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 األساس المنطقً

 تطوٌر إستراتٌجٌة المنشآت المتوسطة والصغٌرة واألصغر

من خالل تنموٌة مساعدة إلى منهجٌة مقدمة من دول مجموعة الثمان التً قدمت  ٌةحكومة الٌمناستجابت ال، 1995فً عام 

. للتنفٌذوطنٌة لتطوٌر المنشآت الصغٌرة واألصغر بشكل سهل قابل  إستراتٌجٌةإعداد 

قامت ، لكن فً نفس الوقت، ةاألصلًإستراتٌجٌتها ، قررت الحكومة الٌمنٌة تحدٌث GTZوبدعم من منظمة ، 2009عام فً 

ونتٌجة لذلك، أصبحت . المنشآت المتوسطة والصغٌرةإلى من المنشآت الصغٌرة واألصغر  يتعرٌفبتعدٌل المسمى ال

. المنشآت الصغٌرة أٌياًا شملت و "المنشآت المتوسطة والصغٌرة واألصغر إستراتٌجٌة"اإلستراتٌجٌة المنبثقة من ذلك 

، جرت محاولة أخرى 2010، وفً الجهات المعنٌةتوافق آراء إجماع ولحصول على فً ا 2009عام  إستراتٌجٌة تفشل

.  مع التركٌز القوي على توافق اآلراءاإلستراتٌجٌةلويع اللمسات األخٌرة على 

مفهوم لبرنامج تحدٌث الصناعة بويع وزارة الصناعة والتجارة قامت ، GTZمنظمة بدعم من و، 2010أٌياًا، فً عام 

نشآت ختلف كثٌراًا عن عدم تقدٌم الدعم للميال للمنشآت الكبٌرة تقدٌم الدعم وألن . الصناعة فً الٌمنقطاعات ستهدف جمٌع ي

مكونات برنامج فقد تم إدراج ، إجمالً المنشآتالكبٌرة تشكل نسبة يئٌلة جداًا من المنشآت ، ألن أٌياًا  و،الصغٌرةو المتوسطة

عدد قلٌل نسبٌاًا من المنشآت لٌمن ونتٌجة أن ل. فً إستراتٌجٌة المنشآت المتوسطة والصغٌرة واألصغرتحدٌث الصناعة 

 ." تنمٌة القطاع الخاصإستراتٌجٌة"فقد نتج عن ذلك هذه اإلستراتٌجٌة وهً  ،الكبٌرة

 الغرض من إستراتٌجٌة المنشآت المتوسطة والصغٌرة واألصغر 

عانت فقد . "التواصل"، هو عملٌة  أوالًا وقبل كل شًءإستراتٌجٌة المنشآت المتوسطة والصغٌرة واألصغر،الغرض من إن 

على الرغم من االنتهاء من وثٌقة ولهذا السبب، . وعدم توافق اآلراء" التحلٌلًالشلل "الجهود السابقة إلى حد ما من 

لتحدٌث ذات مويع متواصل من اة كً وثٌقة حٌة دٌنامًاباعتبارهالنظر فً وثٌقة اإلستراتٌجٌة تقرر فقد ، اإلستراتٌجٌة

واستخالصها من فنٌة موجزة ٌتم بسهولة عريها وإٌصالها وثٌقة تعتبر  وثٌقة اإلستراتٌجٌةلهذا السبب، فإن . التنقٌحو

إيافة سطر إيافً ٌكون من السهل حٌث ب كجدول وٌتم عرض هذه اإلستراتٌجٌة .للجهات المعنٌةاالستراتٌجٌات الفردٌة 

ال نعانً وبهذه الطرٌقة، . عنصرأي زالة إلببساطة ما، وباإلمكان حذف أي سطر يافة شًء هناك يرورة إل تإذا كانوذلك 

. وثٌقةمن الحاجة إلى إجراء التحسٌن الكامل الذي ٌعٌق استكمال هذه ال
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  المنهجٌة

 المنهجٌة التقلٌدٌة

لتحلٌل الداخلً والخارجً لمنطقٌة العملٌة ال الذي ٌصف (1)لتطوٌر االستراتٌجٌات فً الشكل اآلتً  ةالمعتادالمنهجٌة ظهر ت

.  واإلستراتٌجٌة المنبثقة من ذلكتنقاط القوة واليعف والفرص والتهدٌداإلى تحلٌل الذي ٌقود 

قد و. التعاون من جانب الجهات المعنٌةستغرق وقتاًا طوٌالًا وتنطوي على قدر كبٌر من ت والتًهذه العملٌة هً عملٌة اجتهاد 

هذه عتبر ت لذلك ،(تطوٌر استراتٌجٌاتها الخاصةأنها بصدد أو )استراتٌجٌاتها الخاصة قامت كافة الجهات المعنٌة بتطوٌر 

جمٌع االستراتٌجٌات تعدٌل أٌياًا تتطلب نطوي على تكرار عمل اآلخرٌن وت ا ألنهةغٌر مناسبالمنهجٌة التقلٌدٌة منهجٌة 

. فإنه من غٌر المرجح التوصل إلى توافق اآلراء لدى الجهات المعنٌةوفً هذه الظروف، . القائمة فً يوء النتائج

 منهجٌة التخطٌط االستراتٌجً التقلٌدٌة: (1)الشكل 
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 منهجٌة التوافق 

، واحدة تشمل كافة الجوانب الجهات المعنٌة إلى إستراتٌجٌةاستراتٌجٌات مبسطاًا لمختلف  اًا  تلخٌص"منهجٌة التوافق"تتطلب 

كما هو الجهات المعنٌة من مجموعة ما ٌخص إستراتٌجٌة المنشآت المتوسطة والصغٌرة واألصغر، فقد انطوت على وفً

 :التالً( 2)مويح فً الشكل 

 
 

 منهجٌة التوافق على تطوٌر اإلستراتٌجٌة : (2)الشكل 

 عادة تصنٌف ودمج االستراتٌجٌات الفردٌةعملٌة إلتعتبر إستراتٌجٌة المنشآت المتوسطة والصغٌرة واألصغر بمثابة 

برنامج األمم من بمساعدة )، ٌجري حالٌاًا إعداد استراتٌجٌات جدٌدة وحتى كتابة هذا التقرٌر. الجهات المعنٌةلمإسسات 

 بمساعدة من البنك الدولً ها جدٌدة ٌجري إعدادهناك إستراتٌجٌةاألسماك، وأٌياًا قطاع للسٌاحة والزراعة و (المتحدة اإلنمائً

. للتنقٌحفً المسودة وتخيع هذه االستراتٌجٌات لذا فقد تم إدراج لوزارة التعلٌم الفنً والتدرٌب المهنً، 

مراعاة بالفعل تم وقد ". المنهجٌة التقلٌدٌة"ال ٌعنً أن ٌتم التخلً عن " منهجٌة التوافق"وتجدر اإلشارة إلى أن استخدام 

المنبثقة التوصٌات فإن ومع ذلك، . من هذه الوثٌقةمثل الجزء الخاص بالتحلٌل من أعمال اآلخرٌن ٌن مستفٌدالمنهجٌة التقلٌدٌة 

إدراجها ربما قد ٌتم توصٌات تبقى ك هالكنالمنشآت المتوسطة والصغٌرة واألصغر و عن ذلك لم ٌتم إدراجها فً إستراتٌجٌة

. فً وقت الحق

ٌجب علٌهم  ،تحلٌلهذا الولئك الذٌن ٌبدون اهتماماًا فً وبالنسبة أل. حد أدنىكهذه الوثٌقة ب، ٌتم االحتفاظ لتحقٌق التواصل السهل

. اإلستراتٌجٌةوثٌقة التحلٌل التً ترافق هذه بشؤن التشاور المراجعة و
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  اإلستراتٌجٌةبعثة ال

من صناعة قائمة على الموارد قطاع الصناعة فً الٌمن تحوٌل المنشآت المتوسطة والصغٌرة واألصغر إلى  تسعى إستراتٌجٌة

بارتفاع صناعة قادرة على المنافسة المرتبطة إلى الشركات العائلٌة الصغٌرة جداًا التً تركز على السوق المحلٌة، تهمٌن علٌها 

. حدٌثةبقٌادة منشآت نحو التصدٌر القوي ميافة والتوجه القٌمة ال

 رإٌة ال

باإلمكان تلخٌص الرإٌة الخاصة بإستراتٌجٌة الٌمن للمنشآت المتوسطة والصغٌرة واألصغر على أنها إستراتٌجٌة تقوم على 

من مستمدة  للٌمن فهذه الرإٌة اإلستراتٌجٌةومع ذلك المنشآت المتوسطة والصغٌرة واألصغر، القدرة التنافسٌة لقطاع تحسٌن 

  .2025لعام  اإلستراتٌجٌةوثٌقة الرإٌة 

  :فً 2025تكمن الرإٌة اإلستراتٌجٌة للٌمن لعام 

مع تقدم متنوع فً المجاالت االقتصادٌة واالجتماعٌة البلدان ذات التنمٌة البشرٌة المتوسطة مرتبة لى إل الٌمن يتحو"

". والعلمٌة والثقافٌة والسٌاسٌة

 : هًاإلستراتٌجٌةأهداف الرإٌة فٌما ٌلً 

 .تحسٌن مستوى التنمٌة البشرٌة (1

 .تحسٌن األوياع الدٌموغرافٌة والصحٌة (2

 .القياء على األمٌة (3

 .زٌادة معدالت االلتحاق بالمدارس (4

 .تنوٌع مصادر تولٌد الناتج المحلً اإلجمالً (5

 .تنوٌع القاعدة االقتصادٌة (6

 .زٌادة اإلنتاج والصادرات (7

  ."االقتصاد الجدٌد"البالد نحو توجٌه  (8

  .تحسٌن اإلنتاجٌة والقدرة التنافسٌة (9

 .لإلبداعإنشاء وتطوٌر نظام وطنً  (10
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  االقتصادي للتدخل األساسٌة المبادئ

  :وهً لتدخل االقتصاديالخمسة لالمبادئ األساسٌة تراعً هذه المنهجٌة 

 المساعدة تقدم للجهات التً تسمح التً أو الفردٌة للشركات تنافسٌة مٌزة التدخالت التً توفر :عدم تشتٌت السوق (1

.  أسواق مشتتة مستمر فً أساس على خدمٌة أخرى جهات يد عادلة لتحقٌق منافسة غٌر

.  ككل الخاص القطاع كٌفٌة تؤثٌرها المحتمل على ٌنبغً أن تظهر التدخالت ممكناًا، ذلك كان حٌثما :تؤثٌر اإلظهار (2

.  كافة التدخالت إدراج هدف االستدامة عند تصمٌم  ٌجب:االستدامة (3

.  مإهلة لكل أنواع الشركات كبٌرة ٌكون هناك أعداداًا  بحٌث التدخالت تصمٌم ٌنبغً التكالٌف، لرفع فعالٌة :التوسع (4

 الحر العمل ثقافة وكذلك الصراع مع لتحقٌق البٌروقراطٌة تقدم مساعدة الجهات التً تجنب ٌجب: البٌروقراطٌة تجنب (5

 .التدخل وكفاءة  فعالٌة على قٌودها االقتصادي، وال ٌنبغً أن تفرض البٌروقراطٌة ومنعها من رفع األثر

 المنشآت المتوسطة والصغيرة واألصغر  عن متابعة ورقابة إستراتيجيةمسؤولية ال

 2010لعام  (20)فً القانون رقم عن تطوٌر إستراتٌجٌة المنشآت المتوسطة والصغٌرة واألصغر مسإولٌة تحدٌد الٌتم 

 :على النحو التالًوذلك  ،وزارة الصناعة والتجارةتيع عبء المهام على التً الموايع وللجمهورٌة الٌمنٌة 

 .إعداد الدراسات والخطط والبرامج لتطوٌر الصناعات الصغٌرة والحرف الٌدوٌة (أ

 .تشجٌع بناء وإنشاء التعاونٌات الصناعٌة واإلشراف على أنشطتها وتقدٌم الحوافز والمزاٌا لها ( ب

 لتشكٌل لجنة من الجهات والمإسسات الحكومٌة والمنظمات غٌر الحكومٌة المتخصصة العاملة فً تطوٌر (:14)المادة 

 .وتنمٌة مشارٌع الصناعات الصغٌرة، ٌتم تشكٌل اللجنة بقرار صادر من مجلس الوزراء ٌحددها وٌحدد وظائفها ومهامها

 

فٌها مسإولٌة العدٌد من الجهات الفاعلة بما المنشآت المتوسطة والصغٌرة واألصغر هً باألصح تطوٌر قطاع إن مسإولٌة 

ر هذا القطاع يالتً تإثر فً تطووكافة الجهات والمنظمات غٌر الحكومٌة الجهات  ،الوزارات، الصندوق االجتماعً للتنمٌة

المنتظمة التً تتبع بٌن مختلف الجهات الفاعلة وزارة الصناعة والتجارة بالدور التنسٌقً لى دور إوٌنظر . ينواحمن عدة 

وٌقع على كاهل . علة فً عملٌة صنع القراراوالمشاركة الفالجهات المعنٌة لهذه المهمة من خالل الحوار مع منهجٌة متماسكة 

. دعم الصناعة والتجارةب األساسٌة التنفٌذ هذه المهمة، باإليافة إلى مسإولٌتهالمهمة القانونٌة التجارة وزارة الصناعة و
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 اإلستراتٌجٌة

 (:3)تتؤلف اإلستراتٌجٌة المنبثقة من تسعة ركائز أو مكونات، منها أوالًا إدارة وثٌقة اإلستراتٌجٌة، كما فً الشكل 

 

 الركائز التسعة لإلستراتٌجٌة المنبثقة : (3)الشكل 

كعناصر مشتركة فً المهام دعم القطاعات الرئٌسٌة لالقتصاد وٌمكن اعتبار جمٌع الركائز األخرى تتعلق الركائز التسعة ب

. تدعم قطاعات محددةجمٌعها التً 
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 إستراتٌجٌة المنشآت المتوسطة والصغٌرة واألصغر عامة على نظرة : (4)الشكل 
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تطوٌر وتنسٌق اإلطار المإسسً لتسلٌم إستراتٌجٌة المنشآت المتوسطة : (1)المكون 
 والصغٌرة واألصغر

عمل كافة الجهات المعنٌة مع بعضها البعض نحو والتنسٌق لضمان التواصل هو  اإلستراتٌجٌةالغرض الرئٌسً من إن 

 .واحدهدف 

بٌن نفوذٌة التً تنطوي على صراعات اٌا قضاللمناقشة كل توجهت اللجان التً لقد تم العمل بالمنهجٌات السابقة من خالل 

مسإولٌة الجهات المعنٌة تعٌٌن المسإولٌة عن مختلف المهام ويمان هو "  الشرفمٌثاق"مفهوم إن . األطراف الفاعلة

. المسإولٌةبهذه  هم وٌلزمها المٌثاقعن كل مهمة ٌقرتجاه 

 .على النص الفعلً لإلستراتٌجٌة الذي بموجبه وافقت الجهات المعنٌة على اإلستراتٌجٌة (1)ٌحتوي الملحق 

 الجهة المعنٌة المسإولة

 .وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع األطراف الموقعة على مٌثاق الشرف للمنشآت المتوسطة والصغٌرة واألصغر

 الهدف

يمان عمل كافة الجهات المعنٌة نحو تحقٌق الهدف المشترك لتطوٌر المنشآت المتوسطة والصغٌرة واألصغر بطرٌقة 

 .منسقة ومنهجٌة متكاملة مع موافقة الجهة المعنٌة المسإولة عن عناصر محددة من هذه اإلستراتٌجٌة

 الغرض

 .القدرة التنافسٌة للمنشآت المتوسطة والصغٌرة واألصغر

 النتائج المتوقعة

وجود مٌثاق شرف فً الٌمن للمنشآت المتوسطة والصغٌرة واألصغر الذي بموجبه ٌقر كل حامل لهذا المٌثاق (1

 .بمسإولٌته تجاه مكونات اإلستراتٌجٌة

 . لمنشآت المتوسطة والصغٌرة واألصغرتقدٌم التقارٌر الدورٌة عن أداء تنفٌذ إستراتٌجٌة ا(2

 األنشطة

o إنشاء مٌثاق الشرف للمنشآت المتوسطة والصغٌرة واألصغر فً الٌمن. 

o تنظٌم االجتماعات الخاصة بالجهات المعنٌة وجمع التقارٌر الفصلٌة وإدماج النتائج فً التقرٌر الشامل. 

o  تحدٌث وثٌقة إستراتٌجٌة المنشآت المتوسطة والصغٌرة واألصغر من خالل المساهمات واالستراتٌجٌات

 .الفردٌة لحاملً المٌثاق

o المتابعة والتحدٌث سنوٌاًا إلستراتٌجٌة المنشآت المتوسطة والصغٌرة واألصغر. 

