دعم الشركات الخدميه من أجل التصدير
الجوله الثانيه
م .الهام أبو نجم

الرؤيـــة
المساهمه في خلق قطاع خدمي منافس في االسواق
الدوليه يتمتع بمعدالت نمو عالية

الهدف االستراتيجي
تنمية االقتصاد االردني من خالل زيادة القيمة
المضافة وخلق فرص عمل مستدامة وتعظيم
الصادرات الخدميه األردنيه لقطاع الخدمات
والمساهمه في خفض العجز بالميزان التجاري ورفع
قدرات الشركات الخدميه االداريه واالنتاجيه
والوصول الى االسواق الخارجية.

أهداف البرنامج:

زيادة وتنويع الصادرات

زيادة التنافسية

خفض العجز بالميزان
التجاري

تشجيع التشبيك بين
الشركات

حل مشكلة البطالة

فتح أسواق جديدة

مواجهة التحديات
االقتصادية

الشركات الميكروية والصغيرة ومتوسطة الحجم ذات
الجاهزيه التصديريه العاليه والتي تمكنت من التصدير في
أي سنه من الثالث سنوات السابقه 2019-2018-2017
في القطاعات التاليه :
قطاع السياحة والضيافه
قطاع االستشارات االداريه والماليه والقانونيه والتدريب
قطاع الرعايه الصحيه والسياحه العالجيه
قطاع الطاقه " Energy Efficiency ,Renewable
Energy
قطاع الخدمات الهندسيه والمعماريه
قطاع تكنولوجيا المعلومات

الفئات
والقطاعات
المستهدفه

قطاع السياحة والضيافه
•

يشكل قطاع السياحة ما نسبته  18.7%من ناتج الدخل القومي.

•

عدد السياح الذين دخلوا األردن عام 2017وصل الى 4,565,000

سائح
•

الصادرات للقطاع بلغ عام  3.666 : 2017مليار دينار أردني
" %37من قيمة الصادرات األردنيه"

•

عدد العماله في القطاع 80500 :

مبررات اختيار
القطاعات

قطاع االستشارات االداريه والماليه والقانونيه والتدريب
•
•
•

•

يضم أكثر من  300شركة متخصصه وتضم عناصر بشريه متمكنه
من العمل االستشاري وتصدر خدماتها الى العالم العربي
سجل الطلب العالمي على قطاع الخدمات االستشارية ما معدله 250
مليار دوالر خالل الفترة  ،2011-2008منها  520مليون دوالر في
منطقة الشرق األوسط.
تعتبر مصر ولبنان وتركيا والعراق من أهم الدول في منطقة الشرق
األوسط المستوردة لخدمات االستشارات القانونية والمحاسبية
واإلدارية والعالقات العامة”.
المستشارون األردنيون هم األبرز في تقديم الخدمات اقليميا

مبررات اختيار
القطاعات

قطاع الرعايه الصحيه والسياحه العالجيه
• يشكل قطاع الرعايه الصحيه ما نسبته  %5من الناتج المحلي
االجمالي
• سمعه مرموقه للقطاع على المستوى االقليمي والعالمي لوفرة
وكفاءة األطباء ذوي المؤهالت العاليه وارتفاع معدل االستثمار في
البنيه التحتيه للرعايه الصحيه
• يشغل قطاع الرعايه الصحيه  55,000موظف
• يستضيف االردن سنويا مرضى من مختلف أنحاء العالم لالستفادة
من مميزاته العالجية و االستشفائية حيث يصل عدد المرضى الى
 250000سنويا  ،كما تجاوز إجمالي الدخل الناتج عن السياحة
العالجية المليار دوالر سنويا

مبررات اختيار
القطاعات

قطاع الطاقه " Energy Efficiency
,Renewable Energy
•

عدد الموظفين العاملين في قطاع الطاقة  12,913 :موظف

•

صادرات األردن من التدريب والتدقيق وخدمات كفاءة الطاقه
بلغت 7,281,011مليون دينار اردني

•

صادرات األردن من " الدراسات واالستشارات الهندسيه للطاقه
المتجددة بما فيها خدمات التركيب بلغت 65,529,097دينار
أردني

مبررات اختيار
القطاعات

قطاع نظم المعلومات والقطاع الهندسي والمعماري
ادراج هذه القطاعات ضمن القطاعات الرئيسيه بوثيقة االردن 2025
وادراجها أيضا ضمن خطة التحفيز االقتصادي وبالتالي تماشيا مع
األولويات الحكوميه .
يساهم قطاع نظم المعلومات بما نسبته %4من  GDPوابرادات
سنويه تصل الى  682مليون دوالر سنوي ويوظف أكثر من
 16000عامل  %29 ،من هذه الوظائف للشباب والنساء " يعتبر
هذا القطاع أكبر مشغل للشباب والنساء  Women &Youthكما
يعتبر من القطاعات المؤهلة لالستثمار .

