تقرير إنجازات المؤسسة األردنية لتطوير المشاريع اإلقتصادية لعام 2019-2020
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نبذة عن المؤسسة :
المؤسسة األردنية لتطوير المشاريع االقتصادية هي مؤسسة حكومية تعنى بتطوير المشاريع االقتصادية الناشئة والصغيرة والمتوسطة .تتمتع المؤسسة بشخصية اعتبارية
ذات استقالل مالي وإداري بحسب قانونها رقم ( )33لسنة ( ،) 2008ويتولى إدارتها مجلس ادارة يرأسه وزير الصناعة والتجارة والتموين ويضم في عضويته ممثلين عن الجهات
ذات العالقة من القطاعين العام والخاص.
تهدف المؤسسة إلى تطوير المشاريع االقتصادية المنتجة ضمن القطاعات الصناعية ،الخدماتية ،والصناعات الزراعية في المملكة من خالل رعايتها ودعمها فنيا ً وماليا ً
بحسب الموارد المتاحة لتمكينها من المنافسة والتطور والنمو محليا ً وعالميا ً وذلك من خالل المهام الرئيسية التالية:
•
•
•
•
•
•

المشورة وتوفير المعلومات والبيانات الالزمة للمشاريع االقتصادية .
تقديم االستشارات للمشاريع االقتصادية بهدف تطوير أعمالها.
الدعم الفني والمالي المتاح الالزم للمشاريع االقتصادية في ضوء إمكانيات المؤسسة لغايات تطويرها وتمكينها من المنافسة وتعزيز مهاراتها وقدراتها اإلدارية والفنية
والتصديرية.
تنسيق السياسات الخاصة بقطاع المشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة.
تعزيز ثقافة ريادة األعمال.
تسهيل حصول المشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة على التمويل.

الرؤيـــــــا :مظلة وطنية رائدة في تنمية وتطوير المشاريع االقتصادية لتعظيم أثر مساهمتها في التنمية المستدامة و الشاملة.
الرسالــــة :تصميم وتنفيذ برامج فعالة المشاريع الريادية والناشئة والصغيرة والمتوسطة لزيادة قدرتها التنافسية محليا ودوليا بالتعاون مع الشركاء اصحاب العالقة.
القيم الجوهرية للمؤسسة :
.1
.2
.3
.4
.5
.6

التركيز على متلقي الخدمة.
الشفافية .
الشمولية.
التشاركية.
المسائلة.
التقييم .
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المخرجات والنتائج الرئيسية التي حققتها المؤسسة خالل  2020-2019باالرقام :
المشاريع الرئيسية
دعم شركات قطاع الخدمات من أجل التصدير
المرحلة األولى والثانية
دعم الشركات الصناعية من أجل التصدير المرحلة
األولى والثانية
دعم الشركات الصناعية من أجل التصدير ألول مرة
دعم الشركات الصناعية من خالل الخدمات المنفردة

المخرجات الرئيسية

النتائج الرئيسية

Main output

Main outcomes

استقبال ( )2062طلب وتقييمها من الناحية
الفنية واالدارية من قبل لجان مختصة في
المؤسسة.
تقديم الدعم المالي والفني لـ  235مشروع
في قطاع الخدمات والصناعة بقيمة دعم
اجمالي تقدر بـ
(  (4,838,596دينار أردني

دعم الشركات الصناعية من اجل تصير اللوازم
والمعدات الطبية
التنمية االقتصادية الريفية والتشغيل
دعم مصاريف الشحن للشركات الصناعية
مسرعات النمو
تحويل نماذج المخترعات الى مشاريع تجارية (التتجير(
العمل من المنزل
زيادة صادرات الشركات من خالل التجارة االلكترونية
واالسواق االفتراضية
تشبيك الشركات المستفيدة من برامج المؤسسة من
خالل الصناديق والمؤسسات االستثمارية

تم تقديم قروض لـ  12مشروع صغير
ومتوسط بقيمة ( )670,000دوالر ضمن
مشروع التنمية االقتصادية الريفية والتشغيل
الممول من ايفاد
تقديم منح لـ ( )250مشروع بقيمة
( )836,000دوالر ضمن مشروع التنمية
االقتصادية الريفية والتشغيل الممول من ايفاد
تقديم قروض ميكروية لـ ( )1300مشروع
بقيمة ( )2,600,000دوالر ضمن مشروع
التنمية االقتصادية الريفية والتشغيل الممول
من ايفاد
تشبيك  30شركة مستفيدة من برامج
المؤسسة من خالل الصناديق والمؤسسات
االستثمارية
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زيادة المبيعات التصديرية لـ  19شركة
مستفيدة من المرحلة األولى لمشروع
دعم قطاع الخدمات من أجل التصدير
بقيمة ( )3,800,000دينار أردني وزيادة
في الصادرات االجمالية بقيمة
( )12,454249دينار أردني أما المرحلة
الثانية من المشروع فقد حققت زيادة في
الصادارات االجمالية لـ ( 21شركة
مستفيدة بقيمة ( )1,440,975دينار
أردني وزيادة فرص العمل ( )21فرصة
عمل لنهاية شهر 2020/12

