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 مقدمة: 

كخلف قانوني لمؤسسة تطوير  2003في عام  (JEDCO)تأسست المؤسسة األردنية لتطوير المشاريع االقتصادية 

 33بحسب قانونها رقم وتوسعت مهامها الرئيسية 1972 القائمة منذ عام  (JEDCO)الصادرات والمراكز التجارية 

، لغايات تطوير المشاريع اإلقتصادية )الصناعية، الخدماتية،والزراعية( في المملكة ورعايتها ودعمها  8002لعام 

إلستراتيجية التالية وتمكينها من التنافسية والتطور والنمو محلياً وعالمياً هذا وتقوم المؤسسة بتحقيق األهداف ا

 المستخلصة من قانونها من خالل: 

  .تقديم المشورة وتوفير المعلومات والبيانات الالزمة للمشاريع اإلقتصادية وإصدار األدلة الخاصة بذلك 

  .تقديم المشورة للمشاريع اإلقتصادية في إعداد إستراتيجياتها وتشكيلها وتقييم حاجاتها 

 المتاح الالزم للمشاريع اإلقتصادية في ضوء إمكانيات المؤسسة لغايات تطويرها  تقديم الدعم الفني والمالي

 وتمكينها من المنافسة وتعزيز مهاراتها وقدراتها اإلدارية والفنية والتصديرية.

 .تنمية كفاءة المشاريع اإلقتصادية وتطوير قدراتها الفنية للقيام بالدراسات والبحوث والتطوير 

  الصادرات الوطنية وتطويرها وفقاً للسياسات المعتمدة من قبل الحكومة. المساهمة في تنمية 

  إنشاء المراكز التجارية وإقامة المعارض وفتح األسواق داخل المملكة وخارجها وتنظيم البعثات التجارية

 (8024لترويج المنتوجات الوطنية وتسويقها. )تم نقل هذه المهمة إلى هيئة اإلستثمار في شهر تشرين أول 

  إعداد الدراسات والبحوث وتوفير المعلومات والخدمات والخبرات الفنية المساندة لعمليات التصدير بما في

 ذلك دراسة األسواق الخارجية لترويج السلع والخدمات األردنية. 

 

 والصغيرة والناشئة الريادية المشاريع دعم في شمولية خدمات تقديم في مميزة المؤسسة تكون أن: الرؤيـــــــا

 .األردن في والمتوسطة

 

 العمل بيئة تحسين خالل من والمتوسطة الصغيرة والمشاريع الناشئة المشاريع في النمو تحقيق: الرسالــــة

 والتركيز والمتوسطة الصغيرة المشاريع تنافسية وتعزيز لها الدعم وتوفير والريادية الناشئة المؤسسات وتشجيع

 .  المنشآت لهذه التكنولوجي والمكون اإلبداع على

 

 األهداف اإلستراتيجية للمؤسسة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعزيز تنافسية المشاريع الصغيرة 

والمتوسطة وتمكينها من النمو 

 تدريجيا  

تعزيز ثقافة ريادة األعمال واإلبداع 

 في المحافظات
تسهيل حصول المشاريع الناشئة 

 والصغيرة والمتوسطة على التمويل

 مشروع الترابطات الوطني 

 مشروع الترابطات الدولي 

برنامج نمو المشاريع الصغيرة 

 والمتوسطة 

مشروع التنمية االقتصادية والريفية 

 والتشغيل

 مشروع األسواق اإلفتراضية 

برنامج دعم الريادة شبكة حاضنات 

 األعمال 

 صندوق تنمية المحافظات  
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 :  6102لعام   األردنية لتطوير المشاريع اإلقتصاديةالمؤسسة  إنجازات

 مديرية دعم الصناعة :

مةن خةالل برنةامع دعةم  6102بمتابعةة تنييةذ المشةاريع التةي تةم توقيعهةا فةي عةام  6102قامت المديريةة خةالل عةام  

