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يونيددو يدي دىددن منتمدام اامدم المتىددخ المتلصصدة التدي تشددج
الىد من الفقدر وللدمدة اللولمدة الشدمولية
التنمية الصناعية من أجل ّ
واالستدامة البيئية.
منتمددة اليونيدددو مةّفددة بتشددجي وتس دري التنميددة الصددناعية الشددمولية
والمسد ددتدامة ند ددي تنميد ددة الد دددول واال تصد ددادام التد ددي تلد ددو

مرى د ددة

انتقالية.
وتسدتمد المنتمددة ددراتها مددن أربد مجموعددام لددمام تلددزز بل ددها
بشددةل متبددادلت التلدداون الفندديا واللدددمام التى ي يددة واالستشددارية نددي
السياسددةا وو د الملددايير واالمتمددالا ومهمددة تجميليددة لنقددل الملرنددة

والتشبيك.
رؤية منتمة اليونيدو يي عالم تةون نيه التنمية اال تصادية شدمولية
التقدم اال تصادي منصف ل جمي .
ومستدامةا ويةون نيه ّ

ISID

المقدمة
تقد ددوم منتمد ددة يونيد دددو ب نشد ددال م ارةد ددز التلا د ددد المد ددانوي وتبد ددادل الش د دراةام

) (SPXبهدف تىقي التنميدة اال تصدادية الشدمولية والمسدتدامة .وتسداعد
يد ددلم الم ارةد ددز بشد ددةل مىد دددد المؤسسد ددام المى يد ددة ع د ددو مواجهد ددة تىد ددديام
اللولمدة بنجدداا واالسددتفادخ مدن عم يددام التلا ددد المدانوي الصددناعي الناشددئةا
االستلانة بمصدادر لارجيدةا وندر

س سد ة التزويدد .وبهدلاا تلمدل شدبةة

اليوني دددو لم ارة ددز التلا ددد الم ددانوي وتب ددادل الشد دراةام ) (SPXع ددو ت ددونير
منص ددة يام ددة لد دربط وموالم ددة المجهد دزين مد د المش ددترين ع ددو المس ددتويام
الوطنية واإل يمية واللالمية.
امم منتمة يونيدو ل ل السدنوام ال د  25الما دية ب نشدال شدبةة سدريلة
االمتددداد مددن م ارةددز التلا ددد المددانوي وتبددادل الش دراةام ) (SPXنددي انريقيددا

وتهدددف م ارةددز التلا ددد المددانوي وتبددادل الش دراةام ) (SPXدلددو توسددي
ر لة اعدخ المجهدزين المى يدين الرئيسديينا بمدا نيهدا الشدرةام ااجنبيدة
الةب ددرن المتل ددددخ الجنس دديام والمؤسسد ددام التد ددي تم ةهدددا الدول ددة .ويد ددتم

تىدي ددد اىتياج ددام عم ي ددة الشد درال ولط ددط المىت ددون المى ددي ل مش ددترين
ومقارنتهددا م د

دددارم المجه دزين المى يددين مددن أجددل ديجدداد عم يددة ربددط

وموالمددة مىتم ددة وايددداف التىسددين .وتقددوم اليونيدددوا باالعتمدداد ع ددو
اعدخ مل ومدام موىددخ ع دو مسدتون المؤسسدةا بزيدادخ جهوديدا لتلزيدز

دعم التلا د المانوي وتبادل الشدراةام ) (SPXللم يدة عولمدة مؤسسدام
اللمددل المتوسددطة والصدداليرخ مددن ل د ل تزويددديا بفددر
منصددة تددرويو تددرويو مةرسددة نددي ملددار
ع ددو المسددتون اللددالميا ممددل الملددر

الوصددول دلددو

متلصصددة ل تلا ددد المددانوي
الصددناعي بهددانونر نددي ألمانيددا

شبه الصىراوية وآسيا وأوروبا وأمريةا ال تينية والشر ااوسدط أأةمدر مدن

وميديس ددم ن ددي نرنس ددا .وي ددونر برن ددامو م ارة ددز التلا ددد الم ددانوي وتب ددادل

واللاما ويي مجهدزخ بقددرام مهنيدة لمسداعدخ المؤسسدام

ومص د ّدنلي المل دددام ااصد د يين ن ددي تىقيد د اس ددت ارتيجيام ن ددي المىت ددون
المى ددي والمس ددؤولية االجتماعي ددة ل ش ددرةام الةب ددرن ن ددي ال دددول النامي ددة

 30مرة د از  .ويددتم نددي الالال د
القطاعين اللا

است ددانة يددلم الم ارةددز نددي منتمددام مددن

عبدر مجدال واسد مدن لددمام الددعما بمدا نيهدا دعدداد برونايدل المؤسسدام
والموالم ددة وال د دربط والمقارندددة المرجليد ددة واش د دراك المشدددترين .ويد ددونر نتد ددام
مل ومددام دداريددة ) (MISى دوال ىديمددة تيسددير عم يددة الدربط والموالمددة بددين
المجهز والمشتري.
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الشد د دراةام ) (SPXبش د ددةل مت ازي د ددد ى د د دوال ل ش د ددرةام الةب د ددرن اللالمي د ددة

الم يفة.

