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 عدد المستفيدين بشكل مباشر
 2021   



 تصديرك 
 حسابناعلى 

  106,028   

 دينار

30  

 مشروعا

 
 العامةالموازنة 

 حجم الدعم المالي

 عدد المنشآت

 مصدر التمويل



 صناعتي للتصدير

 
 العامةالموازنة 

597,660   

 دينار

21   

 منشأة

 قيمة الدعم المالي

 عدد المستفيدين

 مصدر التمويل



زيادة صادرات الشركات من خالل التجارة 
اإلفتراضيةاإللكترونية واألسواق   

194,776   

 دينار

27   

 منشأة

GIZ 

 قيمة الدعم المالي

 عدد المستفيدين

 مصدر التمويل



 أعمالي للتصدير

825,000  

 دينار

55 
 منشأة

 
 العامةالموازنة 
 

 قيمة الدعم المالي

 عدد المستفيدين

 مصدر التمويل



 الترابطات الوطنية

470,000   

 دينار

6   
 منشآت

 
 العامةالموازنة 
 

 قيمة الدعم المالي

 عدد المستفيدين

 مصدر التمويل

14 

 غير مباشر



250,000   

 دينار

50  
 منشأة

 50مع سيتم التوقيع 

مشروع في الربع االول من 
 2022عام 

 
 العامةالموازنة 

 بهمتكم

 قيمة الدعم المالي

 عدد المستفيدين

 مصدر التمويل



5,000,000 

منحة  دوالر

من الحكومة 

 الهولندية
 منحة  102

بقيمة 
330,000 

20 
 مدرسة حقلية

 

300 
 ُمزارع

 قرض 13 
500,000 

 دينار
 

 اإلقتصادية الريفية والتشغيلمشروع التنمية 
 المرحلة الثانية 



مشروع قدرات الملكية الفكرية للنمو الذكي انجازات 

منطقة البحر األبيض المتوسطفي والمستدام   

قليمي الذي سيتم تنفيذه حصلت المؤسسة على الموافقة إلدارة المشروع وتنفيذه بصفتها قائد المشروع اإل

 يورو ( 1,194,000)بقيمة اجمالية ( اليونان، ايطاليا، اسبانيا، تونس)كل من في 

تم عقد جلسات 

وورشات توعية في 

دول في العالم  4
 على مدار العام

 توقيع مذكرات تفاهم مع 

 الجهات الداعمة
عقد اإلجتماعات 

الالزمة لإلتفاق مع 

الشركاء لمناقشة 
 السياسات المتبعة

2 



توقيع مذكرة تفاهم بين المؤسسة وجهاز تنمية 

المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية 

 الصغر في جمهورية مصر العربية

مير الحسين بن بحضور سمو األ
 عبدهللا ولي العهد 

مجلس ادارة رئيس معالي وقع 
المؤسسة مذكرة تفاهم مع جهاز 
تنمية المشروعات المتوسطة 

والصغيرة والمتناهية الصغر في 
 مصر 

 2021/11/9بتاريخ 

 يخص فيما الممارسات وأفضل الطرفين لدى الناجحة التجارب على التعرف
 التمويل مجال في الخبرات وتبادل القطاع لهذا والقانونية التشريعية البيئة

 لمنتجات للترويج المشتركة والمعارض الزيارات وإقامة تنظيم
 التبادل فرص لتحسين والناشئة والصغيرة المتوسطة المشروعات

 البلدين بين التجاري

  عن المعلومات كافة تبادل خالل من البلدين بين البينية التجارة تشجيع
 المشروعات بين التكامل فرص

  الخبرات تبادل بهدف توعية وأنشطة وندوات متبادلة برامج تنظيم
 الطرفين لدى المتاحة الشراكة فرص على والتعرف

 العام القطاع تمثل جهات عدة من فرعية لجان قيام على تفاقاإل تم
 .المشترك والتكامل التعاون سبل لبحث البلدين في والخاص



 مذكرات تفاهم 
 وتعاون محلي

 نقابة المهندسين األردنيين

 سالمية عبر العالم اإل غاثةاإل

صندوق الملك عبد هللا 

 الثاني للتنمية 

جمعية النهضة العربية 

 للديموقراطية والتنمية 

شركة مفاتيح للتنمية 

 المستدامة 

 مركز غرفة صناعة األردن و

 ترويج الواردات من الدول النامية 

 مؤسسة نهر األردن

مؤسسة المواصفات والمقاييس والمركز 

الوطني للبحوث الزراعية والجمعية 

 والفواكهاألردنية لمصدري الخضار 



 مذكرات تفاهم 
 ودوليةإقليمية 

التعاون مع 

GIZ  إلنشاء

البوابة الوطنية 

للشركات 

الصغيرة 

 والمتوسطة

المشاركة في 

مشروع دعم 

التنافسية 

المستدام  بتكارواإل

للشركات الصغيرة 

 والمتوسطة

مشروع 

MEDMSMEs 

مع اإلتحاد 

مشروع / األوروبي 

اقليمي لدعم 

السياسات في دول 

 جنوب المتوسط

الشراكة مع 

Mediterranean 

Innovation  



 تنمية المحافظاتصندوق 

عن إستقبال الطلبات ومنح التمويل  2019توقف الصندوق منذ نهاية العام   

تقرر نقل مهامه بعد أن وذلك   

 من المؤسسة األردنية لتطوير المشاريع االقتصادية إلى بنك تنمية المدن والقرى 

  2019/11/20على كتاب دولة رئيس الوزراء تاريخ وذلك بناء 
 

 لم يتم حتى االن انتقال فعلي لمهام الصندوق بانتظار 
 موافقة مجلس األمة على القانون المعدل لبنك تنمية المدن والقرى

