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 فهرس المصطلحات
 

يةالمصطلح  المصطلح باللغة العربية ز  المرادف باللغة اإلنجلتر

 Angel Investor المالك  المستثمر 

 Business Accelerators مرسعات األعمال

  Business Development Service Providers BDS مقدمو خدمات تطوير األعمال

 Business Incubators حاضنات األعمال

 Early Funding التمويل المبكر

 Entrepreneurship ريادة األعمال

 Entrepreneurship Ecosystem منظومة ريادة األعمال

 Growth Stage مرحلة النمو

 Idea Stage مرحلة الفكرة

 Ideation Session جلسة صياغة األفكار الفعالة

 Initial Funding التمويل األول  

 Innovation Hubs مراكز االبتكار

 Minimum Viable Product MVP للتطبيقمرحلة توفير نموذج قابل 

كات الناشئة  Pipeline خط إنتاج الرسر

 Pre-Seed Funding تمويل مرحلة ما قبل التأسيس

 Quality Idea Stage مرحلة الفكرة ذات الجودة

 Seed Funding تمويل المرحلة األساسية

 Subcontracting التعاقد الفرع  

 Venture Capital VC رأس المال المغامر

 Verified Service Providers VSP مقدمو الخدمات المعتمدون
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يعية وتنظيمية مواتية لريادة األعمال : محور بيئة تشر
ً
 أوال

 

وعا  سم المشر

 

 المحور

 

الجهة المسؤولة عن تنفيذ 

وع  المشر

 المدة المقدرة

 
 

تعزيز بيئة ممارسة األعمال 
كات الناشئة  للرسر

محور البيئة الناظمة لريادة 

 األعمال

  وزارة االقتصاد الرقم  والريادة

 التحديات أو الفرص: 

  .كات الناشئة ومتطلبات نجاحها  ال تلب   بيئة األعمال احتياجات الرسر

 الحالية ال تلب   احتياجات  لطريقةا 
ن ن القوانير ن الحكوميير   يفرس بها الموظفير

الب 

كات الناشئة.   الرسر

  ،)ائب والرسوم والعمالة وما إل ذلك تقليل تكلفة ممارسة األعمال التجارية )الضن

  معدالت خصم 1عىل سبيل المثال: )
( السماح بزيادة منخفضة وتدريجية فن

( ، نون العمل ليتماشر مع اتجاهات السوق، ال سيما ( تعديل قا2الضمان االجتماع 

تلك المتعلقة بساعات العمل المرنة، وتصاري    ح العمل لبعض التخصصات 

 والعقود، والعمل عن بعد. 

 تعزيز المنافسة 

  .تحول دون النمو  
 إزالة العوائق الب 

 

وع:   وصف المشر

  عىل الدراسات  تحديد اإلصالحات الرئيسية الالزمة لتعزيز بيئة األعمال باالعتماد

 واألبحاث السابقة والحالية. 

 رسات الدولية، وجمع كافة األبحاث إعداد كافة المستندات الداعمة، وأفضل المما

  السنوات السابقة لتجنب إنفاق المزيد من األموال عىل 
  أجريت فن

والدراسات الب 

فذة بالفعل. 
َ
 األبحاث الُمن

 لمان ومجلس االعيان واللجان المنبثقة عنه. )األمر الذي  ضمان مشاركة الي 

 سيتطلب ممارسة ضغط ومفاوضات إضافية(. 

  كات الناشئة، واتخاذ تدابير   جميع مراحل رحلة الرسر
بناء وزيادة قدرة القطاع العام فن

 نحو اإلصالحات اإلدارية من خالل الموارد المتاحة، مثل األكاديمية اإلدارية العامة. 

 ات  عىل االقتصاد والمردود الحكوم  والتوظيف.  إجراء تقييم األثر لقياس التأثير

  .يمكن أن تستفيد من اإلعفاءات  
كات الناشئة الب   وضع معايير لتحديد الرسر

  .ا وأرقاًما
ً
  المنطقة والعالم/ أعداد

 إعداد المستندات الداعمة وأفضل الممارسات فن

  .لمان منذ المراحل األول اك الي   إشر

 يبة العمل مع الجهات الحكومية ذات العال ات الالزمة )دائرة ضن قة لتحديد التغيير

، وزارة العمل(  الدخل والمبيعات، الجمارك، الضمان االجتماع 

  .المفتاح لتمهيد األتمتة الخدمات الحكومة  
ونن ُ التوقيع اإللكي   يعتي 

 

وع:   أهداف المشر

 ن بيئة ريادة األعمال من النجاح  .تطوير بيئة مالئمة لألعمال لتمكير

  القدرات لغايات إصالحات إدارة القطاع العامدعم بناء. 

  كات ن نمو الرسر ات الالزمة لتمكير الحد بشكل كبير من التحديات/ إجراء التغيير
ائب و  ن الضن   ظل قوانير

ن
 الضمان االجتماع  والعمل والجمار. الناشئة ف

  تبة عىل مراجعة أنظمة الضمان االجتماع  وإطارها لتقليل تكلفة العمالة المي 
كات  ة والمتوسطةلرسر كات الصغير  .الناشئة والرسر

  تبة ائب والجمارك وإطار العمل لتقليل تكلفة العمالة المي  مراجعة أنظمة الضن
ة والمتوسطة كات الصغير كات الناشئة والرسر  .عىل الرسر
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 تبة عىل م ن العمل لتقليل تكلفة العمالة، عىل سبيل المثال تلك المي  راجعة قوانير
كات  كات الناشئة والرسر ة. الرسر  الصغير

 المخاطر والمعيقات

  لمقاومة السياسيةا. 

 إصالحات التمويل. 
  .القيود المالية 

وع:  ي المشر
ز

 أصحاب المصلحة ف

  .وزارة العدل  
 وزارة االقتصاد الرقم  والريادة، قسم الكاتب العدل فن

 ( وزارة الصناعة والتجارة والتموين، قسم تحقيقات الجرائم التجاريةCCID ،)

  والهيئات القانونية األخرى. القسم 
 القانونن

  .  وزارة التخطيط والتعان الدول 

  .مجلس الوزراء 

  يبة الدخل والمبيعات، دائرة الجهات الحكومية ذات العالقة )دائرة ضن

، وزارة العمل(.   الجمارك، المؤسسة العامة للضمان االجتماع 

  .لمان  الي 

  .القطاع الخاص 

 
 

 

وعا  سم المشر

 

 المحور

 

المسؤولة عن تنفيذ الجهة 

وع  المشر

 المدة المقدرة

 

انية التقديرية ز  المتر
 

يعية حاضنة كات  بيئة ترسر للرسر

 (Sandboxالناشئة )

محور البيئة الناظمة لريادة 

 األعمال

   وزارة االقتصاد الرقم  والريادة

 التحديات أو الفرص: 

  ن نجاح منظومة  .ريادة األعمالتطوير بيئة صديقة لألعمال شيعة المسار لتمكير

 

 

وع:   وصف المشر

  ا يمثل جميع الجهات
ً
ستشكل وزارة االقتصاد الرقم  والريادة فريق

يبة الدخل  الحكومية ذات الصلة، عىل سبيل المثال، دائرة ضن
 والمبيعات والجمارك ووزارة العمل. 

  وضع يسمح لهم بحل  
سيكون هؤالء الممثلون صانع  القرار، وفن

  تواجه ا
كات الناشئة المحددة. التحديات الب  وع:  لرسر  أهداف المشر
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وع إل توفير حل من أجل  كات الناشئة. وي  هدف هذا المرسر تعيق البيئة التنظيمية نمو الرسر
كات الناشئة عىل المدى القصير حب  االنتهاء  ردم الفجوة لتوفير الدعم التنظيم  الالزم للرسر

 من اإلصالح التنظيم  لممارسة األعمال التجارية. 
 
 

  ،ستقدم المنظمات الداعمة مثل المرسعات والحاضنات ومراكز االبتكار
ا لمعايير يتم االتفاق 

ً
عليها مع وزارة االقتصاد وما إل ذلك، توصيات وفق

كات الناشئة. الرقم  والريادة   لتصنيف الرسر

 شكل وزارة االقتصاد الرقم  والريادة لجنة وطنية التخاذ الق
ُ
  ست

رار النهان 
كة ناشئة.    تحصل عىل عالمة تشير بأنها شر

كات الناشئة الب   بشأن الرسر

  كات الناشئة المصنفة عىل حق الوصول الكامل إل ستحصل تلك الرسر
 فريق دعم االقتصاد الرقم  وريادة األعمال المشار إليه أعاله. 

