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 المقدمة .1

 سياق السياسة 1.1
  

ا لقانون رقم )بموجب  (1)
ً
، ووفق ي

، قانون معدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر 2019( لسنة 19الدستور األردن 

ي    ع آخر م إلغاء حكومية، ت ي أي تشر
 
عبارة )وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات( حيثما ورد النص عليها ف

مهام وزارة لرقمي والريادة س وزارة االقتصاد اوتمار  ،عنها بعبارة )وزارة االقتصاد الرقمي والريادة(االستعاضة و 

ي والواقعي لها. 
 االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وتعتير الخلف القانون 

 

إعداد ومراجعة وتنفيذ مسؤولية  ("الوزارة") بوزارة االقتصاد الرقمي والريادةوفيما يتعلق بريادة األعمال، أنيطت  (2)

ي بأنه وب  هدف توفير 2899قرار مجلس الوزراء رقم )بموجب  ("السياسة"لريادة االعمال ) العامةالسياسة 
( والقاض 

ي المملكة، ولتمكير  وزارة االقتصاد الرقمي والريادة 
 
ي والتنظيمي لقطاع ريادة األعمال ف

 –اإلطار القانون 
ا
 -مستقبل

عامة، واتخاذ كل ما يلزم من مراقبة تنفيذ )السياسة العامة لريادة األعمال( مع مختلف الوزارات والمؤسسات ال

ي تضمن تنفيذ هذه السياسة. 
 من إجراءات أو إعداد أو تعديل للقوانير  واألنظمة والتعليمات الت 

 

وزارة االقتصاد الرقمي والريادة إعداد )السياسة العامة لريادة األعمال( لغايات توفير المرجعية  توىلتوعليه،  (3)

اتيجيةامات عىل الجهات الحكومية، القانونية الالزمة وما ينتج عنها من الي    ا لهذه  وطنية ووضع خطة اسي 
ً
وفق

 . بالتشارك مع القطاعير  العام والخاص السياسة

 

يعية لريادة األعمال بالتنسيق مع كافة الجهات وتشجيع  (4) إن الغرض من هذه الوثيقة هو تسهيل البيئة التشر

كات الريادية األردنية وإزالة العوائق ي الشر
والعم ل عل  ى إيج  اد مص  ادر لتموي  ل االس  تثمار ف ي  ،أم امه ا  االستثمار ف 

ي 
المشاري    ع الريادية بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العالقة، باإلضافة إىل مس اعدة الش ركات ال ريادية األردنية ف 

ي األعمالالوصول لألسواق وفتح أسواق جديدة لها وتمكير   ، وتعزيز اإلبداعيةجات والمنتم ن ابتك ار الحلول  ريادني

ي مجال ريادة األعمالاإلقليمي و قدرة المملكة عىل التنافس عىل الصعيد 
  . الدوىلي ف 

 

ي المملكة،  (5)
إال أنه ال تهدف بمجرد إقرار مجلس الوزراء لهذه السياسة، تصبح هي السياسة الحرصية لريادة األعمال ف 

ا هذه السياسة إىل االنتقاص من أو التأثير عىل صالحية 
ً
ولذلك فإن أي ، أي قرار أو إجراء تنظيمي تم اتخاذه سابق

ا لهذه السياسة. 
ً
 من هذه القرارات واإلجراءات تبق  سارية المفعول ما لم يتم تعديلها وفق

 

ي مراحل تطورهم المختلفة، بدًءا من مرحلة ما قبل التأسيس إىل  (6)
ي األعمال ف  مرحلة تنطبق السياسة عىل ريادني

كير  ، النمو 
ة  مع الي  كات الناشئة والصغير كات متسارعة النمو ع  البغض النظر عن  االبتكارية،عىل الشر مر، وعىل الشر

ي كافة وذلك المبنية عىل االبتكار والتقنيات الحديثة الداعمة، 
ي القطاعات المحافظات و ف 

 المملكة. ف 
 

 أهداف السياسة 1.2
 

 

ي المملكة و حاضنة صديقة و  تهيئة بيئةالسياسة إىل  تهدف (7)
بما يضمن وإزالة العوائق أمامها محفزة لريادة األعمال ف 

، ويدفع عجلة االقتصاد والتنمية المستدامةها، نمو تعظيم اإلمكانات االقتصادية لمنظومة ريادة األعمال األردنية و 

ي الفقر والبطالةيحد و 
ي للفرد واألرسة األردنية و يساهم بو  ،من ظاهرن 

تحقيق الرفاهية زيادة معدل الدخل الوطت 

 .  للمواطنير 

 

