 
 

 وزارة التربية والتعليم 
  المؤسسة االردنية

لتطوير المشاريع 
 االقتصادية

 عاون وزارة التخطيط والت
 الدولي
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دارة المشاريع الصغيرة كجزء من  6.2 إدراج مفهوم ريادة األعمال وا 
المناهج المعتمدة في الجامعات األردنية، وتطوير نظام منح 

 في مجال ريادة األعمال العلمية الدرجات
 
 
 
 
 
 

  الرياديون الجدد 
 

  وزارة التعليم العالي
 والبحث العلمي

 الجامعات األردنية 
 ة االردنية المؤسس

لتطوير المشاريع 
 االقتصادية

  صندوق الملك عبداهلل
 الثاني للتنمية 

  وزارة التخطيط والتعاون
 الدولي

     

إنشاء مراكز ريادة أعمال في الجامعات بهدف ترويج نشاطات  6.2
ريادة األعمال كخيار أمام الطالب وتوفير خدمة المعلومات 

 ي إطالق مشاريعهم الخاصة.واإلرشاد للخريجين الجدد الراغبين ف

 الرياديون الجدد   وزارة التعليم العالي
 والبحث العلمي

 الجامعات األردنية 
  المؤسسة االردنية

لتطوير المشاريع 
 االقتصادية

  صندوق الملك عبداهلل
 الثاني للتنمية 

  وزارة التخطيط والتعاون
 الدولي
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األعمال للرياديين  العمل مع الشركاء لدعم ورعاية مسابقات خطط 6.8
 في المدارس والجامعات والكليات الجامعية المتوسطة

  الرياديون الجدد 
 

 وزارة التربية والتعليم 
  وزارة التعليم العالي

 والبحث العلمي
  المؤسسة االردنية

لتطوير المشاريع 
 االقتصادية

  الجامعات األردنية 
 كليات المجتمع 
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 لمهااات الايادية واإلدااية وتوفيا خدمات دعم تطويا األعمال بجودة عاليةالمحوا الثالث: افع متستوى ا
 أواًل: تعزيز قداات ومعااف الاياديين الجدد وخصوصًا ضمن فئتي الماأة والشباب

 0202 0212 0218 0211 0216 متسؤولية التنفيذ الفئات المتستهدفة المباداة / المشاوع / اإلجااء 

0.0 
 
 

ألساسية للتدريب على نشاطات ريادة األعمال وعلى توفير النماذج ا
نطاق واسع )بما يشمل المحافظات( لتقديم المعرفة بخصوص عملية 

دارتها، وكيفية تطوير خطة  البدء بالمشروع،  وتحديد مجال األعمال وا 
 العمل، وكيفية الحصول على التمويل.

 

 الرياديون الجدد   المؤسسة األردنية
لتطوير المشاريع 

 تصاديةاإلق

     

0.6 
 
 

المؤسسة األردنية   الرياديون الجدد  تطوير وتنفيذ برنامجي "تنمية ريادة المرأة" و"تنمية ريادة الشباب".
لتطوير المشاريع 

 اإلقتصادية

     
 
 
 

 ثانيا: تحتسين احتماالت بقاء ونمو المشاايع الناشئة واليافعة خالل التسنتين األولتين من تشغيلها 
 0202 0212 0218 0211 0216 متسؤولية التنفيذ الفئات المتستهدفة / المشاوع / اإلجااءالمباداة  

تنفيذ مبادرة "عيادة األعمال " لمساعدة رياديي األعمال في تحسين  0.0
 وتطوير أعمالهم.

 الرياديون الجدد   المؤسسة األردنية
لتطوير المشاريع 

 اإلقتصادية 
  جمعية الرواد الشباب 
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( للتوسع في تقديم Mentorshipيق نظام وطني للتدريب والتوجيه )تطب 0.0
عطاء األولوية لرياديي  خدمات التدريب والتوجيه لرياديي األعمال وا 

 األعمال خارج محافظة العاصمة.
 
 
 

 الرياديون الجدد 
 المشاريع الناشئة  
  المشاريع الصغيرة

والمتوسطة ذات فرص النمو 
 المتسارع
 

  المؤسسة األردنية
لتطوير المشاريع 

 اإلقتصادية
  صندوق الملك عبداهلل

 الثاني للتنمية

     
 
 

 

تصميم قاعدة البيانات لمجموعة الموجهين والمدربين األردنيين والترويج  0.2
 لها في أوساط رياديي األعمال األردنيين.