زيادة المبيعات االجمالية لـ  23شركة
مستفيدة من المرحلة األولى لمشروع
دعم قطاع الصناعة من أجل التصدير
بقيمة ( )11,000,000دينار أردني
وزيادة في الصادرات االجمالية بقيمة
( )8,800,000دينار أردني وزيادة في
صادرات األسواق المستهدفة بقيمة
وزيادة فرص العمل ( )21فرصة عمل
لنهاية شهر 2020/12

عدد المشاريع المستفيدة من دعم المؤسسة لنهاية شهر 12/2020
40

37

30

27
21
10

10

10

23

21

19

13
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مشروع زيادة صادرات
مشروع تشبيك
الشركات المستفيدة من الشركات من خالل
التجارة االلكترونية
برامج المؤسسة من
واالسواق االفتراضية
خالل الصناديق
والمؤسسات االستثمارية

مشروع العمل من
المنزل

برنامج التتجير

مشروع مسرعات النمو برنامج دعم مصاريف مشروع دعم الشركات مشروع دعم الشركات مشروع دعم الشركات مشروع دعم الشركات مشروع دعم الشركات مشروع دعم شركات مشروع دعم شركات
الصناعية من أجل قطاع الخدمات من أجل قطاع الخدمات من أجل
الصناعية من أجل
الصناعية من أجل
الصناعية من خالل
الصناعية من اجل
الشحن للشركات
التصدير ألول مرة التصدير المرحلة الثانية التصدير المرحلة التصدير المرحلة الثانية التصدير المرحلة
تصير اللوازم والمعدات الخدمات المنفردة
الصناعية
األولى
األولى
الطبية

النتائج الرئيسية لمشروعي دعم قطاع الصناعة والخدمات من اجل التصدير لنهاية شهر
12/2020
زيادة في صادرات األسواق المستهدفة الفعلية

زيادة في المبيعات االجمالية للشركات

زيادة في الصادرات االجمالية الفعلية

زيادة في المبيعات التصديرية الفعلية للشركات
12,545,249

11,000,000
8,800,000
6,300,000
3,800,000
1,440,975

مشروع دعم الشركات الصناعية من أجل التصدير المرحلة األولى

مشروع دعم شركات قطاع الخدمات من أجل التصدير المرحلة الثانية مشروع دعم شركات قطاع الخدمات من أجل التصدير المرحلة األولى
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نسبة انجاز مشاريع المؤسسة (فني  ،مالي)
نسبة االنجاز الفني لنهاية شهر 12

90%
75%
44%

20%

15%
0%

0

100%
80%
40%

32%
10%

نسبة االنجاز المالي لنهاية شهر 12
100%
80%

80%

72%

81%

82%
65%

50%
30%
10%

10%

15%

مشروع دعم
مشروع دعم
مشروع دعم
مشروع دعم
مشروع دعم
مشروع دعم
مشروع دعم
مشروع زيادة مشروع العمل من برنامج التتجير مشروع مسرعات برنامج دعم
مشروع تشبيك
شركات قطاع
مصاريف الشحن الشركات الصناعية الشركات الصناعيةالشركات الصناعيةالشركات الصناعيةالشركات الصناعية شركات قطاع
النمو
المنزل
الشركات المستفيدة صادرات الشركات
للشركات الصناعية من اجل تصير من خالل الخدمات من أجل التصدير من أجل التصدير من أجل التصدير الخدمات من أجل الخدمات من أجل
من خالل التجارة
من برامج
المرحلة الثانية المرحلة األولى التصدير المرحلة التصدير المرحلة
ألول مرة
المنفردة
اللوازم والمعدات
المؤسسة من خالل االلكترونية
األولى
الثانية
الطبية
واالسواق
الصناديق
االفتراضية
والمؤسسات
االستثمارية

فرص العمل الفعلية نتيجة الدعم لمشروعي دعم قطاع الخدمات
والصناعة من أجل التصدير
فرص العمل الفعلية نتيجة الدعم
105

103

21

مشروع دعم الشركات الصناعية من أجل التصدير
المرحلة األولى

مشروع دعم شركات قطاع الخدمات من أجل
التصدير المرحلة الثانية

مشروع دعم شركات قطاع الخدمات من أجل
التصدير المرحلة األولى
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ملخص انجازات مؤشرات المؤسسة  2019-2020بحسب المشاريع المنفذة لنهاية شهر :2020/12
فترة
التنفيذ