ي تواجه المملكة، حيث تدرك الحكومة أن  (8)
ي انسجاًما مع التحديات الت 

تنمية إن اهتمام الحكومة بريادة األعمال يأن 

ة ريادة األعمال  عىل رعاية مواهب الشباب وتسخير طاقاتهم وبناء قدراتهم وتمكينهم من يعتمد بصورة كبير

ي االنتاج والعمل
وتوفير  هماستغالل طاقاتو اتاحة المجال أمام الشباب إىل ولذلك، تهدف السياسة . االنخراط ف 

ي المملكة إحداث التنمية االقتصادية واالجتماعيةالظروف المالئمة واألدوات المناسبة لهم للمساهمة ب
 . ف 
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ي مقارنة بالدول المجاورة، إال أن مجتمع ريادة األعمال الصغير نسبًيا عىل الرغم من حجمه  (9)
يتسم بالنشاط األردن 

ريادة األعمال كوجهة محّبذة ارطة والتعاون واالبتكار، مما يشجع عىل بذل المزيد من الجهود لوضع األردن عىل خ

لريادة األعمال ومركز إقليمي محتمل لبناء مشاري    ع ريادة األعمال. لذلك، ستعمل الحكومة من خالل هذه السياسة 

يعية و عىل إجراء سلسلة من اإلصالحات ا يعات تحويلها من اإلجراءات الحكومية بما يضمن تحسير  لتشر تشر

نة وإجراءات 
ّ
مك عيقة إىل م  ي المملكة. وداعمة م 

 
 لمنظومة ريادة األعمال ف

 محاور السياسة .2
 

ي رصد بيئات ريادة األعمال حول العالم  (10)
 
ا قد أن األردن  إىل تشير التقارير الدولية المتخصصة ف

ً
حقق نمًوا ملحوظ

ي 
 
ي  نرصم، منظومة ريادة األعمال خالل العقد المف

 
ية المال سيما ف ي العاصمةناطق الحرص 

 
حيث ، عّمان وخاصة ف

ي مهارات بدء التشغيل، و من ضمن كان أداء األردن 
 
ي األفضل ف

 
ي مجاالت الدعم الثقاف

 
احتل مرتبة جيدة إىل حٍد ما ف

ي لريادة األعمال وقدرة والمجتمعي  ي نظًرا لما  ،والتعاون بيكاألعمال عىل التش ريادني
ي الفت 

يتمتع به المجتمع األردن 

ي مجاالت األفكار  كفاءاتمن  
ي  الخالقة أكاديمية ومهارات ريادية وابتكارية ف 

والقدرة عىل التواصل واالنفتاح الثقاف 

 . إىل األسواق العربية والعالمية للنفاذ واالستعداد 

 

مليئة بالتحديات ال تزال منظومة ريادة األعمال الوطنية  أن إال المبذولة وبالرغم من كل الجهود تقر الحكومة أنه   (11)

ي تواجه  ال سيما الصعوباتهذه المنظومة، رابط المرتبطة بنمو وت
ي الت  ي بدء عمل تجاري، وعدم  األعمال ريادني

ف 

ي القدرة عىل التنبؤ ب
ات ف  تاح والنفاذ إىل قلة إدماج التكنولوجيا وضعف ممكنات االنفبيئة األعمال، و المتغير

دد لما وتجنب ،لألسواق المجاورةوتشب الكفاءات  ،العالميةواإلقليمية و األسواق العربية  وعدم  ،غامرة والي 

يعات  ي ل، و وتوعية وتدريب إجراءاتو جاهزية البنية التحتية من تشر
لبحث والتطوير وتنظيم عدم توفر الدعم الكاف 

ونية ائب و أخرى تتعلق إضافة إىل تحديات  . التجارة اإللكي  النفاذ إىل التمويل وتزايد األعباء المالية عىل بالرص 

 . الرياديير  

 

تدرك الحكومة أنه ولتجاوز هذه المعيقات والوصول إىل منظومة ريادة أعمال وطنية شاملة ومتكاملة، فإنه ال بد   (12)

ي تتيحها لريادة األعمال من تحديد المحاور ذات األولوية 
ي يشهدها العالم  الطفرةواغتنام الفرص الت 

التقنية الت 

  ،ردنواأل
ا
ي ثقافة الشباب باالتجاه إىل تأسيس مشاريعهم الخاصة بدل

 من االعتماد عىل الوظائف والتغير الملحوظ ف 

ي القطاعير  العام والخاص. وعليه، 
ي العمل عليها التقليدية ف 

ي ينبع 
حددت الحكومة المحاور الستة التالية الت 

ي ة جوهنقلحداث إل 
  : األردنية منظومة ريادة األعمالرية ف 

 

يعية وتنظيمية مواتية  بيئة 2.1  لريادة األعمالتشر
 

بالضوابط التنظيمية أو عدم كفاية أو وضوح أو اتساق هذه  ةالمثقلن منظومة ريادة األعمال درك الحكومة أت  (13)

