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عن المركز
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الغايات واألهداف اإلستراتيجية
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وتنمية  املبادرات  أهمية  حول  الوعي  نشر 
املشاريع.

تدعم  صغرية  ومشاريع  أعمال  حاضنات  إنشاء 
خلق فرص عمل وتطور ممارسة األعمال.

متكني أفراد اجملتمع من إنشاء وإدارة املشروعات 
الريادية بالتعاون مع اجلهات ذات العالقة.

بناء و دعم قدرات الرياديني عرب برامج تعليمية 
وتدريبية متخصصة.

القدرات  وبناء  واملهارات  املخاطرة  ثقافة  تنمية 
اجملتمع  لدى  الوعي  وتنمية  األفكار  لتطوير 
املشاريع   وابتكار  الريادية  مبفاهيم  احمللي 

بالتعاون مع أطراف احلاكمية اجملتمعية.     

عمل  بيئة  خللق  املعنية  اجلهات  مساعدة 
صديقة وحتفيز املنافسة يف السوق.

تامني التمويل والدعم املالي الالزم.
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الرؤية

حنو مركز متميز يقدم مبادرات مستدامة يف ريادة األعمال واالبتكار حمليًا وإقليميًا.

الرسالة

أعمال  حاضنات  عرب  وابتكاريه  ريادية  مشاريع  وتقديم  الريادي  العمل  ثقافة  نشر 
متخصصة لتحويلها ألفكار إبداعية واعدة وتطوير األعمال الريادية املستدامة إىل فرص 

عمل حقيقية لتنمية اجملتمع احمللي.

امللك جاللة  رؤية  من  	انطالقًا 
 عبداهلل الثاني ابن الحسين المفدى
– املتمثلة باهتمامه املباشر  – حفظه اهلل ورعاه 
ومبادراتهم  قدراتهم  وحتفيز  الشباب  بفئة 
مع  وانسجامًا  اإلجيابية،  طاقاتهم  وتشجيع 
امللك  جلاللة  السابعة  النقاشية  الورقة  مضامني 
واليت أكدت على الرتكيز على االبتكار يف 

التقنيات املتطورة يف ريادة األعمال.
جلامعة  االسرتاتيجية  الغايات  على  وعطفا 
بتعزيز  املتمثلة  فيها  األعمال  وكلية  مؤتة 
منظومة الريادة واالبتكار لفلسفة  يف جامعة 
مؤتة  جاءت فكرة  إنشاء مركز ريادة األعمال 
بهدف تنمية اجملتمع الداخلي واخلارجي للجامعة 
على حد سواء. وذلك بقصد خلق البيئة اخلصبة 
العلمية   اجلوانب  بني  بالتوأمة  األعمال  لريادة 
لألفكار  املالي  الدعم  وتوفري  والتطبيقية 

الريادية حتى حتقق النجاح.
وعليه فقد جاء قرار جملس التعليم العالي األردني 
املتضمن إنشاء مركز ريادة األعمال ليليب واقع 
تطوير األفكار واملشاريع االبتكارية من خالل 

توفري بيئة مناسبة لنجاحها.
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