 الجدول الزمنً

 مع التحدٌث المتواصل لإلستراتٌجٌة ومتابعتها ورفع تقارٌرها سنوٌاًا 2011من اليروري تقدٌم هذا المٌثاق خالل عام 

 .بعد ذلك

 المٌزانٌة

 دوالر أمرٌكً لدعم إنشاء مٌثاق الشرف مع يرورة وجود مبلغ 50,000من اليروري ويع مٌزانٌة مإقتة بمبلغ 

 .إيافً سنوٌاًا للمتابعة والتقٌٌم والتحدٌث
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تطوٌر وتنسٌق إستراتٌجٌة المنشآت المتوسطة والصغٌرة : (1)المكون 
 واألصغر

 االفتراضات / الشروط مصادر التحقق المإشرات الموضوعٌة القابلة للتحقق

 الهدف
  اإلحصائٌات الدولٌة  القدرة التنافسٌة الدولٌة للمنشآت المتوسطة والصغٌرة واألصغر  تطوٌر القدرة التنافسٌة للمنشآت المتوسطة والصغٌرة واألصغر 2

 الغرض
المنشآت المتوسطة والصغٌرة واألصغر نحو رإٌة الٌمن توجٌه مساهمة قطاع  1

 2025لعام 
 تقلٌل البطالة 
 التخفٌف من الفقر 
 التنوٌع االقتصادي 
 ًاالستقرار االجتماع 

 اإلحصائٌات االقتصادٌة 
 اإلحصائٌات الوظٌفٌة 
 اإلحصائٌات التجارٌة 

  إمكانٌة تحقٌق أهداف
 اإلستراتٌجٌة

المنشآت المتوسطة والصغٌرة واألصغر نحو توجٌه رإٌة الٌمن لقطاع  2
 إستراتٌجٌة التخفٌف من الفقر 

 (الرإٌة)النتائج المتوقعة 

التنفٌذ والمتابعة والتحدٌث المنتظم لعملٌة تطوٌر مٌثاق الشرف   تعمل الجهات ذات العالقة بتوافق وانسجام لتحقٌق الرإٌة المتفق علٌها 1
 للمنشآت المتوسطة والصغٌرة واألصغر

  مٌثاق الشرف للمنشآت
المتوسطة والصغٌرة 

 واألصغر فً الٌمن

  التعاون الكامل من
وزارة الصناعة 

 والتجارة
 األنشطة

التوقٌع على وثٌقة المٌثاق من قبل الجهات المإسسٌة المعنٌة مع   إنشاء مٌثاق الشرف للمنشآت المتوسطة والصغٌرة واألصغر فً الٌمن 1 1
 . الموافقة على المهام الفردٌة

 موافقة الجهات المعنٌة  تقرٌر التقٌٌم السنوي
على مٌثاق الشرف 

 وتوقٌعهم علٌه
 توقٌع الجهات المعنٌة على مٌثاق الشرف 2 1

 الشروط المرجعٌة والعقود وتقارٌر التقٌٌم  المتابعة والتقٌٌم السنوي 3 1
الموافقة على إعادة تنظٌم إستراتٌجٌة المنشآت المتوسطة والصغٌرة   التحدٌث السنوي 4 1

 واألصغر
 
 

 أساس التقدٌر اإلجمالً 2015 2014 2013 2012 2011 الجهة المسإولة (1)المٌزانٌة التقدٌرٌة للمكون 

1 1 
إنشاء مٌثاق الشرف للمنشآت المتوسطة والصغٌرة 

 واألصغر فً الٌمن
 وزارة الصناعة والتجارة 

 وكافة الجهات المعنٌة

50,000 - - - - 50,000 
التحقق من التقدٌر التقرٌبً 

للمستشارٌن من خالل إجراء تحلٌل 
 إيافً

 

 - - - - - - توقٌع الجهات المعنٌة على مٌثاق الشرف 2 1

 250,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 المتابعة والتقٌٌم السنوي 3 1

 50,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 التنقٌح والتحدٌث السنوي 4 1

(1)إجمالً المٌزانٌة للمكون   110,000  60,000 60,000 60,000 60,000 350,000 
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 تحسٌن المساعدة المالٌة للمنشآت المتوسطة والصغٌرة واألصغر: (2)المكون 

 الهدف

 .تحسٌن عملٌة الحصول على التموٌل للمنشآت المتوسطة والصغٌرة واألصغر على أساس وطنً

 النتائج المتوقعة

 .الصعٌد الوطنًكفاٌة التموٌل المتاح لدعم مقترحات األعمال على 

 األنشطة 

  :مجالٌن اثنٌن هماإلى األنشطة هذه ٌتم تصنٌف 

  ( من وحدة تنمٌة المنشآت المتوسطة والصغٌرة واألصغرأساساًا ٌقدم )األصغر تطوٌر التموٌل (1

 (من صندوق تموٌل الصناعات والمنشآت الصغٌرةأساساًا ٌقدم )عملٌة التطوٌر التوسع فً تموٌل (2

  :األنشطة الفرعٌة كما ٌلًتشمل 

  تنمٌة التموٌل الصغٌر

o  واألصغرالصغٌرة تقدٌم التموٌل األصغر والدعم المالً للمنشآت . 

o  األصغرتموٌل مإسسات البناء وتعزٌز . 

o تطوٌر القاعدة المالٌة لمإسسات التموٌل األصغر. 

o  المالٌةمحفظة التموٌل مإسسات التموٌل األصغر المإهلة لدعم نمو. 

o  يوالقدراتي بناء المإسساألصغر لتحقٌق التموٌل التقدٌم المنح المالٌة لمإسسات.  

o  لمناطق الرٌفٌةإلى اخاصة التموٌل األصغر ومإسسات عملٌة التوسع لتطوٌر.  

o مإسسات التموٌل األصغرإدخال خدمات جدٌدة ل. 

o  األصغرخدمات التموٌل دعم توسٌع سوق. 

o  فجوة الطلب وتشجٌع المنافسةالجدٌدة للقطاعات لسدبتكارات الواالجدد تطوٌر الداخلون .  

o  (أنشطتها لتشمل الفئات الغنٌة تصعٌد)األصغر سوق التموٌل فً دخول للالمحلٌة البنوك تشجٌع.  

o  (. لتشمل الفئات الفقٌرةأنشطتها نطاق توسٌع)تشجٌع مإسسات التموٌل األصغر لخدمة الوسط المفقود 

o  الجدٌدة من خالل الالعبٌن المحلٌٌن والدولٌٌناألصغر تموٌل التشجٌع إنشاء مإسسات. 

o  جدٌدة لتقدٌم الخدمات المالٌة على نطاق واسعطرق إدخال:  

o  فً المناطق الرٌفٌةلتوفٌر البرٌديلالعامة البنٌة التوسعٌة للهٌئة التكامل مع .  

o  صندوق الرعاٌة االجتماعٌةل البنٌة التوسعٌةالتكامل مع.  

o  الخدمات المصرفٌة المتنقلةإدخال. 
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 التوسع فً تموٌل عملٌة التطوٌر 

لصندوق تموٌل الصناعات والمنشآت  وفقاًا عملٌة التطوٌر التوسع فً تموٌل إلستراتٌجٌةالعناصر الرئٌسٌة فٌما ٌلً 

 : الصغٌرة

o  اعتماد32,200توفٌر . 

o  فروع جدٌدة5افتتاح .  

o  لعاملٌن فً الصندوقاتدرٌب.  

o  ( أخرىخدماتالخدمات المصرفٌة اإلسالمٌة و)تطوٌر منتجات جدٌدة.  

o التسوٌق والتروٌج. 

o  (عربٌة وغٌرها من مإسسات مماثلةلمإسسات مالٌة زٌارات )جوالت دراسٌة.  

o  (خارجٌة وداخلٌة)مإتمرات وورش عمل  

o  تكنولوجٌا المعلومات تطوٌر 

الجدول الزمنً والمٌزانٌة 

وحدة تنمٌة   صندوق تموٌل الصناعات والمنشآت الصغٌرة،بالتعاون معالمنشآت  إستراتٌجٌةفً إطار  ذلك ٌتم تحدٌد

 . المنشآت الصغٌرة والمتوسطة، ووكالة تنمٌة المنشآت الصغٌرة واألصغر
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 االفتراضات/ الشروط مصادر التحقق المإشرات الموضوعٌة القابلة للتحقق (2) المكون –استراتٌجٌة المنشآت المتوسطة والصغٌرة واألصغر 

 الهدف

1 
تحسٌن الحصول على التموٌل للمنشآت المتوسطة والصغٌرة 

 .واألصغر على أساس وطنً
 تعزٌز مإسسات التموٌل األصغر 
 تيائل الطلب على التموٌل. 

  التموٌل األصغر وتطوٌره 
  اإلحصائٌات التموٌلٌة 

  لتنفٌذ ويع مبالغ جانبٌة
 اإلستراتٌجٌة

 الغرض
تطوٌر القدرة التنافسٌة للمنشآت المتوسطة والصغٌرة  1

 واألصغر
 الحد من البطالة 
 التخفٌف من الفقر 
 التنوٌع االقتصادي 
  ًاالستقرار االجتماع 

 اإلحصائٌات االقتصادٌة 
 إحصائٌات التوظٌف 
 اإلحصائٌات التجارٌة 

 إمكانٌة تحقٌق أهداف اإلستراتٌجٌة 

 (الرإٌة)النتائج المتوقعة 

هناك ما ٌكفً من التموٌل المتاح لدعم مقترحات  1 2
 األعمال المستدامة على الصعٌد الوطنً

  األصغرالتموٌل التطوٌر والتموٌل الكاملٌن لبنٌة   للمنشآت المتوسطة التقرٌر السنوي التقٌٌم
 والصغٌرة واألصغر

 

2 2   األعمال ذات مقترحات لالتموٌل التطوٌر الكامل لعملٌة توفٌر
 المتوسطمستوى ال

 األنشطة

 تحسٌن المساعدة المالٌة للمنشآت المتوسطة والصغٌرة واألصغر 2

 التموٌل األصغر والدعم المالً للمنشآت المتوسطة والصغٌرة واألصغر 1 2

 بناء وتعزٌز مإسسات التموٌل األصغر 1 1 2

إستراتٌجٌة االستدامة المإسسٌة للمنشآت  1 1 1 2
 لمإسسات التموٌل األصغر

  واعتمادها رسمٌاًا اإلستراتٌجٌةتسلٌم وثٌقة    ًإصدار اإلستراتٌجٌة على الموقع االلكترون
لصندوق تموٌل الصناعات والمنشآت 

 الصغٌرة

 

 

  تقرٌر متابعة اإلستراتٌجٌة  ٌعتمد على المإشرات المحددة يمن اإلستراتٌجٌة  تنفٌذ اإلستراتٌجٌة 2

تنقٌح اإلطار المإسسً لمإسسات التموٌل  3
 األصغر الناشئة والمستحدثة

   

 تطوٌر القاعدة المالٌة لمإسسات التموٌل الدولٌة 2 1 2

توفٌر الدعم لمإسسات التموٌل األصغر  1 2 1 2
 المإهلة لدعم نمو المحفظة المالٌة 

   

تقدٌم المنح لمإسسات التموٌل األصغر لتحقٌق  2 2 1 2
 البناء المإسسً والقدراتً 

   

 تطوٌر عملٌة التوسعة لمإسسات التموٌل األصغر وخاصًة إلى المناطق الرٌفٌة 3 1 2

إدخال خدمات جدٌدة لمإسسات التموٌل  1 3 1 2
 األصغر

   

    دعم توعٌة السوق بخدمات التموٌل األصغر 2 3 1 2
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 االفتراضات/ الشروط مصادر التحقق المإشرات الموضوعٌة القابلة للتحقق (2) المكون –استراتٌجٌة المنشآت المتوسطة والصغٌرة واألصغر 
 تطوٌر الداخلون الجدد واالبتكارات الجدٌدة للقطاعات لسد فجوة الطلب وتشجٌع المنافسة 4 1 2

تشجٌع البنوك المحلٌة للدخول فً سوق  1 4 1 2
تصعٌد أنشطتها لتشمل )التموٌل األصغر 

 (الفئات الغنٌة

من الممكن تجارٌاًا دخول البنوك  تقرٌر المتابعة عدد البنوك التجارٌة الداخلة فً السوق لم تكن وايحة هناك
 التجارٌة فً هذه السوق

تشجٌع مإسسات التموٌل األصغر لخدمة  2 4 1 2
أنشطتها لتشمل  نطاق توسٌع)الوسط المفقود 
 (الفئات الفقٌرة

المبلغ الذي بموجبه تقوم مإسسات التموٌل األصغر برفع الحد األعلى 
 للقروض الصادرة

امتالك مإسسات التموٌل األصغر  تقرٌر المتابعة
 لمبالغ كافٌة لرفع حجم القروض

األصغر تموٌل التشجٌع إنشاء مإسسات  3 4 1 2
 الجدٌدة من خالل الالعبٌن المحلٌٌن والدولٌٌن

من الممكن تجارٌاًا دخول البنوك  تقرٌر المتابعة زٌادة عدد مإسسات التموٌل األصغر العاملة فً الٌمن
 التجارٌة فً هذه السوق

 إدخال طرق جدٌدة لتقدٌم الخدمات المالٌة على نطاق واسع 5 1 2

للهٌئة العامة البنٌة التوسعٌة التكامل مع  1 5 1 2
 المناطق الرٌفٌةإلى للتوفٌر البرٌدي 

 بتقدٌم الخدمات المصرفٌة لعمالء لهٌئة العامة للتوفٌر البرٌديتقوم ا
 التموٌل األصغر

وصول صندوق تموٌل الصناعات  تقرٌر المتابعة
والمنشآت الصغٌرة إلى اتفاقٌة مع 

 الهٌئة العامة للتوفٌر البرٌد

صندوق الرعاٌة التوسعٌة لالبنٌة مع التكامل  2 5 1 2
 االجتماعٌة

ٌقوم صندوق الرعاٌة االجتماعٌة بتقدٌم الخدمات المصرفٌة لعمالء 
 التموٌل األصغر

وصول صندوق تموٌل الصناعات  تقرٌر المتابعة
والمنشآت الصغٌرة إلى اتفاقٌة مع 

 صندوق الرعاٌة االجتماعٌة 

    الخدمات المصرفٌة المتنقلةإدخال  3 5 1 2

  والدعم المالً للمنشآت المتوسطةتموٌل عملٌة التطوٌر 2 2

     اعتماد32,200توفٌر  1 2 2

     فروع جدٌدة5افتتاح  2 2 2

    تدرٌب العاملٌن فً الصندوق 1 2 2 2

   الخدمات اإلسالمٌة والخدمات األخرى تطوٌر الخدمات 2 2 2 2

    التسوٌق والتروٌج 3 2 2 2

   زٌارات لمإسسات مالٌة عربٌة وغٌرها من مإسسات مماثلة جوالت دراسٌة 4 2 2 2

   خارجٌة وداخلٌة المإتمرات وورش العمل 5 2 2 2

    تطوٌر تكنولوجٌا المعلومات 6 2 2 2

 