يعية والتنظيمية لريادة األعمال بالمزيد من توّجه . و تها يؤثر عىل كفاء الضوابط الحكومة أن تتسم البيئة التشر

الوضوح والشفافية وتوفير القدرة عىل التنبؤ، والتنفيذ المتسق للقوانير  واللوائح التنظيمية لما لذلك من أثر كبير 

ي عىل  ي جميع مراحل ريادة األعمال.  ريادني
 األعمال ف 

 

تقييم من أجل  ،بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية المعنية ،لجهود الحكوميةوعليه، تتوىل الوزارة قيادة ا  (14)

بريادة األعمال، وإجراء  والتعليمات التنظيمية ذات العالقةالحاجة إىل إجراء أي تعديالت عىل القوانير  واألنظمة 

ا لذلك
ً
ا وصديقةلتصبح أ وإدخال تحسينات جوهرية عليها  ،التعديالت وتطويرها وتطبيقها وفق

ً
 وحاضنة كير اتساق

 لريادة األعمال. 
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المتعلقة  واإلجراءات والتعليمات التنظيميةواألنظمة مراجعة القوانير  إىل إجراء دراسة شاملة لالحكومة وّجه ت (15)

كات  ائب والشر يعات أو تعليمات تنظيمية  ،والتنمية االجتماعيةواإلدارة المحلية والعمل بالجمارك والرص  وأية تشر

ورية أو إجراءات أو رسوم   األردنية.  لتمكير  منظومة ريادة األعمالأخرى ض 

 
 

ي المملكة،  (16)
 
يعية لريادة األعمال ف بالتعاون مع الجهات ذات العالقة الوزارة الحكومة وّجه تواستكماال للمنظومة التشر

كات عىل لعمل لمن القطاعير  العام والخاص،  معايير وضع الناشئة و و  الرياديةإصدار تعليمات تختص بتعريف الشر

ي الخدمات الحكومية بما يمكن من اعتماد الهوية الرقمية و  مراجعة منظومةو  ،لتصنيفها 
 
ي ف

ون  التوقيع اإللكي 

ي التوقيع 
ون  ي  ضمن كافة مراحل تقديم الخدمةاإللكي   . األعمال لريادني

 
 

ية 2.2  كفؤة  موارد بشر
 

ي المجاالت المتصلة  الكثير تدرك الحكومة أن  (17)
 
ي األعمال بحاجة إىل برامج تدريبية متخصصة ليس فقط ف من ريادني

ية والعلوم التقنية  ا بكل ما يتعلق بإدارة األعمال واإلدارة المالية والموارد البشر
ً
بالقطاع الذي يعملون فيه وإنما أيض

ي تعتير متطلبً 
ها من المجاالت الت   وها واستمراريتها. نملنجاح المشاري    ع و أساسًيا ا وغير

 

ي األعمال، ستعمل الحكومة من خالل كافة (18) ي تتقاطع مهامها المؤسسات  ولغايات تسهيل رحلة ريادني
مع  الت 

ي القطاعير  العام والخاص ادة األعمال منظومة ري
عىل تضمير  برامج تدريبية وتوعوية لموظفيها ضمن خطط ف 

 العمال لديهم. التدريب السنوية، تعت  بتعزيز مفهوم ومبادئ ريادة ا

 

م الحكومة توفير المهارات الالزمة لمنظومة ريادة األعمال األردنية بشكل خاص، وبشكل أوسع لالقتصاد  (19)  
تعي 

. وبالرغم من توفير الجامعات األردنية لسنوات عديدة  ي تخصصات إدارة األعمال لالرقمي
عدٍد كبير من الخريجير  ف 

مهارات ك بعض االنتقادات لضعف مهارات األعمال التجارية و لكان هنا  وتكنولوجيا االتصاالت والمعلومات، إال أنه

ي  
. باإلضافة إىل ذلك، لم يكن تدريبهم الفت  ية لدى هؤالء الخريجير  ي كافًيا بحيث التواصل واللغة اإلنجلير  يلتر

ي جميع المجاالت. سوق متطلبات 
 العمل ف 

 

وتصميم الالزمة تخاذ التدابير ال الحكومة الوزارة بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية، وّجه ت (20)

امج  ي من شأنها الير
ي مواهب مهارات و عزيز تالت  وي    ج للمواهب والكفاءات  ،حتملير  والم  األعمال الحاليير   ريادني والي 

ي منظومة ريادة األعمال لتوفير المحلية 
اتخاذ التدابير الالزمة إىل جانب بتكلفة مقتدر عليها، ي مورد بشر المؤهلة ف 

 . بهذه الموارد زيادة معدل االحتفاظ ل

 