المخرجات المتحققة لنهاية شهر 2020/12
عدد
عدد
الطلبات المشاريع
المستلمة المستفيدة
فعليا

نسبة
حجم
االنجاز
االنفاق
لغاية شهر المالي
 2020/12لنهاية
شهر 12

في فرص
في زيادة
في زيادة
في زيادة
زيادة
نسبة
العمل
صادرات
المبيعات
الصادرات
المبيعات
االنجاز
الفعلية
األسواق
االجمالية
االجمالية
التصديرية
الفني
نتيجة
المستهدفة
لنهاية شهر الفعلية
للشركات
الفعلية
الدعم
الفعلية
للشركات
12

20182020

40

19

474,800

389,920

82%

65%

12,545,249 3,800,000

103

20192021

85

21

537,786

435,291

81%

15%

1,440,975

21

20182020

93

23

778,292 1,078,000

72%

100%

8,800,000

20202021

92

21

827,000 1,033,758

80%

50%

تم توقيع االتفاقية بتاريخ  ،2019/11/20سيتم قياس النتائج في حال تحققها.

20202021

143

13

514,000

411,000

80%

10%

تم توقيع االتفاقية بتاريخ  ،2020/11/3سيتم قياس النتائج في حال تحققها.

برنامج دعم الشركات
خالل
من
الصناعية
الخدمات المنفردة

20202021

92

10

77,000

76,970

100%

30%

تم توقيع االتفاقية بتاريخ  ،2020/9/16سيتم قياس النتائج في حال تحققها.

برنامج دعم الشركات
الصناعية من اجل تصير
اللوازم والمعدات الطبية

20202021

56

4

147,700

118,000

80%

40%

تم توقيع االتفاقية بتاريخ  ،2020/9/16سيتم قياس النتائج في حال تحققها.

المشروع

دعم شركات قطاع الخدمات
من أجل التصدير المرحلة
األولى
دعم شركات قطاع الخدمات
من أجل التصدير المرحلة
الثانية
دعم الشركات الصناعية
من أجل التصدير المرحلة
األولى
دعم الشركات الصناعية
من أجل التصدير المرحلة
الثانية
دعم الشركات الصناعية
من أجل التصدير ألول مرة

مخصص
المشروع

النتائج المتحققة لنهاية شهر 2020/12

6

11,000,000

6,300,000

105

فترة
التنفيذ

نسبة
حجم
االنجاز
االنفاق
لغاية شهر المالي
 2020/12لنهاية
شهر 12

في فرص
في زيادة
في زيادة
في زيادة
زيادة
نسبة
العمل
صادرات
المبيعات
الصادرات
المبيعات
االنجاز
الفعلية
األسواق
االجمالية
االجمالية
التصديرية
الفني
نتيجة
المستهدفة
لنهاية شهر الفعلية
للشركات
الفعلية
الدعم
الفعلية
للشركات
12

عدد
عدد
الطلبات المشاريع
المستلمة المستفيدة
فعليا

10

76,500

7,577

10%

90%

تم توقيع االتفاقية بتاريخ  ،2020/9/30سيتم قياس النتائج في حال تحققها.

27

150,000

47,941

32%

75%

تم توقيع االتفاقية بتاريخ  ،2019/8/7سيتم قياس النتائج في حال تحققها.

20202021

33

10

400,000

176,925

44%

10%

تم توقيع االتفاقية بتاريخ  ،2020/9/23سيتم قياس النتائج في حال تحققها.

20202021

1,400

37

28,637

0

منحة من
سبارك

20%

تم توقيع االتفاقية بتاريخ  ،2020/10/7سيتم قياس النتائج في حال تحققها.

منحة من
GIZ

منحة من
GIZ

0%

المشروع

برنامج دعم مصاريف
الشحن للشركات الصناعية
مشروع مسرعات النمو

برنامج التتجير
مشروع العمل من المنزل
مشروع زيادة صادرات
الشركات من خالل التجارة
واالسواق
االلكترونية
االفتراضية

المخرجات المتحققة لنهاية شهر 2020/12

2020

28

2019
2020

20202021

مشروع تشبيك الشركات
المستفيدة من برامج
سنوي
خالل
من
المؤسسة
والمؤسسات
الصناديق
االستثمارية

40

30

مخصص
المشروع

النتائج المتحققة لنهاية شهر 2020/12

320,415

0

0

0

7

15%

تم توقيع االتفاقية بتاريخ  ،2020/12/14سيتم قياس النتائج في حال تحققها.

