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مشروع تشجیع المؤسسات المیكرویة والصغیرة 
   والمتوسطة ألجل التشغیل 

   لخلق فرص العمل اً محركلتكون الخاصة  مؤسساتالتعزیز 

 
 

 التحدیات
یساھم القطاع العام بنسبة كبیرة في االقتصاد االردني، ولطالما  

% من 40بنسبة تصل الى   العاملةكان المشغل االكبر لالیدي  
مع ذلك فقد شھد تراجعاً كبیراً في التشغیل   اجمالي القوى العاملة،
   في السنوات األخیرة.

في الوقت ذاتھ، وبالرغم من أن القطاع الخاص األردني یوفر 
ً فرص فإن    واالبتكارللنمو    ا المؤسسات  نسبة  والتوظیف، 

الدول   المیكرویة في  مما ھو علیھ  أقل  والمتوسطة  والصغیرة 
األحیان ال  العالي والمتوسط. وفي أغلب  الدخل  األخرى ذات 
ویرجع    ، األجنبیة  الشركات  منافسة  المؤسسات  ھذه  تستطیع 
ومحدودیة   المدربة  الكفاءات  نقص  إلى  ذلك جزئیاً  في  السبب 
اإلطار   إلى  باإلضافة  تطویراألعمال،  خدمات  إلى  الوصول 
القانوني غیر المرن الذي یصعب على ھذه المؤسسات أن توجد 
لھا مكاناً في السوق. ونتیجة لھذه األسباب وتفاقم الوضع بسبب 

أدى الى اضطرابات في سلسلة التورید والذي    19-ء كوفیدوبا
الرسمي   البطالة  معدل  بلغ  الطلب،  في  بحلول 24.7وكساد   ٪

  .2020من عام   الرابعالربع 
 

   منھجیتنا
المؤسسات   "تشجیع  مشروع   الصغیرةو  المیكرویةیھدف 

المؤسسات   ھذه  دعم  إلى   " التشغیل  ألجل  ما  والمتوسطة  بما 
 خطة النمو " و" 2025الخطة الوطنیة "رؤیة األردن    یتماشى مع
  المشروع  یوجھحیث    ".2022- 2018األردني    االقتصادي

المعلومات  ل  الدعم وتكنولوجیا  الغذائي  التصنیع  قطاعات 
في   واالتصاالت الواعدة  القطاعات  من  باعتبارھا  والسیاحة، 

     مجالي النمو والتشغیل.
واستراتیجیات موجھة إستراتیجیات قطاعیة    تنفیذلمشروع  ایدعم  

األسواق   ازدھارلزیادة  نحو  المیكرویة   فرص  المؤسسات 
 .اعات المختارةوالصغیرة والمتوسطة في القط

 

 
 

 

تطویر  ومن خالل العمل التشاركي مع المؤسسات  كما یدعم المشروع  
الخدمات یتحسل  آلیات مستدامة إلى  الشركات في األردن  ن وصول 

من خالل  المالیة وغیر المالیة. إضافة الى ما سبق، یعمل المشروع  
تشجیع المشاركة  على    ، الحوار بین القطاعین العام والخاص  تعزیز

الفعالة للجھات ذات العالقة، والمساعدة في تحدید العوائق التي تحول  
المؤسسات   نمو  والصغیردون  أجل  والمتوسطة    ةالمیكرویة  من 

التشغیل. یركز المشروع في جمیع أنشطتھ بشكل خاص على تعزیز  
   التمكین االقتصادي للمرأة في القطاعات المختارة.

 

والصغیرة  المیكرویة  المؤسسات  تشجیع 
  المشروع اسم  والمتوسطة ألجل التشغیل

للتعاون  اإلتحادیة  االلمانیة  الوزارة 
  بتمویل من  )BMZوالتنمیة ( االقتصادي

GIZ   تنفیذ  
  منطقة المشروع  االردن

  الشریك السیاسي   وزارة الصناعة والتجارة والتموین

االقتصاد   وزارة  واآلثار،  السیاحة  وزارة 
غرف الصناعة والتجارة،    ،الرقمي والریادة

ذوي   الخدمات  مزودي  األعمال،  جمعیات 
،   الصلة، األقالیم  ضمن  المحلیة  اإلدارات 

   والمجتمع المدني

  الشركاء المحلیین

 مدة المشروع  2024 – 2018

 المیزانیة   ملیون یورو 12.8

 مبادرة خاصة بالشرق األوسط وشمال إفریقیا 
 مجال العمل 

 االستقرار االقتصادي 
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 دیانا ھولمان
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 عدادإ

GIZ ھي المسؤولة عن محتوى ھذا المنشور 

 2021آذار 

 فوائد

المستوى   قدرات    المؤسسي،على  تعزیز  على  المشروع  یعمل 
الشركاء الرئیسیین لتقدیم الخدمات المطلوبة وتشجیع السیاسات 

بیئة تحسین  على  تعمل  الصغیرة   التي  للمؤسسات  األعمال 
  والمتوسطة.

یستھدف   جدیدة،وخلق فرص عمل    ومن خالل تمكین الشركات
بشكل وأصحاب  أساسي    المشروع  عمل  عن  العمل الباحثین 

وموظفي المؤسسات المیكرویة والصغیرة والمتوسطة   نالریادیی
عام   في  النساء.  على  خاص  بشكل  التركیز  عمل 2020مع   ،

الشركاءالمشروع   مع  لرواد   بالتعاون  دلیل  لتطویر  المحلیین 
یوفرالدلیل نظرة عامة   األعمال للوصول إلى التمویل في األردن.

طریق   خارطة  إلى  باإلضافة  المالیة  والخدمات  األدوات  على 
حول كیفیة التحقق من صحة األفكار وتقییم األعمال والتعامل مع  
الممولین في مراحل مختلفة على طول رحلة النمو. باالشتراك 

الدلیل رقمیًا على منصة   نشرتم    المحلیین،مع أصحاب المصلحة  
فإن ھذا الدلیل یوفر مرجعًا    النحو،على ھذا   بانتظام.  یتم تحدیثھا

لمیسري   األعمالقویًا  والمتنامیة    بیئة  الصغیرة  للشركات  كذلك 
أجل  من  التمویل  إلى  الوصول  إمكانیة  وعلى  للحصول  نفسھا 

   لتشغیل.ل ھادفالنمو ال

تحقیق   إلى  تھدف  خاصة  مبادرة  من  جزء  ھو  المشروع  ھذا 
األوسط، االستقرار وتعزیز التنمیة في منطقة شمال إفریقیا والشرق  

والتنمیة   االقتصادي  للتعاون  االتحادیة  األلمانیة  الوزارة  بإشراف 
)BMZ  المبادرة التي تشكل ھذه  المشاریع  الخاصة، ). من خالل 

في   فرادتعمل الوزارة على فتح اآلفاق االقتصادیة واالجتماعیة لأل
مشروًعا إضافیًا    80تم تنفیذ أكثر من    السیاق،المنطقة. وفي ھذا  

الفترة   في  اإلنمائي  التركیز  2024-2014للتعاون  ینصب   .
على الشباب وتشجیع التشغیل، واالستقرار االقتصادي،    المواضیع

ستقرار في البلدان المجاورة التي تواجھ والدیمقراطیة، وتحقیق اال
   أزمات.
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