  المشاريع الصغيرة
والمتوسطة ذات فرص 

 النمو المتسارع
 الرياديون الجدد 
  الناشئةالمشاريع 

  المؤسسة األردنية
لتطوير المشاريع 

 اإلقتصادية
  صندوق الملك عبداهلل

 الثاني للتنمية

     
 
 
 

توفير مجموعة من الموجهين والمدربين األردنيين الموهوبين والمؤهلين  0.2
لمساعدة رياديي األعمال، والربط والتواصل بين رياديي األعمال 

 ه الدولية.األردنيين وشبكات التدريب والتوجي

  المشاريع الصغيرة
والمتوسطة ذات فرص النمو 

 المتسارع
 الرياديون الجدد 
 المشاريع الناشئة 

  المؤسسة األردنية
لتطوير المشاريع 

 اإلقتصادية
  صندوق الملك عبداهلل

 الثاني للتنمية 
 غرف التجارة والصناعة 
  مؤسسات المجتمع

 المدني
  جمعيات القطاع

 الخاص
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ق الخدمات التدريبية واالستشارية لتمكين المشاريع الناشئة توسيع نطا 0.8
وذات فرص النمو من تحسين مهارات اإلدارة واإلنتاج والتسويق والمعرفة 

 المالية.

  الناشئة المشاريع 
  المشاريع الصغيرة

 والمتوسطة

  المؤسسة األردنية
لتطوير المشاريع 

 اإلقتصادية
 غرف التجارة والصناعة 
  مؤسسات المجتمع

 المدني
  جمعية المستشارين

 والمدربين اإلداريين

     

زيادة عدد الحاضنات ومساحاتها لتتمكن من توفير خدمات االحتضان  0.7
لعدد أكبر من المشاريع الناشئة سنويا وتطوير نظام لتحسين األداء 

 وضبط الجودة ضمن شبكة حاضنات األعمال .
 
 

  المشاريع الصغيرة
 والمتوسطة ذات فرص النمو

 المتسارع واالبتكار
 الرياديون الجدد 

  المؤسسة األردنية
لتطوير المشاريع 

 اإلقتصادية
  جمعية الرواد الشباب 

     

تحقيق نمو أسرع  للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ذات الفرص الكبيرة  0.1
 للنمو

 المشاريع الناشئة 
  المشاريع الصغيرة

 والمتوسطة
  المشاريع الصغيرة

ية ذات والمتوسطة االبداع
 فرص النمو المتسارع

  المؤسسة األردنية
لتطوير المشاريع 

 اإلقتصادية 
   211أويسيس  
  جمعية إنتاج 
  غرف الصناعة والتجارة 
 برنامج إرادة 
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في المحافظات لتوفير قاعدة موحدة من   إنشاء وحدات تطوير األعمال 0.01
مرجعية لخدمة المعلومات وخدمات اإلرشاد واالسنشارات والجهات ال

رياديي األعمال و تنفيذ  برنامج بناء القدرات لجميع العاملين في هذه 
 .الوحدات    لضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية

  الرياديون الجدد 
 المشاريع الناشئة 
  المشاريع الصغيرة

 والمتوسطة
  المشاريع الصغيرة

والمتوسطة االبداعية ذات 
 فرص النمو المتسارع 

 ردنية المؤسسة األ
لتطوير المشاريع 

اإلقتصادية / وحدات 
 تطوير األعمال

 المستشارون 

     

 ثالثًا: تحتسين القداات واإلمكانيات اإلدااية للمشاايع الصغياة والمتوتسطة القائمة لتحقيق متستوى أداء أعلى
 0202 0212 0218 0211 0216 متسؤولية التنفيذ الفئات المتستهدفة المباداة / المشاوع / اإلجااء 

عن احتياجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جميع إعداد مسح  0.00
 القطاعات من البرامج التدريبية

 االصغيرة  المشاريع
 والمتوسطة

  المؤسسة األردنية
لتطوير المشاريع 

 اإلقتصادية
   دائرة اإلحصاءات

 العامة
 غرف التجارة والصناعة 
   جمعيات القطاع

 الخاص
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تشتمل الجودة و رامج تحديث وتطوير ذات معايير دولية عالية تنفيذ ب 0.06
 في عملياتها. على دمج تكنولوجيا المعلومات

 لصغيرة لمشاريع اا
 والمتوسطة

  المؤسسة األردنية
لتطوير المشاريع 

 اإلقتصادية
 غرف التجارة والصناعة 
  جمعيات القطاع

 الخاص
  جمعية المستشارين

 والمدربين اإلداريين

     

من  توفر التمويل الالزم لتمكين المزيد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة 0.00
 .المشاركة في برامج الحصول على شهادات التدريب في مجال اإلدارة