انجازات وحدة التنمية االقتصادية والريفية والتشغيل الممول من إيفاد :2020-2019
النشاطات
انشاء و توجيه مجموعات االدخار واالئتمان و الجمعيات
تشكيل و تنفيذ مدارس المزارعين الحقلية و بناء القدرات للمركز
الوطني
الدعم والتطوير للمشاريع (منح لصغار المزارعين)

تقديم قروض ميكروية لصغار المزارعين

تقديم قروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة (القطاع الزراعي)

2019

وصف المؤشر
عدد الجمعيات و مجموعات االدخار و االئتمان
عدد المستفيدين من صغار المزارعين من مدارس
المزارعين الحقلية.

عدد المنح المستفيدة من المشروع
قيمة التمويل للمنح المستفيدة من مشروع ايفاد
(دوالر)
عدد المشاريع الميكروية المستفيدة من القروض
قيمة التمويل للقروض الميكروية المستفيدة من
مشروع ايفاد (دوالر)
عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من
القروض
قيمة القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة
المستفيدة من مشاريع ايفاد (دوالر)
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 123مجموعة

2020
 90مجموعة

( )30مدرسة
540
مزراع
251

250

829,373

836,000

206

1300

282,486

2,600,000

14

12

843,600

670,000

 23مدرسة حقلية
 366مزارع

ملخص انجازالمشاريع (ربعي)
اهم االنجازات 2020
المشروع
مشروع دعم
شركات قطاع
الخدمات من
أجل التصدير
المرحلة
األولى
مشروع دعم
شركات قطاع
الخدمات من
أجل التصدير
المرحلة
الثانية
مشروع دعم
الشركات
الصناعية من
أجل التصدير
المرحلة
األولى
مشروع دعم
الشركات
الصناعية من
أجل التصدير
المرحلة
الثانية
مشروع دعم
الشركات
الصناعية من
أجل التصدير
ألول مرة

فترة
التنفيذ

الربع األول

الربع الثاني

الربع الثالث

الربع الرابع

متابعة تنفيذ االتفاقيات مع الشركات وتحقق متابعة تنفيذ االتفاقيات مع الشركات وتحقق متابعة تنفيذ االتفاقيات مع الشركات وتحقق متابعة تنفيذ االتفاقيات
الشركات وتحقق النتائج
النتائج
النتائج
النتائج

مع

20182020
متابعة تنفيذ االتفاقيات
الشركات وتحقق النتائج

تم االنتهاء من الزيارات الميدانية للمؤهلين
تم اطالق المشروع بتاريخ  2019/12/30وعقد االنتهاء من عملية التحقق االداري واكتمال
لالستفادة من البرنامج (عدد  25شركة) ،تم
استالم النواقص من  30شركة  ،البدء
 6ورشات تعريفية حيث تم استقبال  85طلب
احتساب عالمات التقييم الفني والزيارات
بالتقييم الفني للشركات المكتمله قبل اجازة
2019الميدانيه وتأهيل  21شركة حصلت على
كورونا و االنتهاء الفعلي بتاريخ 6/6
2021
عالمه نهائيه  70فما فوق ،تم توقيع
 2020/وتاهيل  25شركة
االتفاقيات مع  21شركة
متابعة تنفيذ االتفاقيات مع الشركات وتحقق متابعة تنفيذ االتفاقيات مع الشركات وتحقق متابعة تنفيذ االتفاقيات مع الشركات وتحقق متابعة تنفيذ االتفاقيات
الشركات وتحقق النتائج
النتائج
النتائج
النتائج
20182020
متابعة تنفيذ االتفاقيات مع الشركات وتحقق متابعة تنفيذ االتفاقيات مع الشركات وتحقق متابعة تنفيذ االتفاقيات مع الشركات وتحقق متابعة تنفيذ االتفاقيات
الشركات وتحقق النتائج
النتائج
النتائج
النتائج

مع

مع

مع

20202021
تم اطالق فكرة المشروع بتاريخ 2019/12/30
20202021

تم استقبال  143طلب الكتروني  72 ،طلب
تم قبوله من الناحية االدارية خالل الفترة من
شهر  2لنهاية شهر ،4وتم االنتهاء من استالم
وثائق الطلبات بنهاية شهر  06/2020وتم
اختيار  50شركة للمشاركة بدورات المخيم
التصديري
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تم اجراء الدورات التدريبية خالل الفترة
(.2020/07/)29 – 22
تم تنظيم يوم تعريفي للشركات التي تم
تدريبها وتأهيلها بمواضيع التصدير
بخصوص الية تقديم طلب االستفادة من
المرحلة الثانية للبرنامج للحصول على
المنحة ،الخدمات المقدمة من الشركة
االردنية لضمان القروض وغرفة التجارة