 ن لقياس النجاح واتخاذ اإلجراءات  تقديم تقارير سنوية ومرة كل سنيي 
 التصحيحية. 

 

 والمعيقات: المخاطر 

 عدم القدرة عىل استيعاب جميع التطبيقات 

 االستدامة 
 

وع:  ي المشر
ز

 أصحاب المصلحة ف

  .الوسطاء مثل المرّسعات والحاضنات 

  .وزارة االقتصاد الرقم  والريادة 

  لمان.  -مجلس الوزراء  الي 

 وزارة العدل  
 قسم/ قانون الكاتب العدل فن

  والهيئات القانونية قسم تحقيقات الجرائم التجارية، القسم  
القانونن

 األخرى. 

  .  وزارة التخطيط والتعاون الدول 
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ية كفؤة والنظرة الثقافية لريادة األعمال ا ثانًيا: محور   موارد بشر
 

وعا  سم المشر

 

 المحور

 

الجهة المسؤولة عن تنفيذ 

وع  المشر

 المدة المقدرة

 

انية التقديرية ز  المتر
 

الحمالت اإلعالمية لريادة 

حمالت المحتوى  /األعمال
 الموجه

ية وثقافة  محاور الموارد البرسر

 ريادة األعمال

 مليون دوالر  ثالث سنوات وزارة االقتصاد الرقم  والريادة

 التحديات أو الفرص: 

   حول ريادة األعمال والتثقيفرفع الوع. 

 طريق ريادة األعمال  
 .تشجيع الشباب عىل السير فن

  التغلب عىل ثقافة الرفض. زيادة فهم تحديات ريادة  
 األعمال للمساعدة فن

  .وي    ج لقصص النجاح األردنية  الي 

 

وع:   وصف المشر

 تعزيز القدوة المحلية واالحتفال بالنجاح والفشل. 
  منظمات المجتمع / ن االستفادة من المشاري    ع الحالية/ التدخالت/ المانحير

  مع جمهور المدرسة/ الجامعة
 .المدنن

 الفعاليات. 
  ويجيةالعروض  .الي 
 نت وخارجه  .ضمانات التسويق عي  اإلني 
 ورش عمل. 
  .الحمالت اإلعالمية 

وع:   أهداف المشر

 زيادة الوع  بريادة األعمال. 

 خلق ثقافة تقبل أكير لوقوع المخاطر. 

 الحد من المحظورات االجتماعية عندما يتعلق األمر بالفشل. 

  تبنيه. تسليط الضوء عىل مسار ريادة األعمال وكيف يمكن 

ات األداء الرئيسية  المخرجات والنتائج ومؤشر

 زيادة الوع  بريادة األعمال. 
 أنِشأت عي  المحافظات  

كات الناشئة الب   .زيادة عدد الرسر
 ن العام والخاص   كل من القطاعير

 .زيادة عدد المنظمات الداعمة فن
  .خلق مبادرات ريادية عىل مستوى الدولة مثل المسابقات 

 والمعيقات: المخاطر 

 المقاومة. 
 صعوبة قياس المخرجات. 
  .استخدام القنوات األكير فاعلية وكفاءة للوصول إل الجمهور المستهدف 

 

وع:  ي المشر
ز

 أصحاب المصلحة ف

 جهات دعم القطاع الخاص وأصحاب المصلحة. 
 مدارس وجامعات. 
 قنوات االتصال الحكومية. 
  .القنوات اإلعالمية الخاصة 



[8] 
 

 

 

وعا  سم المشر

 

 المحور

 

الجهة المسؤولة عن تنفيذ 

وع  المشر

 المدة المقدرة

 

انية التقديرية ز  المتر
 

ية وثقافة  تطوير المهارات الرقمية محاور الموارد البرسر

 ريادة األعمال

جمعية المهارات الرقمية 

(DigiSkills) 

 مليون 22 أرب  ع سنوات

 التحديات أو الفرص: 

  تخصصات تتعلق آالف شاب سنوًيا من  8يتخرج أكير من  
الجامعات فن

بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، ومع ذلك ال يستوعب السوق سوى ما 
ن سنوًيا  .يصل إل ألفير

 )ن مع متطلبات السوق )وليس حسب الطلب  .ال تتناسب مهارات الخريجير

 العثور عىل المواهب واالحتفاظ بها  
كات الناشئة تحديات فن  .تواجه الرسر

 األردن، إن نظرة السوق ألنش  
طة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إيجابية فن
ُ مرشحة لتوظيف المجاالت ذات القيمة المضافة العالية  .فه  تعتي 

  .ضعف اإلطار المؤسس  لدعم تنمية المهارات 

 

وع:   وصف المشر

  ن جمعية المهارات الرقمية باعتبارها جمعية يقودها  -(DigiSkills) تمكير

 .المهارات الرقميةلتنمية  -القطاع الخاص
 تطوير تحليل الفجوة لتحديد متطلبات السوق. 
 إنشاء نظام معلومات شامل لسوق العمل. 
 تأهيل مقدم  التدريب من قبل هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتنقية. 
 تطوير التصنيفات والمعايير الوظيفية. 
 نهج موجه حسب  بدء التدريب عىل المهارات الرقمية عىل نطاق واسع باتباع

 الطلب. 

 

وع:   أهداف المشر

  ن المهارات الرقمية للشباب لتتناسب مع متطلبات السوق باتباع نهج تحسير
مدفوع بالطلب، وإرساء األساس ألنشطة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

 الجديدة/ المتطورة. 

ات األداء الرئيسية  المخرجات والنتائج ومؤشر

   منها عىل 60المهارات الرقمية المدفوعة بالطلب، ألف شاب عىل  30تدريب ٪

 .األقل ستضمن فرص عمل/أو دخل

  .)نامج )توظيف خريجيها   استفادت من هذا الي 
كات الناشئة الب   عدد الرسر

 المخاطر والمعيقات: 

   توليد طلب كاف. 
 جرى تطويرها ذات صلة ومطلوبة  

 .التأكد من أن المهارات الب 
 موذجن ( االستدامة الخاص بجمعية المهارات الرقميةDigiSkills .) 

 

وع:  ي المشر
ز

 أصحاب المصلحة ف

  هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتنقية والمجالس الوطنية للمهارات

 .القطاعية
 وزارة العمل (MOL). 

 وزارة االقتصاد الرقم  والريادة. 
  .مقدمو خدمات التدريب 
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وعا  سم المشر

 

 المحور

 

الجهة المسؤولة عن تنفيذ 

وع  المشر

 المدة المقدرة

 

انية التقديرية ز  المتر
 

األنشطة الالمنهجية لريادة 
  المدارس 

ن
األعمال ف
 والجامعات

ية وثقافة  محاور الموارد البرسر

 ريادة األعمال

بية والتعليم  مليون دوالر 5 ثالث سنوات وزارة الي 

 التحديات أو الفرص: 

   بمفهوم ريادة األعمالقلة الوع . 

  نقص المعرفة الريادية. 

  .قلة االهتمام داخل األش والمنازل 

  .التعديل/ إنتاج مواد تعليمية جديدة للمدارس والجامعات /  صعوبة تقبل التغيير

 

وع:   وصف المشر

 منهج ريادة األعم  
  بلدان أخرى. البحث فن

 ال الحال  المعتمد فن

  مخصص  
  أردنن

لريادة األعمال للمدارس والجامعات وبرامج إنشاء منهج إضافن

 .تطوير المهارات بعد الجامعة
  ن لتقديم ن والمتدربير ورية للمعلمير ونية باستخدام أدوات ضن إنشاء بوابة إلكي 

 .هذه المعلومات واالستفادة منها
  . ن ن المهتمير ن و/ أو المدربير ن للمعلمير  توفير برامج تدريب المدربير

وع:   أهداف المشر

  القدرات الرياديةبناء 

  وضع مناهج ريادة أعمال خارجة عن المقررات الدراسية وأكير تخصًصا للتعامل
 .مع السلوك والثقافة

 خلق الوع  بتطبيقات وألعاب منظومة ريادة األعمال 

  .   المجتمع المحىل 
ن
 زيادة الوع  بمزايا ريادة األعمال ف

ات األداء الرئيسية  المخرجات والنتائج ومؤشر

 المدارس والجامعاتعدد برام  
ِورت فن

ُ
  ط

 :ج المناهج اإلضافية الب 
 ها. العروض التقديمية، كتب األنشطة، أدوات التعلم، التطبيقات، األلعا  ب وغير