 
 
 
 
 

  المشاريع االصغيرة
 والمتوسطة

  المشاريع الصغيرة
والمتوسطة ذات فرص النمو 

 المتسارع واالبتكار

  المؤسسة األردنية
لتطوير المشاريع 

 قتصاديةاإل
  جمعية المستشارين

 والمدربين اإلداريين
  مركز الملك عبداهلل

 الثاني للتميز

     

في برامج  توسيع نطاق الدعم الممنوح للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 0.00
 .تحسين الجودة

  المشاريع الصغيرة
 والمتوسطة 

  المشاريع الصغيرة
والمتوسطة ذات فرص النمو 

 المتسارع واالبتكار
 

 مؤسسة األردنية ال
لتطوير المشاريع 

 اإلقتصادية
  جمعية المستشارين

 والمدربين اإلداريين 
 غرف الصناعة والتجارة 
  جمعيات القطاع

 الخاص
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توفير برامج بناء القدرات لتحسين االستدامة البيئية للمشاريع الصغيرة  0.02
 .والمتوسطة مثل)اإلنتاج المرن، كفاءة الطاقة، إدارة الهدر(

  المشاريع الصغيرة
 والمتوسطة 

 

  المؤسسة األردنية
لتطوير المشاريع 

 اإلقتصادية

     

برامج التدريب على  نمو المشاريع" موجودة على نطاق واسع لمساعدة  0.02
 للنمو.ياتها وخططها إستراتيجفي تطوير  المشاريع الصغيرة والمتوسطة

  المشاريع الصغيرة
والمتوسطة ذات فرص النمو 

 ارع واالبتكارالمتس
 المشاريع الناشئة 

  المؤسسة األردنية
لتطوير المشاريع 

 اإلقتصادية 
 

     

تزويد المشاريع الصغيرة ل تطبيق برامج التطوير المهني وبناء القدرات 0.08
 .والمتوسطة بالمستشارين والموجهين والمدربين والمرشدين المؤهلين

  الرياديون الجدد 
 المشاريع الناشئة 
 ع الصغيرة المشاري

 والمتوسطة
  المشاريع الصغيرة

والمتوسطة االبداعية ذات 
فرص النمو المتسارع 

 واالبتكار

  المؤسسة األردنية
لتطوير المشاريع 

 اإلقتصادية 
 

     

تطوير مبادرات التجمعات العنقودية كوسيلة لتمكين المشاريع الصغيرة  0.07
 .فة أعلىوالمتوسطة من متابعة فرص النمو وتحقيق قيمة مضا

 

  المشاريع الصغيرة
 والمتوسطة

  المشاريع الصغيرة
والمتوسطة االبداعية ذات 

فرص النمو المتسارع 
 واالبتكار

  المؤسسة األردنية
لتطوير المشاريع 

 اإلقتصادية
   وزارة التخطيط والتعاون

 الدولي
  رف التجارة غ

 والصناعة
  جمعيات القطاع

 الخاص
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 وصول إلى التمويلالمحوا الاابع : تتسهيل ال
 معالجة إخفاقات التسوق في تخصيص التمويل الاتسمي الالزم للمشاايع متناهية الصغا والصغياة والمتوتسطةأواًل: 

 0202 0212 0218 0211 0216 متسؤولية التنفيذ الفئات المتستهدفة المباداة / المشاوع / اإلجااء 

ك ومؤسسات التمويل توفر جميع البنو ل الخاصتب اإلئتمان مكتفعيل   0.0
  .المعلومات اإلئتمانية عن عمالئها متناهي الصغر

 الرياديون الجدد 
 المشاريع الناشئة 
  المشاريع الصغيرة

 والمتوسطة
  المشاريع الصغيرة

والمتوسطة االبداعية ذات 
فرص النمو المتسارع 

 واالبتكار

  البنك المركزي
 األردني

 البنوك 

     

 المشاريع الناشئة  .لتعزيز الشفافية في األسواق المالية اتخاذ التدابير الالزمة 0.6
  المشاريع الصغيرة

 والمتوسطة
  المشاريع الصغيرة

والمتوسطة االبداعية ذات 
فرص النمو المتسارع 

 واالبتكار

  هيئة األوراق المالية 
  البنك المركزي

 األردني
 

     

 %(02%( إلى )12لصغياة والمتوتسطة من  )مضاعفة حجم القاوض المصافية الممنوحة للمشاايع ا ثانيًا:
 0202 0212 0218 0211 0216 متسؤولية التنفيذ الفئات المتستهدفة المباداة / المشاوع / اإلجااء 