THE
OBJECTIVE
الهدف
Improving the industrial performance
of SMEs by strengthening their supplier
andالتعاقد الثانوي
facilitatingفرص
على الحصول على
المؤسسات المحلية
capacity
subcontracting
opportunities
محسنة وأداء أفضل
الناشئة من خالل قدرات إنتاجية

تعزيز التنمية الصناعية الشمولية والمستدامة من خالل تقوية قدرة

لمؤسسات العمل المتوسطة والصغيرة.
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إعداد البروفايل

2

مقارنة مرجعية

3

تحسين
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تسددتلدم م ارةددز التلا ددد المددانوي وتبددادل الشددراةام ) (SPXأدوام
دزودخ رئيسددية
ومنهجيددام واسددلة .و ددد أصددبىم وبشددةل مت ازيددد مد ّ
ل لد دددمام لةد ددل مد ددن ةبد ددار المشد ددترين ألتىديد ددد مجه د دزين مى يد ددين
مىتم ددين وتطد ددوير س سد ددل تزوي ددد مى يد ددة والمجه د دزين المى يد ددين
ألتىدي د ددد اىتياجاته د ددا ل تط د ددوير ومس د دداعدتها ن د ددي تىقيد د د لطته د ددا
التنموي ددة  .وتتل د د المةون ددام الرئيس ددية الد دم ث لبرن ددامو التلا د ددد
المد ددانوي وتبد ددادل الش د دراةام ) (SPXب عد ددداد البرونايد ددل والمقارند ددة

المرجلية وتىسين المجهزين.

المواءمة

تعزيز اإلنتاجية
بناء قدرات المؤسسات
نشر والتشارك بالمعرفة الخاصة
بأفضل الممارسات والتجارب
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كيف تستطيع االستفادة
دلا ةانم مشتريا

• الىصول ع و سبل الوصول دلو اعدخ بيانام واسلة ل مجهزين اللين تمم عم ية

دعداد البرونايل لهم والتىق منهما اللين يزودون الس نصف المصنلة واللدمام

الصناعية.

• الىصول ع و مساعدخ إليجاد مجهزين مناسبين لط باتك وعرو

ااسلار.

• الىصول ع و لدمام تسهيل المباشرخ بال قالام المنائية بين مؤسسام ااعمال
) (B2Bني الملار

دلا ةنم مجه از

• ديجاد الفر

الوطنية واللالمية.

السو ية الجديدخ من ل ل اللمل م مجهزين رئيسيين لمنتجاتك ني

ب دك واللارج.

• مقارنة أدائك وممارساتك من أجل نهم نقاط القوخ وال لف لديك.

• الىصول ع و المساعدخ لتطوير دراتك وتىسين مستون مهاراتك.
دلا ةنم مؤسسة/هيئة حكومية تستضيف أحد مراكز التعاقد الثانوي وتبادل الشراكات
)(SPX

• اةتسا

التهور والرؤية وتوسي

اعدخ عم ئك.

• استلدام البيانام المتونرخ ىول المجهزين المى يين ايداف السياسة  /استقطا الدعم.
• الىصول ع و سبل الوصول دلو أىدث اادواما ممل أدوام المقارنة المرجلية واعداد
البرونايل.
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توجه اليونيدو في مجال التعاقد الثانوي وتبادل الشراكات )(SPX

إعداد
البروفايل

المقارنة
المرجعية

تحسين
المجهزين

زيارام نل ية ل مؤسسام
باستلدام أدوام اليونيدو إلعداد
البرونايل ني مجال التلا د
المانوي وتبادل الشراةام
 .بنال اعدخ بيانام )(SPX
مةرسة .عم ية ربط وموالمة
ميسرخ من ل ل نتام المل ومام
اللا بالتلا د )(MISاإلدارية
المانوي وتبادل الشراةام
(SPX).