  ن ن حول كيفية تدريس  (ToT) عدد برامج تدريب المدربير المقدمة للمعلمير

 .المنهاج
  .امج المختلفة   الي 

ن فن  عدد الطالب المسجلير

  ن امج ويشاركون فيهاعدد المعلمير  . الذين يتبنون تلك الي 

 المخاطر والمعيقات: 

  .األنشطة المدرسية  
 عدم تطبيع روح المبادرة فن

  .يبديها أصحاب المصلحة  
 المقاومة الب 

  إساءة استخدام المنهاج الذي لن يحقق النتائج المرجوة أو يخدم الغرض

ا. 
ً
 المحدد مسبق

 

وع:  ي المشر
ز

 أصحاب المصلحة ف

  بية والتعليموزارة  الي 

 مدارس وجامعات. 
 المنظمات الشبابية. 
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 ثالثا: محور تسهيل النفاذ إىل األسواق المحلية واإلقليمية والعالمية
 

وعا  سم المشر

 

 المحور

 

الجهة المسؤولة عن تنفيذ 

وع  المشر

 المدة المقدرة

 

انية التقديرية ز  المتر
 

الوصول إل األسواق 
 والتسويق

 مليون دوالر 2.5 ثالث سنوات وزارة االقتصاد الرقم  والريادة األسواقمحور النفاذ إل 

 التحديات أو الفرص: 

  ن إل رؤوس األموال المغامرة اإلقليمية يقتض وصول ريادن   األعمال األردنيير
 .والعالمية عىل الجهود الفردية

  عىل 
ا
ا مماثًل

ً
الجهود الوصول إل فرص السوق، ال سيما التصدير، يفرض تقييد

 .الفردية

  ن والمستثمرين  ريادن   األعمال الرقميير
ن   تدعم الروابط بير

امج الب  ُ الي  تعتي 
ورية لتعزيز نمو هذه  -وال سيما أسواق التصدير -وفرص األعمال غائبة وه  ضن

كات  .الرسر

 كات  .قلة المعرفة بالسوق والمنتجات والرسر

     البلدان المستهدفة لربطها بالمشاري  
 ع وتنفيذها. وجود إمكانية فن

 

وع:   وصف المشر

  األسواق الرئيسية )عىل سبيل  
ن فن فير

الحصول عىل خدمات الوسطاء المحي 

، الواليات المتحدة، أوروبا(، و/ أو  المثال، دول مجلس التعاون الخليج  

ن )مثل المرّسعات(  .الوسطاء المحليير
 نيابة عن مجموعة من ريادن   األعمال -سيواصل الوسطاء البحث عن الفرص - 

اكة مع حاضنات ومرسعات األعمال المحلية والمؤسسات الحكومية ذات  بالرسر

كات عىل تحديد فرص سالسل التوريد  كاء التنمية لمساعدة تلك الرسر الصلة، وشر

. وسيشمل ذلك تطوير إمكانات  ن كاء والمستثمرين العالميير وتأمينها من الرسر

كات التصديرية وتنظيم أنشطة الموائمة وشبكات األ    األسواق الرسر
عمال فن

 المستهدفة. 

 
وع:   أهداف المشر

  ن ين المحتملير
كات الرقمية األردنية والمشي  ن الرسر دعم بناء الروابط بير

  األسواق اإلقليمية والعالمية، لتوفير الوصول إل السوق
ن
 .والمستثمرين ف

  البلدان المحلية والبلدان المستهدفة  
تحديد أنواع مختلفة من الوسطاء فن

ن األكير  -والمنافسة  ين المحتملير
تنفيذ عمليات الموائمة والروابط مع المشي 

 جدية واهتماًما. 

ات األداء الرئيسية  المخرجات والنتائج ومؤشر

  ما ال يقل عن  
اكات و/ أو  150تلق  ن الرسر كة ناشئة دعًما مرحلًيا لتأمير شر

 .االستثمار
 ن الجهات الفاعلة  .عدد أنشطة التشبيك بير
 اكاتعدد العم  .الء الجدد الذين يظهرون اهتماًما بالمنتجات أو الرسر
  .تمت / المنعقدة( من خالل التشبيك/ الوسطاء  

 عدد الصفقات المغلقة )الب 

 المخاطر والمعيقات: 

 كات األردنية الناشئةا  .لجاهزية التصديرية للرسر
  ن  .عدم العثور عىل وسطاء مؤهلير

وع:  ي المشر
ز

 أصحاب المصلحة ف

 المرسعات  
  كات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  إنتاج -جمعية شر
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  كات   الرسر
األردنية الناشئة أو القيام بأعمال ضعف اإلقبال عىل االستثمار فن

 .تجارية تصديرية
 قد تكون التكلفة باهظة. 
   ة العالية )قد ال يؤدي القطاع الحكوم كات المناسبة وذات الخي  العثور عىل الرسر

 والخاص الغرض(. 
 

  جمعية  
                         الريادة واالبداع األردنن

 للريادة  
 .الصندوق األردنن

 ( كات الناشئة كة ترسي    ع أعمال الرسر  (. Oasis 500شر

 منظمة إنديفور (Endeavor). 

 وع الشباب والتكنولوجيا والوظائف  .وزارة االقتصاد الرقم  والريادة/ مرسر
   وزارة التخطيط والتعاون الدول. 
 مار األردنية هيئة االستث(JIC)    

 ( بيت التصديرJordan Exports .) 
 

 

وعا  سم المشر

 

 المحور

 

الجهة المسؤولة عن تنفيذ 

وع  المشر

 المدة المقدرة

 

انية التقديرية ز  المتر
 

ة  ن  بناء السمعة الممير
 لمنظومة ريادة األعمال

 مليون دوالر 2.5 سنتان وزارة االقتصاد الرقم  والريادة محور النفاذ إل األسواق

 التحديات أو الفرص: 

 كات األردنية ا لفرصة لجذب تمويل إقليم  وعالم  لرأس المال المغامر للرسر
 .الناشئة

  كات   لريادة األعمال كمورد للرسر
قلة الوع  بقدرات منظومة ريادة األعمال األردنن

 .  الناشئة عالية الجودة منافس عىل المستوى اإلقليم  والدول 

 

وع:   وصف المشر

 اتيجية ا ة تطوير وتنفيذ اسي  ن   األردن  بناء السمعة الممير
لمنظومة ريادة األعمال فن

كات الناشئة الناجحة. وسيشمل ذلك عىل سبيل المثال ال  ن عىل الرسر كير
مع الي 

 :الحض ما يىل  
 كة الناشئة ها.  CIP إظهار قوة منظومة ريادة األعمال للرسر  ، المواهب وغير

  كات الناشئة األردنية تطوير الوصف التفصيىل  والعال مة التجارية المتعلقان بالرسر

 .الناجحة
  ى واألسواق الرئيسية وضمان   األنشطة الكي 

  فن
ضمان التواجد األردنن

 .االستدامة
 كات األردنية  إطالق قسم للعالقات العامة كات لخلق الوع  حول جودة الرسر للرسر

 .الناشئة واالبتكار لديها
  تدعم  

ونية، أدلة تطوير األدوات الب  الحملة )مقاطع فيديو، مواقع إلكي 

 .تعريفية(
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  .)األردن )إنشاء روابط معها  
كات الناشئة للعمل فن  جذب الرسر

 

  :وع  أهداف المشر

  .كات األردنية الناشئة إل األسواق ورأس المال  زيادة وصول الرسر
ات األداء الرئيسية  المخرجات والنتائج ومؤشر

  اف بالعالمة اف زيادة االعي  كات األردنية الناشئة الناجحة )االعي  التجارية للرسر

 .االجتماع  بهذه العالمة التجارية(
 كات األردنية الناشئةع   تعرض الرسر

 .دد الفعاليات الب 
  .ضمنت التمويل والوصول إل األسواق  

كات الناشئة الب   عدد الرسر

 المخاطر والمعيقات: 

 التمويل. 
  كات الناشئة الناجحة  .دولًيا حسب طبيعتهاتحديد الرسر
  .توثيق أثر التقييم 

 

وع:  ي المشر
ز

 أصحاب المصلحة ف

  وزارة االقتصاد الرقم  والريادة 

  جمعية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت (INTAJ) 

 بيت التصدير (Jordan Exports) 

 ( هيئة االستثمار األردنيةJIC .) 