بقيمةةة  01/01/6102مشةةروع تةةم توقيعهةةا فةةي  99حيةةت تمةةت متابعةةة  JUMP2المؤسسةةات وتطةةوير الصةةادرات 

 مليون يورو.   498,547بقيمة  60/06/6102مشروع تم توقيعها   06يورو و المتابعة على  5,707,100

 مديرية دعم الخدمات: 

مةةن خةةالل برنةةامع دعةةم  6102بمتابعةةة تنييةةذ المشةةاريع التةةي تةةم توقيعهةةا فةةي عةةام  6102قامةةت المديريةةة خةةالل عةةام 

 يورو 635,055,7بقيمة  01/01/6102مشروع تم توقيعها في  001حيت تمت متابعة  6الخدمات 

 

-6106و قروض أويل على شكل مساهمات برأس المال تم وأدوات الدعم المالي صندوق تنمية المحافظات مديرية

6102 : 
 

( 7)من صندوق تنمية المحافظات المرحلة الثانية   8022عام  دعم تمويلهاالمشاريع التي تم الموافقة على إجمالي  بلغ

 176ومن المتوقع أن توفر  ( دينار 3,806,841( دينار أردني وحجم إستثمار ),960,9951بحجم تمويل ) مشاريع

 6102-6106وعليه يبلغ إجمالي ما تم تمويله من صندوق تنمية المحافظات المرحلة الثانية من عام فرصة عمل. 

( ومن 60,996,870( وحجم تمويل إجمالي يقدر )129,307,797بحجم إستثمار إجمالي يقدر )( مشروع، 100)

 فرصة عمل. 3065 المتوقع أن يوفر 

 حجم اإلستثمار )دينار( عدد المشاريع  القطاع
حجم التمويل 

 )دينار(
فرص العمل المتوقع 
 إستحداثها بعد التنفيذ 

2016 7 3,806,841 1,995,960 176 

 

 الممول من إيفاد:  التنمية االقتصادية والريفية والتشغيلوحدة 

 المشروع إدارة وحدة إنجازات:  أوال  

 المشروع تنفيذ دليل إعداد من اإلنتهاء (PIM )الزراعية للتنمية الدولي الصندوق  قبل من عليه والموافقة. 

 وتم المشروع ألنشطة والعطاءات المشتريات خطة و والميزانية السنوية العمل خطة إعداد من اإلنتهاء 

 .الزراعية للتنمية الدولي الصندوق قبل ومن للمشروع التوجيهية اللجنة قبل من اقرارها

 بالتنفيذ المتعاونين الشركاء مع وتوقيعها الفرعية اإلتفاقيات إعداد تم . 

 :6102-6102ثانياً : اإلنجازات على مستوى األنشطة وحسب خطة العمل المقرة لعام 
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  تم االنتهاء من عطاء تنفيذ دراسة المسح االساسي االولي للمشروع وتم احالته على الجمعية العلمية الملكية

 . 8022لتنفيذ الدراسة والعمل جاري على عمل الدراسة المطلوبة حيث تم البدء بالتنفيذ في بداية شهر ايلول 

 ايلول -21)ايفاد( المشروع خالل الفترة من  زارت بعثة اشرافية من قبل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

وهي البعثة االشرافية االولى للمشروع. هدفت البعثة الى مراجعة األداء العام للمشروع  8022اكتوبر -8الى 

 وترتيبات ادارة المشروع واجراءات التنفيذ.

االولوية والموافقة عليها ( لدراسة السوق لتحديد المحاصيل ذات TOR: تم إعداد الشروط المرجعية ) -ثالثا 

 من قبل الصندوق.

