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  برنامجرسالة وأهداف وآلية مراجعة 

 ريادةاألعمال وإدارة املشروعات الصغرية

انفشص  ٔاكزشبفانًجزكشح  األفكبسانمبدسٍٚ ػهٗ رمذٚى  األػًبلأػذاد خٛم يٍ سٔاد : سسبنخ انجشَبيح

 ز٘انٔرطٕٚشْب ثبنشكم  ٔئداسرٓبانشٚبدٚخ ٔاالَذيبج فٙ يششٔػبد انؼًم انحش ٔانًشبسكخ فٙ رأسٛسٓب 

 ئنّٛانزًُٕٚخ سٕاء ػهٗ يسزٕٖ انمطبع انًُزًٍٛ  األْذافٚدؼهٓى ٚهؼجٌٕ دٔساً اسزشارٛدٛبً فٙ رحمٛك 

 .انمٕيٙأٔ ػهٗ انًسزٕٖ 

 

Program mission statement: Preparing a generation of entrepreneurs who are able to present 

innovative ideas, discover entrepreneurial opportunities, integrate into self-employment 

projects and participate in establishing, managing and developing them in a manner that 

makes them play a strategic role in achieving development goals, whether at the level of the 

sector to which they belong or at the national level.  

 

 أْذاف انجشَبيح:

  انشٚبد٘رٕفٛش انًؼبسف انًزؼهمخ ثبنؼًم  .1

 َشش ٔرؼًٛك فكش ٔثمبفخ انؼًم انحش ، ٔيدزًغ سٚبدح األػًبل- .2

نذٖ انطالة يٍ خالل رضٔٚذْى ثبنًفبْٛى ٔانًؼبسف انًزؼهمخ ثبنًششٔػبد  انشٚبد٘رًُٛخ انفكش  .3

 انصغٛشح ٔانًزٕسطخ . 

فٙ انؼًم انحش فٙ انًششٔػبد انصغٛشح ٔانًزٕسطخ رٕفٛش كٕادس ثششٚخ لبدسح ػهٗ االَذيبج  .4

سٕاء انزٍٚ ٚمٕيٌٕ ْى ثزأسٛسٓب أٔ نهؼًم فٙ انٕظبئف انزٙ لذ رٕفشْب يثم ْزِ انًششٔػبد فٙ 

  .أسٕاق انؼًم

 األْذافرإدّٚ انًششٔػبد انصغٛشح ٔانًزٕسطخ فٙ رحمٛك  انز٘رؼشٚف انطبنت ثبنذٔس انٓبو  .5

 َحٕ انجُبء ٔانزمذو . االسزشارٛدٙرحمٛمٓب فٙ رٕخٓٓب  انزًُٕٚخ انزٙ رسؼٗ انذٔنخ ئنٗ

الَطالق انًششٔػبد انصغٛشح  ئرجبػٓبرصًٛى  االسزشارٛدٛبد انزٙ ٚدت ئكسبة انطالة لذساد  .6

  .ٔانًزٕسطخ

فٙ انًششٔػبد  انشٚبد٘ػهٗ أْى انزحذٚبد ٔانًشكالد انزٙ لذ رٕاخّ انؼًم انطالة ف ٚرؼش .7

ساد ٔلذساد انذاسسٍٛ نهًٕاخٓخ ْزِ انزحذٚبد ٔالزشاذ حهٕل انصغٛشح ٔانًزٕسطخ ٔرًُٛخ خذا

   .انًشبكم ٔانزفكٛش االثزكبسٖ فٙ ْزا انشأٌ

انًشبسكخ انفؼبنخ فٙ رُفٛز انخطظ انزًُٕٚخ نهذٔنخ فٙ ظم انزٕخّ َحٕ رفؼٛم ٔرًُٛخ رٕفٛش سجم  .8

 .انحش فٙ يدبل انًششٔػبد انصغٛشح ٔانًزُٕػخ انشٚبد٘انؼًم 
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 ثشَبيح ٔأْذاف انجشَبيح: آنٛخ رحذٚث 

ئػزًبد آنٛخ انزحذٚث نشسبنخ ٔأْذاف  2119ٕٚٚهٕٛ  1( فٙ 69لشس لسى انؼهٕو اإلداسٚخ ثدهسزّ سلى )

ًبٌ سصبَخ ػًهٛخ ثشايح انمسى األسبسٛخ ثحٛث ٚزى يسبَذح ئداسح انجشايح األكبدًٚٛخ ثبنمسى فٙ ض

انزمٕٚى انًسزًش ٔيشاخؼخ سسبنخ ٔأْذاف انجشايح ٔئرخبر انزحذٚث انًُبست نززًبشٗ يغ ئحزٛبخبد 