 الرياديون الجدد   ية الوطنية للتمويل متناهي الصغرستراتيجتنفيذ توصيات اإل 0.0
  متناهية الصغر المشاريع 
  المشاريع الصغيرة 

 زي البنك المرك
 األردني
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  الجهات ذات العالقة
 بالتنفيذ

  شبكة شركات التمويل
 (التنميةاألصغر )

زيادة حجم التمويل المتاح لخطوط اإلئتمان متناهي الصغر لدى  0.0
توفير التمويل للمشاريع ل المؤهلةمؤسسات التمويل المتناهي الصغر 

 متناهية الصغر في كل أنحاء المملكة
 
 
 
 
 
 

 جدد الرياديون ال 
  متناهية الصغر المشاريع 
 المشاريع الصغيرة 

  البنك المركزي
 األردني

   صندوق التنمية
 والتشغيل

  الوكالة األلمانية
 للتنمية

  وزارة التخطيط
 والتعاون الدولي

  وزارة المالية 

     

فتح نوافذ خدمة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة لدى البنوك،  0.2
العاملين عليها بشأن مزايا اإلقراض  وبناء قدرة موظفي البنوك

للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومنهجيات خدمة هذه الفئة من المشاريع 
 بما في ذلك استخدام أدوات تقييم المخاطر

  الرياديون الجدد 
 المشاريع الناشئة 
  المشاريع الصغيرة

 والمتوسطة
  المشاريع الصغيرة

والمتوسطة االبداعية ذات 
ع فرص النمو المتسار 

 واالبتكار

  البنك المركزي
 األردني

   جمعية البنوك
 األردنية
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إدراج مجموعة من الحوافز لتشجيع البنوك على توجيه المزيد من  0.2
 القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

 المشاريع الناشئة 
  المشاريع الصغيرة

 والمتوسطة
  المشاريع الصغيرة

والمتوسطة االبداعية ذات 
متسارع فرص النمو ال

 واالبتكار

  البنك المركزي
 األردني

  البنوك 
   وزارة التخطيط

 والتعاون الدولي
   وزارة الصناعة

 والتجارة
   المؤسسة األردنية

لتطوير المشاريع 
 اإلقتصادية

     

توفير المزيد من الفرص لتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة من  0.8
د القوائم المالية وتقديم المشاركة في برامج التدريب على كيفية إعدا

 احتياجاتهم المالية وتقديم أنفسهم للمؤسسات التمويلية 

  الرياديون الجدد 
 المشاريع الناشئة 
  المشاريع الصغيرة

 والمتوسطة
  المشاريع الصغيرة

والمتوسطة االبداعية ذات 
فرص النمو المتسارع 

 واالبتكار

  المؤسسة األردنية
لتطوير المشاريع 

 اإلقتصادية
 

     

توسيع خدمات النافذة البنكية الموجودة في المؤسسة األردنية لتطوير   0.7
االقتصادية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لضمان الوصول إلى أكبر 

 عدد من المشاريع خصوصا في المحافظات
 
 
 

 المشاريع الناشئة 
  المشاريع الصغيرة

والمتوسطة االبداعية ذات 
فرص النمو المتسارع 

 رواالبتكا

  المؤسسة األردنية
لتطوير المشاريع 

 اإلقتصادية
  البنوك 
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 المشاريع الناشئة  .تفعيل اللحنة المالية االستشارية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 0.1
  المشاريع الصغيرة

 والمتوسطة
  المشاريع الصغيرة

والمتوسطة االبداعية ذات 
فرص النمو المتسارع 

 واالبتكار

  البنك المركزي
 دني األر 

  المؤسسة األردنية
لتطوير المشاريع 

 اإلقتصادية
 جمعية البنوك 

     

توسيع نطاق ضمانات القروض لدى الشركة األردنية لضمان   0.01
القروض لتشمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة اإلنتاجية، وهيكلة 

صناديق الضمان لتحقيق حجم أعلى من القروض المقدمة للمشاريع 
 .االقتصادية

 اديون الجدد الري 
 المشاريع الناشئة 
  المشاريع الصغيرة

 والمتوسطة
  المشاريع الصغيرة

والمتوسطة االبداعية ذات 
فرص النمو المتسارع 

 واالبتكار

  البنك المركزي 
 ألردنيا

  الشركة األردنية
 لضمان القروض

  الشركة األردنية
لضمان تسهيالت 

 القروض
  المؤسسة األردنية

لتطوير المشاريع 
 ديةاإلقتصا

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
اتخاذ التدابير الالزمة لضمان حصول رياديات األعمال على التمويل  0.00