 14 

 
المٌزانٌة التقدٌرٌة والجدول الزمنً المقترح 

 (2)للمكون 
 أساس التقدٌر اإلجمالً 2015 2014 2013 2012 2011 الجهة المسإولة

 تحسين المساعدة المالية للمنشآت المتوسطة والصغيرة واألصغر 2

 التمويل األصغر والدعم المالي للمنشآت الصغيرة واألصغر 1 2

 بناء وتعزيز مؤسسات التمويل األصغر 1 1 2

2 1 1 1 
إستراتيجية االستدامة المؤسسية 

صندوق  لمؤسسات التمويل األصغر
تموٌل 

الصناعات 
والمنشآت 
 الصغٌرة

      
 

        تنفيذ اإلستراتيجية 2 1 1 2

2 1 1 3 
تنقيح اإلطار المؤسسي لمؤسسات 

التمويل األصغر الناشئة 
 والمستحدثة

       

(1-1-2)إجمالي المكون الفرعي          

 تطوير القاعدة المالية لمؤسسات التمويل األصغر 2 1 2

2 1 2 1 
توفٌر الدعم لمإسسات التموٌل 

األصغر المإهلة لدعم نمو 
  المحفظة المالٌة

صندوق 
تموٌل 

الصناعات 
والمنشآت 
 الصغٌرة

      

 

2 1 2 2 
تقدٌم المنح لمإسسات التموٌل 

األصغر لتحقٌق البناء المإسسً 
 والقدراتً

      

 

(2-1-2)إجمالي المكون الفرعي          

 تطوٌر عملٌة التوسع لمإسسات التموٌل األصغر وخاصًة إلى المناطق الرٌفٌة 3 1 2

2 1 3 1 
إدخال خدمات جدٌدة لمإسسات 

 التموٌل األصغر
صندوق 
تموٌل 

الصناعات 
والمنشآت 
 الصغٌرة

      
 

2 1 3 2 
دعم توعٌة السوق بالخدمات 

 التموٌل األصغر
      

 

        (3-1-2)إجمالي المكون الفرعي 

 تطوٌر الداخلون الجدد واالبتكارات الجدٌدة للقطاعات لسد فجوة الطلب وتشجٌع المنافسة 4 1 2

2 1 4 1 
تشجٌع البنوك المحلٌة للدخول فً 

تصعٌد )سوق التموٌل األصغر 
صندوق  (أنشطتها لتشمل الفئات الغنٌة

تموٌل 
الصناعات 
والمنشآت 
 الصغٌرة

      

 

2 1 4 2 

تشجٌع مإسسات التموٌل األصغر 
 توسٌع)لخدمة الوسط المفقود 

أنشطتها لتشمل الفئات  نطاق
 (الفقٌرة

      

 

تموٌل التشجٌع إنشاء مإسسات  3 4 1 2
الجدٌدة من خالل الالعبٌن األصغر 

 المحلٌٌن والدولٌٌن
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المٌزانٌة التقدٌرٌة والجدول الزمنً المقترح 
 (2)للمكون 

 أساس التقدٌر اإلجمالً 2015 2014 2013 2012 2011 الجهة المسإولة

        (4-1-2)إجمالي المكون الفرعي 
 

 إدخال طرق جدٌدة لتقدٌم الخدمات المالٌة على نطاق واسع 5 1 2

2 1 5 1 
للهٌئة البنٌة التوسعٌة التكامل 

المناطق إلى العامة للتوفٌر البرٌدي 
 الرٌفٌة

صندوق 
تموٌل 

الصناعات 
والمنشآت 
 الصغٌرة

      

 

2 1 5 2 
التوسعٌة التكامل مع البنٌة 

 صندوق الرعاٌة االجتماعٌةل
      

 

الخدمات المصرفٌة المتنقلةإدخال  3 5 1 2         

         (5-1-2)إجمالي المكون الفرعي 

         (1-2)إجمالي المكون الفرعي 

  والدعم المالً للمنشآت المتوسطةتموٌل عملٌة التطوٌر 2 2

  اعتماد30,000توفٌر  1 2 2

صندوق 
تموٌل 

الصناعات 
والمنشآت 
 الصغٌرة

5,790,90
5 

األرقام مستخرجة من إستراتٌجٌة  28,954,524 5,790,905 5,790,905 5,790,905 5,790,905
صندوق تموٌل الصناعات 

والمنشآت الصغٌرة، وتم تحوٌلها 
إلى الدوالر األمرٌكً موزعة على 

 الخمس السنوات للخطة

 1,599,156 319,831 319,831 319,831 319,831 319,831  فروع جدٌدة5افتتاح  2 2 2

 (2-2)إجمالي المكون الفرعي 
6,110,73

6 
6,110,736 6,110,736 6,110,736 6,110,736 30.545,048 

        (2)إجمالي المكون 
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تحسٌن سٌاسة المنشآت المتوسطة والصغٌرة واألصغر وإصالح قوانٌنها : (3)المكون 
 التنظٌمٌة

 الهدف

تحدٌد ومعالجة المعوقات التنظٌمٌة والسٌاسٌة التً تعترض تطوٌر المنشآت المتوسطة والصغٌرة واألصغر من خالل 

 .إصالح السٌاسات والقوانٌن التنظٌمٌة

 الغرض

 .تحسٌن بٌئة تطوٌر المنشآت المتوسطة والصغٌرة واألصغر

 النتائج المتوقعة

تحدٌد المعوقات التً تعترض تطوٌر المنشآت المتوسطة والصغٌرة واألصغر على مستوى ويع السٌاسات  

 .والقوانٌن التنظٌمٌة

 .إصالح السٌاسات والقوانٌن التنظٌمٌة لمعالجة المعوقات المحددة 

 األنشطة

إصالح لتحقٌق توصٌات لما ٌقود إلى ويع تشمل األنشطة إعداد دراسات تقٌٌم األثر فً مختلف المجاالت المحددة 

. للسٌاسات والقوانٌن التنظٌمٌة

 : بما فٌها تطوٌر المنشآت المتوسطة والصغٌرة واألصغرتعترض لتقلٌل المعوقات التً إلصالحات ل محددة أمثلةهناك 

 .رسوم االستٌراد على المدخالت الصناعٌةإلغاء  

 . الصفقات التجارٌةتخفٌض تكالٌف  

 . تسرٌع منح التراخٌص والتسجٌل بصورة أكبر 

الجدول الزمنً  

 .عمر هذه اإلستراتٌجٌةمستمر طوال جدول زمنً 

 المٌزانٌة

. أمرٌكً دوالر 200,000 بمبلغ للمساعدة الفنٌةمٌزانٌة مإقتة تم تخصٌص 
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 االفتراضات/ الشروط مصادر التحقق المإشرات الموضوعٌة القابلة للتحقق (3) المكون –إستراتٌجٌة المنشآت المتوسطة والصغٌرة واألصغر 
 زٌادة معدل ظهور المنشآت   تطوٌر القاعدة الصناعٌة والتجارٌة للدولة 1

 الدفع بالنشاط التجاري نحو المجاالت المهملة 
  إحصائٌات المنشآت المتوسطة والصغٌرة

 واألصغر
 إحصائٌات التوظٌف 

  لتنفٌذ ويع مبالغ جانبٌة
 اإلستراتٌجٌة

  جمٌع الجهات المعنٌة تتعاون نحو
تطوٌر القدرة التنافسٌة للمنشآت المتوسطة والصغٌرة  2 تحقٌق األهداف المشتركة

 واألصغر
 القدرة التنافسٌة الدولٌة للمنشآت المتوسطة والصغٌرة  اإلحصائٌات التجارٌة 

الخدمات الجدٌدة والقدرة التنافسٌة للتصدٌر لدى المنشآت المتوسطة   تنمٌة ثقافة اإلبداع والرٌادة  3
 والصغٌرة واألصغر

 الشراكة والروابط الدولٌة 

 الغرض
مساهمة قطاع المنشآت المتوسطة والصغٌرة توجٌه  1

 2025-2020واألصغر نحو رإٌة الٌمن لعام 
 الحد من البطالة 
 التخفٌف من الفقر 
 التنوٌع االقتصادي 
 ًاالستقرار االجتماع 

 اإلحصائٌات االقتصادٌة 
 إحصائٌات التوظٌف 
 اإلحصائٌات التجارٌة 

 إمكانٌة تحقٌق أهداف اإلستراتٌجٌة 

المنشآت المتوسطة والصغٌرة توجٌه رإٌة الٌمن لقطاع  2
 واألصغر نحو إستراتٌجٌة التخفٌف من الفقر

 (الرإٌة)النتائج المتوقعة 
لدى الٌمن بٌئة أعمال مشجعة للمنشآت المتوسطة والصغٌرة  3

 واألصغر
 تحدٌث القوانٌن والسٌاسات بؤفيل الممارسات الدولٌة   البنك الدولً- تقرٌر ممارسة األعمال  

 األنشطة
 السٌاسات والقوانٌن التنظٌمٌة للمنشآت المتوسطة والصغٌرة واألصغر إصالح  3

 إمكانٌة تبرٌر القابلٌة لألداء   تقرٌر المتابعة  تخفٌض الرسوم أو إلغاإها  إلغاء رسوم االستٌراد على المدخالت الصناعٌة 1 3
 تخفٌض تكالٌف الصفات  تخفٌض رسوم الصفقات التجارٌة 2 3
 عدد الصفقات والوقت المطلوب لها  تسرٌع منح التراخٌص والتسجٌل بصورة أكبر 3 3

 
المٌزانٌة التقدٌرٌة والجدول الزمنً المقترح 

 (3)للمكون 
 أساس التقدٌر اإلجمالً 2015 2014 2013 2012 2011 الجهة المسإولة

 السٌاسات والقوانٌن التنظٌمٌة للمنشآت المتوسطة والصغٌرة واألصغرإصالح  3

وزارة  إلغاء رسوم االستٌراد على المدخالت الصناعٌة 1 3
الصناعة 
والتجارة 

بالتعاون مع 
الوزارات ذات 

 العالقة

 عداد لدراسات تقٌٌم األثراإلتقدٌر مدى  200,000     200,000

 200,000    200,000  تخفٌض رسوم الصفقات التجارٌة 2 3

 تقدٌر المزٌد من الدراسات لتحدٌدها الحقاًا  600,000 200,000 200,000 200,000   تحدٌد مبادرات إيافٌة للسٌاسات  3 3

 بدعم من الحكومة الهولندٌة - - - - - - تسرٌع منح التراخٌص والتسجٌل بصورة أكبر 4 3

(3)إجمالً المكون   200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1,000,000 
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 تنمٌة ثقافة اإلبداع والرٌادة : (4)المكون 

 .2025إن تنمٌة ثقافة اإلبداع والرٌادة هً بمثابة هدف محدد لرإٌة الٌمن لعام 

 الهدف

 .تنمٌة ثقافة اإلبداع والرٌادة

 الغرض

 . بإمكانات تسوٌقٌة دولٌةجدٌدة المبتكرة المنتجات الزٌادة تطوٌر وتسوٌق 

 النتائج المتوقعة

 .تطوٌر المنتجات الجدٌدة وتسوٌقها 

 . التصنٌع بموجب اتفاقٌات ترخٌص للمنتجات الجدٌدة المطورة ببلدان أخرى 

 األنشطة

 .برنامج وطنً لمنح جوائز اإلبداع 

 .برنامج المنشآت الموولة 

 ". التصنٌع باتفاقٌات ترخٌص ومشارٌع مشتركة"تعزٌز الربط بالشبكات الدولٌة لإلبداع والرٌادة بما ٌحقق  

الجدول الزمنً  

 .عمر هذه اإلستراتٌجٌةمستمر طوال جدول زمنً 

 المٌزانٌة

مإقتة  لكنه أنه ٌجب تخصٌص مٌزانٌة اإلبداع،جوائز منح الكبٌرة أن ترعى برنامج ٌنبغً على الشركات والمإسسات 

  .دعماللتشجٌع ولسنوٌاًا دوالر أمرٌكً  500,000بمبلغ 
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 االفتراضات/ الشروط مصادر التحقق المإشرات الموضوعٌة القابلة للتحقق (4) المكون –إستراتٌجٌة المنشآت المتوسطة والصغٌرة واألصغر 

 الهدف
 منتجات جدٌدة  تنمٌة ثقافة اإلبداع والرٌادة 1

 ربط دولً جدٌد 
 تسجٌل براءات االختراع 
 التصنٌع بموجب اتفاقٌات ترخٌص 

 

 الغرض
مساهمة قطاع المنشآت المتوسطة والصغٌرة توجٌه  1

 2025-2020واألصغر نحو رإٌة الٌمن لعام 
 الحد من البطالة 
 التخفٌف من الفقر 
 التنوٌع االقتصادي 
 ًاالستقرار االجتماع 

 اإلحصائٌات االقتصادٌة 
 إحصائٌات التوظٌف 
 اإلحصائٌات التجارٌة 

 إمكانٌة تحقٌق أهداف اإلستراتٌجٌة 

المنشآت المتوسطة والصغٌرة توجٌه رإٌة الٌمن لقطاع  2
 واألصغر نحو إستراتٌجٌة التخفٌف من الفقر

 (الرإٌة)النتائج المتوقعة 
 منح عالمات اإلبداع للمبدعٌن   تمتلك الٌمن بٌئة مشجعة لإلبداع والرٌادة 3

 المنافسة اإلبداعٌة السنوٌة 
 تطوٌر البنٌة التحتٌة لدعم اإلبداع واالبتكار 
 الربط الدولً لنقل التكنولوجٌا 

  تقرٌر التقٌٌم السنوي للمنشآت المتوسطة
 والصغٌرة واألصغر

 

 األنشطة
 تنمٌة ثقافة اإلبداع والرٌادة 4

تبنً ورعاٌة الصناعة   االحتفال السنوي  إدخال برنامج وطنً لمنح جوائز اإلبداع  برنامج وطنً لمنح جوائز اإلبداع 1 4
 تقرٌر المتابعة  المشارٌع من قبل الممولٌن/تموٌل المنشآت  برنامج المنشآت الممولة 2 4 والمإسسات

 ربط الشبكات وتبادل أفكار تطوٌر المنتجات الجدٌدة  الربط الدولً 3 4

 
المٌزانٌة التقدٌرٌة والجدول الزمنً المقترح 

 (4)للمكون 
 أساس التقدٌر اإلجمالً 2015 2014 2013 2012 2011 الجهة المسإولة

 تنمٌة ثقافة اإلبداع والرٌادة 4

 ٌتم –التكالٌف األساسٌة فقط  1,500,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000  برنامج وطنً لمنح جوائز اإلبداع 1 4
الحصول على التبنً والرعاٌة من 

 المصادر السابقة
 1,000,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000  برنامج المنشآت الممولة 2 4

(4)إجمالً المكون    500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 2,500,000 
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 تطوٌر المهارات الفنٌة واإلدارٌة : (5)المكون 

 الهدف

 .تطوٌر المهارات الفنٌة 

 .تطوٌر المهارات اإلدارٌة والقٌادٌة 

 الغرض

 . تحسٌن القدرة التنافسٌة لقطاع المنشآت المتوسطة والصغٌرة واألصغر

 النتائج المتوقعة

 .رفع مستوى المهارات الفنٌة 

 .رفع مستوى المهارات القٌادٌة 

 .تطوٌر الكادر الخاص بمقدمً خدمات األعمال المإهلٌن واالستشارٌٌن 

 األنشطة 

 .توفٌر التدرٌب على المهارات الفنٌة للمنشآت المتوسطة والصغٌرة واألصغر من خالل برنامج تطوٌر الصناعة 

