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إقتصاد

اتفاقية تعاون بين مركز تطوير األعمال ومؤسسة عالمية المانية
لتعزيز الثقافة المالية وريادة األعمال

عمان - الرأي
Sparkassenstiftung für international e.V مذكرة تفاهم مع مؤسسة BDC وقع مركز تطوير األعمال
Kooperation األلمانية لدعم جهود مركز تطوير األعمال BDC في تحفيز ريادة األعمال للشباب وتعزيز الثقافة

المالية لديهم للبدء بمشاريع ريادية خاصة بهم. 

هذا ويهدف التعاون المشترك الى تزويد الشباب الرياديين المنتفعين من خدمات مركز تطوير األعمال
بالمهارات المبتكرة في الثقافة المالية لتكون إضافة نوعية لما يقدمه المركز من حزمة متكاملة للمهارات
الوظيفية والريادية كما ان المنهجية التي يتبعها مركز تطوير االعمال ترفد سوق العمل بشباب أكفاء
ومؤهلين ليساهموا في التنمية االقتصادية وتزيد قدرتهم على تأسيس مشاريع ريادية مما يخلق فرص عمل

جديدة. 
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ويتضمن التعاون أيضًا تدريب المدربين على لعبة محاكاة األعمال الصغيرة لمدربي مركز تطوير األعمال إلعداد
البرامج التدريبية االفتراضية يليه تدريب ودعم المدربين خالل مرحلة التطبيق على المتدربين لمدة 6 أشهر حيث
سيحصل المدربون على شهادة سيحصل المدربين على شهادة مدرب معتمد لتدريب منهج محاكاة االعمال

المالية. 

منذ تأسيسه وخالل السبعة عشرة عامًا الماضية، ساهم مركز تطوير األعمال في التنمية االقتصادية من خالل
تصميم وتنفيذ برامج مختلفة تهدف إلى تعزيز وصول الشباب إلى سوق العمل التشغيل الذاتي. كما تم
اعتماد المركز دوليا في اتباع أفضل الممارسات لمبادرات الشباب وريادة األعمال. وتلقى BDCمركز تطوير األعمال
اعتمادا من منظمة األمم المتحدة للتجارة والتنمية (األونكتاد) لبرامج ريادة االعمال على مستوى اإلقليم وقد نجح
في تدريب أكثر من 150000 شباب وشابه. عالوة على ذلك، يقوم مركز BDC بتنفيذ البرنامج الوطني للتشغيل
الذاتي "انهض" بالشراكة مع مراكز تعزيز اإلنتاجية والبنك المركزي وبتمويل من اليونيسف األردن. هذا ويقدم
البرنامج خدمات شاملة للشباب لبدء مشاريعهم الخاصة وبهذا فإن التعاون الجديد يوفر دعما جديدا للشباب

في تثقيفهم ماليا مما يعزز استدامة مشاريعهم وبنائها على أسس صحيحة. 

تم إنشاء Sparkassen Banks في ألمانيا كمؤسسات تمويل أصغر لذوي الدخل المنخفض. وقد نمت منذ ذلك
الحين لتصبح واحدة من أكبر المجموعات المالية في العالم؛ فهي مجموعة تجمع بنجاح بين المهنية المتميزة
والتفويض االجتماعي القوي. تم تكليف شركة Sparkassenstiftung األلمانية للتعاون الدولي بمشاركة هذا
النموذج الناجح مع البلدان النامية واالقتصادات الناشئة وقدم الخدمات المالية لألشخاص الذين يعيشون هناك

مما يساهم في النهاية في تعزيز ازدهارهم وإنشاء هياكل اقتصادية مستقرة خاصة بهم. 

يتم تمويل مشروع Sparkassenstiftung في األردن من قبل الحكومة األلمانية عبر الوزارة االتحادية األلمانية
للتعاون االقتصادي والتنمية (BMZ) بهدف تعزيز صمود الفئات السكانية المتضررة بشكل خاص من األزمات في

المملكة األردنية الهاشمية 

بدوره قال نايف استيتية الرئيس التنفيذي لمركز تطوير األعمال إنه فخور بالتعاون الكبير بين الحكومة األردنية
والحكومة األلمانية والدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة األلمانية لألردن من خالل المشاريع والمبادرات المختلفة
المنفذة وأنه يرى بوضوح تأثيرها على التنمية في جميع الجوانب، معبرا عن اعتزازه بما وصل إليه مركز تطوير
األعمال من إنجازات وتأثيره الكبير على الشباب وريادي األعمال مما جعل كبرى الشركات العالمية ترحب بالتعاون

معهم ومؤخرًا من خالل توقيع مذكرة تفاهم مع Sparkassenstiftung األلمانية.
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