 جمعية الريادة واالبداع األردنية (JEIA) 

  األردنغرفة تجارة. 
 السفارات. 
   الديوان الملك. 
  .غرف التجارة والصناعة 
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وعا  سم المشر

 

 المحور

 

الجهة المسؤولة عن تنفيذ 

وع  المشر

 المدة المقدرة

 

انية التقديرية ز  المتر
 

 –الوصول المتبادل لألسواق 
المملكة العربية السعودية/ 

 األردن

   الرقم  والريادةوزارة االقتصاد  محور النفاذ إل األسواق

 التحديات أو الفرص: 

  وصول محدود إل األسواق اإلقليمية الرئيسية وخاصة المملكة العربية
 السعودية. 

 

وع:   وصف المشر

  كات الناشئة ن األردنية والسعودية تسمح للرسر ن الحكومتير وضع اتفاقية بير

  كال األردنية والسعودية المؤهلة باالستفادة من الوصول الرسي    ع إل 
األسواق فن

 .البلدين

  كات الناشئة وع الرسر   إطار مرسر
  سيجري تطويرها فن

االستفادة من المعايير الب 

(Sandbox .) 

 

وع:   أهداف المشر

  ن كير
كات األردنية الناشئة إل األسواق الرئيسية النامية مع الي  زيادة وصول الرسر

 عىل المملكة العربية السعودية. 

ات   األداء الرئيسيةالمخرجات والنتائج ومؤشر

 استفادت من الوصول المتبادل إل األسواق  
كات الناشئة الب   عدد الرسر

 المخاطر والمعيقات: 

 وقراطية الحكومة  .بير
  .جوانب سياسية 

 

وع:  ي المشر
ز

 أصحاب المصلحة ف

 وزارة االقتصاد الرقم  والريادة. 
 األردن والمملكة العربية السعودية  

ن
كات الناشئة ف  .الرسر

  األردنية )وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وزارة الخارجية وشؤون الحكومة

) ن بير
 .المغي 

  .الحكومة السعودية 
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وعا  سم المشر

 

 المحور

 

الجهة المسؤولة عن تنفيذ 

وع  المشر

 المدة المقدرة

 

انية التقديرية ز  المتر
 

تحرير  فرص الدخول إل 
اءعمليات  الحكوم   الرسر

(PP) 

وزارة االقتصاد الرقم  والريادة،  األسواقمحور النفاذ إل 

وزارة التخطيط والتعاون الدول، 

 وزارة الصناعة والتجارة والتموين

 دوالر 200.000 ستة أشهر

 التحديات أو الفرص: 
 التحديات: 

 ة والمتوسطة كات الناشئة والصغير ن الرسر  .نقص المعلومات والوع  بير

  ة  .السابقة وسجل اإلنجاز(معايير االختيار باهظة )مثل الخي 

 تحديات التمويل. 

 متطلبات الضمانات المضفية. 

 ها عىل التدفق النقدي   المدفوعات الحكومية وتأثير
ات فن  .التأخير

 
 الفرص: 

  األردن  
ي فن ُ الحكومة أكي  مشي   .تعتي 

  .كات التقنية الناشئة ونية فرًصا للرسر  سيخلق التحول نحو الحكومة اإللكي 

 

وع:   وصف المشر

 يات العامة  .تقييم البيئة القانونية والتنظيمية للمشي 
  /كات الناشئة مراجعة أفضل الممارسات العالمية ذات الصلة بزيادة وصول الرسر

يات الحكومية ة والمتوسطة إل فرص المشي  كات الصغير  .الرسر
  كات ة والمتوسطة والرسر كات الصغير وضع توصيات لتوفير معايير تفضيلية للرسر

،  الناشئة )مثل تخصيص النسبة المئوية للعطاءات، والتسعير التفضيىل 

  العطاءات(
 .ومتطلبات المشاركة فن

  التسعير بنسبة  
تعديل قرار مجلس الوزراء مع تفضيل المنتجات المحلية فن

ا15)
ً
 ٪( للمنتجات لتشمل الجهات الخدمية أيض

 

وع:   أهداف المشر

  ة كات الصغير كات الناشئة والرسر يات زيادة حصة الرسر   المشي 
والمتوسطة فن

 .العامة

   اء الحكوم
 .زيادة الشفافية والوع  بفرص االشي 

  كات   تواجهها الرسر
اء الحكوم  ومعالجة التحديات الب 

تبسيط عملية االشي 
ة والمتوسطة من خالل توفير إجراءات خاصة  كات  -الصغير وضع أحكام للرسر

 .الناشئة

  . ن إدماج النوع االجتماع   تمكير

ات األداء الرئيسيةالمخرجات و   النتائج ومؤشر

 قدمت عطاءات  
كات الناشئة الب   .عدد الرسر

 يات المحالة اء المحالة/ قيمة المشي   .نسبة عمليات الرسر
 اء المحالة والممولة من النساء  .نسبة عمليات الرسر
  . اء الحكوم 

 بفرص عمليات االشي 
ً
  تكون أكير وعيا

كات الناشئة الب   عدد الرسر

 والمعيقات: المخاطر 

  ة إل   تميل هذه األخير
كات القائمة الب  مقاومة التغيير من قبل الحكومة والرسر

 . ن  أن تكون من مقدم  العطاءات الرئيسيير
 

وع:  ي المشر
ز

 أصحاب المصلحة ف

 دائرة العطاءات الحكومية. 
 كات الناشئة  .الرسر
  .كات الناشئة  المؤسسات الداعمة للرسر
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وعا  سم المشر

 

 المحور

 

المسؤولة عن تنفيذ الجهة 

وع  المشر

 المدة المقدرة

 

انية التقديرية ز  المتر
 

كات  محور النفاذ إل األسواق معلومات األسواق بيت التصدير/ جمعية  شر

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

  األردن )
ن
 (. INTAJف

ألف دوالر  300ألف إل  250من  قيد التنفيذ

 سنوات 5لكل سنة ولمدة 

 الفرص: التحديات أو 
 

  ة   الوقت المناسب للمشاري    ع الصغير
توفير معلومات محدثة عن السوق فن

  دخول أسواق وقطاعات جديدة
ة تنافسية فن ن  .والمتوسطة للحصول عىل مير

 التحديات: 

 نقص المعلومات المحلية والدولية 

 )ة )الخدمات المجانية والمدفوعة  .قلة الخي 

 

 الفرص: 

  اإليراداتأداة يمكن الوصول إليها لتوليد. 

 ة أشع  .وصول إل الممارسات الجديدة واتجاهات التكنولوجيا بوتير

 دخول سوق جديدة. 

  .كة الناشئة ة االستباقية للرسر ن  المير

وع:   وصف المشر

  
  من شأنها أن توفر ما يأن 

 :تطوير بوابة معلومات السوق الب 

  بوابة مجانية/ مدفوعة -بوابة المعلومات الوطنية. 
  ات السوق  .الكلية/ الدقيقةمؤشر
 تحديد أسواق التصدير حسب الطلب. 
 كات عن السوق والتكنولوجيا عىل سبيل  -التقارير المتعمقة المقدمة من شر

كة كة (Insider Intelligence)  المثال شر كة (Gartner) وشر  وشر
(Statista) 

 تكامل منصات التجارة الدولية. 
 معلومات العطاءات والمنح والمنافسة. 
  /تحاليل/ أبحاث حسب الطلبتقارير. 
 مواصفات متطلبات السوق للتصدير. 
  كة اء/ االتصال، شر  ( كمثال Kompass‘‘ )كومباس’’قائمة الرسر

 

وع:   أهداف المشر

  يجب أن تكون محدثة ويمكن الوصول إليها -معلومات مركزية. 

  عند الطلب‘‘ ’’مستخدم’’أتمتة المعلومات المصممة والمخصصة لكل‘‘. 

  إل السوق. الوصول 

ات األداء الرئيسية  المخرجات والنتائج ومؤشر

 )ضمنت الوصول إل أسواق جديدة/ قائمة )النجاح  
كات الناشئة الب   .عدد الرسر

 االستخدام / ن ن النشطير ن والمستخدمير كير
 .عدد المشي 

 عدد التقارير الطلب. 
  .عدد عمليات الدمج 
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 المخاطر والمعيقات: 

  انية، ترخيص التقارير ن  .والتوزي    عالمير
  .االستدامة واألهلية 

 

وع:  ي المشر
ز

 أصحاب المصلحة ف

 منظومة ريادة األعمالاعم  غرف الصناعة والتجارة ود . 