مبادرات تدرٌب محددة تقدٌم وأٌياًا من خالل تطوٌر األعمال برنامج توفٌر التدرٌب على مهارات الرٌادة من خالل  

  .تدرٌب أخرىالغرفة التجارٌة والصناعٌة ووكالة تنمٌة المنشآت الصغٌرة واألصغر ومإسسات من خالل 

تقدمها وكالة تطوٌر األعمال ومن خالل مبادرات محددة رفع مستوى مقدمً خدمات الشركات من خالل برنامج  

 .تنمٌة المنشآت الصغٌرة واألصغر

الجدول الزمنً  

 .عمر هذه اإلستراتٌجٌةمستمر طوال جدول زمنً 

 المٌزانٌة

التعلٌم  حالٌاًا وزارة اعدهت الذي اإلستراتٌجٌة بعد تسلٌم الجهات المعنٌة األخرى مقدمة من ةمساهمكالمٌزانٌة ٌتم ويع 

.  والتدرٌب المهنً بدعم من البنك الدولًيالفن

  :مالحظة

. لتعلٌم الفنً والتعلٌم المهنً والتدرٌب بدعم من البنك الدولًاوزارة من قبل الفنً والمهنً للتدرٌب  ٌجرى حالٌاًا إعداد إستراتٌجٌة

قد ٌتم االستعانة بفرٌق المساعدة الفنٌة للبنك ، أمكن ذلك، وإذا اإلستراتٌجٌةمع هذه بما ٌنسجم  (5)من المكون وٌقترح أن ٌتم االنتهاء 

. المنشآت المتوسطة والصغٌرة واألصغر إستراتٌجٌةفً شكل الدولً لتقدٌم نتائج ملخصة 
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 االفتراضات/ الشروط مصادر التحقق المإشرات الموضوعٌة القابلة للتحقق (5) المكون –استراتٌجٌة المنشآت المتوسطة والصغٌرة واألصغر 

 الهدف
 التدرٌب الفنً والمهنً  تنمٌة المهارات الفنٌة 1

 إحصائٌات التدرٌب 
 

 التدرٌب فً المهارات الرٌادٌة  (القٌادٌة)تنمٌة المهارات الرٌادٌة  2

 الغرض
مساهمة قطاع المنشآت المتوسطة والصغٌرة توجٌه  1

 2025-2020واألصغر نحو رإٌة الٌمن لعام 
 الحد من البطالة 
 التخفٌف من الفقر 
 التنوٌع االقتصادي 
 ًاالستقرار االجتماع 

 اإلحصائٌات االقتصادٌة 
 إحصائٌات التوظٌف 
 اإلحصائٌات التجارٌة 

 إمكانٌة تحقٌق أهداف اإلستراتٌجٌة 

المنشآت المتوسطة والصغٌرة توجٌه رإٌة الٌمن لقطاع  2
 واألصغر نحو إستراتٌجٌة التخفٌف من الفقر

 (الرإٌة)النتائج المتوقعة 

لدى أصحاب المنشآت فً الٌمن الحق فً التعلٌم لتنمٌة  5
 .المهارات الفنٌة واإلدارٌة

  تقدٌم التدرٌب المهنً للشركات المنشؤة من خالل برنامج تطوٌر
 األعمال 

 تقدٌم التدرٌب فً المهارات الرٌادٌة 
  تقدٌم التدرٌب فً المهارات االستشارٌة لمقدمً خدمات األعمال

 لتطوٌر القدرة االستشارٌة المحلٌة

 تقرٌر تحدٌث األعمال 
 سجالت التدرٌب 
 خفض االعتماد على المستشارٌن الدولٌٌن 

 

 األنشطة

 تطوٌر المهارات الفنٌة واإلدارٌة 5

  تقارٌر برنامج تطوٌر األعمال  تقدٌم التدرٌب من خالل برنامج تطوٌر األعمال  تقدٌم التدرٌب المهنً 1 5

  تقرٌر المتابعة   تقدٌم التدرٌب على المهارات الرٌادٌة 2 5

  تقرٌر المتابعة  المستشارٌن األولٌن تطوٌر منهج  تطوٌر قدرات مقدمً خدمات األعمال 3 5

  األعمال ات لمقدمً خدمالتدرٌب فً المهارات االستشارٌة تقدٌم
 .واالستشارٌٌن

 تقرٌر المتابعة  

 
المٌزانٌة التقدٌرٌة والجدول الزمنً المقترح 

 (5)للمكون 
 أساس التقدٌر اإلجمالً 2015 2014 2013 2012 2011 الجهة المسإولة

وزارة التعلٌم الفنً  تقدٌم التدرٌب المهنً 1 5
 والتدرٌب المهنً 

 إدراج المٌزانٌة فً برنامج تطوٌر األعمال - - - - - -

وكالة /CICمعهد  تقدٌم التدرٌب فً المهارات الرٌادٌة 2 5
تنمٌة المنشآت 

 الصغٌرة واألصغر

والفنً التً  التدرٌب المهنً إلستراتٌجٌةتحدٌد المٌزانٌة نتٌجة ٌتم       
المهنً التدرٌب الفنً والتعلٌم من قبل وزارة ٌجرى إعدادها حالٌاًا 

 .بمساعدة من البنك الدولً

وكالة تنمٌة المنشآت  تطوٌر قدرات مقدمً خدمات األعمال 3 5
 الصغٌرة واألصغر

      

(5)إجمالً المكون          
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 الدعم النوعً لألعمال : (6)المكون 

 :من مكونٌن اثنٌن فرعٌٌن كما ٌلً (6)ٌتؤلف المكون 

 .برنامج تطوٌر األعمال 

 .(تحت رقابة وكالة تنمٌة المنشآت الصغٌرة واألصغر)الدعم المحدد للمنشآت الصغٌرة واألصغر  

 الهدف

 . تحسٌن القدرة التنافسٌة لقطاع المنشآت المتوسطة والصغٌرة واألصغر

 الغرض

 .التنوٌع االقتصادي 

 .خلق فرص عمل 

 .تحقٌق النمو االقتصادي 

 النتائج المتوقعة

 (:6)فٌما ٌلً النتائج المتوقعة للمكون 

الشروط المرجعٌة الخاصة بشركات التصنٌع ومقدمً / مراجعة لألعمال اإلستراتٌجٌة150سٌتم على األقل تطوٌر  

 .سنواتثالث على مدى خدمات األعمال 

 شركة أو تجمع صناعً على مدى ثالث 100سٌتم على األقل تحدٌث  

 .(بهدف مراجعتها بعد ثالث سنوات)سنوات 

 األنشطة

 برنامج تطوٌر األعمال

 :ٌويح الشكل التالً مفهوم برنامج تطوٌر األعمال المقترح
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جمٌع أمام  اًا برنامج تطوٌر األعمال مفتوحٌكون ، وٌقترح أن حجم األعمالعتمد على تطوٌر األعمال تعملٌة إن كفاءة 

 :  ذلك ستكون على النحو اآلتً، لكن األولوٌة فً (الكبٌرةالمإسسات بما فً ذلك )شركات التصنٌع 

 التجمعات الصناعٌة المحددة 

 الناشئة القطاعات  

 التقلٌدٌة القطاعات  

 همفً إطالق البرنامج بما فًهً بمثابة شركاء البرنامج متاحاًا للمإسسات التً هذا باإليافة إلى ذلك، ٌنبغً أن ٌكون 

 ،المقاٌٌسمراكز ومحطات المعاٌٌر ودعم األعمال، جمعٌات مقدمً التدرٌب، شبكة التدرٌب المهنً، الغرف التجارٌة و

. البرنامج ليمان جودة تقدٌم الخدماتهذا سٌتم دعم كل هذه الجهات من خالل و. حاينات األعمالكذلك و

لمإسسات المملوكة للدولة التً تتمتع بإمكانات قوٌة أمام اوعالوة على ذلك، ٌفترض على البرنامج أن ٌكون متاحاًا 

 . تدرٌجٌاًا إلى القطاع الخاصامكانات ليمهإ امن المإسسات المملوكة للدولة لدٌهجزء للخصخصة، حٌث أن هناك 

 وٌجب إجراء عملٌة االختٌار بطرٌقة ،معاٌٌر االختٌار والموافقة علٌها بوجود لجنة تسٌٌرويع ٌنبغً على إدارة البرنامج 

 .ونظام النقاط المتفق علٌهالمتوفر شفافة وفقاًا للمٌزانٌة 

  تقاسم التكلفة

فً نهاٌة المرحلة و. لمشاركة فً برنامج تطوٌر األعمال من خالل تقدٌم المرحلة األولى مجاناًا لٌفترض تشجٌع الشركات 

 كان إذااألولى، سٌكون للشركة الخٌار ما 

. بإمكانها االنتقال إلى المرحلة الثانٌة أم ال

إذا اختارت الشركة االنتقال إلى المرحلة 

الثانٌة، ٌفترض علٌها دفع جزء من تكلفة 

كما ٌفترض أن ٌتم تحدٌد هذا . االنتقال

٪ 10المستوى من تقاسم التكالٌف بنسبة 

بعد انقياء األربعة األشهر األولى، فإنه باإلمكان زٌادة حصة . المبكرةلألشهر األربعة األولى وذلك لتشجٌع المشاركة 

فً صندوق خاص التكلفة وٌجب إدخال مساهمة تقاسم . (تعدٌلها وفقاًا للطلبعلى الرغم من إمكانٌة )٪ 30التكالٌف إلى 

 .متاح لحاينات األعمال وذلك لتكوٌن رصٌد نقدي للمساعدة فً تحقٌق االستدامة بعد سحب المساعدة الفنٌة

 والشروط المرجعٌة  االحتٌاجات تحلٌل مراجعة األعمال االستراتٌجٌة،– األولى  المرحلة

 أٌام عمل لمراجعة احتٌاجات 10 تتؤلف من قصٌرة استشارٌة بتلقً مهمة المستفٌدة الشركة األولى، ستقوم المرحلة خالل

 سٌتم ذلك، على وعالوة. إجراء مراجعة لألعمال اإلستراتٌجٌة الوقت، نفس الخاصة بالتحدٌث والتطوٌر، وفً األعمال

 لتحلٌل باإلمكان استخدامها والتً مركزٌة بٌانات قاعدة يمن وويعها األعمال رجال تواجه التً الرئٌسٌة المشاكل تحدٌد

 . المتعلقة بسٌاسات الشركات القياٌا

التجمعات الصناعٌة  ومقدمً خدمات األعمال أو للشركات مجانٌة األولى كخدمة تقدٌم خدمات المرحلة ٌتم أن ٌقترح

ٌُظهر  مما عالٌة جودة وذات اإلستراتٌجٌة مراجعة لألعمال المخرجات على شكل تكون أن وٌجب. الصغٌرة للشركات

 المرحلة فً تم تكبدها التً التكالٌف فً مستعداًا للمساهمة ٌكون المستفٌد أن أجل وذلك من األعمال، تطوٌر قٌمة بويوح

. الثانٌة

 كما سٌتم تحلٌل العوامل الخارجٌة والداخلٌة الشركة، تحلٌل مهمة ورإٌة اإلستراتٌجٌةسٌتم من خالل مراجعة األعمال 

وتقدٌم توصٌات على الشركة  التً تواجه اإلستراتٌجٌةتحدٌد مجموعة من الخٌارات كذلك التً تإثر على الشركات، و

سواءًا قررت الشركة التقدم فً للشركة االستفادة منها بصورة مربحة بمثابة أداة ٌمكن التحلٌل كون هذه يوس. يوء ذلك

 . المالمرحلة الثانٌة أ
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. خالل المرحلة الثانٌةتنفٌذها لكً ٌتم التطوٌر أنشطة سوف تحدد الشروط المرجعٌة المدمجة يمن المرحلة األولى إن 

 ٌوماًا من التدرٌب أو تقدٌم االستشارات بناءًا على طبٌعة المشاكل 60ٌصل إلى إلى ما هذه األنشطة تتؤلف وسوف 

. وإمكانات تطوٌر الشركة

  تطوٌر األعمال– الثانٌة  المرحلة

  خالل تحدٌدها تم التً سوف ٌعتمد على االحتٌاجاتنشاط تطوٌر األعمال الذي ٌتعٌن تنفٌذه خالل المرحلة الثانٌة 
 فقد ٌكون تدرٌب محدد .األولى المرحلة

وربما  محددة استشارٌة أو خدمات
 أنواع من مزٌج أو واحد مويوع

  :مثل الدعم من مختلفة

  التسوٌق 

 المنتجات الجدٌدة  تطوٌر 

  تصمٌم عملٌة التغلٌف 

 تسوٌقٌة  إستراتٌجٌة ويع 

 والعالقات الدولٌة تطوٌر الروابط  

 للتسعٌر ويع إستراتٌجٌة  

 العمالء عالقات إدارة إدخال نظم 

  والمالٌة المحاسبة 

 المحوسبة إدخال أو تطوٌر الحسابات  

  إعداد موازنة رأس المال 

 التكالٌف محاسبة أنظمة  

 حجم الطلب االقتصادي  مراجعة 

 اإلنتاج 

 التصنٌع المرن 

 التدقٌق والمصادقة على ممارسة التصنٌع الجٌد 

 تدقٌق معاٌٌر الجودة ومساندتها 

  إدخال أنظمة إدارة مصادر المنشؤة 

 أنظمة إدارة الجرد 

 ًالتدرٌب المهن 

  البشرٌة الموارد إدارة 

 والمهام الوظٌفة الوظائف توصٌف  

 اإلجراءات أدلة 

ورش عمل  ٌكون على شكل أن وٌمكن تطوٌر األعمال عملٌة من ٌمكن اقتراح تدرٌب محدد كجزء نفسه، الوقت فً

  :هذه الورش قد تكون على النحو التالً. الشركة لموظفً محددة

 تسوٌقٌة خطة ويع.  

 تصدٌر إستراتٌجٌة ويع.  

  ورش عمل عن التغٌرات السٌاسٌة، االجتماعٌة، الفنٌة، االقتصادي"PESTEL"(1)( بٌئة فً للتغٌرات الفعل ردة 

  .(العمل

 واإلبداع ورشة عمل عن إدارة التكنولوجٌا.  

                                                 
(1)

ورش عمل عن التغٌرات السٌاسٌة، االجتماعٌة، الفنٌة، االقتصادي  
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 المنتجات لتطوٌر عمل ورشة.  

 تدرٌب عام. 