 المصرفي والتمويل السهمي )الشراكة برأس المال(
  المشاريع الصغيرة

والمتوسطة المملوكة من قبل 
 المرأة

  جمعية السيدات
 الصناعيات األردنيات

 مركز تطوير األعمال 
  البنك المركزي

 األردني
  المؤسسة األردنية
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لتطوير المشاريع 
 اإلقتصادية

 ثالثًا: زيادة حجم اأس المال االبتدائي واأس المال المغاِما المتاح لتنمية المشاايع الناشئة الواعدة
 0202 0212 0218 0211 0216 متسؤولية التنفيذ الفئات المتستهدفة المباداة / المشاوع / اإلجااء 

الخاصة بزيادة رأس المال اإلبتدائي ورأس المال  وضع المبادرات 0.06
المغامر لغايات التوسع في المشاريع الصغيرة والمتوسطة ذات الفرص 

 العالية للنمو.

  الرياديون الجدد 
 المشاريع الناشئة 
  المشاريع الصغيرة

والمتوسطة االبداعية ذات 
فرص النمو المتسارع 

 واالبتكار

  المؤسسة األردنية
ريع لتطوير المشا
 اإلقتصادية

  وزارة الصناعة
 والتجارة

  الماليةوزارة 
 هيئة االستثمار 
  وزارة التخطيط

 والتعاون الدولي
  برنامج التنافسية

 األردني

     

وضع الحوافز المالية لتشجيع مستثمري القطاع الخاص على  0.00
( في المشاريع اليافعة Angel Investorsاإلستثمار المالئكي )

  .ناديق االستثمار السهميوالمساهمة في ص

 المشاريع الناشئة 
  المشاريع الصغيرة

والمتوسطة االبداعية ذات 
فرص النمو المتسارع 

 واالبتكار

  المؤسسة األردنية
لتطوير المشاريع 

 اإلقتصادية
  وزارة المالية 
  هيئة االستثمار 
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  برنامج التنافسية
 ألردني

التي تعتمد  (Crowdfunfing) تطبيق برامج التمويل الجماعي  0.00
  .المشاركة في رأس المال

 المشاريع الناشئة 
  المشاريع الصغيرة

 والمتوسطة
  المشاريع الصغيرة

والمتوسطة االبداعية ذات 
فرص النمو المتسارع 

 واالبتكار
 

  هيئة األوراق المالية 
  البنك المركزي

 األردني
  المؤسسة األردنية

لتطوير المشاريع 
 اإلقتصادية

     

تقديم القروض الميسَّرة والِمَنح لدعم نشاطات البحث والتطوير  0.02
 .واالبتكار في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة

 المشاريع الناشئة 
  المشاريع الصغيرة

 والمتوسطة
  المشاريع الصغيرة

والمتوسطة االبداعية ذات 
فرص النمو المتسارع 

 واالبتكار

  المجلس األعلى
 للعلوم والتكنولوجيا

  المؤسسة األردنية
لتطوير المشاريع 

 اإلقتصادية

     

( لدعم المزيد من المشاريع GDFتوسيع صندوق تنمية المحافظات ) 0.02
 .الراغبة بالتوسع في المحافظات

  الرياديون الجدد 
 المشاريع الناشئة 
  المشاريع الصغيرة

  المؤسسة األردنية
لتطوير المشاريع 
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 والمتوسطة
  المشاريع الصغيرة

والمتوسطة االبداعية ذات 
لمتسارع فرص النمو ا

 واالبتكار

 اإلقتصادية
  وزارة المالية 
  وزارة التخطيط

 والتعاون الدولي

تأسيس صندوق منح بدء األعمال لدعم عملية الحصول على التمويل  0.08
 األولي بهدف احتضان المشاريع في الحاضنات وشبكة مركز اإلبداع 

 الرياديون الجدد 
 اريع الناشئةالمش 

  المؤسسة األردنية
لتطوير المشاريع 

 اإلقتصادية
   وزارة التخطيط

 والتعاون الدولي

     

( للشباب وللمرأة الذين Seed Grantsتوفير منح بداية األعمال )  0.07
يواجهون صعوبات في الحصول على التمويل الالزم لبدء مشاريعهم 

 من البنوك. 