  ن العام ن القطاعير اكة بير وع، ونموذج الرسر   إدارة المرسر
الوزارات المشاركة فن

 والخاص )القطاع الخاص(

 ( بيت التصديرJordan Export جمعية  تكنولوجيا المعلومات ،) واالتصاالت

(INTAJ(ملتق  سيدات األعمال والمهن ،)BPWA .) 
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 رابًعا: محور تسهيل النفاذ إىل مصادر التمويل
 

وعا  سم المشر

 

 المحور

 

الجهة المسؤولة عن تنفيذ 

وع  المشر

 المدة المقدرة

 

انية التقديرية ز  المتر
 

  
ن
كات الناشئة ف تمويل الرسر
 مرحلة ما قبل التأسيس

 

 خمس سنوات وزارة االقتصاد الرقم  والريادة إل التمويلالنفاذ 

 

 مليون دوالر 10
 

 التحديات أو الفرص: 

  كات الناشئة عالية الجودة بفرصة النمو بسبب يحظن عدد قليل من الرسر
ه والبالغ )   تمويل ما قبل التأسيس الذي يجب توفير

ألف  25-5نقص فن
 دوالر(. 

  كات   تركز عىل توفير إمدادات من الرسر
هناك عدد من المنظمات الداعمة الب 

  مرحلة ما قبل التأسيس )بناء القدرات، والمسابقات، والهاكاثون، 
الناشئة فن

كات الناشئة إل المرحلة  ها(، ومع ذلك، فإن جهودهم لدفع تلك الرسر وغير
 : اآلتيةالتالية تفشل لألسباب 

  م لدفعهم إل المرحلة التالية. عدم توفر التمويل الالز 

  .عدم توفر القدرة الفنية التخاذ تلك القرارات المتعلقة باالستثمار 

  .كات الناشئة  عدم توفر القدرة التقنية عىل توفير الترسي    ع لتلك الرسر

  لدى المجتمع المانح تمويل لمساحة ريادة األعمال، ومع ذلك، فإن جهودهم
ة وال تركز   عىل المجاالت الرئيسية. غالًبا ما تكون مبعير

 

وع:   وصف المشر

  ن ومصادر  10إنشاء صندوق بقيمة عير ن دوالر ُيَمَول من قبل المتي  ماليير
كات األخرى والمؤسسات. سُيدار هذا  المسؤولية االجتماعية للرسر

 الصندوق تجارًيا وسيغظ  الوظائف اآلتية: 
  قرارات بناء القدرات الفنية لمنظمات الدعم لتكون قادرة عىل اتخاذ

كات الناشئة   ‘‘. الُمَمولة’’ االستثمار وتوفير الترسي    ع الالزم للرسر
  :تغظ  النطاق  

كات الناشئة المؤهلة الب  ألف  50-5توفير التمويل للرسر
 دوالر. 

  .سيقدم الصندوق تلك االستثمارات كمنح للمنظمات الداعمة 
  كات   الرسر

ن
ستستخدم المنظمات الداعمة أموال المنحة الستثمارها ف

الناشئة المؤهلة مقابل الحصول عىل األسهم، وهذا سيساعد المؤسسات 
كات الناشئة عىل  عىل بناء استدامتها مع تعظيم الحافز لمساعدة الرسر

 النجاح. 

 

 
وع:   أهداف المشر

  مرحلة ما قبل التأسيس وذات الجودة الجاهزة  
ن
كات الناشئة ف زيادة عدد الرسر

 لالستثمار. 
  بناء نموذج األعمال .  مستدام لمنظمات الدعم، عىل المدى المتوسط والقصير
  المجاالت  

ن
ن للحصول عىل أكي  قيمة ف عير   تجميع تمويل المتي 

ن
المساعدة ف

  تتماشر مع أولويات سياسة ريادة األعمال. 
 الرئيسية الب 

ات األداء الرئيسية  المخرجات والنتائج ومؤشر

 
  مرحلة ما قبل  

كات الناشئة فن التأسيس عالية الجودة بمعدل زيادة عدد الرسر

كة سنويا.  50  شر

  مرحلة ما قبل التأسيس بمقدار  
ن  10زيادة المعروض من التمويل فن ماليير
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 سنوات )حجم الصندوق(.  5دوالر عىل مدى  

 

 المخاطر والمعيقات: 

 

  .الصندوق  
ن بالمشاركة فن  عدم إقناع مجتمع المانحير

  مثل فئات ‘‘)المختلط التمويل’’محددات تنظيمية عىل هيكلة نموذج

ها(.   األسهم، وغير
 

وع:  ي المشر
ز

 أصحاب المصلحة ف

 

 مجتمع الجهات المانحة 

 وزارة االقتصاد الرقم  والريادة 

 المؤسسات الداعمة 

 كات  المسؤولية المجتمعية للرسر

 صندوق التنمية والتشغيل 
 

 

 

وعا  سم المشر

 

 المحور

 

الجهة المسؤولة عن تنفيذ 

وع  المشر

 المدة المقدرة

 

انية التقديرية ز  المتر
 

 برنامج حوافز االستثمار

 
 خمس سنوات وزارة االقتصاد الرقم  والريادة النفاذ إل التمويل

 

 مليون دوالر 10
 

 التحديات أو الفرص: 

 

  .مراحلها المبكرة  
ن
كات الناشئة ف  محدودية توفير التمويل للرسر

  كات واألفراد ذوي المالءة المالية هم من الدور المحدود للرسر العالية وغير
كات    الرسر

ن
ن نظًرا الرتفاع مخاطر االستثمار ف األفراد كمستثمرين نشطير

 الناشئة. 

  )لديها فائض نقدي  
كات )الب  الجدوى من فرصة استثمارية مقنعة للرسر

واألفراد وشبكات االستثمار التابعة من رجال األعمال والمستثمرين 
 . ن  المالئكيير

 كا   الرسر
ن
كات الناشئة دعم أنظمة االبتكار ف   الرسر

ن
ن االستثمارات ف ت من خالل تحفير
كة فردية(.    تعد جزًءا من هذا النظام مع كل شر

 المشاركة )الب 

وع:   وصف المشر

 

  /يبية، عىل سبيل المثال حسومات لألشخاص االستفادة من الحوافز الضن

كات الناشئة.    الرسر
  االستثمار فن

  ترغب فن
 الكيانات الب 

  نامج. تطوير معايير لتحديد   يمكن أن تستفيد من هذا الي 
كات الناشئة الب   الرسر

  كات الناشئة من خالل بوابة تسهل عىل المستثمرين تجميع تلك الرسر

  مكان واحد 
وع من بوابة  -استكشاف هذه الفرصة فن سيستفيد المرسر

  للريادة
كات الناشئة.  الصندوق األردنن  الجديدة بهدف ربط المستثمرين بالرسر

 ن من خالل جهود تطوير األعمال والتسويق  جذب المستثمرين المحتملير

 المستهدفة. 
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   كاء منظومة ريادة األعمال واألحداث كات الناشئة من خالل شر اكتشاف الرسر

 القائمة وما إل ذلك. 