التقييم الفني للطلبات  ،توقيع
االتفاقيات مع  13شركة بقيمة
بتاريخ
دينار
()514,000
.2020/11/3

اهم االنجازات 2020
المشروع

فترة
التنفيذ

الربع األول

الربع الثاني

الربع الثالث

الربع الرابع

االمريكية باالردن .Amcham
 تم استالم  46طلب للمرحلة الثانية منالبرنامج بتاريخ 2020/09/3

مشروع دعم
الشركات
الصناعية من
خالل الخدمات 2020-
المنفردة
2021

تم اطالق المشروع بتاريخ 2020/5/2
تم استقبال  92طلب الكتروني  ،وتم
االنتهاء من استالم نواقص الطلبات من
،06/2020
شهر
بنهاية
الوثائق
تم اختيار  50طلب لمرحلة التقييم الفني
واستثناء  42طلب بسبب عدم المطابقة
لشروط االهلية و/أو عدم استكمال الوثائق
المطلوبة.
تم استقبال  56طلب الكتروني  ،وتم
االنتهاء من استالم نواقص الطلبات من
الوثائق بنهاية شهر  06/2020تم اختيار 33
طلب لمرحلة التقييم الفني واستثناء  23طلب
بسبب عدم المطابقة لشروط االهلية و/أو
عدم تزويد المؤسسة بجميع الوثائق
المطلوبة.

برنامج دعم
مصاريف
الشحن
للشركات
الصناعية

تم اطالق المشروع بتاريخ  2020/6/13تم استالم  28طلب حتى نهاية شهر
واستقبال الطلبات من خالل موقع المؤسسة  . 2020/7تم مناقشة نتائج التحليل المالي
للشركات بتاريخ  ٢٠٢٠/٨/٣٠حيت تم
االلكتروني
التنسيب بقبول  10شركات لالستفادة من
منحة البرنامج.

مشروع دعم
الشركات
الصناعية من
اجل تصير 2020-
اللوازم
2021
والمعدات
الطبية

مشروع
مسرعات
النمو

2020

تم مناقشة النتائج االولية لنتائج التقييم الفني متابعة تنفيذ االتفاقيات
بتاريخ  ،2020/07/19حيث تم اختيار  11الشركات وتحقق النتائج
شركة لالستفادة من البرنامج ( 9شركات
للتجارة االلكترونية  2 +شركة للعمل عن
بعد)..
تم توقيع اتفاقيات بتاريخ  2020/9/16مع
 11شركة بمنحة اجمالية  77الف دينار.

مع

متابعة تنفيذ االتفاقيات
الشركات وتحقق النتائج

مع

متابعة تنفيذ االتفاقيات
الشركات وتحقق النتائج

مع

تم تاهيل  9شركات لمرحلة الزيارة الميدانية.
تم توقيع االتفاقيات بتاريخ 2020/09/16
مع  4شركات بمنحة اجمالية ()147,000
دينار أردني

تم توقيع اتفاقيات منح مع  10شركات بتاريخ
 2020/9/30بقيمة ( )76,500دينارأردني
مساعدة الشركات التي تم اعداد خطط نمو لها تم تجهيز عطاء لتنفيذ برنامج تدريبي في  12تم تنفيذ برنامج تدريبي متخصص في
2019
 23شركة .و  22شركة لتسريع التصدير من موضوع و تقديم ارشاد فني في  11مجال .التصدير.
2020
وتم العمل على مساعدة الشركات في تنفيذ
خالل خطط التصدير في تنفيذ تلك الخطط وسيتم طرح العطاء في شهر 2020./7
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اهم االنجازات 2020
المشروع