امج عىل لعمل ل، برنامج الشباب والتكنولوجيا والوظائف من خاللالحكومة الوزارة، وّجه تو   (21) تصميم وتنفيذ الير

واإلداريير  اإلدارية للمؤسسير  و والمتخصصة والمهارات الشخصية  التقنيةالمهارات  تحسير  والمبادرات الالزمة ل

ي 
كات الرياديةا ف   . لسوق اقتصاد العمل الحر  المطلوبةإىل جانب تنمية المواهب  ،لشر

 
 

اكةتوّجه الحكومة الوزارة (22) ، ، بالشر ي
ي  لالستمرار  مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدن 

توفير التدريب  ف 

ي موضوعات ريادة األعمال من خالل محطات المعرفة
ي ذلك محطات المعرفة،  وتعديل نطاق عمل الالزم ف 

بما ف 

كات  ي ريادة األعمال وتكنولوجيا المعلومات لتقديم التدريب والدعم للشر
توفير المدربير  الالزمير  المتخصصير  ف 

ي استخدام تطبيقات األعمال األساسي
وطريقة تقديم الخدمات، نب خدمات مراقبة األداء ة، إىل جاالريادية ف 

كات الريادية ي بمتطلبات تكنولوجيا المعلومات للشر
 . لضمان بقاء الخدمة ذات صلة بما يق 

 

بية والتعليم ووزارة التعليم العاىلي والبحث العلمي من  كلالوزارة و ستعمل الحكومة من خالل  (23)
وبالتعاون  وزارة الي 

ي  صمع القطاع الخا
ي المناهج واالبتكار  موضوعات ومفاهيم ريادة األعمال عىل إدراج، ومنظمات المجتمع المدن 

 ف 

كما   . ، وتوفير فرص الحتضان مشاري    ع الطالب وتحويلها إىل مشاري    ع رياديةالدراسية لكافة المراحل والمساقات
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ي غرس ستعمل الحكومة من خالل هذه الجهات عىل إطالق أنشطة توعوية عىل المستوى 
 
ي للمساهمة ف

الوطت 

ي تغطية الفجوة بير  
 
كير  عىل تعلم المهارات الالزمة للمساهمة ف

ي المجتمع وبير  الطالب مع الي 
 
ثقافة الريادة ف

 مخرجات المسار األكاديمي ومتطلبات سوق العمل. 

 

 واإلقليمية والعالميةالمحلية  النفاذ إىل األسواقتسهيل  2.3
 

بما يضمن تسهيل الوصول إىل األسواق وضع التدابير واإلجراءات الالزمة  عىلتحرص الحكومة من خالل السياسة   (24)

ي والعالمية المحلية واإلقليمية  ي هذا المجال، األعمال، ووضع األردن كبوابة للمنطقة  لريادني
 
وتعزيز الفرص ف

ي الالمحلية من خالل 
 
يات وإتاحة نظام الحكومي االبتكار ف بما يضمن تحسير  السمعة  الحكوميةالوصول إىل المشي 

كات الناشئة األردنية  . والقيمة السوقية للشر

 

اكة بير  القطاعير  عىل الحكومة عمل ت (25) تحقيق مستوى أكير من الشفافية عير نشر البيانات والمعلومات وتعزيز الشر

ي تصميم وتطوير الخدمات والغرف التجارية والصناعية العام والخاص
 
الحكومية، ، وزيادة دور القطاع الخاص ف

ي بير  ما توِفره الحكومة من تطبيقات وبيانات وأنظمة وخدمات
وتحقيق التكامل الشي    ع  ،وتمكير  الربط البيت 

ي المملكة. 
 والشفاف فيما بينها لتعزيز عملية التحول نحو االقتصاد الرقمي ف 

 

ي ذلك المو تعمل الحكومة عىل  (26)
ي األعمال ضمان إتاحة المجال لوصول جميع الجهات المعنية بما ف   وريادني

اطنير 

د  إىل البيانات والخدمات، إضافة إىل تشي    ع عملية االبتكار من خالل توفير البيانات وتوسيع الخيارات وعدم التقي 

لعمل، من خالل برنامج الشباب لالحكومة الوزارة توّجه لتحقيق هذه الغاية، بجهة وحيدة مزِودة لألنظمة. و 

تمكير  الوصول المفتوح إىل و تطوير أنظمة االبتكار الوطنية عىل  ،نامج آخر بر  أو أي والتكنولوجيا والوظائف

  . واجهات برمجة التطبيقات

 

ي و الوزارة بالتعاون مع توّجه الحكومة  (27)
بالعمل عىل تعزيز البنية إىل االستمرار الجهات المعنية البنك المركزي األردن 

يعية  ي ذلك الخدمات والمنتجات المالية المناسبة التحتية ألنظمة الدفع وتوفير البيئة التشر
المالئمة لها، بما ف 