 الرياديون الجدد 
 ناشئة المشاريع ال 

  المؤسسة األردنية
لتطوير المشاريع 

 اإلقتصادية
   وزارة التخطيط

 والتعاون الدولي

     

المشاريع الصغيرة   إنشاء صندوق يعنى بكفاءة الطاقة/الطاقة النظيفة  0.01
 والمتوسطة

 

  وزارة التخطيط
 والتعاون الدولي

   وزارة الطاقة والثروة
 المعدنية 

 وزارة البيئة 
 سية برنامج التناف

 األردني
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 : زيادة القداة على االبتكاا واعتماد التكنولوجيا وتطوياهاالخامسلمحوا ا

 الصغياة والمتوتسطةمتناهية الصغا و  وزيادة القداات واألنشطة التكنولوجية للمشاايع  االبتكااأواًل :زيادة القداة على 

 0202 0212 0218 0211 0216 ة التنفيذمتسؤولي الفئات المتستهدفة المباداة / المشاوع / اإلجااء 

تقديم برامج تمويل إلدماج التكنولوجيا الحديثة بما فيها تكنولوجيا  2.0
 المعلومات واالتصاالت. 

 المشاريع الناشئة 
  المشاريع الصغيرة

 والمتوسطة
 

  المؤسسة األردنية
لتطوير المشاريع 

 االقتصادية
  المجلس األعلى

 للعلوم والتكنولوجيا
  الصناعة وزارة

 والتجارة والتموين
  مؤسسة التدريب

 المهني

     

وضع الحوافز والبرامج لتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة على  2.6
 .واالبتكارالقيام بأنشطة البحث والتطوير 

  المشاريع الصغيرة
 والمتوسطة

 

  المجلس األعلى للعلوم
 والتكنولوجيا

  المركز الوطني للبحث
 والتطوير 

  األردنية المؤسسة
 لتطوير المشاريع
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مع مراكز وشبكات البحوث والمعاهد التقنية  المشاريع االقتصاديةربط  2.0
 .ومراكز اإلبتكار التكنولوجية ومراكز نقل التكنولوجيا

 
 
 
 
 
 

 المشاريع الناشئة 
  المشاريع الصغيرة

 والمتوسطة
  المشاريع الصغيرة

والمتوسطة االبداعية ذات 
المتسارع فرص النمو 

 واالبتكار

  المجلس األعلى
للعلوم والتكنولوجيا 
)صندوق البحث 

والتطوير في 
الصناعة، المركز 
الوطني للبحث 

 والتطوير
  المؤسسة األردنية

لتطوير المشاريع 
 االقتصادية

     

تشجيع استخدام البرامج الموجودة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة  2.0
قة ببراءات االختراع والحصول على حقوق في إدارة األنشطة المتعل

 .الملكية الفكرية
 
 
 
 
 

  المشاريع الصغيرة
والمتوسطة االبداعية ذات 

فرص النمو المتسارع 
 واالبتكار

  المجلس األعلى
 للعلوم والتكنولوجيا 

 غرف الصناعة 
   وزارة الصناعة

 والتجارة والتموين
  المؤسسة األردنية

لتطوير المشاريع 
 االقتصادية

     

 المشاريع الناشئة  جمع ونشر معلومات اإلبتكار على المستوى الوطني 2.2
  المشاريع الصغيرة

والمتوسطة االبداعية ذات 
فرص النمو المتسارع 

 واالبتكار

  المجلس االعلى
 للعلوم والتكنولوجيا 

  دائرة اإلحصاءات
 العامة

  المؤسسة األردنية
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لتطوير المشاريع 
 االقتصادية 

 تعزيز إنشاء المشاايع المبتكاةثانيًا: 

 0202 0212 0218 0211 0216 متسؤولية التنفيذ الفئات المتستهدفة المباداة / المشاوع / اإلجااء 

لدعم  (Commercialisation)اإلبتكار  "تتجير"إنشاء صندوق   2.2
تكاليف إثبات صحة المفهوم والنماذج األولية ودراسات السوق 

 كرةمبتمشاريع الألصحاب ال

  الرياديون الجدد 
  الناشئةالمشاريع 
  المشاريع الصغيرة

والمتوسطة االبداعية ذات 
فرص النمو المتسارع 

 واالبتكار

 وزارة التعليم العالي 
 والبحث العلمي

  المجلس األعلى
 للعلوم والتكنولوجيا

  المؤسسة األردنية
 لتطوير المشاريع

  االقتصادية

     

برأس المال االبتدائي والمغامر المتاح  توسيع طرق التمويل الخاصة 2.8
 ذات الفرص الكبيرة والمحتملة  والناشئةللمشاريع المبتكرة 

 المشاريع الناشئة 
  المشاريع الصغيرة

والمتوسطة االبداعية ذات 
فرص النمو المتسارع 

 واالبتكار

 لبنك المركزيا 
 األردني

 هيئة األوراق المالية 
 وزارة المالية 
  المؤسسة األردنية

تطوير المشاريع ل
 االقتصادية

  وزارة التخطيط
 والتعاون والدولي

     