 الشركات أمام إدارات وموظفً مفتوحة تدرٌبٌة بتنفٌذ دورات المشروع سٌقوم تطوٌر األعمال، برنامج إلى باإليافة

 وقت فً العدٌد من الشركات تخصص ألعياء وسوف عمومٌة طبٌعة أكثر وتعتبر هذه الدورات التدرٌبٌة ذات. المستفٌدة

: ٌلً ما التدرٌب ٌشمل مويوع وقد. واحد

 إدارة المشارٌع  

 فهم الحسابات  

 قٌةويع خطة تسوي 

  التقدٌممهارات  

 ًالتخطٌط االستراتٌج  

 نظرٌة التسعٌر  

  التجمعات الصناعٌة تطوٌر 

فً معارض التجارة الدولٌة بالنٌابة مشاركتها تستطٌع وزارة الصناعة والتجارة تنظٌم على يوءه  ،سٌتم رصد مخصص

. عن مجموعات الشركات الٌمنٌة

  المتابعة والتقٌٌم– المرحلة الثالثة 

فإذا بدت الفائدة جوهرٌة . تتؤلف المرحلة الثالثة من مراجعة نهائٌة للعمل الذي تم إنجازه ومدى تؤثٌره على الشركة

 .ومثمرة، فقد ٌقترح بعد ذلك الدخول فً جولة ثانٌة من عملٌة تطوٌر األعمال

 االفتراضات والمخاطر

 تخفٌف الخطر الخطر

أقل تطوٌر األعمال هناك خطر ٌتمثل فً أن الطلب على  1

موارد المشروع استخدام مما كان متوقعاًا وأنه ال ٌمكن 

 .بكفاءة

عملٌة  150 سوف تتلقى ةشرك 100النتائج المتوقعة هً أن 

شركة سوف  100، وأن ال ٌقل عن اإلستراتٌجٌةألعمال مراجعة ل

هذا وٌتعٌن مراعاة بؤنه لٌس . األعمالخدمات تطوٌر تتلقى 

تصنٌع، من شركات ال ة شرك100باإلمكان تحدٌد مدى مالئمة 

تبٌن  (7الملحق فً )ومع ذلك، فإن اإلحصاءات الصناعٌة المتاحة 

متوسطة  منشؤة تصنٌع 1,103 كبٌرة جداًا وة شرك390أن هناك 

و كبٌرة جداًا منشؤة  91هناك حسب الموقع الجغرافً، وب. فً الٌمن

ولذلك من المرجح أنه . متوسطة فً أمانة العاصمةمنشؤة  324

أبعد إلى مكان دون الذهاب منشؤة  100تحدٌد مدى مالئمة ٌمكن 

توسٌع نطاق الخدمة إلى المناطق كما أن . من أمانة العاصمة

مجموعة ظهور حاينات ٌإدي إلى فٌها الالمستهدفة حٌث توجد 

. أكبر من العمالء المحتملٌن

تتيمن   شركة التً ٌتعٌن دعمها100باإليافة إلى ذلك، فإن 

 حتى  الخ،األعمال مثل مراكز التدرٌب المهنًمقدمً خدمات 

هذا ٌإدي و منها،الختٌار لأكبر من الشركات مجموعة ٌكون هناك 

 (.2)خطر ال محدد فً الحقة كما هوإلى مخاطر محتملة 

هناك خطر ٌتمثل فً أن الطلب على الدعم من مقدمً  2

خطر كبٌر داخل العاصمة الشركات خدمات األعمال و

هدف حٌث نائٌة األماكن الخدمة ال تمتد إلى الأن بسبب 

 . فٌها مفقودالتنوٌع االقتصادي

تحدٌد أهداف االنتشار بهذا المشروع ٌنفذ ٌنبغً إلزام أي مقاول 

. الوصول إلى مدن أخرىبما ٌيمن الجغرافً 
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 تخفٌف الخطر الخطر

ال ترغب المدعومة هناك خطر ٌتمثل فً أن الشركات  3

من عناصر ي عنصر ألدفع العلى  أو غٌر قادرة فً

 ونتٌجة ،رسوم االستشارات والتدرٌبلفة لتقاسم التك

هذه ف. ال ٌتم تقدٌر قٌمتهاالخدمات مجاناًا وتقدٌم لذلك، ٌتم 

 .االستدامةأٌياًا ٌإثر على عملٌة 

البد أن رسوم وتعدٌلها الدفع التكلفة لتقاسم من عناصر أي عنصر 

 ،الخدمات المطلوبةٌكون عنصراًا أساسٌاًا وٌتم تبرٌره فٌما ٌخص 

سوف  مجاناًا اإلستراتٌجٌةاألعمال خدمات مراجعة لكن تقدٌم 

بجلب البرنامج حٌث سٌقوم فرصة إلظهار القٌمة الميافة ٌعطً 

من المستحسن أن ٌتم و. تشجٌعها على تقاسم التكلفةلشركات وا

معٌنة على جنب مساهمة ويع إدخال بعض عناصر التكلفة و

 .حايناتاللدعم  استدامة صندوقباعتبارها 

  الزمنً الجدول

 :فٌما ٌلً الجدول الزمنً المقترح لتنفٌذ برنامج تطوٌر األعمال

 (ٌتعٌن إعادة تقٌٌم البرنامج بعد ثالث سنوات)( 2)الجدول الزمنً المقترح للمكون : (5)الشكل 

 : لتخصٌص الموارد التالٌة حاجة هناك المتوقعة، النتائج تحقٌق أجل من

  .الثالث سنوات لعمر المشروع خبٌر دولً دائم مختص بتطوٌر األعمال لمدة (1) 

وصٌاغة الشروط المرجعٌة لعملٌة تطوٌر  مراجعات األعمال اإلستراتٌجٌة خبٌرٌن محلٌٌن دائمٌن لتنفٌذ (2) 

 . األعمال

  .المإقتٌن إلجراء عملٌة التطوٌر والتدرٌب الدولٌٌن ٌوم عمل للخبراء (1,074) 

 . المإقتٌن إلجراء عملٌة التطوٌر المحلٌٌن ٌوم عمل للخبراء (3,222) 

  .سٌارتٌن (2) 

 . سائقٌن (2) 

 . مسإول إداري (1) 
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والندوات بمبلغ  العامة التوعٌة/المإتمرات/الدراسٌة بالجوالت للقٌامطارئة حاجة لعمل مٌزانٌة للمصارٌف ال هناك ستكون

 .  ٌورو50,000

 : التالٌة االفترايات أساس على األرقام هذه تستند

  .ثالث سنوات: مدة المشروع 

  .السنة  ٌوم عمل ف220ً 

 .والمسح البٌئً والشروط المرجعٌة اإلستراتٌجٌة  أٌام عمل لكل عملٌة مراجعة لألعمال10 

. تطوٌر مشروع  ٌوم عمل مخصصة لكل40 

 ٌورو على مدى ثالث سنوات وتم تمدٌدها على مدى خمسة سنوات 173,040تم تقدٌر مٌزانٌة تطوٌر األعمال بمبلغ 

 .وهً فترة إستراتٌجٌة المنشآت المتوسطة والصغٌرة واألصغر
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 االفتراضات/ الشروط مصادر التحقق المإشرات الموضوعٌة القابلة للتحقق إستراتٌجٌة المنشآت المتوسطة والصغٌرة واألصغر 

 الهدف

 زٌادة معدل ظهور المنشآت   تطوٌر القاعدة الصناعٌة والتجارٌة للبالد 1
 الدفع بالنشاط التجاري نحو المجاالت المهملة 

  إحصائٌات المنشآت المتوسطة والصغٌرة
 واألصغر

 إحصائٌات التوظٌف 

  لتنفٌذ ويع مبالغ جانبٌة
 اإلستراتٌجٌة

  جمٌع الجهات المعنٌة تتعاون نحو
 اإلحصائٌات التجارٌة  القدرة التنافسٌة الدولٌة للمنشآت المتوسطة والصغٌرة  تطوٌر القدرة التنافسٌة للمنشآت المتوسطة والصغٌرة واألصغر 2 تحقٌق األهداف المشتركة

الخدمات الجدٌدة والقدرة التنافسٌة للتصدٌر لدى المنشآت المتوسطة   تنمٌة ثقافة اإلبداع والرٌادة  3
 والصغٌرة واألصغر

 الشراكة والروابط الدولٌة 

 الغرض

مساهمة قطاع المنشآت المتوسطة والصغٌرة واألصغر توجٌه  1
 2025-2020نحو رإٌة الٌمن لعام 

 الحد من البطالة 
 التخفٌف من الفقر 
 التنوٌع االقتصادي 
 ًاالستقرار االجتماع 

 اإلحصائٌات االقتصادٌة 
 إحصائٌات التوظٌف 
 اإلحصائٌات التجارٌة 

 إمكانٌة تحقٌق أهداف اإلستراتٌجٌة 

المنشآت المتوسطة والصغٌرة توجٌه رإٌة الٌمن لقطاع  2
 واألصغر نحو إستراتٌجٌة التخفٌف من الفقر

 (الرإٌة)النتائج المتوقعة 

 شركة منشؤة باإليافة 2,000تقدٌم خدمات تطوٌر األعمال لحوالً   تقدٌم خدمات تطوٌر األعمال إلى الشركات المنشؤة 1 6

 .إلى التجمعات الصناعٌة ومقدمً خدمات األعمال
  تقارٌر التحدٌث الصناعً وتقٌٌم مٌثاق

الشرف للمنشآت المتوسطة والصغٌرة 
 واألصغر

 

  حاينات أعمال جدٌدة فً صنعاء، عدن، تعز، الحدٌدة والمكال  شبكة حاينات أعمال تقدم خدمات دعم تؤسٌس الشركات 2 6

مبادرات محددة للتجمعات الصناعٌة تطور القدرة التنافسٌة  3 6
 .للقطاعات الرئٌسٌة

  مبادرات تعاونٌة محددة لقطاعات الزراعة والثروة السمكٌة وقطاعات
 أخرى وفقاًا الستراتٌجٌات قطاعٌة خاصة

  

   اكتمال وتشغٌل القاعدة الكترونٌة لتسجٌل الشركات   نظام تسجٌل حكومً الكترونً ٌعمل بفعالٌة وكفاءة 1 7

توفر اإلحصائٌات الشاملة والدقٌقة أداة فاعلة التخاذ  2 7
 . القرارات االقتصادٌة

  اكتمال وتشغٌل قاعدة اإلحصائٌات الصناعٌة   

 األنشطة

 الدعم النوعً لألعمال 6

 تطوٌر األعمال لشركات التصنٌع القائمة 1 6

دلٌل اإلجراءات والملحقات لبرنامج تطوٌر   تحدٌد شروط الدعم  إجراءات تشغٌل برنامج تطوٌر األعمال  1 1 6
 األعمال 

  تنفٌذ برنامج تحدٌث الصناعة 
 الموافقة على معاٌٌر تقاسم التكلفة /ويع 
  تحدٌد مإسسات تقدٌم الدعم 
 ويع شروط للمستفٌدٌن 
 إنشاء نموذج لمراجعة األعمال اإلستراتٌجٌة 
 ويع نموذج للشروط المرجعٌة 
 ويع إجراءات المتابعة والتقٌٌم 

توظٌف المنشآت المستفٌدة من برنامج تطوٌر  2 1 6
 األعمال

 قائمة أولٌة بالشركات المستفٌدة   تدشٌن برنامج تحدٌث الصناعة 
 تطوٌر مواد الدعاٌة واإلعالن 
 للمستشارٌن المحلٌٌن فً المهارات االستشارٌةالتدرٌبقدٌم ت  
 تدشٌن برنامج تطوٌر األعمال 
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 االفتراضات/ الشروط مصادر التحقق المإشرات الموضوعٌة القابلة للتحقق إستراتٌجٌة المنشآت المتوسطة والصغٌرة واألصغر 

 إنشاء نظام تقاسم التكلفة  تقرٌر نتائج المساعدة الفنٌة   مراجعة لألعمال اإلستراتٌجٌة180تقدٌم   دورة تطوٌر األعمال 3 1 6

  شرط مرجعً لتطوٌر األعمال180تقدٌم  

  ًمنشؤة أو تجمع صناعً أو 110تقدٌم خدمات تطوٌر األعمال لحوال 

 مقدمً خدمات األعمال
 دعم المنشآت الصغٌرة واألصغر 2 6

   متابعة وإرشاد المنشآت الصغٌرة واألصغر  بناء قدرات المنشآت الصغٌرة واألصغر 1 2 6

 تموٌل المنشآت الصغٌرة واألصغر   

 المساعدة الفنٌة للمنشآت الصغٌرة واألصغر   

 الجهات الممولة للمنشآت الصغٌرة واألصغر   

تقلٌل الطلب على خدمات تطوٌر األعمال للمنشآت  2 2 6
 األصغر فً المناطق الرٌفٌة

 تقدٌم خدمات تطوٌر األعمال للمنشآت األصغر   

 تقدٌم خدمات تطوٌر األعمال فً المناطق الرٌفٌة   

تطوٌر قدرات مإسسات التموٌل األصغر وخدمات  3 2 6
 تطوٌر األعمال على تنسٌق األنشطة

 تدرٌب مإسسات التموٌل األصغر فً مجال تسهٌل األعمال   

  تشجٌع مإسسات التموٌل األصغر إلحالة العمالء إلى مقدمً خدمات
 تطوٌر األعمال

  

   متابعة شبكة التموٌل األصغر  رفع قدرات شبكة التموٌل األصغر فً الٌمن 4 2 6

 المساعدة الفنٌة لشبكة التموٌل األصغر   

صٌاغة واعتماد الئحات تنظٌمٌة محددة   إدخال الالئحات التنظٌمٌة المناسبة لمإسسات التموٌل األصغر  الدعم المإسسً لمإسسات التموٌل األصغر 5 2 6
 لمإسسات التموٌل األصغر

 

 إدخال عملٌة اإلشراف على مإسسات التموٌل األصغر   تنفٌذ الالئحة التنظٌمٌة لمإسسات التموٌل
 األصغر

 

  إنشاء إدارة ائتمان   ربط شبكة معلومات لجمٌع مإسسات التموٌل
 األصغر

 

 برنامج توعوي للمنشآت الصغٌرة واألصغر   

  تبادل اآلراء لويع سٌاسات الحصول على التموٌلمنتدى   

تسهٌل المإسسات ذات المستوى المتوسط عملٌات  6 2 6
 مإسسات التموٌل األصغر

 تؤهٌل المدققٌن الخارجٌٌن   

  تؤهٌل المتخصصٌن فً تكنولوجٌا المعلومات لتقدٌم المعلومات المالٌة
  المحوسبلموارد البشرٌةنظام االقروض ونظام تتبع و

  

  دعم شبكة التموٌل األصغر فً الٌمن على إنشاء معهد تدرٌب  تطوٌر المناهج 
 تعٌٌن المدربٌن  
 مرافق تشغٌلٌة  

  توفٌر مرافق داخل حاينات
 األعمال

   الفنٌة لشبكة التموٌل األصغر إلنشاء نظام رفع التقارٌر تقدٌم المساعدة   نشر المعلومات ليمان الشفافٌة 7 2 6

  التموٌل الصغٌرعن قطاع تقدٌم تحدٌثات منتظمة وأخبار دورٌة   
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المٌزانٌة التقدٌرٌة والجدول الزمنً المقترح 
 (6)للمكون 

 أساس التقدٌر اإلجمالً 2015 2014 2013 2012 2011 الجهة المسإولة

 الدعم النوعً لألعمال 6

 تطوٌر األعمال لشركات التصنٌع القائمة 1 6

ويع إجراءات تشغٌل من أجل الفنٌة المساعدة  1 1 6
 ات األعمال حاين

وزارة الصناعة 
 والتجارة

408,886     408,886 
تحدٌث من تصمٌم برنامج مؤخوذ لمٌزانٌة تقٌٌم ا

ٌورو  2,173,040خصص مبلغ الصناعة الذي 
إلى المبلغ وقد تم تحوٌل هذا .  سنوات3كثر من أل

المكونات الفرعٌة على وتقسٌمه األمرٌكً الدوالر 
تمدٌده على مدى فترة الخطة وهً خمس عن فيالًا 
 .سنوات

 تقدٌم خدمات تطوٌر األعمال 2 1 6

578,398 725,000 725,000 725,000 725,000 578,398 

(1-6)إجمالً المكون الفرعً    725,000 725,000 725,000 987,234 987,234 987,234 987,234 

 دعم المنشآت الصغٌرة واألصغر 2 6

 بناء قدرات وكالة تنمٌة المنشآت الصغٌرة واألصغر 1 2 6

المتابعة وتقدٌم اإلرشادات لوكالة تنمٌة  1 1 2 6
 المنشآت الصغٌرة واألصغر 

 

   
 

  
ٌتعٌن توفٌر المٌزانٌة من جانب وكالة تنمٌة المنشآت 

 الصغٌرة واألصغر

التموٌل لوكالة تنمٌة المنشآت الصغٌرة  2 1 2 6
 واألصغر

   
 

  

المساعدة الفنٌة لوكالة تنمٌة المنشآت  3 1 2 6
 الصغٌرة واألصغر

   
 

  

تموٌل الجهات المانحة لوكالة تنمٌة  4 1 2 6
 المنشآت الصغٌرة واألصغر

   
 

  