مبررات اختيار
القطاعات

قطاع نظم المعلومات والقطاع الهندسي والمعماري
يصدر قطاع الخدمات الهندسيه والمعماريه الى أكثر من  31دوله
بحوالي  170مليون دوالر ويوظف حوالي  8000عامل
اتساع الخدمات الرقميه وعولمتها مثل االستشارات الهندسيه
والدورات التدريبية والتصاميم الهندسيه وتداولها عبر االنترنت

كما يعتبر من القطاعات المؤهلة لالستثمار .
وجود الكادر البشري االردني المتخصص والمؤهل في هذين
القطاعين

مبررات اختيار
القطاعات

نبذة عن البرنامج:
مكونات الدعم المالي :
الطلبات المؤهله اداريا وفنيا

▪ سقف المنحة للشركة 25 :الف دينار.

▪ نسبة التمويل :ال تزيد عن  %50من
اجمالي كلفة المشروع.
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مالحظة  :1 #يجب أن ال تزيد قيمة مساهمة
المؤسسة في مجموع كلف المعدات واالجهزه
واألنظمه المحوسبه عن  15الف دينار ،وبنسبة
تمويل ال تزيد عن  %60من قيمة المنحة
االجمالية.

نبذة عن البرنامج:
الموقع الجغرافي:

المدة الزمنية الالزمة
لتنفيذ البرنامج:

الية الدفع:
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جميع محافظات المملكه األردنية الهاشميه.

أن ال تقل عن ثالثة شهور وال تزيد عن سنه من تاريخ توقيع
االتفاقيه.
▪  %80من قيمة المنحة كدفعه أولى"مسبقه "عند توقيع
االتفاقيه.
▪  %20من قيمة المنحة كدفعه ثانيه" نهائيه" عند االنتهاء
من تنفيذ جميع انشطة المشروع وعند االنتهاء من
المؤسسه الجراءات االغالق المالي للمشروع.

أنواع األنشطة:
بناء القدرات االنتاجية – Capacity Buildings

بناء القدرات االدارية – Capability Buildings

▪ البرمجيات والمعدات واألجهزه.

▪ المواد الدعائية :كالبروشورات وغيرها.

▪ معدات الكمبيوتر واألنظمه المحوسبه.
▪ استئجار المواقع في بلد المصدر :المكاتب التمثيلية مثال

▪ الخدمات االستشارية :كالتدريب ،االرشاد والتوجيه Export
 ،Coachingالدراسات السوقيه ،وتنظيم اللقاءات الثنائية
.B2B Meetings

▪ نماذج النماذج األولية للمنتجات الجديدة .Prototypes

▪ تنظيم الورشات التعريفية باالسواق التصديرية المستهدفة.

▪ وغيرها.

▪ انشاء المتاجر االلكترونية والمواقع االلكترونية.
▪ الحصول على الشهادات الفنية.
▪ تنظيم الحمالت االعالنية )(Marketing Campaigns

▪ السفر لتسويق منتج الشركة في بلدان التصدير المستهدفة.
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التكاليف غير المؤهلة:
كلف المشاركة بالمعارض.

أية تكاليف متكبدة قبل توقيع عقد المنحة.

الرواتب.

أية تكاليف متكبدة بعد انتهاء فترة التعاقد.

كلف المواد األولية باستثناء المواد المستخدمة في
تصنيع المنتجات األولية.

خسائر تصريف العمالت.

المفروشات والسيارات ورسوم االستشارات الخاصة
بإدارة منحة البرنامج.
مشتريات األراضي والمباني والمركبات.
مصاريف المواد الدعائية كاالقالم ،والمجات ،واألجندات
وغيرها.
مخصصات خسائر أو التزامات مستقبلية محتملة.
فوائد مستحقة.
تكاليف أعلن عنها المستفيد وتمت تغطيتها بمشروع
أو برنامج عمل آخر.
14

الضرائب والرسوم الحكوميه الخاصه بالجمارك والطوابع
فقط.

شروط األهلية:
 .1شركة تعمل في القطاعات الخدميه التاليه :
• قطاع السياحة والضيافه
• قطاع االستشارات االداريه والماليه والقانونيه والتدريب
• قطاع الرعايه الصحيه والسياحه العالجيه
• قطاع الطاقه " Energy Efficiency ,Renewable Energy
• قطاع الخدمات الهندسيه والمعماريه
• قطاع تكنولوجيا المعلومات
 .2أن تكون الشركة مملوكة من القطاع الخاص بنسبة  %100وال يقل عمرها عن سنتين عند موعد
تقديم الطلب.