برنامج
التتجير

مشروع العمل
من المنزل

فترة
التنفيذ

الربع األول

الربع الثاني

الربع الثالث

الربع الرابع

خطط النمو وخطط التصدير حيث تم توفير
حيث تم توفير مرشدين فنيين في  6مجاالت
مرشدين فنيين في  6مجاالت وتقديم 15
وتقديم  15ساعة ارشاد لكل شركة.
ساعة ارشاد لكل شركة .وتم طرح عطاء
في  2020/7/22لتقديم  580ساعة ارشاد
فني في  12مجال يلبي كل حاجات
الشركات ،باالضافة الى تدريب 132
شخص في  12مجال .ومن المتوقع ان يبدا
تنفيذه في شهر  . 2020/10ويتم االن تقديم
ارشاد فني للشركات لتنفيذ خطط التصدير ،و
تم استالم العروض من الشركات االستشارية
وتم تشكيل لجنة الختيار العرض االنسب
ومن المتوقع ان يبدا تنفيذه في شهر
.2020/10
تم اطالق المشروع بتاريخ  2019/12/30تم استقبال الطلبات في الربع األول من عام تم توقيع االتفاقيات مع المشاريع المستحقة
 2020وبسبب جائحة كورونا تم تمديد فترة للمنح بتاريخ 2020/9/23
والبدء باستقبال الطلبات
استقبال الطلبات .تم استالم  33طلب
الكترونيا واجراء التقييم االداري والفني
االولي .وتأهل  17مشروع للمرحلة التالية
2020
وهي التدريب واالرشاد الفني .حيث تم انجاز
 %70من التدريب واالرشاد الفني الذي
ينتهي بتاريخ  .2020/5/21وسيتم اجراء
مفاضلة وتقييم فني نهائي للمشاريع ال 17
واختيار اعلى  10مشاريع
تم اطالق المشروع بتاريخ  2019/12/31وقعت المؤسسة اتفاقية مع شركة "صرح اجتمعت لجنة الموافقة على المنح بتاريخ تم توقيع اتفاقيات مع  15شركة
الجمان" لفرز الطلبات وعمل مسح أولي  2020/8/10وتم اقرار مؤشرات االداء للمرحلة األولى 2020/10/7
والبدء باستقبال الطلبات من الفئات المستهدفة
للطلبات والتي تم خاللها اجراء مقابالت واعتماد توزيع الموازنة عليها وتم اقرار
تقديم منح ل  15مشروع كدفعة اولى.
شخصية واتصاالت هاتفية.
تم اجراء  50كشف ميداني على المجموعة
الثانية المرشحة للمنح ونجح منهم 38
مشروع .وبذلك تم االنتهاء من برنامج
الزيارات الثاني .وسيتم تقديم منح ل 34
مشروع منها كدفعة ثانية.

2020
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اهم االنجازات 2020
المشروع

فترة
التنفيذ

الربع األول

الربع الثاني

الربع الثالث

الربع الرابع

مشروع زيادة
صادرات
الشركات من
خالل التجارة 2020-
2021
االلكترونية
واالسواق
االفتراضية
مشروع
تشبيك
الشركات
المستفيدة من
برامج
المؤسسة من
خالل
الصناديق
والمؤسسات
االستثمارية

مشاريع اخرى تقوم المؤسسة بتنفيذها:
-

مشروع قدرات الملكية الفكرية للنمو الذكي والمستدام والشامل في منطقة البحر األبيض المتوسط:

حصلت المؤسسة على الموافقة الدارة المشروع وتنفيذه بصفتها قائد المشروع االقليمي الذي سيتم تنفيذه ايضا في كل من (اليونان ،ايطاليا ،اسبانيا ،تونس ) ،بقيمة اجمالية
( )1,194,000يورو والذي يهدف بشكل رئيسي الى المساهمة في بناء إمكانات االبتكار وبناء أفكار وآليات حقوق الملكية الفكرية للمشاريع الريادية الناشئة ،ومشاريع الرياديين
من الشباب والمرأة من خالل تعزيز دعم مبادئ حقوق الملكية الفكرية وقدراتها من خالل:
والرواد الشباب وقطاع المرأة.
 -1تعزيز المعرفة والوعي بموضوع الملكية الفكرية للمشاريع الناشئة
ّ
 -2اعداد وتطوير خدمات متخصصة لدعم الملكية الفكرية ومواردها.
 -3تنمية قدرات المؤسسات والجهات العامة المعنيّة بتعزيز االبتكار،لتمكين الرياديين خاصة الشباب والمرأة وذلك لتيسير عمليات الحصول على برامج حقوق الملكية
الفكرية ضمن نطاقهم التجاري.
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-

انشاء البوابة الوطنية للشركات الصغيرة والمتوسطة:

تصميم بوابة وطنية للشركات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع  /SPARK / GIZوزارة االقتصاد الرقمي والريادة والقطاع الخاص بهدف تعزيز البنية التحتية لدعم
المشاريع الصغيرة والمتوسطة في األردن.
الهدف الرئيسي من المشروع هو تعزيز البنية التحتية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في األردن من خالل تحسين الوصول إلى الخدمات المالية والخدمات غير المالية
للشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة قدرة منظمات دعم األعمال والوصول إليها  ،من خالل تطوير بوابة ( ديناميكية) حيث سيتم دمج المعلومات ذات الصلة بطريقة منظمة ،كما
ستعمل البوابة على تعزيز االتصاالت الفعالة بين الشركات الصغيرة والمتوسطة ومقدمي الخدمات ،وسيتم بناء قاعدة بيانات للشركات ومقدمي الخدمات كل على حدى ،هذا وتم
االستفادة بشكل كبير من قاعدة بيانات الشركات من خالل تسخيرها وتوظيفها لمجموعة من الخدمات المستقبلية في البوابة مثل عملية تشبيك الشركات الصناعية بعضها ببعض من
أجل مدخالت اإلنتاج وغيرها من الخدمات .كما ستكون البوابة بمثابة تحليل متعدد األبعاد للسياسات الخاصة بصانعي السياسات ؛ باإلضافة إلى ذلك سيتم استخدامها لتقييم األداء
لتعزيز لصانعي السياسات لتحسين بيئة األعمال.
قام فريق العمل في المؤسسة بإعداد الشروط المرجعية المتعلقة ببواية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  SME Portalوقد أبدت  10شركات رغبتها في التعرف على الشروط
المرجعية إلنشاء البوابة ،وقد تم الرد على جميع استفساراتهم وأسئلتهم بخصوص بناء البوابة.

بدأ العمل بتصميم وبرمجة البوابة في نهاية شهر شباط  ،2020وقد تم تحديد جميع المتطلبات الفنية والتقنية من قبل الشركة وإعطاء الموافقات الالزمة للعمل بناء على
ذلك ،كما تم االنتهاء من التصاميم الخارجية للبوابة وقد تم إعطاء الموافقات لذلك ،ويقوم فريق العمل حاليا ً في مرحلة تصميم الشاشات الداخلية ومتابعة برمجة البوابة ،حيث تم
االنتهاء من تصميم البوابة وجاري اآلن العمل بمرحلة ) (testingكي يتم استالم البوابة بعد االنتهاء من إعطاء المالحظات للتعديل من قبل الشركة المبرمجة .كما جاري العمل
على بناء خطة تسويقية وترويجية للبوابة قصيرة األمد ومتوسطة األمد كي يتم نشر أعدافها وخدماتها بين الشركات ومقدمي الخدمات.
-

مشروع  MEDMSMEsمع االتحاد األوروبي  /مشروع اقليمي لدعم السياسات في دول جنوب المتوسط:

تقوم المؤسسة بالتنسيق لتنفيذ المشروع مع الجهة االستشارية المعينة من االتحاد األوروبي كونها هي المنسق للميثاق األوروبي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والذي يعد
أداة مرجعية تم تصميمها لمراقبة وتقييم تقدم السياسات التي تدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ،تم تصميم هذه األداء ضمن المباديء العشرة للميثاق األوروبي للمشاريع
الصغيرة والمتوسطة  (SBA) Small Business Act for Europeحيث تم تطوير هذه األداة من خالل منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  ،OECDاالتحاد األوروبي،
البنك األوروبي العادة االعمار والتنمية ،والمنظمة األوروبية للتدريب .
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الهدف الرئيسي لهذا الدليل هو تزويد الحكومات باطار عملي لتقييم ورصد السياسات المستهدفة لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة .وفي ضوء الشراكة بين االتحاد
األوروبي ودول ج نوب المتوسط (الجزائر ،تونس ،المغرب ،األردن ،لبنان ،مصر ،السلطة الفلسطينية ،ليبيا) يتم تقييم أداء دول جنوب المتوسط كل أربع سنوات باعتماد هذا الدليل
كمرجعية لتوفير الدعم المالي والفني وتحديد نقاط القوة والضعف في بناء سياسات دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دول جنوب المتوسط .
يأتي هذا المشروع في اطار دعم تطوير السياسات الخاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة في جنوب المتوسط حيث يركز المشروع على محورين رئيسين المحور
األول :بخصوص تدويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ) ) internationalizationوالمحور الثاني :الوصول الى التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة (access to
 ،) financeو سيقوم المشروع بشكل مبدئي بعمل مسح للممارسات الدولية واألوروبية الناجحة بهذا الخصوص والتي بدورها ستساعد في تحديد الممارسات الجيدة في دول
جنوب المتوسط وتعزيز الحوار بين هذه الدول.
هذا وتتلخص النشاطات الرئيسية ضمن كل محور على النحو التالي:
✓ تدويل المشاريع الصغيرة والمتوسطةSME internationalization :
-

مراجعة السياسات واألدوات الخاصة بتدويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أوروبا.
الحوار بخصوص امكانية نقل وتطبيق هذه السياسات واألدوات الى دول المتوسط.
تعريف المبادرات الناجحة التي تم تطبيقها في األردن في مجال التدويل خالل العشر سنوات الماضية (الدروس المستفادة).
الحوار بخصوص أهم النشاطات ذات األولية واالهتمام لثالث دول.
تطوير ودعم ثالثة مشاريع.