كات الريادية، بسهولة وأمان وبسعر معقول لتؤدي أعمالها بطريقة أكير كفاءة وفعالية لل ي ذلكشر
تسهيل  بما ف 

كات بالحصول عىل  ي نمو أعمالهم وزيادة قاعدة عمالئهم. بشكل فوري  األموالأعمال الشر
 والمساهمة ف 

 

امج الأو  الوزارة من خالل برنامج الشباب والتكنولوجيا والوظائفه الحكومة توّج  (28) إىل األخرى ذات العالقة ير

كات الريادية إىل األسواقاالستمرار  اإلقليمية والعالمية من خالل إنشاء المحلية و  بالعمل عىل تمكير  وصول الشر

كاتمنصات إطالق ودعم خطط تطوير  كات  الريادية األعمال للشر ي البلدان المستهدفة، وتسهيل التوافق بير  الشر
ف 

 من خالل أطراف وسيطة من القطاع الخاص. 

 

كات الريادية وصول تعزيز وتسهيلعىل لعمل إىل العمل مع كافة الجهات ذات العالقة لالحكومة الوزارة توّجه  (29)  الشر

ى الحكوميةالعطاءات إىل  ي ذلك العطاءات الكير
، تنظيميةالقانونية و اإلصالحات المن  وذلك عير سلسلة ،بما ف 

ي ل يةتدريبو ية و تنظيم أنشطة توعإىل جانب    الالزمة.  بالمتطلباتهم لتعريفاألعمال  ريادني

 

 إنشاء نموذج تعاون إقليمي عىل لعمل وبالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لالوزارة الحكومة وّجه ت (30)

ي بالمثل لمعاملة وضع إطار ليتضمن  ي األعمال األعمال  لريادني ة لريادني ي تمثل فرصة كبير
مع إحدى دول الجوار الت 

، ومن  ي وصول بصورة تتيح دول أخرى، التوسع إىل  ثماألردنيير  ي األعمال األردنيير  إىل الفرص والحوافز  ريادني
ف 

ي هذه الدول 
ي ات عىل مستوى العمل بير  يتسهيل االتفاقو  ،وبشكل تبادىلي المتوفرة ف 

األردنية  ريادة األعمالمنظومت 

ي هذه الدول
 . وف 
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إتاحة الوصول إىل معلومات السوق المحىلي واألسواق اإلقليمية عىل ستعمل الحكومة باإلضافة إىل ما سبق،  (31)

كات تقنية المعلومات واالتصاالت  والدولية ي  التصدير بيت و )إنتاج( من خالل جمعية رسر
وأية جهات أخرى  األردن 

 . ذات عالقة

 

 

 التمويلمصادر النفاذ إىل تسهيل  2.4
 

كات الريادية،  (32) ي تواجه العديد من الشر
ي سبيل تذليل العقبات الت 

 
ي بذلت ف

تدرك الحكومة أنه وبالرغم من الجهود الت 

ي فرصة المعيقات و أحد أهم ال يزال يّعد التمويل مصادر النفاذ إىل إال أن 
 
كات إنشاء و العوامل المؤثرة ف استدامة الشر

ي مرحلة التأسيسخص وباأل  الريادية
 
 . ف

 

ي تدابير الاتخاذ عىل الحكومة من خالل هذه السياسة تحرص  (33)
تمويل مصادر المن شأنها تعزيز الوصول إىل الت 

كة الريادية منخالل  برامج الصناديق خيارات وتمكير  وتوسيع  ،النمو  مرحلة التأسيس وحت   مرحلة رحلة حياة الشر

يبيةوإعداد خطط  ،والمشعات القائمة كات الريادية تتضمن تقديم مزايا ض  دعم إنشاء صناديق و  ،لتحفير  الشر

ي ذلك وتوفير مصادر متنوعة لتمويل ريادة االعمالجديدة 
استقطاب االستثمارات  تمكير  الصناديق من بما ف 

 . المحلية واألجنبية

 

امج لعلالحكومة الوزارة، بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، وّجه ت (34) مل عىل ضمان مواءمة الير

ي األردن
ي تركز عىل دعم ريادة األعمال واالبتكار ف 

   . الحكومية وبرامج المانحير  الت 

 

ي التعاون والتنسيق التام مع  (35)
ي للريادة توّجه الحكومة الوزارة لالستمرار ف 

تمكير  الوصول إىل فرص لالصندوق األردن 

ي 
كير  عىل جذب االستثمارات و المالك، و رأس المال االستثماري جاالت م التمويل ف 

ودراسة إمكانية تعزيز عمل الي 

األولوية  مع إعطاء، أمريكي  مليون دوالر العير مراحل تمويل ما دون الصندوق وتوسيع قاعدة المستفيدين 