  حال  
  االعتبار مصادر أخرى لتمويل تلك التخفيضات فن

وع فن سيأخذ المرسر

  التخفيضات مثل 
وع الشباب تعذر التمويل الحكوم  والنظر فن مرسر

 . (YTJوالتكنولوجيا والوظائف )

 

وع:   أهداف المشر

  .المرحلة المبكرة  
 زيادة ما هو متوفر من التمويل فن

  ن ’’ إضافة المزيد من األشخاص والجهات إل مجموعة المستثمرين ‘ النشطير

 إيجان   عىل متابعة التمويل. ‘
 مما سيكون له تأثير غير مباشر

 

ات األداء الرئيسيةالمخرجات والنتائج   ومؤشر

  مستثمرين  10زيادة عدد المستثمرين )أشخاص وجهات( بمقدار
 مستثمًرا خالل خمس سنوات(.  50سنوًيا )بما يصل إل إجمال  

  نامج أعاله زيادة ما هو متوفر من التمويل الجديد من خالل الي 
  السنة )إجمال   8بمقدار 

ن
ن دوالر ف مليون دوالر خالل  40ماليير

 سنواتخمس 

 

 المخاطر والمعيقات: 

  .يبية  عدم إقناع الحكومة بتقديم الحوافز الضن

  .يبية بنتائج عكسية من حيث صلتها بديناميكيات السوق   الحوافز الضن
 قد تأن 

وع:  ي المشر
ز

 أصحاب المصلحة ف

  .وع الشباب والتكنولوجيا والوظائف  مرسر
 ،وزارة االقتصاد الرقم  والريادة 
  ن رجال األعمال   والمستثمرين المالئكيير
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 الدعمتوفتر مجاالت : محور خامًسا 
 

وعا  سم المشر

 

 المحور

 

الجهة المسؤولة عن تنفيذ 

وع  المشر

 المدة المقدرة

 

انية التقديرية ز  المتر
 

  ثالث سنوات وزارة االقتصاد الرقم  والريادة الدعم القفزة النوعية

 : التحديات أو الفرص

  كات الناشئة  خطوطمن عدد محدود جدا    (Pipeline)إنتاج الرسر
مرحلة فن

  ذات الجودة.  الفكرة

 تركز عىل األفكار محدودية ا  
امج الحالية الب  حيث  من حيث العدد والنطاق، لي 

  الغالب عىل  أنها تعتمد 
صياغة األفكار تمام ب مع القليل من االه‘‘ الهاكاثون’’ فن

 ريادن    وتحديد ، أو الفرص لمشكلةأبعاد ا تعريفالصياغة تتطلب  حيثالفعالة 

ن  ن األعمال المستقبليير ن بالنوعية  المتصفير وقدرة  بالعقلية السليمة والمتمتعير

امج  ريادن   األعمال الجيدين  الي 
ن ترسي    ع الاألفكار الخالقة، و مع عىل التوفيق بير

ها.  فعال لألفكار ذاتال  اإلمكانات العالية، وغير
 

وع:   وصف المشر

 قطاعات مستهدفة التحديات/الفرص / اكل تحديد المش  
نمو  اتلها امكان فن

إعداد التقارير بهذه الفرص تعبن بمن خالل وحدة بحث مخصصة  عالية

لتستخدم كمدخالت لتطوير الحلول من قبل رواد األعمال كنواة لتأسيس 

كات ناشئة  . شر

  نامج ما ن عىل السياق سيتم انشاء هذا الي  كير
يشمل جميع المحافظات مع الي 

 : يىل  المحىل  من خالل ما 

   التحديات من خالل شبكة من  و  المسابقات و ‘‘الهاكاثونات’’فعاليات  تنفيذ

  منظومة ريادة األعمال بناءا عىل 
يكة فن أبعاد المشكلة الجهات الفاعلة الرسر

 . ل جلسات صياغة األفكار الفعالةخال المعرفة والفرص

  مخيمات تدريبية لبناء  والمسابقات والتحدياتتشمل هذه الهاكاثونات س

القدرات الريادية، وتحديد ريادن   األعمال ذوي اإلمكانات العالية، وموائمتهم مع 

 األفكار بسالسة. 

  )وع صندوق األفكار  توفير )خدمة الترسي    ع والتمويل األول  )من خالل مرسر

 توفير نموذجمرحلة "محور رأس المال( للوصول بهم إل مرحلة  تحتالريادية 

 (. MVP) "قابل للتطبيق

   فذ بعض
ّ
ن
ُ
ن عىل‘‘ الهاكاثونات’’ست كير

 المذكورة أعاله من خالل الجامعات مع الي 

ن   . الطلبة الخريجير

 ( : ن لالنتقال بالفكرة إل  مرحلة التأسيس( تمويل 1َسُيَوفر التمويل عىل مرحلتير

تمويل يغطيه صندوق مرحلة الفكرة توفير نموذج قابل للتطبيق وهو مرحلة 

  المرحلة المبكرة لد2تحت محور رأس المال، )
كات ( التمويل فن عم نمو الرسر

 . لهذا الغرضصندوق االبتكار الناشئة المؤهلة وسيتم إنشاء 
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وع:   أهداف المشر

  كبير   مخزونخلق   
كات الناشئة فن  . الجودةمرحلة الفكرة ذات للرسر

 

ات األداء الرئيسية  : المخرجات والنتائج ومؤشر

  كل من مرحلة الفكرة والمرحلة  
نامج فن كات الناشئة المستفيدة من الي  عدد الرسر

 المبكرة. 

  .نامج كات الناشئة المستفيدة من الي   عدد النساء والشباب أصحاب الرسر

 

 : المخاطر والمعيقات

  المنظمات الداعمة. عدم الحصول عىل الدعم الالزم من 

  التأسيستمويل مرحلة seed funding غير مضمون . 

 
 

وع ي المشر
ز

 : أصحاب المصلحة ف

 

  .كات الناشئة  الرسر

  المنظمات الداعمة لمنظومة ريادة األعمال )المرّسعات، الحاضنات، مراكز

ها االبتكار، رأس المال المغامر،  . (وغير

  كات   مرحلة الفكرة. مصادر تمويل منظومة ريادة األعمال للرسر
 الناشئة فن

  وزارة الشباب. و وزارة االقتصاد الرقم  والريادة 

 الجامعات . 

 

 

 

وعا  سم المشر

 

 المحور

 

الجهة المسؤولة عن تنفيذ 

وع  المشر

 المدة المقدرة

 

انية التقديرية ز  المتر
 

ن  5 سنواتثالث  وزارة االقتصاد الرقم  والريادة الدعم/ الثقافة المجتمعية مراكز التكنولوجيا     ماليير
 دينار أردنن

 : التحديات أو الفرص
 

  ن   حير
ن
  مناطق غرب عمان، ف

ن
ترتكز أنشطة الدعم بشكل أساش  ف

  
ن
  أماكن أخرى ف

ن
تتوفر أنشطة توعية أو داعمة بشكل محدود ف

 األردن. 

 ريادة األعمال تحدًيا  
ن
الوصول إل ت تتعلق بتواجه مشاركة اإلناث ف

، بسبب األعراف االجتماعية والقيود  خدمات الدعم المباشر

وع:   وصف المشر

 

 ما يشمل  خدمات استضافة مجانيةولوجيا مراكز التكن ستقدم
امجوتعزيز/بناء مجاالت التواصل   مساحات العمل كة لي 

 المشي 
  مجال المياومات  المهارات

ن
ن ف ن األعمال، العاملير والتدريب، رياديير

freelancers    تقدم خدمات االسناد باإلنابة  
كات الب   IT والرسر
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 االقتصادية. 

 مثل إربد  (تمتلك المناطق األخرى )سوى مناطق غرب عمان
عوامل قوية للنجاح ووفرة خريج   الجامعات الذين يسعون  والزرقاء

  أنشطة ريادة األعمال. 
ن
 إل االنخراط ف

 

outsourcing, business process outsourcing  ومنظمات
ها  وع ⁻ المجتمع المحىل  وغير ن وإدارة سيمول المرسر تحديث وتجهير

وع مراكز تكنولوجيا  مختارة لمدة ثالث سنوات. وسيختار المرسر
المواقع بناءا عىل قدرتها عىل دعم نمو الصناعة وتحقيق إيرادات 

 من أجل االستدامة. 

  منهجية النظام  بما يعزز سيتم اختيار مواقع مراكز التكنولوجيا
التجمعات الحالية مع توفير الفرص البناء عىل المحوري من خالل 

ن عىل الشباب والنساء بإلدماج المجتمعات المحرومة،  كير
الي 

ن عن العمل    قطاع التكنولوجيا. و العاطلير
ن
 القادرين عىل العمل ف

 

وع:   أهداف المشر
 

  المجتمعات المحرومة بإمكانية الوصول إل مساحات العمل  
تزويد الشباب فن

ن من  ، من خالل تطوير وتجهير   هذه التشارك 
ثالثة إل خمسة مراكز تكنولوجية فن

ن مشغل خاص إلدارة هذه المراكز المجتمعات  . وتعيير

ات األداء الرئيسية  : المخرجات والنتائج ومؤشر

  منهم من اإلناث( إل خدمات مراكز توفير % 30ألف شاب )-12دعم وصول

 .التكنولوجيا

 )دعم تقدم مجموعات معينة )قبل وبعد الوصول إل مراكز التكنولوجيا. 