 

( إلختياراستشاري وطني لصياغة الشروط المرجعية للدعم اليني TORرابعاً:  تم إعداد الشروط المرجعية )

 والموافقة عليها من قبل الصندوق. TAللمشروع  

 مديرية المشاريع الناشئة: 

 نات األعمال األردنية : برنامع دعم الريادة / شبكة حاضقسم حاضنات األعمال: 

تم إستقبال طلبات منح مشاريع مبتدئة شبكة حاضنات األعمال األردنية حيث بلغ عدد الطلبات المتقدمة لعام  -

طلب منها  30  ( طلب موزعة على محافظات )إربد، جرش، الكرك، مأدبا، الطفيلة، معان(222)  8022

 طلب.  22غير مستوفي الشروط وحالياً يتم تقييم 

بالتعاون مع بنك  6102-6102نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة في األردن  مشروعقسم مسرعات النمو: 

 وهو ممول من صندوق التحول التابع لمبادرة دوفيل  6102-6102والذي سيتم تنييذه خالل  ”اإلستثمار األوروبي

 

 المنجز اليعلي لغاية تاريخه  مكونات المشروع 

تحديد، تشخيص، إختيار وتدريب المشاريع المبتدئة المكون األول: 

 .والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ذات فرص النمو العالية

موظممف مممن المؤسسممة ليصممبحو مممدراء  23تممم تممدريب 

 نمو.

إختيار وتدريب مزودي خدمات تدريب األعمال وتوافر المكون الثاني: 

ة ونمو األعمال، في مجاالت إستدام البرامع التدريبية المعتمدة دولياً 

  .القدرة التنافسية، التكنولوجيا، اإلبتكار وتنمية الصادرات

 مدرب االعمال 70تم تدريب  

تحديد المشاريع ذات فرص النمو العالية وتقديم الدعم المكون الثالت: 

من خالل تنييذ تدريب متقدم ومكثف )برنامع مسرع النمو  لها الالزم

 لتلبية تطلعات هذه المجموعة الحصرية من المشاريع المستييدة(.

طلب من مختلف محافظات المملكة  200تم استقبال 

 حتى تاريخه.

 

 eligibilityتم اجراء التشخيص االولي لها 

 

 .طلب مؤهل 43لـ  تم اجراء التشخيص المفصل

 خطط نمو. 3اعداد تم 
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 المنجز اليعلي لغاية تاريخه  مكونات المشروع 

إنشاء مرصد لنمو المشاريع المبتدئة والمشاريع الصغيرة المكون الرابع: 

 . والمتوسطة في المؤسسة األردنية لتطوير المشاريع اإلقتصادية

 موظفين للمرصد  3تم تعيين 

 

وسيتم  GEMتم الحصول على البيانات االولية من 

التعاون مع مركز الدراسات في الجامعة االردنية لكتابة 

 . 8022التقرير الخاص لريادة االعمال في االردن 

تم اقتمراح الالالمة عنمواين بحثيمة التنافسمية و التعماون بمين 

 المنشات وتدويل المنشات الصغيرة والمتوسطة

الناشئة توفير تدفق لصيقات أعمال من المشاريع المكون الخامس: 

والصغيرة والمتوسطة لصناديق اإلستثمار ومؤسسات التمويل الحالية 

  . والمستقبلي

تمممم االنتهممماء ممممن اعمممداد قاعمممدة البيانمممات عمممن الجهمممات 

 التمويلية واعداد البرنامج المحوسب.

 

 وحدة إستكشاف فرص التطور التكنولوجي والتشبيك: 
 

 مشروع الترابطات الدولي / شبكة المشاريع األوروبية:  -0

 

 . 8022أب/كة المشاريع األوروبية في شهر إعداد حفل إطالق لمشروع شب -

تم تاجيل النشاط الخاص باالجتماعات الثنائية بايطاليا الى الثلث األول من العام القادم بسبب العطل الموجودة   -

وانشغال الشركات االيطاليه بالتزامات مسبقة وبالتالي صعوبة التحضير ، 28(/2-1بايطاليا خالل الفترة )

لالجتماعات الثنائية، صعوبة الحصول على تأشيرات السفر لالسباب الواردة اعاله وبسبب عدم التزام بعض 

 الشركات المحلية بالنشاط.