ي  ستثماراتلال 
اوح بير   الت 

ي مراحل النم ،أمريكي ألف دوالر  (500) و  (200)تي 
و وتسهيل الوصول إىل التمويل ف 

 . أمريكي  ألكير من خمسة ماليير  دوالر 

 
 

 فافية مع طلباتوضوح وشالتعامل بعىل  لصناديق وحاضنات ومشعات األعمالا تشجيعلالحكومة الوزارة  توّجه (36)

ي  ي ذلك عىل سبيل المثال ،األعمال ريادني
الالزمة لمعايير وا المتطلباتوتوضيح أسباب الرفض،  ال الحرص بيان بما ف 

ها.   وغير
 

 

 الدعممجاالت توفير  2.5
 

كير  عىل جودة المخرجات   الحكومة من خالل هذا المحور إىلتسع (37)
كات الناشئة الجديدة مع الي  زيادة عدد الشر

ي بناء قدرات  من خالل  ،ستثماريةاال فرص للجاهزيتهم و وعيهم وقدراتهم اإلدارية زيادة ما يشمل األعمال ريادني

كات الريادية واستيعاب المزيد منها وتشي    ع عملية المتعلقة وفير التسهيالت باإلضافة إىل ت بدء بإنشاء الشر

 . لديها  التشغيل

 

ي الحكومة الوزارة  توّجه (38)
للعمل بالتنسيق والتعاون التام مع كافة الصناديق والحاضنات ومشعات األعمال بما ف 

ي للريادة ذلك 
ه من الصناديق لالصندوق األردن  ي للحاضنات ومشعات األعمال وغير

بالتعاون تنفيذ برنامج وطت 

ي مع القطاع الخاص 
ي يضمن  ،ومنظمات المجتمع المدن 

ي األعمال تفعيل نظام دعم أفق  ي المراحل  لريادني
المبكرة ف 

امج ال، وتنفيذ ستيعاب المزيد من المشاري    ع الرياديةال  قبل التأسيسوما  ي متخصصة والتوعوية التدريبية الير لريادني

 . األعمال
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ي ذلك الجهات الحكومية(، تدرك  (39)
 
ابط والتشبيك بير  مكونات منظومة ريادة األعمال )بما ف وعىل صعيد الي 

ي جميع أنحاء المملكة ب
 
ي منظومة ريادة األعمال ف

 
ي الحكومة أهمية تحقيق التواصل بير  الجهات الفاعلة ف

 
ما ف

ها،الحاضنات ومشعات األعمال والممولير  وجهذلك  خيص وغير توفير لالحكومة الوزارة  توّجه وعليه، ات الي 

ي والقطاع الخاص والجامعات لالدعم للجهات ذات العالقة ومن ضمنها منظمات المجتمع 
تنظيم فعاليات المدن 

ي منظومة ريادة األعمال لتحقيق التشبيك وتمكير  التعاون فيما بينها. 
 
عامة ومتخصصة تجمع الجهات الفاعلة ف

ي األعمال التشبيك بزيادة  عىل لعملل الوزارةالحكومة وّجه تإىل جانب ذلك،   وريادني
ير  الجهات المانحة والممولير 

ي وتشجيع وتمكير  ت
 نفيذ المبادرات التشاركية وتوفير الدعم المادي لهذه المبادرات. ومنظمات المجتمع المدن 

 

بالتعاون والتنسيق مع األطراف ذات ريادة األعمال الوطنية"، منصة "إنشاء  استكمالالحكومة الوزارة  توّجه (40)

ي للريادةالعالقة ومن بينها 
ي منظو مع رياديير  ال حقيق تواصلتهدف ، بالصندوق األردن 

 
مة ريادة الجهات الفاعلة ف

ي مراحل  الدعم فرصتسليط الضوء عىل االعمال، و 
 
ي األعمال ف وقصص النجاح، وتقديم المعلومات الالزمة لريادني

واإلعالن عن النمو، وتقديم المشورة لهم،  مرحلة تطورهم المختلفة، بدًءا من مرحلة ما قبل التأسيس إىل

ي مجال ريادة األعمال، 
 . ةواحد منصةعير و وتوفير قنوات التواصل الالزمة المسابقات الوطنية والدولية ف 

 

ي مع كافة الجهات الحكومية والصناديق الكامل الوزارة عىل استمرار التعاون والتنسيق الحكومة توّجه  (41)
العاملة ف 

ي للريادةبما فيها ريادة األعمال 
ي القطاع الخاص ،الصندوق األردن 

كاء ف  وبرنامج الداعمير  لريادة األعمال  والشر

ي الوزارة، وأي ب لشباب والتكنولوجيا والوظائفا
توفير خدمات الدعم المختلفة وتطويرها ورفع لرامج أخرى ف 