 

 : المخاطر والمعيقات

 

  النقل(.  وسائطإيجاد الموقع المالئم )مع إمكانية الوصول إل 
  .تحديد المشغل الصحيح 
   

ن  تقديم الخدمات المناسبة الب  تتماشر مع متطلبات المستخدمير
 لمجتمعات. وا

  .تحقيق استدامة نموذج العمل 

 
 

وع ي المشر
ز

 : أصحاب المصلحة ف

   
 مؤسسات التدريب المهبن

 ى األخرى كات الكي   مشغىل  االتصاالت والرسر

 الجامعات 

 البلديات والمكاتب المحلية 
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وعا  سم المشر

 

 المحور

 

الجهة المسؤولة عن تنفيذ 

وع  المشر

 المقدرةالمدة 

 

انية التقديرية ز  المتر
 

خدمات تطوير األعمال من أجل 

 االستعداد لالستثمار

 سنتان وزارة االقتصاد الرقم  والريادة الدعم
4   

 مليون دينار أردنن
 

 التحديات أو الفرص
 

 كات الناشئة  ضعف   خطوط إنتاج الرسر
 .لجاهزة لالستثمارافن

 كات الناشئة  .ضعف اإلمكانيات اإلدارية للرسر

 انية خدمات تطوير األعمال للمرسعات الحالية ن  .محدودية مير

  كات الناشئة القائمة و   استفادت منتواجه الرسر
امج  الب  برامج المرسعات والي 

  التنافس مع الفرص اإلقليمية أو المحلية األخرى
 .صعوبات فن

 األردن  منشأة صناديق تمويل جديدة  
 .فرص استثمارية وتبحث عنفن

  فكار األتشير منظومة ريادة األعمال إل وجود مجموعة غنية من  
ن فن والمؤسسير

كات الناشئة  . و خطوط إنتاج الرسر  
 الذين يحتاجون إل دعم إضافن

وع:   وصف المشر

 

  نامج، باتباع مؤسسات تأهيل منظومة ريادة األعمال الذين سيستفيدون من الي 

 .معايير واضحة وعملية شفافة

 ن مؤسسات الدعم ير التمويل لتوف بعد  مثل حاضنات ومرسعات األعمال المؤهلير

بتطوير  المتعلقة األعمالعملية تنافسية، لتغطية تكاليف خدمات تطوير 

  يدعموهاالجاهزية االستثمارية 
كات الناشئة الب   .لللرسر

 

وع:   أهداف المشر

 مراحل ريادة األعمال المختلفة  
 .زيادة تدفق الصفقات النوعية فن

  وصول الوسطاء إل تمويالت خدمات تطوير األعمال لدعم مجموعاتهم زيادة
 بشكل أفضل. 

ات األداء الرئيسية  : المخرجات والنتائج ومؤشر

  كات الناشئة المدعومة من خالل وسطاء  عي  مراحل تطورها المختلفة. عدد الرسر

  وع، وزيادة الصادرات وعدد كات الناشئة المستفيدة من المرسر زيادة عائدات الرسر

 .الوظائف
  . ن  تحرير رأس المال من المستثمرين المؤسسيير

 :المخاطر والمعيقات

  تطوير آلية تأهيل واضحة وشفافة وقابلة للتطبيق لوسطاء منظومة ريادة
 .األعمال

  .تتبع المخرجات القابلة للقياس لكل وسيط 

وع ي المشر
ز

 : أصحاب المصلحة ف
 وسطاء منظومة ريادة األعمال. 

 كات الناشئة  .الرسر

 مقدمو خدمات تطوير األعمال . 
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وعا  سم المشر

 

 المحور

 

الجهة المسؤولة عن تنفيذ 

وع  المشر

 المدة المقدرة

 

انية التقديرية ز  المتر
 

  الجاهزية 
ن
برنامج التوسع ف

 لالستثمار وتطوير األعمال 
  للريادة الدعم

   مليون 2.5 ثالث سنوات الصندوق األردنن
 دينار أردنن

 التحديات أو الفرص
 

  كات عدد محدود من خطوط إنتاج الرسر
  مستوى جيد  الجودةالناشئة ذات 

من وفن
الجاهزية لالستثمار:   ال يمتلك المؤسسون 

]رياديو األعمال[ وفرق اإلدارة المهارات 
كاتهم الناشئة  والكفاءات الالزمة إلدارة شر

  مراحل تنموية محددة
 .بفعالية فن

 تديرها ن  
كات الناشئة الب   .ساءقلة عدد الرسر

  .المحافظات  
كات الناشئة فن  قلة عدد الرسر

وع:   وصف المشر
 

 ن بناء القدرات وأدوات لردم الفجوات المعرفية  .المواقف لدى ريادن   األعمالوالمهارات و  تقديم تدريب لتمكير

 مرحلة الفكرة )إنشاء المؤسسة( ومرحلة  600ل   التدريب عىل النمو والجاهزية لالستثمار  
كة ناشئة فن النمو )نمو شر

 المؤسسة(

  كة ناشئة تصل إل  75تقديم منح تصل إل   يق 20شر
وم بها مقدمو ألف دوالر أمريك  لخدمات تطوير األعمال الب 

 . الخدمات المعتمدون

وع:   أهداف المشر

  كات نامج إل تقديم الدعم للرسر يهدف الي 

  
الناشئة حول كيفية تطوير القدرات الب 

التمويل تسمح لها بجمع رأس المال/ 

المناسب الذي سيمكنها من تحقيق 

أهداف نموها عي  مراحل تطورها 

 المختلفة. 

ات األداء الرئيسية  :المخرجات والنتائج ومؤشر

 كات الناشئة لتحقيق نمو ناجح ومستدام  .زيادة الوع  بالمتطلبات األساسية والفرص المتاحة للرسر
  كات األردنية الناشئةتنمية القدرات والمعارف والمهارات عىل مستوى كات ضمن مجتمع الرسر  .األفراد والرسر
 كات األردنية الناشئة   ستحدد وتخلق النظرة المستقبلية للرسر

 .تطوير خطط تدخل النمو الشامل الب 
 كات  أردنية ناشئة مختارة.  تنفيذ حزم التدخل وتقديم المنح لرسر

 مسار الجاهزية لالستثمار 600 مشاركة  
ن
كة ناشئة )مشاري    ع جديدة ومشاري    ع نامية( ف  .شر

 مسار خدمات تطوير األعمال.  75 مشاركة  
ن
كة ناشئة )مشاري    ع جديدة ومشاري    ع نامية( ف  شر

 :المخاطر والمعيقات

   
ن
ن أصحاب المصلحة ف عدم التوافق بير

  تحقيق 
ن
منظومة ريادة األعمال للمساعدة ف

نامج أقىص استفادة  .من الي 
   جودة بناء  

ن
قد يكون هناك نقص ف

 .القدرات المقدمة

وع ي المشر
ز

 :أصحاب المصلحة ف

 كات الناشئة وفريق اإلدارة  .رياديو األعمال/ الرسر
 منظومة ريادة األعمال مثل الحاضنات وا  

ن
 .المغامرلمرسعات ورأس المال الجهات الفاعلة ف

  نامج شر ن  ( JEDCO) مثل المؤسسة األردنية لتطوير المشاري    ع االقتصاديةكاء الي  ن األردنيير  (JEA) ونقابة المهندسير
 ydvih,  (QRCE) ومركز الملكة رانيا لريادة األعمال

 ( ن ريادة األعمال وتطويرها  (، EEDPمجموعة مديري برنامج تمكير

 ن االبتكار ) المؤسسة األردنية  ( iParkلتحفير
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  أنهت  
كات الناشئة الب  عدم قدرة الرسر

نامج عىل   التمويل.  ضمان فرصةالي 

 ( مجال التنمية االقتصادية من خالل ريادة األعمال  
كة المتخصصة فن  (. Impact MENAالرسر

 

 
 

وعا  سم المشر

 

 المحور

 

الجهة المسؤولة عن تنفيذ 

وع  المشر

 المدة المقدرة

 

انية التقديرية ز  المتر
 

   الدعم منصة منظومة ريادة األعمال 
   للريادةالصندوق األردنن

 : التحديات أو الفرص
 

   منظومة ريادة األعمالنقص المعرفة لدى جميع أصحاب  
، المصلحة فن

ن )مثل المرّسعات والحاضنات ومزودي  وخاصة أصحاب المصلحة الداعمير

 .الخدمات(

 كات الناشئة العاملة وقطاعاتها  .عدم وضوح رؤية الرسر

   
 .منظومة ريادة األعمالمعلومات مشتتة من مختلف الجهات الفاعلة فن

 ⁻ قلة الوع  والتعليم الريادي. 