 . 8022/ 9المشاركة في االجتماع السنوي ألعضاء الشبكة في ألمانيا  تمت  -

من الشركات األردنية ووضعها على شبكة المشاريع األوروبية للبحث عن فرص طلبات 20إعداد تم  -

 للترابط. 

 

 مشروع الترابطات الوطني:  -6

 اعالنات بالجرئد الرسمية. 5حيث تم نشر  9/8022تم نشر دعوة االستفادة من المنحة ببداية شهر  -

 رقاء.تم تنظيم ورشتين تعريفيات لدى غرفتي صناعة عمان والز -

 .2/28/8022( طلب قبل الموعد النهائي الستقبال الطلبات بتاريخ 24تم استقبل ) -

طلبات في مرحلة التقييم االداري بسبب عدم تماشي فكرة مشاريعهم مع فكرة الترابطات  2تم استبعاد  -

 الوطنية.

 بالتعاقد على شراء الماكينة.تم استبعاد طلب شركة في مرحلة التقييم الفني والزيارات الميدانية بسبب قيامهم  -

 .89/28/8022طلبات لتوقيع االتفاقيات الذي سوف يتم بتاريخ  5تم اختيار  -

 

مشروع "تطوير وتنمية صادرات المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خالل األسواق اإلفتراضية"  -0

”Development of SMEs Exports through Virtual Market  Places  وهو ممول من

 : 6102-6102 ةالتحول التابع لمبادرة دوفيل وبإدارة من مركز التجارة الدولي صندوق

إنطالقاً من أهمية بناء وتعزيز قدرة المشاريع الصغيرة والمتوسطة التسويقية وزيادة قدرتها على التصدير عبر 

األسواق اإلفتراضية، ودعم اإلصالحات المؤسسية لمعالجة المعيقات الخاصة بأنظمة المدفوعات المالية اإللكترونية 
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المرتبطة بعملية تسهيل التجارة أمام المشاريع الصغيرة  وعدم وجود أنظمة التأمين ضد المخاطر والكلف العالية

والمتوسطة الراغبة بالعمل في هذا المجال، وخلق بيئة مواتية تدعم التجارة اإللكترونية وتخفف من عقباتها في األردن 

مشروع إقتصادي من كل دولة  800مشروع إقتصادي أي بواقع  200دعم  المشروع يستهدف وتونس. والمغرب 

 فيدة و سيتم قياس األالر من خالل زيادة المبيعات والتصدير خالل فترة تنفيذ المشروع، مست

 : الكلي والوضع الحاليمنجزات المشروع 

 .82/9/8024تاريخ في تم إطالق المشروع  -

 .9/2/8025من  لبدء بالتنفيذ مع الشركات ابتداءخبير تصدير و ا 24 تدريب و تاهيل  -

جل البدء بعرض منتجاتهم على االسواق أمن  ةالمؤسسات المتوسطة و الصغيرشركة من  48هيل أتتم  -

  .االفتراضية

حتى يتم الوصول الى اتفاق   4/3/8022تم تجميد المشروع  من قبل عطوفة المدير التنفيذي للمؤسسة في  -

 مع مركز التجارة الدولي لكيفية سير العمل. 

التجارة الدولي ليتم االتفاق على عدة بنود  و تم التوصل على تم  عمل مراسالت و االجتماع مع مديرة مركز  -

 اتفاق مبداي على عدة امور متعلقة بتسيير العمل .

نتيجة التواصل مع مركز التجارة الدولي تم االتفاق مع  المركزعلى تمديد العمل بالمشروع للسنة القادمة و  -

 عليه سيتم عمل االتي في المرحلة القادمة :

 تشكيل لجنة توجيهية من اجل البت باالمور الخاصة بالمشروع بالتعاون مع وزارة الصناعة و التجارة  -

 عقد دورة تدريبية من اجل تاهيل مجموعة جديدة من الخبراء التصديريين  -

استقطاب شركات من اجل التسجيل لالستفادة من المشروع من  خالل االعالن في الصحف الرسمية و  -

 كترونية و من خالل  عقد ورشات تعريفية .المواقع االل

 

 