ي األعمالجودتها بشكل مستمر و   وصول ريادني
كير  عىل المراحل المبكرة( تمكير 

ي مراحل النمو المختلفة )مع الي 
 ف 

ي أي وقت
كة وخدمات تطوير إليها ف  ي ذلك الخدمات المشي 

كات األعمال المتخصصة  ، بما ف  ورفع جاهزية الشر

 استثمارية.  كفرص

 

ي   (42)
توّجه الحكومة الوزارة عىل استمرار التعاون والتنسيق الكامل مع كافة الجهات الحكومية والصناديق العاملة ف 

ي للريادة
 شموليةتحقيق ال، لأخرىجهات  و أبرامج  و أوأية مبادرات   ريادة األعمال بما فيها الصندوق األردن 

ي كافة أنحاء المملكة والمساواة
الفئات الضعيفة وشمول ، بغض النظر عن الجنس أو العمر  وتوفير الدعم ف 

، وتوفير الحوافز المالية للمشاري    ع المقدمة من قبلهم ،األشخاص ذوي اإلعاقة وأرسهم ضمن الفئات المستفيدةو 

ي منظومة ريادة األعمال من الوصول إىل األسواقتمكير  النساء باإلضافة إىل 
، وتشجيع وردم الفجوة بير  الجنسير  ف 

وفير تلالحكومة توّجه باإلضافة إىل ما سبق،  . المزيد من ريادة األعمال النسائية وتجاوز العقبات القانونية والثقافية

مجيات واألدلة اإلرشادية المتعلقة بريادة األعمال بطرق ميشة وبسيطة ومفهومة وتصميم برامج  ،التطبيقات والير

  . حقق أهداف التنمية المستدامةبما يلمجتمعات المحلية ل، وتقديم مزايا تفضيلية تستهدف هذه الفئات
 

 

 ريادة األعماللة يثقافالنظرة ال 2.6
 

وري  (43) ي من شأنها تحسير  تعتقد الحكومة أنه من الرص 
االنطباع العام عن اتخاذ سلسلة من التدابير واإلجراءات الت 

ابط  أعمال ريادة من أجل تحقيق منظومة بير  مكونات منظومة ريادة األعمال األردنية ريادة األعمال وزيادة الي 

ي  ةشامل
 . عىل المستوى الوطت 

 

والجهات والجهات ذات العالقة  التعاون والتنسيق الكامل مع كافة الجهات الحكوميةبالحكومة الوزارة وّجه وعليه، ت (44)

 نشر و ، نشر ثقافة تجاوز الصعوبات والعقبات عىل المستويير  الفردي والمجتمعي الجهود لن مالمزيد بذل لالمانحة 

ائح المجتمع ريادة األعمالعىل  لزيادة اإلقبالالوعي  ي جميع المحافظات من كافة رسر
وي    ج لو ، من الجنسير  و  ف  ها الي 

ي كخي
وي    ج ، عن العمل الباحثير  بير   الشباب بشكل عام وخاصة بير   ار مهت  ي األعمالنجاح لقصص الوالي  مع  لريادني

 من خالل وسائل اإلعالم المختلفة. الضوء عىل النماذج المحلية  تسليط
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ي البنك المركزي ، وبالتنسيق والتعاون التام مع الوزارةالحكومة  توّجه (45)
والجهات المانحة عىل تشجيع جهات األردن 

ي قطاعالتمويل 
 
ي استثمارات رأس المال المغامر  وخاصة ف

 
تعزيز االشتمال الماىلي بما و ، البنوك عىل المشاركة ف

يعي  ة والمتوسطة اوصول لتعزيز فرص يضمن تحسير  اإلطار التنظيمي والتشر كات المتناهية الصغر والصغير لشر

كات ير مشاري    ع تعت  بتوفير البنك المركزي عىل توف ، كما سيعملللتمويل وزيادة حجم القروض الممنوحة لهذه الشر

 . ونية للتمكير   منح مقدمة للمشاري    ع الريادية ومنها مبادرة النقود اإللكي 
 

 الحوكمة .3
 

اتيجية الوطنية المنبثقة عنها  نيط الحكومة المسؤولية الشاملة عن مراقبة وإدارة تنفيذ السياسةت (46)  والخطة االسي 

ي هذه السياسةمع والتعاون التام التنسيق التعاون و ب إىل الوزارة
 
. وعىل الوزارة تقديم الجهات ذات العالقة الواردة ف

 تقرير سنوي بواقع حال تنفيذ متطلبات السياسة إىل مجلس الوزراء. 