 الرياديون الجدد  تطوير النُظم المناسبة لتعزيز المشاريع الناشئة القائمة على التكنولوجيا  2.7
 المشاريع الناشئة 

  المؤسسة األردنية     
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واإلبتكار )مثل مراكز االبداع، وحاضنات االعمال التكنولوجية، 
ل ومسرعات التكنولوجيا، والخبراء التكنولوجيين، وصناديق رأس الما

 االبتدائي، الخ(

  المشاريع الصغيرة
والمتوسطة االبداعية ذات 

فرص النمو المتسارع 
 واالبتكار

لتطوير المشاريع 
 االقتصادية 

  المجلس األعلى
 للعلوم والتكنولوجيا

 األردنية الجامعات  
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 قاتسو األ المحوا التسادس : الوصول إلى

 أواًل :  إنشاء أتسواق للمشاايع الصغياة والمتوتسطة عبا تتسهيل وصولها إلى الفاص المحلية والدولية للمشتايات العامة 

 0202 0212 0218 0211 0216 متسؤولية التنفيذ الفئات المتستهدفة المباداة / المشاوع / اإلجااء 

ل مشاركة المشاريع تسهيلبها  الحكوميةالمشتريات  تشريعاتتحديث  2.0
 .الصغيرة والمتوسطة فيها

 المشاريع الناشئةا 
  المشاريع الصغيرة

 والمتوسطة 

  وزارة الصناعة والتجارة
 والتموين

  دائرة اللوازم العامة 
  دائرة العطاءات

 الحكومية
  المؤسسة األردنية

لتطوير المشاريع 
 االقتصادية

     

ردنية المؤهلة كمزودة تسجيل المشاريع الصغيرة والمتوسطة األ 2.6
لعطاءات المنظمات الدولية )مثل البنك الدولي، برنامج األمم المتحدة 

 .اإلنمائي، الخ( وتسهيل تقدمها لعطاءاتها
 
 
 
 
 
 

 الصغيرة  المشاريع
 والمتوسطة

  المشاريع الصغيرة
والمتوسطة االبداعية ذات 

فرص النمو المتسارع 
 واالبتكار

  المؤسسة األردنية
شاريع لتطوير الم
 االقتصادية

  غرف الصناعة
 والتجارة

  قطاع الخاصجمعيات 
  وزارة التخطيط والتعاون

 الدولي
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حماية حيز السياسة العامة لسياسات الشراء التفضيلي لصالح   2.0
المشاريع الصغيرة والمتوسطة األردنية والتفاوض بشأنها في االتفاقيات 

 الدولية

  المشاريع الصغيرة
 والمتوسطة

 شاريع الصغيرة الم
والمتوسطة االبداعية ذات 

فرص النمو المتسارع 
 واالبتكار

  وزارة الصناعة والتجارة
 والتموين

     

  على التصديا الصغياة والمتوتسطة وتحفيزها ثانيًا:  زيادة قداة المشاايع

 0202 0212 0218 0211 0216 متسؤولية التنفيذ الفئات المتستهدفة المباداة / المشاوع / اإلجااء 

إنشاء نافذة حكومية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لنشر المعلومات  2.0
 بشكل فّعال عن فرص التصدير ولوائح التصدير 

 
 
 

  الرياديون الجدد 
 المشاريع الناشئة 
  المشاريع الصغيرة

والمتوسطة االبداعية ذات 
فرص النمو المتسارع 

 واالبتكار

 هيئة االستثمار  
  جمعية المصدرين 
 مؤسسة األردنية ال

لتطوير المشاريع 
  االقتصادية

     

تنظيم ورش عمل وحلقات دراسية يستعرض فيها المصّدرون ذوو الخبرة  2.2
ياتهم والدروس المستفادة من تجاربهم مع الشركات ذات إستراتيج

 اإلمكانية للتصدير والمبتدئين
 
 
 
 

  الرياديون الجدد 
 المشاريع الناشئة 
  المشاريع الصغيرة

والمتوسطة االبداعية ذات 
فرص النمو المتسارع 

 واالبتكار

 هيئة االستثمار 
  جمعية المصدرين

 االردنيين
  القطاع جمعيات

المتخصصة الخاص 
)تكنولوجيا المعلومات 

 الزراعةواالتصاالت، 
 (وغيرها

     

     جمعية المصدرين   المشاريع الناشئة تطوير برامج "الجاهزية للتصدير" للمصّدرين المحتَملين لتشمل التدريب  2.2
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المشاريع الصغيرة   مشورة عن مراحل عملية التصديروتقديم ال
 والمتوسطة

