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  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  جملس التجارة والتنمية
  الدورة التنفيذية السابعة واخلمسون

   ٢٠١٣يونيه / حزيران٢٨-٢٦جنيف، 
   من جدول األعمال املؤقّت٤البند 

ية الدولية  تسمية املنظمات غري احلكومية واهليئات احلكوم     
   من النظام الداخلي للمجلس٧٧ و٧٦ألغراض املادتني 

 من النظام الداخلي    ٧٧تسمية املنظمات غري احلكومية ألغراض املادة           
  للمجلس

  طلب مقدَّم من مركز تطوير األعمال    

  مذكِّرة من أمانة األونكتاد    

   تنفيذيموجز    
 Business Development(عمـال  تلقّت أمانة األونكتاد طلباً من مركـز تطـوير األ    

Center(  جملس التجارة والتنمية إدراجه يف القائمة املنـصوص عليهـا يف            من  يلتمس فيه  
  . من النظام الداخلي للمجلس٧٧ املادة

وبعد استعراض املعلومات املقدَّمة، ترى األمانة أنه ميكن، رهناً مبوافقة مكتـب              
 األعمال يف الفئة اخلاصة مبقتـضى أحكـام         جملس التجارة والتنمية، تصنيف مركز تطوير     

  ).٧-د(٤٣من مقرر اجمللس ) ب(١٢الفقرة 

وقد يوّد اجمللس أن يّتخذ يف دورته التنفيذية السابعة واخلمسني إجـراًء بـشأن                
  .الطلب املذكور أعاله

  .وترد يف مرفق هذه املذكرة املعلومات املتعلِّقة مبركز تطوير األعمال  
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  املرفق 

   عن مركز تطوير األعمالات أساسيةمعلوم    

  حملة تارخيية    
 كمنظمـة   ٢٠٠٤ رمسياً يف عمان بـاألردن يف عـام          األعمالُسجِّل مركز تطوير      -١

 ورّواد األعمال واملؤسسات    الشبابخدمات ال تستهدف الربح وتؤمن إمياناً عميقاً بقدرات         
التحـوُّل االقتـصادي    الصغرية واملتوسطة يف إطالق طاقاهتم الكامنة مـن أجـل حتقيـق             

وقد نفَّذ املركز خالل السنوات التالية إلنشائه مشاريع ناجحة وعمـل مـع             . واالجتماعي
العديد من الشركاء واملسامهني، مبا يف ذلك مقدِّمو خدمات األعمال والكيانات احلكوميـة             

  .واجلامعات والشركاء الدوليون
قة لـتعلُّم وتطـوير وتـصميم       وقد أثبت املركز وجوده كمؤسسة مرجعية يف املنط         -٢

. التقنيات اليت تليب احتياجات رّواد األعمال والشباب فيما يتعلَّق بأفضل املمارسات الدوليـة  
 واسـعةً مـن     حظيت باهتمام طائفة  موجهةً حسب الطلب    إمنائية  م املركز برامج    وقد صمّ 

  .املنظمات واجلهات املاحنة الدولية

  الغايات واألهداف    
دف الرئيسي ملركز تطوير األعمال يف تعزيز التنمية االقتصادية وإصـالح           يتمثَّل اهل   -٣

الـصغرية  األعمـال  مؤسسات عدة القطاع العام يف األردن والشرق األوسط عن طريق مسا    
  .واملتوسطة يف األردن على تنمية قدرهتا على التنافس بنجاح يف األسواق اإلقليمية والدولية

 والتعجيل بـوترية التقـدُّم      ،فرص العمل إىل خلق   اته   مشاريع املركز ومبادر   وترمي  -٤
النساء والشباب علـى العمـل وريـادة        بقدرات  االقتصادي اإلقليمي عن طريق النهوض      

اخلـاص، وبنـاء القـدرات املـستدامة        املشاريع، وتوسيع الشراكات بني القطاعني العام و      
وتوفري التدريب يف جمـال     الصغرية واملتوسطة، وتعزيز تنمية الصادرات،      األعمال  ملؤسسات  

  .احلياة املهنية وريادة األعمال
كني املرأة،  وتشمل اجملاالت الربناجمية الرئيسية للمركز الشباب، وريادة األعمال، ومت          -٥

  .الصغرية واملتوسطة، والتنمية االقتصادية احمللية، وتدريب املدرِّبنياألعمال مؤسسات ودعم 
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  اهليكل التنظيمي    
األعمـال  خـرباء   من مخسة أعضاء مـن      تطوير األعمال   مركز   إدارة   يتألف جملس   -٦

من ذوي اخلربة يف إدارة املنظمات غري اهلادفة        والبارزين من خمتلف القطاعات اخلاصة الوطنية       
اجتماعات جملس اإلدارة اإلجراءات احملدَّدة مـن       يف  ع  تبَّوُت. أو الكيانات اإلمنائية  /إىل الربح و  