 .3أن تكون الشركة حاصلة على رخصة مهن سارية المفعول.
 .4أن ال يزيد عدد الموظفين عن  250كحد أقصى عند موعد تقديم الطلب و حسب كشوفات الضمان
االجتماعي .
 .5امتالكها الخبره السابقة في التصدير خالل اي من السنوات الثالث السابقة ()2019-2018-2017
 .6امتالك الشركة لموقع الكتروني.
 15لدى الشركة قدره ماليه لتغطية حصتها من الكلفه الكليه لالستثمار بناء على تحليل القوائم
.7أن تكون

شروط األهلية /تابع:
ب) يتم استثناء الطلبات التاليه:
✓ أن تتجازو سقف المنحة المطلوبة  25,000دينار للشركة في نموذج الطلب
والملحق الخاص بموازنة المشروع.
✓ أن تتجاوز نسبة التمويل المطلوبة من المؤسسة  %50من اجمالي كلفة
المشروع في نموذج الطلب والملحق الخاص بموازنة المشروع.
✓ أال تكون فترة تنفيذ المشروع بين (  )12 –3شهر.
✓ أن يتم استالم الطلبات بعد الموعد النهائي المحدد لالستالم.
✓ عدم االلتزام باستخدام النموذج المعتمد لتقديم طلب االستفادة من المنحة،
وأن تكون الكتابة مطبوعة باللغه االنجليزيه.

16

الوثائق المطلوبة:
طلب التقدم لالستفادة من المنحة المعتمد للجولة الثانيه  +ملحق موازنة المشروع( /أصل
 +نسختين ورقيتين  +نسخة الكترونية) في مغلف مختوم.
نسخة عن شهادة تسجيل الشركة لدى وزارة الصناعة والتجارة توضح تاريخ التأسيس
والمفوضين بالتوقيع عن الشركه.
نسخة عن رخصة مهن سارية المفعول.
كشف الضمان االجتماعي
نسخة مدققه من مدقق خارجي عن القوائم المالية للألعوام  2017و (2018قائمة
الدخل ،ميزان المراجعة،وقائمة التدفق النقدي) وميزان المراجعه للعام .2019
كشف حساب بنكي مصدق.
اثبات قيام الشركه بالتصدير خالل اي سنه من الثالث سنوات االخيره -2018 -2017
 " 2019من خالل الميزانيات المدققه لألعوام  2017و  2018وميزان المراجعه 2019
أو يستعاض عنها بفواتير وسندات قبض مختومه"
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مفهوم معنى موازنة المشروع
مثال:

إجمالي كلفة ميزانية المشروع التقديرية والمؤهلة بالدينار األردني 50,000:
قيمة المنحة المطلوبة للتمويل 25,000:
النسبة المئوية لقيمة المنحة المطلوبة 50% :

مالحظة هامة :يرفض الطلب مباشرة إذا تجاوز مقدار المنحة المطلوبة السقف األعلى
المحدد أو تجاوزت النسبة المطلوبة النسبة المحددة

موازنة
المشروع

موازنة المشروع
مثال :موازنة منحة واألخطاء الشائعة
النسبة المئوية لقيمة المنحة
المطلوبة%

قيمة المنحة المطلوبة للتمويل بالدينار

إجمالي كلفة ميزانية المشروع التقديرية
والمؤهلة بالدينار

%50

25,000

 ”50,000مقبول ”

%25

25,000

 ” 100,000مقبول“

%50

75000

 ” 150,000مرفوض ”

%62

25,000

 ” 40,000مرفوض“

عند إعدادك موازنة المشروع يرجى مراعاة ما يلي :
✓أن قيمة أي بند من بنود الموازنة سوف تغطي إجمالي قيمته ()100 %
وليس فقط قيمة المساهمة الممولة من المنحة.
✓أن نسبة التمويل سوف تكون مطبقة على كل بند من بنود الموازنة
✓أن تكون التكاليف المطلوبة في الموازنة مقبولة وتجنب إدراج تكاليف غير
مقبولة (مثل الرواتب والديون وشراء االراضي والمباني الجاهزة والفوائد).
✓إدراج المصاريف الضرورية فقط لتنفيذ المشروع.
✓مراعاة وضع تكاليف منطقية وواقعية وبيان تكلفة الوحدة الواحدة ،نوع
الوحدة ،عدد الوحدات
✓ عدم حذف أي بند من بنود التكلفة الرئيسية في الموازنة
✓أن تكون التكاليف المذكورة متوافقة مع األنشطة الواردة في طلب المشروع،
بحيث تبرر النتيجة المرجوة من المشروع حسب األنشطة المطلوبة .