(1-2-6)إجمالً المكون الفرعً           

 تقلٌل الطلب على خدمات تطوٌر األعمال لتنسٌق أنشطتها  2 2 6

توفٌر خدمات تطوٌر األعمال للمنشآت  1 2 2 6
 األصغر

 

   
 

  
ٌتعٌن توفٌر المٌزانٌة من جانب صندوق دعم 

الصناعات والمنشآت الصغٌرة ووكالة تنمٌة المنشآت 
توفٌر خدمات تطوٌر األعمال فً المناطق  2 2 2 6 الصغٌرة واألصغر

 الرٌفٌة
   

 
  

(2-2-6)إجمالً المكون الفرعً          

 تطوٌر قدرات مإسسات التموٌل األصغر وخدمات تطوٌر األعمال لتنسٌق أنشطتها 3 2 6

تدرٌب مإسسات التموٌل األصغر فً مجال  1 3 2 6
 تسهٌل األعمال

 

   
 

  
 

تشجٌع مإسسات التموٌل األصغر إلحالة  2 3 2 6
 العمالء إلى مقدمً خدمات األعمال

   
 

  
 

(3-2-6)إجمالً المكون الفرعً           

 بناء قدرات شبكة التموٌل األصغر فً الٌمن 4 2 6

 الرقابة على شبكة التموٌل األصغر 4 4 2 6
        

        الفنٌة لشبكة التموٌل األصغرتقدٌم المساعدة  4 4 2 6
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المٌزانٌة التقدٌرٌة والجدول الزمنً المقترح 
 (6)للمكون 

 أساس التقدٌر اإلجمالً 2015 2014 2013 2012 2011 الجهة المسإولة

(4-2-6)إجمالً المكون الفرعً           

 الدعم المإسسً لمإسسات التموٌل األصغر 5 2 6

إدخال الالئحات التنظٌمٌة المناسبة  1 5 2 6
 لمإسسات التموٌل األصغر

    
 

  
 

إدخال عملٌة اإلشراف على مإسسات  2 5 2 6
 التموٌل األصغر

    
 

  
 

         إنشاء إدارة ائتمان  3 5 2 6

         برنامج توعوي للمنشآت الصغٌرة واألصغر 4 5 2 6

تبادل اآلراء لويع سٌاسات منتدى  5 5 2 6
 الحصول على التموٌل

    
 

  
 

(5-2-6)إجمالً المكون الفرعً           

 قٌام المإسسات ذات المستوى المتوسط بتسهٌل عملٌات مإسسات التموٌل األصغر 6 2 6

         تؤهٌل المدققٌن الخارجٌٌن 1 6 2 6

         تؤهٌل مختصً تكنولوجٌا المعلومات 2 6 2 6

دعم شبكة التموٌل األصغر فً الٌمن على  3 6 2 6
 إنشاء معهد تدرٌب 

    

 

   

(6-2-6)إجمالً المكون الفرعً           

 نشر المعلومات لضمان الشفافٌة 7 2 6

الفنٌة لشبكة التموٌل األصغر تقدٌم المساعدة  1 7 2 6
 إلنشاء نظام رفع التقارٌر

    
 

   

عن تقدٌم تحدٌثات منتظمة وأخبار دورٌة  2 7 2 6
 التموٌل الصغٌرقطاع 

    
 

   

(7-2-6)إجمالً المكون الفرعً           

(6)إجمالً المكون الفرعً           

 



 32 

 دعم تؤسٌس األعمال : (7)المكون 

الفنً والتدرٌب المهنً ووزارة الصناعة والتجارة، حٌث التعلٌم مبادرة مشتركة بٌن وزارة بمثابة  (7)سٌكون المكون 

تقوم للحاينات، وسوف بموجب هذه المبادرة سوف تقوم وزارة التعلٌم الفنً والتدرٌب المهنً بتوفٌر المبانً والمرافق 

كما هو مبٌن فً إطار المكون األعمال الفنٌة بما ٌنسجم وبرنامج تطوٌر المساعدة وزارة الصناعة والتجارة بتنسٌق عملٌة 

(6). 

الهدف 

 .من خالل شبكة حاينات أعمالاألعمال للمنشآت المتوسطة والصغٌرة واألصغر بدء خدمات تقدٌم 

 الغرض

 . معدل ظهور شركات التصنٌع والمنشآت الصغٌرة واألصغر رفع 

 النتائج المتوقعة

 :من المتوقع أن ٌتم إنشاء خمس حاينات أعمال مستدامة فً المواقع التالٌة

 صنعاء (1)

 (إبتخدم أٌياًا محافظة )تعز  (2)

 الحدٌدة (3)

 حيرموت (4)

 عدن (5)
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 األنشطة 

 تخصٌص الموارد 

 .تم تخصٌص خبٌر دولً بصفته رئٌس فرٌق مكون الحاينات إلدارة كافة العملٌات 

حاينات بعد الخبراء كمدراء للهإالء إبقاء ب، وٌتوقع أن ٌتم مقررةلكل حاينة تم تخصٌص خبٌر محلً دائم  

 .االنتهاء من المشروع

كموظف فً الحاينة بعد االنتهاء من أن ٌبقى هذا المسإول اإلداري  وٌتوقع ،كل حاينةإداري لمسإول توظٌف  

 .المشروع

 .السائق بعد انتهاء المشروعٌبقى هذا أن ٌتوقع سائق لكل حاينة، وتوظٌف  

 .تخصٌص سٌارة لكل حاينة، وٌجب تقدٌمها كمساهمة للحاينة وتبقى بملكٌة الحاينة عند انتهاء المشروعتم  

 . باألجهزة والمعداتلحايناتلتجهٌز ا 150.000رصد مخصص للمعدات بنحو  

 الجدول الزمنً

 . فٌما ٌلً الجدول الزمنً والمٌزانٌة التً ٌتعٌن مراجعتهما بعد ثالث سنوات

 

 
 



 34 

 

 تقدٌرٌة لدعم شبكة حاضنات األعمال مٌزانٌة

 مٌزانٌة مإقتة لدعم شبكة حاضنات األعمال 

 التفاصٌل 
 المعدل

 بالٌورو

 عدد 
 األٌام

 اإلجمالً

 األتعاب

 الخبراء الدولٌٌن الدائمٌن  

 528.000 660 800 خبٌر حاينات أعمال  
     

 الخبراء الدولٌٌن الغٌر رئٌسٌٌن

    - 
     

 الخبراء المحلٌٌن الدائمٌن

 59,400 660 90 (1)خبٌر حاينة أعمال للحاينة  

 190,080 2,376 80 (5)، (4)، (3)، (2)خبراء حاينات أعمال للحاينات  
     

 الخبراء المحلٌٌن الدائمٌن  

 105,600 1,320 80 خبراء تطوٌر أعمال محلٌٌن  
     

 كبار الخبراء المحلٌٌن المإقتٌن

    - 
     

 صغار الخبراء المحلٌٌن 

    - 

 777,480 إجمالً األتعاب 
     

 البدل الٌومً

 9,920 80 124 (محلً)البدل الٌومً  

 9,920 إجمالً البدل الٌومً
     

 الرحالت

 7,200 800 9 رحالت دولٌة  

 18,800 150 124 رحالت محلٌة 

 25,800 إجمالً تكالٌف الرحالت
     

 اإلدارة

 72,360 2,412 30 مسإول إداري 

 95,040 3,168 30 سائق 

 167,400 إجمالً تكالٌف اإلدارة
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 التفاصٌل 
 المعدل

 بالٌورو

 عدد 
 األٌام

 اإلجمالً

 األجهزة والمعدات

 100,000 5 20,000 سٌارات 

 150,000 5 30,000 أجهزة حاسوب، آالت تصوٌر، طابعات 

 250,000 إجمالً تكالٌف األجهزة والمعدات
     

 المصارٌف العرضٌة

    جوالت دراسٌة  

    مإتمرات ولقاءات 

    توعٌة عامة 

 100,000 مبلغ مقطوع
     

 1,330,600 إجمالً المٌزانٌة 

 10,000 أتعاب التحقق وتدقٌق المصارٌف 

 1,340,600 اإلجمالً العام 
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 برنامج حاضنات األعمال إعداد فً االفتراضات المستخدمة

 مدة المشروع

  المتوقعة للبرنامج–سنوات  3 

 ٌوم عمل فً السنة لكل شخص  220 

 خبٌر رئٌسً  (1 )–رئٌس الفرٌق 

 رئٌس فرٌق بدوام كامل خالل فترة المشروع 1 

  تكلفة الخبٌر الدولً–ٌورو فً الٌوم  800 

 رحالت دولٌة فً السنة لرئٌس الفرٌق 3 

 ٌورو معدل تكلفة الرحلة الجوٌة من أوروبا 800 

 بدل المعٌشة مدرجة فً األتعاب  
   

 رئٌس فرٌق محلً 

 رئٌس فرٌق حاينات محلً خالل فترة المشروع 1 

  تكلفة رئٌس فرٌق الحاينات المحلً –ٌورو فً الٌوم  90 

 5، 4، 3، 2شهر لتقدٌم الدعم للحاينات  27 

 5، 4، 3، 2ٌوم لتقدٌم الدعم للحاينات  594 

 5، 4، 3، 2ٌوم لتقدٌم الدعم للحاينات  2,376 

 ٌورو بالٌوم لخبٌر الحاينات  80 

 ٌقوم كل من رئٌس الفرٌق ورئٌس الفرٌق المحلً بتنفٌذ عملٌتً المتابعة والتقٌٌم  

 لٌلة بعٌداًا عن صنعاء 40 

 ٌورو فً اللٌلة بعٌداًا عن المنزل  124 

 رحلة محلٌة  124 

 ٌورو تكلفة الرحلة المحلٌة  150 
   

 الكادر المساند 

  شهراًا 27 سائقٌن لفترة 4 – شهر 24سائق لفترة  1 

  شهر 37 مسإولٌن إدارٌٌن لفترة 4 – شهر 36مسإول إداري لفترة  1 

 ٌورو المعدل الٌومً للسائق  30 

 ٌورو المعدل الٌومً للمسإول اإلداري 30 

 األجهزة والمعدات 

 سٌارة لكل حاينة  1 

 ٌورو تكلفة كل سٌارة  20,000 

 ٌورو تكلفة األجهزة والمعدات فً كل حاينة 30,000 
   

 المصارٌف العرضٌة 

 مبلغ مقطوع- ٌورو  100,000 
   

 التحقق والتدقٌق للمصارٌف 

 مبلغ مقطوع- ٌورو  10,000 
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 االفتراضات/ الشروط مصادر التحقق المإشرات الموضوعٌة القابلة للتحقق استراتٌجٌة المنشآت المتوسطة والصغٌرة واألصغر 

 الهدف
 زٌادة معدل ظهور المنشآت   تطوٌر القاعدة الصناعٌة والتجارٌة للبالد 1

 الدفع بالنشاط التجاري نحو المجاالت المهملة 
  إحصائٌات المنشآت المتوسطة والصغٌرة

 واألصغر
 إحصائٌات التوظٌف 

  لتنفٌذ ويع مبالغ جانبٌة
 اإلستراتٌجٌة

  جمٌع الجهات المعنٌة تتعاون نحو
تطوٌر القدرة التنافسٌة للمنشآت المتوسطة والصغٌرة  2 تحقٌق األهداف المشتركة

 واألصغر
 القدرة التنافسٌة الدولٌة للمنشآت المتوسطة والصغٌرة  اإلحصائٌات التجارٌة 

الخدمات الجدٌدة والقدرة التنافسٌة للتصدٌر لدى المنشآت المتوسطة   تنمٌة ثقافة اإلبداع والرٌادة  3
 والصغٌرة واألصغر

 الشراكة والروابط الدولٌة 

 الغرض
مساهمة قطاع المنشآت المتوسطة والصغٌرة توجٌه  1

 2025-2020واألصغر نحو رإٌة الٌمن لعام 
 الحد من البطالة 
 التخفٌف من الفقر 
 التنوٌع االقتصادي 
 ًاالستقرار االجتماع 

 اإلحصائٌات االقتصادٌة 
 إحصائٌات التوظٌف 
 اإلحصائٌات التجارٌة 

 إمكانٌة تحقٌق أهداف اإلستراتٌجٌة 

المنشآت المتوسطة والصغٌرة توجٌه رإٌة الٌمن لقطاع  2
 واألصغر نحو إستراتٌجٌة التخفٌف من الفقر

 (الرإٌة)النتائج المتوقعة 
   حاينات أعمال جدٌدة فً صنعاء، عدن، تعز، الحدٌدة والمكال تقدم شبكة حاينات أعمال خدمات دعم تؤسٌس األعمال 2 6

 األنشطة
 خدمات دعم التؤسٌس 2 7
 إنشاء شبكة حاينات أعمال مستدامة  7

 حاينة تجرٌبٌة فً صنعاء 1 1 7

 تنظٌم حاينة صنعاء/ التوظٌف 

 التشغٌل الكامل للحاينة

 

  ويع شروط االستئجار

  تؤسٌس خدمات الحاينة

  شراء األجهزة والمعدات

  دعوة مستؤجري الحاينة

  الفرز األولً لمستؤجري الحاينة

  تدشٌن الحاينة

  التعٌٌن المستمر للمستؤجرٌن

  حاينات أعمال جدٌدة4 2 1 7
   الدعم المستمر للمستؤجرٌن

 (2)جدوى الحاينة رقم / تحدٌد 

 تشغٌل الحاينات

 

 شبكة حاينات 3 1 7

  (3)جدوى الحاينة رقم / تحدٌد 

  (4)جدوى الحاينة رقم / تحدٌد 

  (5)جدوى الحاينة رقم / تحدٌد 
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المٌزانٌة التقدٌرٌة والجدول الزمنً المقترح 

 (7)للمكون 
 أساس التقدٌر اإلجمالً 2015 2014 2013 2012 2011 الجهة المسإولة

 خدمات دعم التؤسٌس 7
 إنشاء شبكة حاينات أعمال مستدامة 1 7

 إنشاء حاينة تجرٌبٌة فً صنعاء 1 1 7
وزارة التعلٌم الفنً 

 والتدرٌب المهنً

تقوم وزارة التعلٌم الفنً والتدرٌب سوف  609,059     609,059
إن . العملومرافق توفٌر أماكن المهنً ب

من التصمٌم مخصص المٌزانٌة مؤخوذ 
بمبلغ برنامج تحدٌث الصناعة الخاص ب

ٌتم تحوٌله  ، سنوات3 لمدة 1,340,000)
وٌمثل التموٌل  ( األمرٌكًدوالرالإلى 

األجهزة  والفنٌةالالزم لتقدٌم المساعدة 
الحاينات تكون وٌنبغً أن . المعداتو

مخصص  سنوات، ولكن 3بعد مكتفٌه ذاتٌاًا 
لدعم االستدامة وتوسٌع هو المٌزانٌة 

  .شبكةال

 609,059   حاينات جدٌدة4إنشاء  2 1 7
609,059 

  609,059 

 1,155,059 273,000 273,000   تطوٌر شبكة حاينات 3 1 7

(3-1-7)إجمالً المكون الفرعً    500,000 500,000 340,000 609,059 609,059 609,059 

 609,059 609,059 609,059 340,000 500,000 500,000  (7)إجمالً المكون 
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 رفع جودة إحصائٌات المنشآت: (8)المكون 

 الهدف

 .للسٌاسة االقتصادٌة وصنع القرار االستراتٌجًإحصائً شامل ودقٌق أساس ويع 

 النتائج المتوقعة

  المنشآتلتسجٌل إنشاء نظام فعال وكفإ . 

  للمنشآت المتوسطة والصغٌرة واألصغرقاعدة بٌانات شاملة وفاعلة إنشاء . 

