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ما هو برنامج جاهزية رائد األعمال؟ وما أهميته لرواد األعمال وأصحاب 01.
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟

يعد برنامج جاهزية رائد األعمال برنامجا تخصصًيا لتعزيز وتنمية المهـــارات المعرفيـــــة 
والريادية لرواد األعمال لتتناسب مع المتغيرات المتسارعة في منظومة ريادة األعمال، 
وتعزيز الممارسات الفنية والتقنية التي تسهم في استدامة المشاريع سواء في مرحلة 
التأسيس أو تطوير المشروع أو إدارة األزمــــات التي قد يكون لها تأثير مباشـــــر أو غيــر 
مباشر على استمرارية كفاءة المشروع، ويسهم في رفع المستوى المعرفي والعمـلي 
ألصحـــاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويتضمن البرنـــامج مســـارات متعددة.

ما هي مسارات برنامج جاهزية رائد األعمال؟02.

يأتي برنامج جاهزية رائد األعمال في مسارين :      التأسيس        والمشاريع القائمة 

 يستهدف مسار التأسيس أصحاب األفكار المبتكرة والباحثين عن عمل ورواد األعمــال 
المستجدين الراغبين بتأسيس مشاريع صغيرة ومتوسطة لتنمية قدراتهم وإمكانياتهم 

بما يتالءم مع احتياجــــات المؤسســـات الصغيرة والمتوسطــة؛ بهدف رفع المستــــوى 
المعرفي لديهم والذي سينعكس إيجابا في إدارة مؤسساتهم بكفاءة عالية واستدامتها.

نعم، يتطلب التسجيل إرفاق دراسة جدوى اقتصادية أو خطة عمل للمشروع، بينما في 
مسار التأسيس فقط يتطلب إرفاق نموذج العمل التجاري.

مسار التأسيس

يستهدف مســــار المشــــاريع القائمة لتعزيز القدرة التنافسية للمؤسســــات الصغيـرة 
والمتوسطة ورفع المستوى المعرفي والفني لهم.

مسار المشاريع القائمة
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هل يشترط للتسجيل في مسار المشاريع القائمة إرفاق دراسة الجدوى 
االقتصادية؟ وماذا عن مسار التأسيس؟
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لدي مشروع قائم، وأنوي التسجيل في برنامج جاهزية رائد األعمال في 04.
مسار التأسيس، فهل يمكنني ذلك؟

يقتصر مسار التأسيس على المشاريع الجديدة أو صاحب فكرة قابلة للتنفيذ أو المشاريع 
غير النشطــــة التي لم تكمــل السنــــة وال يوجـــد فيها تراخيـــص (سجل تجــاري غير نشط )

ما صيغة الملفات المطلوب إرفاقها في استمارة التسجيل؟05.

صيغة PDF  لجميع الملفات لتسهيل التعامل معها وفرزها وتصنيفها

ماهي تواقيت وأماكن تنفيذ برنامج جاهزية رائد األعمال؟07.

تحدد الحقا فترة التنفيذ وأماكن تنفيذ البرنامج بعد فرز المسجلين، ويتم التنفيذ خالل 
الفترة الصباحية.  

مامعنى أن يكون تقدير المالءة المالية إيجابي؟08.

يعني عدم وجود مالحظات على االلتزامات المالية من قبل من البنك المركزي العماني 
أو المؤسسات الماليـــة األخرى، مثال:(تعثر سداد قرض أيا كان نوعه أو وجود شيكــــات 

مرتجعة وغيرها )

هل البرنامج متطلب إلزامي للحصول على تمويل من المحفظة اإلقراضية 09.
للهيئة؟

نعم، يعد برنامج جاهزية رائد األعمال شرطا اساسيا للتقدم للحصول على التمويل من 
المحفظة اإلقراضية للهيئة.

ال توجد رسوم للتسجيل في برنامج الجاهزية فهو أحد البرامج المقدمة من هيئة تنمية 
المؤسسـات الصغيرة والمتوسطــة لتمكين ورفع المتسوى المعرفــي والعملــــي لرواد 

األعمال لالنطالق في عالم ريادة األعمال بكفاءة عالية.

هل هناك رسوم للتسجيل في برنامج جاهزية رائد األعمال؟06.
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مالمقصود برقم االستشارة، ونوع العالمة التجارية، وفئة المشروع؟10.

رقم االستشارة ال يعد متطلبا في التسجيل وغير مدرج في النماذج، أما بالنسبة لنموذج 
دراسة الجدوى االقتصادية  فيوجد هناك بند إلدراج اسم االستشاري وليس لمالءه حيـث 

أنه نموذج يختص باالستشاري في الهيئة.

وال يوجد طلب لتحديد نوع العالمة التجارية أو فئة المشروع 

.11

يشترط أن تكون المؤسسة مسجلة في هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، 
واألولوية للحاصلين على بطاقة ريادة األعمال، ويعد إرفاق دراسة الجدوى االقتصادية أو 
خطة عمــل المشروع متطلبا أساسيــــا في المشـــاريع القائمـــة، أما في مسار التــأسيس 

فيقتصر على طلب نموذج العمل التجاري فقط 

ال أمتلك بطـــاقة ريــــادة األعمـــال أو دراسة جدوى اقتصـــــادية لكـــــن لـــدي
مشروع قائم من أكثر من       سنوات فهل يحق لي التقدم لبرنامج جاهزية 

رائد األعمال؟
10
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تعد اإلفادة كافية لتقديم طلب التمويل، علما بأن المؤسسات التدريبية قامت بتسليم 
الشهادات للمتدربين بعد الحصول على الموافقة واالعتمادات المطلوبة.

استكملت جميع متطلبــات برنـــامج جــاهزيـة رائد األعمـال وحصلــــت على 
اإلفادة ؟هل يمكنني التقدم لطلب التمويــل عبر الرابط اإللكترونــــي فـي 
موقع بنك التنمية العماني أم يشترط الحصول على الشهادة ثم التقديم 

لطلب التمويل؟
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