موازنة
المشروع

تفاصيل طلب التقدم لالستفادة من البرنامج “ملحق أ”:
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تفاصيل طلب التقدم لالستفادة من البرنامج “ملحق ب”:

تفاصيل طلب التقدم لالستفادة من البرنامج:
أوال  :تحليل الوضع الحالي للشركة :
اداره وأداء مؤسسي واداء تصديري /
وتوفر المصادر والموارد الالزمة
والتكنولوجيه
والماليه
(البشريه
والعالقات الدوليه )
( 30عالمات)

الشركة والخدمات المقدمه الحاليه ( 5عالمات )
االداره ( 10عالمات)
التحليل الرباعي للشركه (  5عالمات )
األداء التصديري الحالي (  10عالمات )

ثانيا  :المشكالت والتحديات الداخليه
والخارجيه التي تحول بين الشركه و زيادة
صادراتها الخدميه
( 10عالمات )

ثالثا :فكرة ووصف المشروع والتي
تتضمن حلول للمشكالت أعاله وتحقيق
االهداف التصديريه المستقبليه
( 40عالمه)
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فكرة المشروع (  10عالمات )
الخدمه المراد تصديرها (  10عالمات )
وصف المشروع" شرح لجميع االنشطة التي سيتم طلب
المنحه عليها " ( 20عالمه)

تفاصيل طلب التقدم لالستفادة من البرنامج:

رابعا  :تحليل بلد التصدير المستهدف
( 10عالمات)

خامسا :االستدامة واالستمرارية
( 10عالمات)
للمشروع
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مبررات اختيار بلد التصدير.
االحصاءات المتلعقة ببلد التصدير (قيمة المستوردات للخدمه ،نسبة النمو في
المستوردات.)...
اهم البلدان المنافسة في بلد التصدير بالنسبة للمستوردات.
األثر المحتمل لالتفاقيات التجارية والتشريعات واالجراءات المطبقة في بلد
التصدير .
الميزة التنافسية للخدمه المقدمه في بلد التصدير (الجودة ،السعر ،العنصر
البشري  ،وغيرها ).
استراتيجية دخول السوق :تصدير مباشر  ،أو شراكة تجارية ،أو مقر للشركة
(مكتب تمثيلي) ،وغيرها.
هل سيؤدي تنفيذ المشروع الى زيادة في عدد موظفي الشركة ؟
هل سيؤدي تنفيذ المشروع الى زيادة المعارف الفنية واالدارية داخل
الشركة؟
هل سيؤدي تنفيذ المشروع الى استحداث وحدة تنظيمية جديدة أو تعزيز
الهيكل الوظيفي الحالي؟
كيف ستحقق الشركة استدامة مالية تضمن النتائج المذكورة من خالل
تنفيذ المشروع؟

مراحل تقييم البرنامج:

المرحلة األولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

التقييم االداري

التقييم الفني للطلبات

التحقق من شروط األهلية
والوثائق المطلوبة

( 100عالمة)

مراجعة الميزانيات
وتحضير العقود

February , 2020

March , 2020

يحق للمؤسسه عمل زيارات ميدانيه للتحقق من نقاط معينه تم ذكرها في طلب المنحه .

March , 2020

الية تسليم الطلبات للجولة األولى من البرنامج:
▪ يتم تسليم الطلبات بملفات مغلقة باليد الى قسم خدمة العمالء بمبنى المؤسسة وبموعد أقصاه
يوم األحد  16/2/2020حتى الساعة  3:00عصرا.
▪ يتم كتابة البيانات التالية على المغلف:
✓ “المؤسسة األردنية لتطوير المشاريع االقتصادية /برنامج دعم الشركات الخدميه من
أجل التصدير – الجوله الثانيه /عناية عطوفة المدير التنفيذي د .بشار الزعبي".
✓ اسم الشركة مقدمة الطلب
✓ "ال يتم فتح المغلف اال من قبل اللجنة المختصة بذلك"
▪ يتم استالم ايصال من قبل قسم خدمة العمالء باستالم المغلف موضح عليه رقم الطلب وتاريخ
ووقت االستالم.
•
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سيتم استقبال االسئله واالستفسارات على البريد االلكتروني  CRM.Export@jedco.gov.joلغاية
 10/2وسيتم اعالن كافة االجابات يوم 12/2على الموقع االلكتروني للمؤسسة
www.jedco.gov.jo

مراحل تنفيذ الجولة األولى للبرنامج:

1

مراجعة الموازنات
للمشاريع
March. 18th, 2020

حفل االطالق الرسمي
للبرنامج
Dec 30, 2019

بداية التقييم
Feb.18,2020
استالم الطلبات
Feb.16, 2020

3

2
االيام التعريفية
Jan.12,2020

5
4

حفل التوقيع واعالن
النتائج
April 1st ,2020

6

▪

شكرا
لحسن
االستماع

Thank
you