✓ الحصول على التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة :SMEs Access to Finance
-

مراجعة السياسات واألدوات الخاصة بحصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة على التمويل واالشتمال المالي في أوروبا.
الحوار بخصوص امكانية نقل وتطبيق هذه السياسات واألدوات الى دول المتوسط.
تعريف المبادرات الناجحة التي تم تطبيقها في األردن في مجال التدويل خالل العشر سنوات الماضية (الدروس المستفادة).
الحوار بخصوص أهم النشاطات ذات األولية واالهتمام لثالث دول سيتم تحديدها بعد تشكيل مجموعات العمل.
تطوير ودعم ثالثة مشاريع.
تعزيز قدرة الوسطاء الماليين لزيادة فرص الحصول على التمويل.

ملخص انجازات المشروع خالل عام (:)2020-2019
-

تم تشكيل مجموعات عمل لمحور التدويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومحور تسهيل الحصول على التمويل من اصحاب العالقة في كل محور
14

-

تم مناقشة استبيان معد من قبل الشركة المنفذة للمشروع بخصوص أولويات األردن ضمن كل فريق عمل .
تمت المشاركة في اجتماع الخاص بالمشروع في برشلونة بمشاركة عطوفة الدكتور المدير التنفيذي للمؤسسة كممثل عن مجموعة عمل محور التدويل وعطوفة مدير عام
شركة ضمان القروض كممثل عن مجموعة عمل محور تسهيل الحصول على التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ،حيث تم استعراض اهم التجارب العالمية،
واستعراض تجربة االردن وتجربة دول المتوسط ضمن محاور المشروع.
هذا وقد تم االتفاق بين جميع الدول المشاركة في المشروع ضمن محور تسهيل الحصول على التمويل على إنشاء منصة إقليمية تدعم شركات ضمان التمويل باإلضافة
الى تعزيز حلول التمويل اإللكت روني لتلبية احتياجات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة .
اما فيما يتعلق بمحور تدويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ،سيقوم البرنامج بزيادة الوعي وبناء القدرات وتسهيل الوصول إلى قواعد بيانات التجارة الخارجية الحالية مع
تسهيل تبادل أفضل الممارسات بين األفراد ،وسيتم أيضا" تطوير أدوات لدعم تدويل التجمعات العنقودية.

ونظرا ً للمستجدات التي طرأت بخصوص وباء كورونا تم التعديل بشكل بسيط للتماشي مع المستجدات الحالية :
أ .تم االجتماع مع فريق عمل المشروع وممثلي الدول األخرى عبر تقنية االتصال المرئي وقد تم خالل اإلجتماع توضيح اإلجراءات التي اتخذتها دول
األعضاء والحكومة االردنية والجهات الرسمية األردنية في مواجهة آثار وباء كورونا على الوضع اإلقتصادي بشكل عام والشركات الصغيرة والمتوسطة
ومتناهية الصغر بشكل خاص.
ب .تم اختيار وتعيين الخبير الفني المحلي لكال المحورين.
ت .تم االجتماع مع الفريق المختص لتقديم توضيح عن ماهو مطلوب خالل الفترة المقبلة وما يخص دور كل منسق في كل دولة وبنا ًء على ذلك فقد تم طلب
التأكيد على اسماء مجموعتي العمل التي ستناقش نشاطات واجراءات الحكومة بحسب ما تم االتفاق عليه سابقا ًوالحقا ً لذلك تم تأكيد على اسماء أعضاء كل
مجموعة.
ث .بتاريخ  2020/7/7تم عقد اجتماع عبر تقنية اإلتصال المرئي لجميع األطراف المشاركين بالبرنامج في األردن والممثل بمجموعتي عمل للحديث عن
المبادرات التي اطلقتها كل جهة في مواجهة آثار وباء كورونا على الوضع اإلقتصادي.
ج .يتم التنسيق مع البنك المركزي للحديث عن تجربة االردن في ( )Sandboxوالتي تعد شكل من أشكال الخدمات المالية التي تعتمد على التكنولوجيا والتي
تعد من التجارب الناجحة في األردن.
تم عقد اجتماع بتاريخ  2020/10/1لبدء وإطالق أعمال الوساطة بين أعضاء مجموعات العمل المعنية تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمجموعة
ب تدويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وذلك بهدف )1تقديم األنشطة واإلنجازات األخيرة للبرنامج)2 .مناقشة وعرض آخر التحدثيات لكال
الثانية المعنية ِ
المحورين فيما يخص دراسة المقارنة )3مناقشة تأثير  COVID19على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في األردن باإلضافة إلى )4مناقشة
التقدم المحرز في اإلستبيانات وأهدافها .
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