 

ي لمؤسسات القطاع العام الحكومة كافة الوزارات و وّجه ت (47)
 
ا لهذه السياسة، وتقديم تقارير عن إنجازاتها ف

ً
لعمل وفق

 الوزارة. إىل تنفيذ البنود المطلوبة منها 

 

خطة إعداد  ،بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العالقة من القطاعير  العام والخاص الحكومة الوزارةوّجه ت (48)

اتيجية وطنية ات أداء قابلة للقياسووضع للسنوات الخمس القادمة،  لريادة األعمال اسي  تتضمن عدد  مؤرسر

وعدد  المتحققة ألصحاب المشاري    ع الريادية وااليرادات المخصصومقدار رأس المال المستحدثة الوظائف 

ي تم تسجيلها ونسبة مشاركة النساء 
كات الجديدة الت  ي المشاري    ع الرياديةوالفئات الضعيفة الشر

ها من  ف  وغير

ات األداء ذات العالقة  . مؤرسر

 

ي لريادة األعمال )"المجلس"( تشكيل مجلس تقرر الحكومة  (49)
 ،)"الوزير"( رقمي والريادةوزير االقتصاد البرئاسة وطت 

ة واالختصاص من القطاعير  العام  ،يسميهم مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير  ي عضويته أصحاب الخير
يضم ف 

ي  والخاص
 % من عضوية المجلس أعضاء من القطاع الخاص70يشغل بحيث ، ومنظمات المجتمع المدن 

ي 
 . ذات العالقةوالمؤسسات الحكومية  ات% من القطاع العام من الوزار 30و، ومنظمات المجتمع المدن 

 

 يتوىل المجلس المهام التالية:  (50)
 

  اتيجية  .حسب الحاجةالوطنية مراجعة وتحديث السياسة العامة لريادة األعمال والخطة االسي 

  ي
اتيجيةالخطة تنفيذ تقييم التقدم المحرز ف  ات األداء الرئيسية واتخاذ و الوطنية  االسي  مراقبة مؤرسر

 .التصحيحية عند الحاجةاإلجراءات 

  يعات ذات الصلة بريادة األعمال ورفع التوصيات تقييم السياسات المتبعة ومراجعة وتحليل جميع التشر

 .الخاصة بالتعديالت وبما ينسجم مع أهداف التنمية االقتصادية عىل المستوى الكىلي للمملكة

  اح الحلول و كات الريادية و اإلجراءات الالزمة اقي  ي تواجه  تحديد التحديات وازالة المعيقاتلتحفير  الشر
الت 

كات الرياديةا ي قطاع ريادة األعمالثواالست لشر
 . مارات ف 

 

ي الوزارة  (51)
 ويتوىل المهام التالية:  يرتبط بالوزير  الريادية دارة المشاري    عإل مكتب ينشأ ف 

  

  ي إطار السياسة  متابعة تنفيذ
اتيجية الخطة العامة لريادة األعمال و المشاري    ع ف  المنبثقة الوطنية االسي 

 بالتعاون مع كافة الجهات ذات العالقة. و عنها 

  ي مراقبة التقدم
ات األداء الرئيسية ف   . مؤرسر

 بنتائج أعمال المجلس  من خالل الوزارة إىل مجلس الوزراء ،وكلما اقتضت الحاجة ،رفع تقارير دورية

ي يواجهها 
حات المجلس وتوصياته.  وأنشطته وإنجازاته والمعيقات الت  ي أداء عمله مشفوعة بمقي 

 ف 

  ي لريادة األعمال ربعي تقديم تقرير
 . عن التقدم المحرز إىل المجلس الوطت 
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  اتيالت المانحة لتمويل مشاري    ع ستهداف المنظمااتخاذ اإلجراءات الالزمة ال  جيةسياسة والخطة االسي 

 . لريادة االعمال الوطنية

  ي منظومة ريادة األعمال الوطنيةعقد اللقاءات المنتظمة مع
 
كاء والجهات ذات العالقة لرصد التقدم ف  . الشر

  ات ريادة األعمال المحلية متابعة لتعزيز مكانة المملكة المستدام فيها لضمان التقدم  والدوليةمؤرسر

ي مجال ر 
 
 األعمال. يادة التنافسية عىل المستوى الدوىلي ف

  ي مجال ريادة األعمال بالتعاون مع وزارة
 
ي االتفاقيات الدولية ف

 
امات المملكة ف التخطيط متابعة تنفيذ الي  

 . بير   والتعاون الدوىلي ووزارة الخارجية وشؤون المغي 

  ي منظومة
 
ي األعمال والجهات الفاعلة ف ي المحافل الدولية بالتعاون مع ريادني

 
اف عىل تمثيل المملكة ف اإلرسر

 . عمالريادة اال 

  ي الجهات الفاعلة لالستفادة منها  عن منظومة ريادة األعمال منجمع وتنظيم المعلومات
 
تسيير منظومة ف

ي المملكة. ريادة األ 
 
 عمال ف

 

 

 

 

 

 