بقرار من مجلس االدارة 2020لعام  7/6/5/4/3تأجيل أقساط   

2021/4/5بموجب قرار مجلس الوزراء تاريخ  2021تأجيل أقساط عام   

( المؤسسة/ديوان المحاسبة/وزارة المالية) 2021/8/4تشكيل لجنة بتاريخ   

بالتصنيف والتفاوض من خالل لجنة داخلية 2021/12/28قرار لجنة تنفيذية بتاريخ   



صندوق تنمية 
 المحافظات

 حسب األقاليمالمشاريع عدد 

ب
نو

ج
 ال

يم
قل
 إ

 عدد المشاريع•

 45 
 
 

 41.98حجم االستثمار •
 
 

تمويل الصندوق •

24.27 
ط
س
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يم
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 إ

 عدد المشاريع•

 24 
 
 

 28.41حجم االستثمار •
 
 

تمويل الصندوق •

11.10 

ال
شم
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يم

قل
 إ

 عدد المشاريع•

 27 
 
 

 28.62حجم االستثمار •
 
 

تمويل الصندوق •

13.87 
 

1 2 3 



صندوق تنمية 
 المحافظات

ملخص اداء المحفظة 

واسترداد تمويل  ستثماريةاإل

 الصندوق 
 

عدد المشاريع التي تم 

 تمويلها 

 مشروع  96
 

53  
 مشروع عامل

 بحجم تمويل

30.27 

11  

 مشروع 

 قيد التنفيذ

 بحجم تمويل

5.55 

14 
 مشروع 

 متوقف عن العمل 

 بحجم تمويل

9.23 

18 
 مشروع

 مغلق 

 بحجم تمويل 

4.20 
قيمة التمويل 

االجمالية 

49.24 

 مليون دينار



 الموقف المالي للصندوق
2021/12/31 

2
0

2
2

 

4 

مليون 
 دينار

2
0

2
1

 
2.7 

مليون 
 دينار

JE
D

C
O

 

1.623 

مليون 
 دينار

 أرصدة للصندوق

مليون دينار  3تم تحصيل حوالي   

مليون دينار  7.81مستحقات لم يتم تحصيلها   



 إنجازات المؤسسة 

 على المستوى اإلداري

إعادة وتحديث 

مبنى تأهيل 

 المؤسسة

تغيير الهيكل 

التنظيمي 

التنظيم ونظام 

 اإلداري 

نظام استخدام 

جديد لشؤون 

الموظفين 

MenaITech 



انجازات مؤشرات تعزيز ورفع القدرة 

2021لعام المؤسسية للمؤسسة   

تحسين الخدمة 

المقدمة للفئات 

 المستهدفة

التحول الرقمي 

لخدمات 

المؤسسة وتعزيز 

فعالية البرمجيات 

 المستخدمة

تطوير منهجية 

 إلدارة المخاطر

تحسين هوية 

المؤسسة 

 وصورتها

تطوير الموارد 

البشرية في 

 المؤسسة

تعزيز الموارد 

المالية 

 للمؤسسة

المحافظة على 

المال العام 

والموجودات 

 العامة



تحسين الخدمة 

المقدمة للفئات 

التحول الرقمي  المستهدفة

لخدمات 

المؤسسة 

وتعزيز فعالية 

البرمجيات 

 المستخدمة

تطوير 

منهجية إلدارة 

 المخاطر
نسبة رضا 

المتعاملين مع 

 المؤسسة
90% 

عدد الخدمات التي 

تقدمها المؤسسة 
 الكترونيبشكل 

 خدمات 4

اعداد المنهجية تم 

سيتم عرضها على 

لجنة التخطيط 

 إلعتمادها



تحسين هوية 

المؤسسة 

 وصورتها

 فعلي
 فعلي 5,221,085

28200 

 فعلي

780 

 فعلي

1720 

 فلي

129 

 فعلي

0 

المحافظة على 

المال العام 

والموجودات 

 العامة

نسبة متابعة االستيضااحات مان •

 %90بلغ  الرقابيةالجهات 

زياااادة نسااابة عملياااات التااادقيق •

 %70 السنوية

زيااادة حصااول مااوظفي التاادقيق •

الااداخلي علااى التاادريب والتعلاايم 

 %3 المهني

رفااع نتيجااة تقياايم الوحاادة ماان •

مسااتهدف )  الخارجيااةالجهااات 

75%) 

نسااابة متابعاااة توصااايات لجناااة •
 %70 العلياالتدقيق واإلدارة 
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 نسبة  

 الرضا 

 محتويات 

 الموقع 

 األلكتروني 

 للمؤسسة
95%  

 عدد الزيارات
5,221,085 
 

Followers 

Facebook 
28200 

Instagram 

1720 

twitter  

780 

YouTube 

129 

 حمالت
 ترويجية

8 

 قصص

 نجاح

3 

 مسؤولية

 مجتمعية

1 



 تم التحويل الى حساب

الخزينة الموحد لدى 

المؤسسة واعالم ديوان 

المحاسبة بتاريخ 
2021/8/3 