 األنشطة

  مكتب التعاون التنفٌذ من قبل وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع قٌد حالٌاًا )الشركات تطوٌر أساس تسجٌل

 .(الهولندي

  المنشآت المتوسطة والصغٌرة قاعدة بٌانات شاملة إلحصاءات المنشآت إلى  توسٌع قاعدة بٌانات تسجٌل

 .واألصغر

  الجدول الزمنً

 . الصٌانة المستمرة مع 2013 االنتهاء بحلول عام 

  المٌزانٌة

  المنشآتنظام تسجٌل ٌقوم التعاون الهولندي بتموٌل . 

  المنشآت المتوسطة والصغٌرة سنوٌاًا لتنفٌذ قاعدة بٌاناتدوالر أمرٌكً  600,000بمبلغ تخصٌص مٌزانٌة 

 .واألصغر
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 االفتراضات/ الشروط مصادر التحقق المإشرات الموضوعٌة القابلة للتحقق استراتٌجٌة المنشآت المتوسطة والصغٌرة واألصغر 

 الهدف
 زٌادة معدل ظهور المنشآت   تطوٌر القاعدة الصناعٌة والتجارٌة للبالد 1

 الدفع بالنشاط التجاري نحو المجاالت المهملة 
  إحصائٌات المنشآت المتوسطة والصغٌرة

 واألصغر
 إحصائٌات التوظٌف 

  لتنفٌذ ويع مبالغ جانبٌة
 اإلستراتٌجٌة

  جمٌع الجهات المعنٌة تتعاون نحو
تطوٌر القدرة التنافسٌة للمنشآت المتوسطة والصغٌرة  2 تحقٌق األهداف المشتركة

 واألصغر
 القدرة التنافسٌة الدولٌة للمنشآت المتوسطة والصغٌرة  اإلحصائٌات التجارٌة 

الخدمات الجدٌدة والقدرة التنافسٌة للتصدٌر لدى المنشآت المتوسطة   تنمٌة ثقافة اإلبداع والرٌادة  3
 والصغٌرة واألصغر

 الشراكة والروابط الدولٌة 

 الغرض
مساهمة قطاع المنشآت المتوسطة والصغٌرة توجٌه  1

 2025-2020واألصغر نحو رإٌة الٌمن لعام 
 الحد من البطالة 
 التخفٌف من الفقر 
 التنوٌع االقتصادي 
 ًاالستقرار االجتماع 

 اإلحصائٌات االقتصادٌة 
 إحصائٌات التوظٌف 
 اإلحصائٌات التجارٌة 

 إمكانٌة تحقٌق أهداف اإلستراتٌجٌة 

المنشآت المتوسطة والصغٌرة توجٌه رإٌة الٌمن لقطاع  2
 واألصغر نحو إستراتٌجٌة التخفٌف من الفقر

 (الرإٌة)النتائج المتوقعة 
دقٌقة أداة فعالة لصنع والشاملة ئٌات الحصاتوفر اإل 2 7

 القرار االقتصادي
   استكمال قاعدة اإلحصائٌات الصناعٌة وتشغٌلها 

 األنشطة
 رفع جودة إحصائٌات المنشآت 8

  تقرٌر النتائج تشغٌل قاعدة بٌانات تسجٌل المنشآت بصورة كاملة تنفٌذ قاعدة البٌانات االلكترونٌة لتسجٌل المنشآت 1 8

  قدرة النظام على تقدٌم إحصائٌات قوٌة عن المنشآت تنفٌذ قاعدة البٌانات الصناعٌة 1 8

 
المٌزانٌة التقدٌرٌة والجدول الزمنً المقترح 

 (8)للمكون 
 أساس التقدٌر اإلجمالً 2015 2014 2013 2012 2011 الجهة المسإولة

 رفع جودة إحصائٌات المنشآت 8

 قاعدة بٌانات تسجٌل المنشآت 1 8
وزارة الصناعة 

 والتجارة

 ممول بالفعل من التعاون الهولندي - - - - - -

بما فً ( IMP)تقدٌر من تصمٌم مشروع  1,800,000 - - 600,000 600,000 600,000 قاعدة البٌانات الصناعٌة 2 8
 ذلك مبنى وزارة الصناعة والتجارة 

(8)إجمالً المكون    600,000 600,000 600,000 - - 1,800,000  
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 االستراتٌجٌات القطاعٌة المحددة : (9)المكون 

وبهذه . فً دعم القطاعات الرئٌسٌةالسابقة كونها مكونات مشاركة  مكونات اإلستراتٌجٌةٌمكن االطالع على جمٌع 

: اآلتًعلى النحو التسعة الركائز إلستراتٌجٌة المنشآت المتوسطة والصغٌرة واألصغر الطرٌقة، ٌمكن النظر إلى 

كافة ٌصف هذا المصطلح كثر دقة، وأل. لتحقٌق المالئمة" التصنٌع"تم استخدام مصطلح األشكال أعاله،  فً :مالحظة

 .الزراعةوالسٌاحة واألسماك والقطاعات بما فً ذلك التجارة والخدمات 

 السمكًقطاع ال

. ا لتحقٌق أهدافهإستراتٌجٌةبرنامج األمم المتحدة اإلنمائً إلعداد قبل وزارة الثروة السمكٌة من ٌجرى حالٌاًا مساعدة 

ًًا مقسمة إلى ثالث مراحل15 لمدة اإلستراتٌجٌةوستكون هذه  تنفٌذٌة وفروعها  من خالل مإسسات اوسٌتم تنفٌذه.  عاماًا

االتحاد التعاونً للثروة المائٌة )المجالس المحلٌة والمنظمات غٌر الحكومٌة بالتنسٌق مع فً المحافظات الساحلٌة 

 .(الجمعٌات التعاونٌة لصٌد األسماكو

إال أنه من غٌر ، إلستراتٌجٌة المنشآت المتوسطة والصغٌرة واألصغراإلطار المنطقً فً األهداف إدخال هذه وقد تم 

وقد ٌتم تحسٌن .  بالتفصٌلاألنشطة الفعلٌة التً سٌتم تنفٌذها من أجل تحقٌق هذه األهدافتحدٌد الممكن فً هذه المرحلة 

 .عملٌة تطوٌر اإلستراتٌجٌةكجزء من ويعها التفصٌل وباألنشطة التً أدخلت على جدول اإلطار المنطقً 

 :القطاعهذا  فٌما ٌتعلق بتنمٌة الثروة السمكٌة األهداف الرئٌسٌة لوزارة الشكل التالً ٌصور 
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 القطاع الزراعً 

 كما هو ا لتحقٌق أهدافهإستراتٌجٌةبرنامج األمم المتحدة اإلنمائً إلعداد من قبل وزارة الزراعة ٌجرى حالٌاًا مساعدة 

المنشآت  إلستراتٌجٌةاإلطار المنطقً فً األهداف إدخال وقد تم . (2015-2011)مذكور فً الخطة الخمسٌة الرابعة 

األنشطة الفعلٌة التً سٌتم تنفٌذها من أجل تحدٌد الممكن فً هذه المرحلة إال أنه من غٌر ، المتوسطة والصغٌرة واألصغر

كجزء ويعها وبالتفصٌل األنشطة التً أدخلت على جدول اإلطار المنطقً وقد ٌتم تحسٌن .  بالتفصٌلتحقٌق هذه األهداف

 . عملٌة تطوٌر هذه اإلستراتٌجٌةمن 

 :هذه القطاعالتالً األهداف الرئٌسٌة لوزارة الزراعة فٌما ٌتعلق بتنمٌة الشكل ٌصور 

 

 قطاع السٌاحة 

 كما هو ا لتحقٌق أهدافهإستراتٌجٌةبرنامج األمم المتحدة اإلنمائً إلعداد قبل وزارة السٌاحة من مساعدة حالٌاًا ٌجرى 

إلستراتٌجٌة المنشآت اإلطار المنطقً فً األهداف إدخال وقد تم . (2015-2011)مذكور فً الخطة الخمسٌة الرابعة 

األنشطة الفعلٌة التً سٌتم تنفٌذها من أجل تحدٌد الممكن فً هذه المرحلة إال أنه من غٌر ، المتوسطة والصغٌرة واألصغر

كجزء بالتفصٌل وويعها األنشطة التً أدخلت على جدول اإلطار المنطقً وقد ٌتم تحسٌن .  بالتفصٌلتحقٌق هذه األهداف

 . عملٌة تطوٌر هذه اإلستراتٌجٌةمن 

 :القطاعهذا وزارة السٌاحة فٌما ٌتعلق بتنمٌة لالتالً األهداف الرئٌسٌة ٌصور الشكل 

 

تطوٌر مكون فً أن هناك قدراًا كبٌراًا من التركٌز على تطوٌر الحرف الٌدوٌة التً ٌمكن دمجها من الممكن مالحظته 

التموٌل األصغر ووكالة تنمٌة المنشآت من المقدمة المساعدة مكون اإلبداع والرٌادة، باإليافة إلى وصف عملٌة األعمال و

 . الصغٌرة واألصغر
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 ( بقٌة القطاعات الصناعٌة والخدمٌةأي )قطاع الصناعة 

 .صناعًقطاع ك هاتم تصنٌفالسٌاحة الزراعة، األسماك أو : ، جمٌع األعمال التً ال تندرج تحت العناوٌن التالٌةللتبسٌط

دعم قطاع الصناعة، ومع ذلك، ٌمكن التعرف على ت (8-2)مكونات الفً جمٌع األنشطة المشتركة المويحة بشكل عام، 

  :مثل األنشطة اإليافٌة بعض

  الجلودحول صناعة دراسة.  

  الجلودصناعة دراسة الخاصة بتوصٌات التنفٌذ.  

 المنسوجات، الصناعة ،مثل المعادن)المناسبة القطاعٌة الفردٌة الدراسات تحدٌد القطاعات الرئٌسٌة األخرى و 

  .(البحرٌة، الكٌماوٌات والتكنولوجٌا الحٌوٌة

  ساحات العمل الصناعٌةوتطوٌر المناطق . 
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 االفتراضات/ الشروط مصادر التحقق المإشرات الموضوعٌة القابلة للتحقق إستراتٌجٌة المنشآت المتوسطة والصغٌرة واألصغر 

 الهدف

 زٌادة معدل ظهور المنشآت   تطوٌر القاعدة الصناعٌة والتجارٌة للبالد 1
 الدفع بالنشاط التجاري نحو المجاالت المهملة 

  إحصائٌات المنشآت المتوسطة والصغٌرة
 واألصغر

 إحصائٌات التوظٌف 

  لتنفٌذ ويع مبالغ جانبٌة
 اإلستراتٌجٌة

  جمٌع الجهات المعنٌة تتعاون نحو
تطوٌر القدرة التنافسٌة للمنشآت المتوسطة والصغٌرة  2 تحقٌق األهداف المشتركة

 واألصغر
 القدرة التنافسٌة الدولٌة للمنشآت المتوسطة والصغٌرة  اإلحصائٌات التجارٌة 

الخدمات الجدٌدة والقدرة التنافسٌة للتصدٌر لدى المنشآت المتوسطة   تنمٌة ثقافة اإلبداع والرٌادة  3
 والصغٌرة واألصغر

 الشراكة والروابط الدولٌة 

 الغرض

مساهمة قطاع المنشآت المتوسطة والصغٌرة توجٌه  1
 2025-2020واألصغر نحو رإٌة الٌمن لعام 

 الحد من البطالة 
 التخفٌف من الفقر 
 التنوٌع االقتصادي 
 ًاالستقرار االجتماع 

 اإلحصائٌات االقتصادٌة 
 إحصائٌات التوظٌف 
 اإلحصائٌات التجارٌة 

 إمكانٌة تحقٌق أهداف اإلستراتٌجٌة 

المنشآت المتوسطة والصغٌرة توجٌه رإٌة الٌمن لقطاع  2
 واألصغر نحو إستراتٌجٌة التخفٌف من الفقر

 (الرإٌة)النتائج المتوقعة 

تعمل الجهات ذات العالقة بتوافق وانسجام لتحقٌق الرإٌة  1
 المتفق علٌها

  التنفٌذ والمتابعة والتحدٌث المنتظم لعملٌة تطوٌر مٌثاق الشرف
 للمنشآت المتوسطة والصغٌرة واألصغر

 مٌثاق الشرف للمنشآت الصغٌرة   التعاون الكامل من وزارة الصناعة
 والتجارة

هناك ما ٌكفً من التموٌل المتاح لدعم مقترحات  1 2
 األعمال المستدامة على الصعٌد الوطنً

  التطوٌر والتموٌل الكاملٌن لبنٌة التموٌل األصغر   تقرٌر التقٌٌم السنوي للمنشآت المتوسطة
التطوٌر الكامل لعملٌة توفٌر التموٌل لمقترحات األعمال ذات  2 2 والصغٌرة واألصغر

 المستوى المتوسط

لدى الٌمن بٌئة أعمال مشجعة للمنشآت المتوسطة والصغٌرة  3
 واألصغر

 تقرٌر ممارسة األعمال للبنك الدولً  تحدٌث القوانٌن والسٌاسات بؤفيل الممارسات الدولٌة

 منح عالمات اإلبداع للمبدعٌن   لإلبداع والرٌادة  لدى الٌمن بٌئة أعمال مشجعة  4
 المنافسة اإلبداعٌة السنوٌة 
 تطوٌر البنٌة التحتٌة لدعم اإلبداع واالبتكار 
 الربط الدولً لنقل التكنولوجٌا 

  تقرٌر التقٌٌم السنوي للمنشآت المتوسطة
 والصغٌرة واألصغر

 

لدى أصحاب المنشآت فً الٌمن الحق فً التعلٌم لتنمٌة  5
 .المهارات الفنٌة واإلدارٌة

  تقدٌم التدرٌب المهنً إلنشاء الشركات من خالل برنامج تطوٌر
 الشركات 

 تقدٌم التدرٌب فً المهارات الرٌادٌة 
  تقدٌم التدرٌب فً المهارات االستشارٌة لمقدمً خدمات األعمال

 لتطوٌر القدرة االستشارٌة المحلٌة

 تقرٌر تحدٌث األعمال 
 سجالت التدرٌب 
 خفض االعتماد على المستشارٌن الدولٌٌن 

 شركة منشؤة 2,000تقدٌم خدمات تطوٌر األعمال لحوالً   تقدٌم خدمات تطوٌر األعمال إلى الشركات المنشؤة 1 6

 .باإليافة إلى التجمعات الصناعٌة ومقدمً خدمات األعمال
تقارٌر التحدٌث الصناعً وتقٌٌم مٌثاق 
الشرف للمنشآت المتوسطة والصغٌرة 

 واألصغر

 

شبكة حاينات أعمال تقدم خدمات دعم تؤسٌس  2 6
 الشركات

 حاينات أعمال جدٌدة فً صنعاء، عدن، تعز، الحدٌدة والمكال  

مبادرات محددة للتجمعات الصناعٌة تقوم على تطوٌر  3 6
 .القدرة التنافسٌة للقطاعات الرئٌسٌة

  مبادرات تعاونٌة محددة لقطاعات الزراعة والثروة السمكٌة
 وقطاعات أخرى وفقاًا الستراتٌجٌات قطاعٌة خاصة

  

   اكتمال وتشغٌل القاعدة االلكترونٌة لتسجٌل الشركات   نظام تسجٌل حكومً الكترونً ٌعمل بفعالٌة وكفاءة 1 7



 45 

 االفتراضات/ الشروط مصادر التحقق المإشرات الموضوعٌة القابلة للتحقق إستراتٌجٌة المنشآت المتوسطة والصغٌرة واألصغر 

توفر اإلحصائٌات الشاملة والدقٌقة أداة فاعلة التخاذ  2 7
 . القرارات االقتصادٌة

  اكتمال وتشغٌل قاعدة اإلحصائٌات الصناعٌة   

 األنشطة

 األنشطة المحددة للقطاع 9

 القطاع الصناعً 1 9

9 1 
اعتماد ودمج االستراتٌجٌات فً المنشآت المتوسطة والصغٌرة  االستراتٌجٌات القطاعٌة الفردٌة 1