  .قبل احلكومة األردنية
حيث يعقد اجتماعاً كل    ويعقد جملس اإلدارة كل سنة أربعة اجتماعات على األقل،            -٧

 وُتحفـظ  جتماعات اليت تتاح للرجوع إليهـا، نائب الرئيس حماضر اال   وُيسّجل   .ثالثة أشهر 
وُتتخـذ  ويتوىل رئيس اجمللس إدارة االجتماعات      . لدى وزارة التجارة والصناعة   منها  نسخةٌ  
املسؤول التنفيذي األول إىل عقـد اجتماعـات        /ويدعو الرئيس .  األصوات ت بأغلبية القرارا

عمال االجتماعات ويقود   األسبوعي ويضع جداول أ   العمل  ويشرف على سري    جملس اإلدارة   
  . كما يوافق على خطط العمل السنوية لإلدارات وامليزانيات والنظم واإلجراءاتمداوالهتا،

 التعديالت اجلديدة الـيت     ٢٠١٢يوليه  / متوز ١٩َد يف   وقد أقرَّ اجمللس يف اجتماع ُعقِ       -٨
 وانتخب جملس إدارة جديداً واعتمد التقرير املايل السنوي         لوائح املركز الداخلية  أُدخلت على   

املسؤول التنفيذي  /، وجدَّد عقدي الرئيس   ٢٠١١ديسمرب  /عن الفترة املنتهية يف كانون األول     
  .األول ونائب الرئيس

 بعـد   ، ثالثة من أعضاء اجمللس    ويتخلىدارة ملدة أربع سنوات،     ويعمل كل جملس إ     -٩
املركز دون احلصول على أّي عائد مايل، وحيـلُّ حملـهم           انتهاء هذه املدة، عن مناصبهم يف       

أما عضوا جملس اإلدارة املتبقيـان      . أعضاٌء جدٌد خالل اجتماع غري عادي للجمعية العمومية       
على أي  حيصال  لعضوين جديدين دون أن     منصبيهما   فيعمالن ملدة سنة أخرى مث يتخليان عن      

  .عوائد أو مزايا مالية
ومركز تطوير األعمال هيئة مستقلة ليست هلا أية عالقات تنظيمية أو إدارية أو مالية                -١٠

  .ويعتمد املركز هنجاً للرصد والتقييم ينطبق على مجيع اإلدارات. مع أية منظمات أخرى
  :اإلدارات التاليةر و الدوائويتألف املركز من  -١١

املركـز  خطـط   وهي املسؤولة عن وضع     :  الشؤون اإلدارية واملالية   دائرة  )أ(  
حضور املوظفني، واملعلومـات املتعلِّقـة      بكشوف  املتعلِّقة باملكافآت والتدريب، واالحتفاظ     

وهي .  والتراخيص ،املوظفنيونظام  ،  للمركزبكشوف األجور واملرتبات، والنظام األساسي      
ملايل، واالحتفاظ بسجالت دقيقة، فضالً عـن       مسؤولة أيضاً عن شؤون امليزانية والتخطيط ا      

احلسابات املصرفية، وسجالت ضرائب املبيعات، والسجالت املالية ونظم مسك الـدفاتر،           
ي وجيب على مـوظف   . ورصد التقدُّم الذي حيرزه املركز يف اجتاه حتقيق هدف استدامته املالية          

  والنظام األساسي للموظفني؛الداخلية املركز قراءة وقبول لوائحه 
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تتمثَّل مهمتـها الرئيـسية يف اسـتبقاء        :  العالقات العامة والتسويق   دائرة  )ب(  
وهي باإلضافة إىل ذلك مسؤولة عن وضـع        . واجتذاب الداعمني واجلهات صاحبة املصلحة    

محالت الدعاية واإلعالن، واحلمـالت  (اصل يف جمال التسويق والتواملركز  وتنفيذ استراتيجية   
  ؛) ومواد التسويق وتسجيل العالمات،عرب وسائل التواصل االجتماعي، وبرامج الرعاية

على تصميم وتطوير برامج جديدة باالسـتناد       تركز   : تطوير األعمال  إدارة  )ج(  
ن تـوفري فـرص   املسؤولية عاإلدارة وتتوىل هذه . إىل جماالت خربة املركز وقدراته األساسية     

كما أهنـا  . األعمال للمركز عن طريق صياغة املقترحات والردِّ على طلبات تقدمي املقترحات   
واحلصول على  االنتساب مع املنظمات احمللية والدولية،      عالقات الشراكة و  تتوىل مهمة حتديد    

هـذه  ل  ومتثِّل عمليات الرصد والتقييم ركناً أساسياً من أركان عم        . األسواقاملعلومات عن   
تعمل على حنو وثيق مع اإلدارات األخرى جلمع واستعراض وإجنـاز مؤشِّـرات         اإلدارة اليت   

هذه وجيب على .  مث تقوم بأعمال املتابعة فيما يتعلَّق بتقييم األثر،األداء فيما خيصُّ كلّ برنامج
ما يلزم من   خذ  أيضاً أن تكفل التزام مجيع أفرقة عمل املركز بنظام إدارة اجلودة وأن تت            اإلدارة  