 سٕق انؼًم ٔانزطٕساد انذٔنٛخ ٔانًحهٛخ انحذٚثخ رشركض اٜنٛخ ػهٗ يب ٚهٙ:

 أٌ ٚمٕو انمسى ثؼًهٛخ انًشاخؼخ نشسبنخ ٔأْذاف انجشَبيح ثٓذف انزحذٚث كم أسثغ سُٕاد. .1

ٌ ٚمٕو يدهس انمسى ثزشكٛم ندُخ يٍ أػضبء انمسى ٔيٍ خبسخّ نًجبششح ٔئداسح ػًهٛخ أ .2

 انًشاخؼخ ٔانزحذٚث ٔػشض يب رٕصهذ ئنّٛ ٔيب رمزشحّ ػهٗ يدهس انمسى.

 لٛبو انهدُخ ثؼًهٛخ دساسخ ٔيشاخؼخ شبيهخ نًب ٚهٙ: .3

 انزطٕساد فٙ ئحزٛبخبد سٕق انؼًم ٔ انًشبسكخ انًدزًؼٛخ -أ 

 انزكُٕنٕخٙٔ يزطهجبد انزمذو انؼهًٙٔ ٔانؼبنًٛخ انًؼبصشح انزٕخٓبد انًحهٛخ -ة 

 رمٕٚى انؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ َٔزبئح ٔئَدبصاد انطالة نهجشايح  -ج 

 َزبئح ئسزطالػبد سأ٘ انًسزفٛذٍٚ فٙ انشسبنخ ٔانجشَبيح  -د 

 ٔانفدٕح ٔانذساسخ انزارٛخ نهجشَبيح SWOTَزبئح انذساسخ انجٛئٛخ ٔانزحهٛم انشثبػٙ  -ِ 

خ ٔأْذاف انجشَبيح فٙ ضٕء انًشاخؼبد انسبثمخ ٔثحٛث رشاػٙ انًحبفظخ ٚزى رحذٚث سسبن .4

 ػهٗ:

 ٔضٕذ سسبنخ ٔأْذاف انجشَبيح ٔئسرجبطًٓب ثبسزشارٛدٛخ انكهٛخ ٔاندبيؼخ -ٔ 

 فٙ رحمٛك انزًُٛخ انًدزًؼٛخ انًسزذايخ ٔانزضايبرٓبدٔس انجشَبيح  -ص 

 يشبسكخ األطشاف انًؼُٛخ فٙ انزحذٚث -ذ 

 رطٕٚش يسزًش نهًُبْح ٔئسزخذاو انزكُٕنٕخٛبٔ رٓٛئخ يُبخ رؼهًٛٙ يزًٛض -ط 

 دٔس انجشَبيح فٙ رطٕٚش انجحث انؼهًٙ -٘ 

 جشايح ٔأْذاف انَشش سسبنخ خطخ 

ئػزًبد خطخ نُشش سؤٚخ ٔسسبنخ ثشايح انمسى ثحٛث  2119ٕٚنٕٛ  1( فٙ 69لشس انمسى ثدهسزّ سلى )

 رشركض ػهٗ يب ٚهٙ:

يغ األطشاف انجشايح انزٙ ٚمذيٓب  ػشض ٔيُبلشخ سؤٚخ ٔسسبنخانزأكٛذ ػهٗ ئسزًشاسٚخ  .1

يٍ أطشاف يؼُٛخ يثم انطالة، ٔانمٛبداد األكبدًٚٛخ، ٔخٓبد  انًخزهفخ داخم ٔخبسج انكهٛخ

 انزٕظٛف، انخشٚدٍٛ

 ٔأًْٓب يب ٚهٙ:خالل انٕسبئم انًخزهفخ اإلػالٌ ػٍ سسبنخ ٔأْذاف ثشايح انكهٛخ  .2

 انًٕلغ انخبص ثبنكهٛخ  -أ 

 صٚؼّ سُٕٚبً ػهٗ طالة انكهٛخ.كزٛت دنٛم انطالة انزٖ ٚزى رٕ -ة 

 انمسى انؼهًٙداخم انكهٛخ فٗ نٕحبد ٔاضحخ فٗ  -ج 

  أيبكٍ انذساسخ.نٕحبد ئػالَٛخ ث -د 

 .يٕالغ انكهٛخ ػهٗ يٕالغ انزٕاصم اإلخزًبػٙ -ِ 

نٕحبد ئػالَٛخ )ثٕسزشاد( ثًٕلغ اإلسشبد األكبدًٚٙ ثفزشح انزسدٛم نهًمشاساد  -ٔ 

 ٔانزشؼٛت.