 واألصغر
  وثٌقة اإلستراتٌجٌة

    إستراتٌجٌة قطاع الجلود 1 1 1 9

  تطوٌر التجمعات الصناعٌة 2 1 9

    تطوٌر التجمع الصناعً لقطاع المنسوجات 1 2 1 9

    تطوٌر التجمع الصناعً لقطاع المعادن 2 2 1 9

    تطوٌر التجمع الصناعً لقطاع األغذٌة 3 2 1 9

    تطوٌر التجمع الصناعً للقطاع البحري 4 2 1 9

9 1 
تطوٌر التجمع الصناعً للكٌماوٌات  5 2

 والتكنولوجٌا الحٌوٌة
   

  تطوٌر الساحات الصناعٌة 3 1 9

 القطاع السمكً 2 9

    صناعة السمك 1 2 9

    التعلٌب 1 2 2 9

    الطبخ 2 2 2 9

    التملٌح 3 2 2 9

    التجفٌف 4 2 2 9

    مطاعم ومصنعً الغذاء القائم على السمك  3 2 9

    صٌانة قوارب الصٌد وتوفٌر المعدات الخاصة بها  4 2 9

    بٌع اآلثار والتذكارات البحرٌة 5 2 9

 القطاع الزراعً 3 9

 زٌادة اإلنتاج الزراعً 1 3 9

 توسٌع زراعة القمح 1 1 3 9
   االكتفاء الذاتً جراء تحسٌن إنتاج القمح

   خفض استٌراد الحبوب

 تحسٌن تربٌة المواشً 2 1 3 9

    سنوٌاًا ٪5,7زٌادة عدد قطعان الماشٌة بنسبة 

    سنوٌاًا ٪5زٌادة إنتاج اللحم األحمر بنسبة 

    زٌادة انتاج األعالف سنوٌاًا ٪8زٌادة إنتاج الدواجن بنسبة 
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 االفتراضات/ الشروط مصادر التحقق المإشرات الموضوعٌة القابلة للتحقق إستراتٌجٌة المنشآت المتوسطة والصغٌرة واألصغر 

   زٌادة عدد النساء المستفٌدات من برنامج الدعم الزراعً توسٌع دور المرأة فً المناطق الرٌفٌة 3 1 3 9

 زراعة المحاصٌل النقدٌة 4 1 3 9

    سنوٌاًا ٪4,2زٌادة إنتاج البن بنسبة 

   ٪4,1زٌادة إنتاج السمسم بنسبة 

   ٪1,7زٌادة إنتاج القطن بنسبة 

   ٪2زٌادة إنتاج التبغ بنسبة 

 التخفٌف من الفقر فً المجتمع الرٌفً 2 3 9

9 3 2 
تحسٌن كفاءة وشروط إنتاج المحاصٌل المروٌة 

 باألمطار
    سنوٌاًا ٪4,4زٌادة إنتاج المحاصٌل بنسبة 

 االستدامة البٌئٌة والمصادر الطبٌعٌة من خالل المشاركة المجتمعٌة 3 3 9

 رفع كفاءة استخدام المٌاه 1 3 3 9

   زٌادة المساحة المروٌة بمنظومات الري الحدٌث

 المٌاهتوفٌر نسبة زٌادة 
  منظومات الري باألنابٌب

  اليغط على المزارعٌن بالري الحدٌث 

9 3 3 2 
تطوٌر الودٌان والحواجز المائٌة والسدود 

 الصغٌرة
    من السدود والحواجز المائٌة 5,950تطوٌر 

   زٌادة إنتاجٌة وحدة البحوث برامج البحوث  3 3 3 9

   زٌادة الدعم للحركة التعاونٌة تشجٌع وتحسٌن الحركة التعاونٌة  4 3 3 9

9 3 3 5 
تشجٌع المزارعٌن على التنوٌع بعٌداًا إنتاج 

 القات
   تقلٌل نسبة المساحة المزرعة بالقات مقارنة بالمحاصٌل األساسٌة 

  السٌاحًالقطاع 4 9

 الحرف الٌدوٌة المرتبطة بالسٌاحة 1 4 9

 قاعدة بٌانات جاهزة للعمل اإلدخال فً قاعدة البٌانات الخاصة بمنتجات السٌاحة مسح الصناعة السٌاحٌة 1 1 4 9
 

 

  كتالوج مباشر على اإلنترنت قاعدة بٌانات بمنتجات السٌاحة 2 1 4 9

  دراسة دراسة تسوٌق دراسة تسوٌق منتجات السٌاحة 3 1 4 9

  متاجر جاهزة للعمل مراكز بٌع جاهزة للعمل تؤسٌس مراكز البٌع 4 1 4 9

  إحصائٌات تجارٌة قٌود االستٌراد تقلٌل ورادات الحرف الٌدوٌة 5 1 4 9

 تدشٌن برنامج منح المكافآت برنامج منح مكافآت الحرف  6 1 4 9

 منتجات سٌاحٌة جدٌدة

 

9 4 1 7 
تحدٌث التصمٌم الخاص بالحرف السٌاحٌة 

 الصغٌرة
  تحسٌن منتجات السٌاحة

  تقرٌر النتائج التقرٌر وخطة العمل دراسة خاصة بمركز تدرٌب الجودة 8 1 4 9

 التوسع الدولً 2 4 9

9 4 2 1 
المشاركة فً المعارض السٌاحٌة المحلٌة 

 والدولٌة
   

    منح االئتمان للمنتجات السٌاحٌة ومنتجٌها  3 4 9
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 مٌزانٌة تقدٌرٌة لتنفٌذ إستراتٌجٌة المنشآت المتوسطة والصغٌرة واألصغر

 المكون
الجهة 

 المسإولة
 أساس التقدٌر اإلجمالً 2015 2014 2013 2012 2011

 األنشطة القطاعٌة المحددة  9

 القطاع الصناعً 1 9

 استراتٌجٌات القطاعات الفرعٌة 1 1 9

وزارة 
الصناعة 
 والتجارة

 

 بدعم من الحكومة المالٌزٌة - - - - -  إستراتٌجٌة القطاع  1 2 1 9

 GTZبتموٌل من منظمة  - - - - - -  قطاع الجلوددراسة  2 2 1 9

 لتطوٌر اإلستراتٌجٌة 750,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000  أخرىدراسة الصناعات الغذتئٌة و 3 2 1 9

مخصص لتنفٌذ اإلستراتٌجٌة مقابل شروط  3,500,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 تنفٌذ إستراتٌجٌة القطاع 3 1 9
 مرجعٌة محددة

 شراكة القطاع الخاص 2,500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ساحات العمل الصناعٌة 4 3 1 9

(1-9)إجمالً المكون الفرعً    1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 6,760,000 

  تحدٌداً إستراتٌجٌة القطاع السمكً لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائً– المٌزانٌة التً ٌتعٌن تحدٌدها باستراتٌجٌات مقرر أو إستراتٌجٌات تحت التحسٌن –القطاع السمكً  2 9

 إستراتٌجٌة القطاع 1 2 9

وزارة 
 المالٌة

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائًبتموٌل من  - - - - - -

  دراسات فً السنة5مثالًا  2,500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 دراسة القطاع السمكً 1 2 9

 تعتمد المٌزانٌة على الدراسات المحدثة 10,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 تنفٌذ استراتٌجٌات القطاعات الفرعٌة 2 2 9

(2-9)إجمالً المكون الفرعً   2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 12,500,000  

  وهذا هو الجدول الذي ٌتعٌن وضعه وفقاً لهذه اإلستراتٌجٌة– هناك إستراتٌجٌة زراعٌة قٌد اإلعداد –القطاع الزراعً  3 9

 زٌادة اإلنتاج الزراعً 1 3 9

وزارة 
 الزراعة

مؤخوذ من مٌزانٌة وزارة الزراعة، وتم  219,700,000 43,940,000 43,940,000 43,940,000 43,940,000 43,940,000
 32,000,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 توسٌع زراعة القمح 1 1 3 9 تقسٌم إجمالً األرقام على سنوات

 170,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 35,000,000 تحسٌن تربٌة المواشً 2 1 3 9

 1,600,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 زٌادة دور المرأة فً المناطق الرٌفٌة 3 1 3 9

11,200,000 2,240,000 2,240,000 2,240,000 2,240,000 2,240,000 زراعة المحاصٌل النقدٌة  1 3 9  

مؤخوذ من مٌزانٌة وزارة الزراعة، وتم  234,000,000 46,800,000 46,800,000 46,800,000 46,800,000 46,800,000 التخفٌف من الفقر فً المجتمع الرٌفً 2 3 9
تحسٌن كفاءة وشروط إنتاج المحاصٌل  1 2 3 9 تقسٌم إجمالً األرقام على سنوات

 المروٌة باألمطار
46,800,000 46,800,000 46,800,000 46,800,000 46,800,000 234,000,000 

االستدامة البٌئٌة والمصادر الطبٌعٌة من خالل  3 3 9
 المشاركة المجتمعٌة

37,800,000 37,800,000 37,800,000 37,800,000 37,800,000 189,000,000  

 رفع كفاءة استخدام المٌاه 1 3 3 9

وزارة 
 الزراعة

مؤخوذ من مٌزانٌة وزارة الزراعة، وتم  43,000,000 8,500,000 8,500,000 8,500,000 8,500,000 8,500,000
تطوٌر الودٌان والحواجز المائٌة والسدود  2 3 3 9 تقسٌم إجمالً األرقام على سنوات

 الصغٌرة
20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 100,000,000 

 39,000,000 7,800,000 7,800,000 7,800,000 7,800,000 7,800,000 برامج البحوث 3 3 3 9

 تشجٌع وتحسٌن الحركة التعاونٌة 4 3 3 9
1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 7,000,000 

تشجٌع المزارعٌن على التنوٌع بعٌداًا إنتاج  5 3 3 9
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 المكون
الجهة 

 المسإولة
 أساس التقدٌر اإلجمالً 2015 2014 2013 2012 2011

 القات

(3-9)إجمالً المكون الفرعً   128,540,000 128,540,000 128,540,000 128,540,000 128,540,000 642,700,000 

 سٌتم وضع هذا الجدول وفقاً لهذه اإلستراتٌجٌة.  هناك إستراتٌجٌة جدٌدة للسٌاحة قٌد اإلعداد–القطاع السٌاحً  4 9

 الحرف الٌدوٌة المرتبطة بالسٌاحة 1 4 9
وزارة 

الصناعة 
 والتجارة

بالتعاون مع 
المجلس 
السٌاحً، 
مصلحة 

الجمارك، 
وزارة 

التخطٌط 
والتعاون 
الدولً، 
والبنوك 
 المحلٌة

 

مٌزانٌة مإقتة مؤخوذة األرقام التً قدمتها  2,325,581     2,325,581 مسح صناعً للسٌاحة 1 1 4 9
 7,442     7,442 قاعدة بٌانات لمنتجات السٌاحة 2 1 4 9 وزارة الزراعة

 4,615     4,615 دراسة لتسوٌق المنتجات السٌاحٌة 3 1 4 9

       تؤسٌس مراكز بٌع 4 1 4 9

       تقلٌل ورادات الحرف الٌدوٌة 5 1 4 9

       برنامج منح مكافآت الحرف 6 1 4 9

تحدٌث التصمٌم الخاص بالحرف السٌاحٌة  7 1 4 9
 الصغٌر

      

 13,954    13,954  دراسة خاصة بمركز تدرٌب الجودة 8 1 4 9

  التوسع الدولً 2 4 9

المشاركة فً المعارض السٌاحٌة المحلٌة  1 2 4 9
 والدولٌة

استكمال المٌزانٌة التً ٌتعٌن ويعها بعد       
 إستراتٌجٌة السٌاحة 

       منح االئتمان للمنتجات السٌاحٌة ومنتجٌها 3 4 9

(4-9)إجمالً المكون الفرعً   2,337,638 13,954    2,351,592  
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 مٌثاق الشرف للمنشآت المتوسطة والصغٌرة واألصغر فً الٌمن

 :هو عبارة عن اتفاقٌة بٌن

 مجال المسإولٌة  حامل مٌثاق الشرف

 الرقابة على اإلستراتٌجٌة وزارة التخطٌط والتعاون الدولً

 تنسٌق ومتابعة مٌثاق الشرف للمنشآت المتوسطة والصغٌرة واألصغر وزارة الصناعة والتجارة

 تطوٌر قطاع التموٌل األصغر صندوق تنمٌة المنشآت الصغٌرة واألصغر

 تطوٌر وتعزٌز المنشآت الصغٌرة واألصغر وكالة تنمٌة المنشآت الصغٌرة واألصغر

 توسٌع عملٌة تطوٌر التموٌل صندوق تموٌل الصناعات والمنشآت الصغٌرة

 تطوٌر المنشآت المتوسطة والصغٌرة واألصغر فً القطاع الزراعً وزارة الزراعة

 تطوٌر المهارات الفنٌة والمهنٌة وزارة التعلٌم الفنً والتدرٌب المهنً

 تطوٌر المنشآت المتوسطة والصغٌرة واألصغر فً القطاع السمكً وزارة الثروة السمكٌة

 تطوٌر المنشآت المتوسطة والصغٌرة واألصغر فً القطاع السٌاحً  وزارة السٌاحة

 
 " الشرفميثاقحاملي "فيما يعرف الحقاً بـ 

  

بكل ما نستطٌع تعهد نو المنشآت المتوسطة والصغٌرة واألصغر، نحن الموقعٌن أدناه نقر بمسإولٌتنا عن تطوٌر قطاع

المتوسطة  المنشآت ستراتٌجٌةإوعلى تنفٌذ والصغٌرة واألصغر، المتوسطة الشرف للمنشآت دعم أهداف مٌثاق ب

 .والصغٌرة واألصغر

  :علىالشرف مٌثاق بصورة خاصة، نوافق نحن حاملً 

عملٌة  وثٌقة توجٌهٌة لتنسٌق ابوصفهالمنشآت المتوسطة والصغٌرة واألصغر ستراتٌجٌة اإلقرار المشترك بإ (1

  .تطوٌر المنشآت المتوسطة والصغٌرة واألصغر

رٌر اتقالعلى مراقبة األداء وتقدٌم نوافق ستراتٌجٌة ولهذه اإلمحددة مكونات وعناصر مسإولٌتنا لتسلٌم اإلقرار ب (2

 . كالًا منا فً مجالهستراتٌجٌة اإلالتقدم نحو تحقٌق أهداف مدى عن 

  .دٌنامٌكً حدٌثحً ومفهوم  ا باعتبارهاوالحفاظ علٌهويع تقارٌر اإلستراتٌجٌة وآلٌة تحدٌثها فً المساهمة  (3

 .تقدٌم تقارٌر عن األداء بطرٌقة شفافة ومتعاونة (4

  .حصة عادلة من قٌمة العملوأنشطة برامجٌة بفرص متكافئة لتنفٌذ مشارٌع إعطاء  (5

  .نزاهة وحٌادبتقدٌم مستوى عال من الكفاءة واتخاذ القرارات  (6

 .إلى نظم المعلومات اإلدارٌةكل منا اآلخر بإمكانٌة الدخول د يتزو (7

  .اليرورةاألخرى عند والعناصر فً تقدٌم المكونات دعم حاملً مٌثاق الشرف اآلخرٌن  (8

  .المٌثاقحاملً التعاون بٌن جهود جمٌع الشرف اآلخرٌن لتعزٌز مٌثاق حاملً تنسٌق جمٌع األنشطة مع  (9

الجهات إلى مجموعة أكبر من التروٌج لمٌثاق الشرف وإستراتٌجٌة المنشآت المتوسطة والصغٌرة واألصغر  (10

 . لتطوٌر المنشآت المتوسطة والصغٌرة واألصغر ةمشتركمنهجٌة وطنٌة من أجل يمان وجود المعنٌة 

 :توقٌعال