  ؛إجراءات تصحيحية
، الـدائرة تتوىل هـذه    :  برامج الشباب والتعلُّم واملساواة بني اجلنسني      دائرة  )د(  
الرئيسية للمركز، مسؤولية وضع استراتيجيات متكِّن الشباب والنساء مـن          الدوائر  وهي من   

طلـب الـسوق    وهي تصمم برامج التعلُّم على أساس       . خالل برامج التعلُّم وبناء القدرات    
  وأفضل املمارسات الدولية؛

:  دعم ريادة األعمال واملؤسسات الصغرية واملتوسطة والبالغة الـصغر         إدارة  )ه(  
يف املعنيـة   تركِّز على تزويد رّواد األعمال بربامج املركز وخدماته؛ واالتصال باملنظمـات            

ال وتنظيم حلقات عمـل     األسواق احمللية واإلقليمية والدولية؛ والتوعية خبدمات ريادة األعم       
اإلدارة وتقدِّم هـذه    . األعمال هتدف إىل بناء قدرة أصحاب األعمال      ريادة  تدريبية يف جمال    

، BiDإقامة شراكات مع منظمات وطنية ودولية مثل شـبكة          عن طريق   خدمات استشارية   
  .ومركز التجارة الدولية، واألونكتاد

  األعضاء    
  .ليس للمركز أعضاء  -١٢

  اليةاملوارد امل    
  :تلقّى املركز تربعات مالية من اجلهات املاحنة التالية  -١٣

   للتنمية الدولية؛الوكالة األمريكية  )أ(  
  جمموعة البنك الدويل؛  )ب(  
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  وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن؛  )ج(  
  شركة بوينغ؛  )د(  
  لية؛الوكالة الكندية للتنمية الدو  )ه(  
  .حكومة األردن  )و(  

 ٢٠١١-٢٠١٠وتبيِّن اجلداول الواردة أدناه إيرادات املركز ونفقاته عن السنتني املاليتني             -١٤
  .)١()بالدينار األردين(

٢٠١٠ ٢٠١١ 

  )دينار(  )دينار( األصول
    األصول غري اجلارية

 ١٧٦ ٤١ ٧٧٧ ٤١  املمتلكات واملعدات 

    األصول اجلارية 

 ٢٠٩ ٦ ٦٢٢ ١٠٥  ملستحقة القبض واألصول اجلارية األخرىاملبالغ ا

 ٩٥٢ ٢٣٩ ١ ٠٢١ ١٧٢ ١  املبالغ النقدية ومعادالهتا

 ١٦١ ١٢٤٦ ٦٤٣ ٢٧٧ ١  جمموع األصول اجلارية 

 ٣٣٧ ٢٨٧ ١ ٤٢٠ ٣١٩ ١  جمموع األصول 

    األسهم واخلصوم

 ٠٠٠ ٣٠ ٠٠٠ ٣٠  رأس املال 

 ٣٤٢ ١٧ ٠٠٠ ٣٠  االحتياطي القانوين 

 ٠٨٩ ٣٠ ٠٦٢ ٩٣٢  الفائض املتراكم 

 ٤٣١ ٧٧ ٠٦٢ ٩٩٢  جمموع األسهم 

    اخلصوم اجلارية

 ٥٠٠ ٥ ٩٣١ ٤  املبالغ املستحقة الدفع وغريها من اخلصوم اجلارية

 ٤٠٦ ٢٠٤ ١ ٤٢٧ ٣٢٢  دخل اهليئات املؤجلة

 ٩٠٦ ٢٠٩ ١ ٣٥٨ ٣٢٧  جمموع اخلصوم اجلارية 

 ٣٣٧ ٢٨٧ ١ ٤٢٠ ٣١٩ ١  جمموع األسهم واخلصوم

__________ 

 ).CoinMill.com 07.02.2013( دوالر من دوالرات الواليات املتحدة ١,٤١=  دينار أردين ١ )١(
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  العالقات مع املنظمات الدولية األخرى    
  .للمركز عالقات عمل وثيقة مع مكتب االتفاق العاملي لألمم املتحدة  -١٥

  املنشورات    
  .ينشر املركز نشرة إخبارية شهرية ُتَتاح للمشتركني  -١٦

  االتصال    
ول التنفيـذي   سيتوىل االتصال باألونكتاد السيد نايف زكريا ستيتية، الرئيس واملسؤ          -١٧

  .األول

  العنوان    
  : العنوان الرمسي  -١٨

Business Development Center 
Hussain Thatha Building No. 8, 2nd Floor 
Sweifieh – Paris Street 
P.O. Box: 941865 
Amman 11194, Jordan 
Tel: +962 6 586 5002 
Fax: +962 6 586 5003 
E-mail: info@bdc.org.jo 

  اللغات    
  .لغتا عمل املركز العربية واإلنكليزية  -١٩

        