 وقلة الكفاءة االزدواجية . 

وع:   وصف المشر

 

  منظومة ريادة األعمال  
إطالق منصة شاملة لدعم أصحاب المصلحة فن

  وضع األردن كمحور لريادة األعمال يجذب الرسر 
كات الناشئة، للمساهمة فن

 .اإلقليميةوالصناديق المحلية و 

  منظومة ريادة األعمالخلق  
ن الجهات الفاعلة فن  .المواءمة بير

  ة والمتوسطة. عرض المنتجات و  المشاري    ع الصغير

وع:   أهداف المشر

  نت لتوفير وصول جميع أصحاب المصلحة بناء وتشغيل منصة عي  اإلني 
  
ن
ن ف   ذلك المعنيير

ن
منظومة ريادة األعمال لريادة األعمال إل المعلومات، بما ف

عىل سبيل المثال ال الحض: رياديو األعمال الجدد )أولئك الذين بدأوا للتو(، 
وفرق ريادة األعمال، والمشاري    ع الشابة، ومقدم  خدمات األعمال، وصناديق 

مرسعات، والمكاتب االستثمار، والمؤسسات المالية، والبنوك، والحاضنات، وال
ها القانونية،  . وسوف ُيَمِكن ذلك أصحاب المصلحة من التنقل برسعة وغير

  منظومة ريادة األعمال لتحديد وتقييم والبحث عن الخدمات 
وفعالية فن
 .المقدمة

  اك جميع الجهات الفاعلة رسم خرائط منظومة ريادة األعمال لتوفير الرؤية، وإشر
  األردن والعوامل التمكينية، والجهات

 .الفاعلة المؤسسية الرئيسية فن

ات األداء الرئيسية  : المخرجات والنتائج ومؤشر

 ن الوسطاء  .عدد اإلحاالت بير
 عدد رؤوس األموال المحررة. 
 جميع أنحاء األردن  

 .زيادة الوع  والمعرفة بريادة األعمال فن
 كات ن و  األفكار  و  عدد الرسر  .رياديو األعمال المسجلير
  ة و  المرّسعاتالمغامرة و عدد رؤوس األموال ن الحاضنات المسجلة، واستخدام مير

 .إدارة التطبيق
 ن  المعتمدون دمو الخدماتعدد موردو ومق  .المسجلير
 عدد المعامالت المنجزة فيما يتعلق بخدمات تطوير األعمال من خالل المنصة. 
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 ⁻  كات الناشئة لتقييم مستوى الجاهزية االستثمارية أداة تقييم بدء عمل الرسر
كات المسجلة  .للرسر

  والحاضنات والمرسعات عىل  المغامر أداة إدارة التطبيقات لمساعدة رأس المال
 .أتمتة وتنظيم عملية تقديم الطلبات

  ن اصل أداة الموائمة لتسهيل التو رياديو األعمال والمستثمرين، وخدمات  ما بير
 .تطوير األعمال، والوحدات التدريبية ذات الصلة

  كات الناشئة ن الرسر نظام خدمات تطوير األعمال الذي يسهل الروابط بير
  نهاية المطاف والموردين ومقدم  الخدمات المعتمدين

التعاقد  -مما يسهل فن
 . وتطوير المجموعاتالفرع  

 اكات   يمكن أن  الرسر
لوالروابط التجارية مع الجهات الب  المنصة، مثل  تكمِّ

ن   .المرشدين والمدربير

  مة ريادة األعمالو جمع البيانات واستخراجها لتقديم رؤى حول منظو تحليل. 

  .مركز التعلم/ المعرفة لتقديم الدورات والمقاالت والروابط المفيدة 

 ن  المستخدمون الفاعلون عىل النظام األساش  )عدد ونسبة المستخدمير

) ن ن المسجلير ن إل  المستخدمير  .النشطير
  كة. عدد العقود الفرعية اكات والمشاري    ع المشي   والرسر

 : والمعيقاتالمخاطر 

 تقييم/ تحديث المعلومات. 

 تسويق المنصة. 

 منظومة ريادة األعمال  
 .منصة منافسة من جهة فاعلة فن

  .ن المنصة  موازنة مستمرة لتحسير

وع ي المشر
ز

 : أصحاب المصلحة ف

 لل  
كات تكنولوجيا ريادة/ جمعية الصندوق األردنن   شر

المعلومات واالتصاالت فن

 .إنتاج -األردن 
 كات الناشئةو  رياديو األعمال  .الرسر
  .منظومة ريادة األعمال  

 أصحاب المصلحة فن
 

 
 

وعا  سم المشر

 

 المحور

 

الجهة المسؤولة عن تنفيذ 

وع  المشر

 المدة المقدرة

 

انية التقديرية ز  المتر
 

كات  التدريب لدى الرسر
 الناشئة

  دينار مليون وثمانون ألف  ثالث سنوات وزارة االقتصاد الرقم  والريادة الدعم
 أردنن

 : التحديات أو الفرص
 

 المجاالت الرقمية ذات الصلة  
ن فن  .وفرة الشباب المتعلمير

وع  : وصف المشر

  كات   الرسر
توفير تنمية المهارات المدفوعة بالطلب وفرص التدريب للشباب فن

. حلية، وتسهيل ذلك من خالل وسطاء الناشئة الم منظومة رادة األعمال المحىل 
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 كات الناشر  ال تحبذ العقلية المحلية )لل   الرسر
ةشباب( العمل فن  .الصغير

 العثور عىل المواهب وإدارتها واالحتفاظ بها  
كات الناشئة تحديات فن  .تواجه الرسر

   
 .السوقاستيعاب محدود لخريج   الجامعات فن

 منظومة ريادة األعمال، والميل  ضعف تدفق الصفقات لريادن   األعمال  
فن

ى.  للتوظيف كات الكي    الرسر
 فن

 .أشهر 6فرص التدريب عىل مدى وتمتد 

 وع تكاليف التدريب الشهرية للشباب كات الناشئة  -سيغظ  المرسر   الرسر
فن

كات الوسيطة المحلية   للفرد 200المقدرة ب   -والرسر
 .دينار أردنن

  التنسيق مع وسطاء  منظومة ريادة األعمال )الحاضنات والمرسعات والتمويل

كات الناشئة    الرسر
ها( لتسهيل التدريب فن   وغير

كات الوسيطة  وفن هذه الرسر

 لتحقيق أقىص قدر من التدريب. 

وع:   أهداف المشر

 كات الناشئة   الرسر
 .دعم خلق فرص العمل فن

  ن وتوسيع أنشطة كات الناشئةتحسير  .الرسر

 زيادة تدفق صفقات ريادن   األعمال. 

  كات الناشئة( من خالل تعزيز إعداد الشباب بالمهارات المدفوعة بالطلب )للرسر

  التعلم 
  المدارس والجامعات. التطبيق 

 فن

ات األداء الرئيسية  : المخرجات والنتائج ومؤشر

 ن عىل أنشطة المهارات الرقمية المدفوعة بالطلب  .عدد الشباب المدربير

 التدريب المتاحة عدد فرص. 

 كات الناشئة   الرسر
 .نسبة الشباب المحتفظ بهم فن

 برامج التدريب بشهادة يقدمها الوسيطخريجو سبة للشباب ن. 

 ن عىل عقد عملن كة ناشئة أو  خالل سبة للشباب الحاصلير   شر
ثالث سنوات فن

  
 فرصة ريادة األعمال. فن

 : المخاطر والمعيقات

  الشباب والشاباتضمان الشمولية من خالل دعم. 

 كات الناشئة   أنشأتها الرسر
 .محدودية االحتفاظ بالوظائف الب 

 ن ا   إدارة المتدربير
ن
   لوقت المستغرق ف

وع دعم الرواتب  تعويضهينبعن بمرسر

ن   .لضمان توفر الموارد المسؤولة عن تدريب هؤالء المتدربير

 ضمان الجودة ومراقبتها. 

 
 

وع ي المشر
ز

 : أصحاب المصلحة ف

  التدريبمقدمو. 

 كات الناشئة  الرسر

  ،هاوسطاء منظومة ريادة األعمال )مرسعات، حاضنات، صناديق  .(وغير

 مجموعات شبابية/ نسائية . 

 

 