  المشاريع الصغيرة
والمتوسطة االبداعية ذات 

فرص النمو المتسارع 
 واالبتكار

 األردنيين 
  الصندوق الوطني لدعم

 (نافسالمشاريع )

البحوث الستكشاف توفير برنامج دعم متخصص لدعم تكاليف إجراء  2.8
  التصدير إلى األسواق  فرص

 المشاريع الناشئة 
  المشاريع الصغيرة

 والمتوسطة
  المشاريع الصغيرة

والمتوسطة االبداعية ذات 
فرص النمو المتسارع 

 واالبتكار

 هيئة االستثمار 
  المؤسسة األردنية

لتطوير المشاريع 
  االقتصادية

  جمعية المصدرين
 األردنيين 

     

ق مبادرات التمويل لتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة من إطال 2.7
يات/خطط التصدير الخاصة إستراتيجالحصول على التمويل لتطبيق 

 بها
 
 
 
 

 المشاريع الناشئة 
  المشاريع الصغيرة

 والمتوسطة
  المشاريع الصغيرة

والمتوسطة االبداعية ذات 
فرص النمو المتسارع 

 واالبتكار

  المؤسسة األردنية
ر المشاريع لتطوي

 االقتصادية

  
 
 
 
 

   

توفير الحوافز والتمويل لدعم تشكيل تجّمعات تصدير للمشاريع  2.1
 يةسواق التصدير األالصغيرة والمتوسطة لتحسين وصولها إلى 

 المشاريع الناشئة 
  المشاريع الصغيرة

 والمتوسطة

  جمعية المصدرين
األردنيين جمعيات 

 األعمال 
  المؤسسة األردنية

     



64 
 

المشاريع لتطوير 
 االقتصادية

 
توسيع نطاق ضمانات االئتمان الخاص بالتصدير للمشاريع الصغيرة   2.01

 والمتوسطة
 المشاريع الناشئة 
  المشاريع الصغيرة

 والمتوسطة
  المشاريع الصغيرة

والمتوسطة االبداعية ذات 
فرص النمو المتسارع 

 واالبتكار

  المؤسسة األردنية
لتطوير المشاريع 

 ديةاالقتصا
   الشركة األردنية

 لضمان القروض

     

زيادة صادرات المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر البرامج الحالية التي  2.00
 تسهل استخدام األسواق االفتراضية

 المشاريع الناشئة 
  المشاريع الصغيرة

 والمتوسطة
  المشاريع الصغيرة

والمتوسطة االبداعية ذات 
فرص النمو المتسارع 

 واالبتكار

  المؤسسة األردنية
لتطوير المشاريع 

  االقتصادية
  وزارة الصناعة والتجارة

 والتموين
   ووزارة التخطيط

 والتعاون الدولي

     

 ثالثًا: زيادة مشااكة المشاايع الصغياة والمتوتسطة في تسالتسل التوايد للشاكات الكبياة

 0202 0212 0218 0211 0216 فيذمتسؤولية التن الفئات المتستهدفة المباداة / المشاوع / اإلجااء 

تنفيذ برامج شاملة لتطوير الموردين ضمن المشاريع الصغيرة  2.06
والمتوسطة، لتسهيل اندماجها في سالسل توريد الشركات األكبر حجما،  

 وبناء أسواقها

 المشاريع الناشئة 
  المشاريع الصغيرة

 والمتوسطة
  المشاريع الصغيرة

  المؤسسة األردنية
لتطوير المشاريع 

 االقتصادية
 هيئة االستثمار 

     



65 
 

والمتوسطة االبداعية ذات 
النمو المتسارع  فرص

 واالبتكار
 اابعًا: التاويج لنماذج حقوق االمتياز كمنهج لبناء األتسواق

 0202 0212 0218 0211 0216 متسؤولية التنفيذ الفئات المتستهدفة المباداة / المشاوع / اإلجااء 

( الوطني Franchisingت دعم برنامج حقوق االمتياز )دراسة إمكانيا 2.00
والمالي للمشاريع  الفنيللمشاريع الصغيرة والمتوسطة، لتوفير الدعم 
 يتها للنموإستراتيجالراغبة في تطوير نموذج االمتياز كجزء من 

 المشاريع الناشئة 
  المشاريع الصغيرة

 والمتوسطة
  المشاريع الصغيرة

والمتوسطة االبداعية ذات 
فرص النمو المتسارع 

 واالبتكار

  المؤسسة األردنية
لتطوير المشاريع 

 االقتصادية
 هيئة االستثمار 

     

 

 

 

 