االستفادخ من أدوام المقارنة
المرجلية التابلة ل يونيدو ني
مجال التلا د المانوي وتبادل
من أجل )(SPXالشراةام
تقييم أدال وممارسام
المؤسسام .أسالي تشلي
ولطط عمل ل تىسين.

برامو لدعم تطوير المؤسسام
مرتبطة بمبادرام تطوير
المشترين والمجهزين .دعداد
برونايل ل ستممار وىشد التمويل
وتىديد شرةال التةنولوجيا
ومجهزي اللدماما ةللك من
ل ل برامو اليونيدو االرن.
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الشبكة العالمية للتعاقد الثانوي وتبادل الشراكات ) (SPXالتابعة لليونيدو
ت ددم الشددبةة الىاليددة التابلددة ل يونيدددو نددي مجددال التلا ددد المددانوي وتبددادل الش دراةام ) (SPXى دوالي  30ع دوا نددي أرب د
ددارام .نفددي انريقيدداا تددم تكسددي

م ارةددز نددي الةدداميرون وسدداىل اللدداج واميوبيددا ونانددا وةينيددا وموزمبيد ونيجيريددا والسددنالال

وجنو انريقيا وتنزانيا ويونندا وزامبيا .وني آسياا تم دنشال مراةز ني الصين أتشونغ ةينغ وبيجدين وشدنالهاي واةسديان
والهنددد ونييتنددام .ونددي الشددر ااوسددط وشددمال انريقيدداا تددم دنشددال م ارةددز نددي الج ازئددر والبى درين والل د ار والةويددم ولبنددان
والمالر و طر وترةيدا وتدون

واإلمدارام اللربيدة المتىددخ .وتسدتمر اليونيددو ندي اللمدل مد منتمدام وطنيدة وا يميدة ندي

مىاولة إلنشال ودعم مراةز جديدخ ني نف

10

القارام.
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تستمر اليونيدو بالعمل مع منظمات
وطنية وإقليمية في محاول إلنشاء ودعم
مراكز التعاقد الثانوي وتبادل
الشراكات ) (SPXحول العالم ومساعدة
الحكومات والدول في تحقيق تنمية صناعية
شمولية ومستدامة.

إعداد البروفايل
زيارات فعلية للمؤسسات باستخدام أدوات اليونيدو إلعداد البروفايل في مجال
التعاقد الثانوي وتبادل الشراكات ) .(SPXبناء قاعدة بيانات مكرسة.
عملية ربط ومواءمة ميسرة من خالل نظام المعلومات
اإلدارية ) (MISالخاص بالتعاقد الثانوي وتبادل
الشراكات ).(SPX

دعداد البرونايل SPX

إعداد البروفايل
استلدام أداخ دعداد البرونايل التابلة ل يونيدو ني مجال التلا د المانوي وتبدادل الشدراةام
) .(SPXتقوم الفر اللاصة بالتلا د المانوي وتبادل الشراةام ) (SPXبتطوير أنمداط
لمهددارام و دددرام الشددرةام المى يددة لترويجهددا نددي أوسدداط المشددترين وتددونير دعددم مةيددف
ولددا

ل مشددترين البدداىمين عددن مجه دزين مى يددين تنانسدديين .وتسددتلدم م ارةددز التلا ددد

المددانوي وتبددادل الش دراةام ) (SPXنتددام المل ومددام اإلداريددة ) (MISالموىددد ل مسدداعدخ
ني بنال واعدد بياندام مدن ددرام المؤسسدام المةى يدةا وتجميد ط بدام الىصدول ع دو

عرو

أسلار )(RFQsا وتونير بوابة ل مقارنام الدولية ومصادر المل ومام.

ةمددا يددتم تشددجي م ارةددز التلا ددد المددانوي وتبددادل الش دراةام ) (SPXع ددو تنفيددل منهجيددام
وتوجهام التلا د المانوي وتبدادل الشدراةام ) (SPXالتدي تهددف دلدو تتبد ندر

التلا دد

المانوي وتلزيدز ترةيدز مشدارةة المشدترينا بهددف نهدائي يدو موالمدة وربدط المشدترين مد

المجهزين اللين يتم دعداد البرونايل لهم.
وتتشةل الصدورخ النمطيدة لةدل مؤسسدة مدن مدا يزيدد ع دو  60نقطدة بياندام يدتم تجميلهدا
ندي اعددخ بياندام الصدور النمطيددة اللاصدة بالتلا دد المدانوي وتبدادل الشدراةام ).(SPX

تلمدل التىدديمام الدوريدة التددي يدتم دجراؤيدا ع دو البيانددام ع دو

دمان أن تىدتفت اعدددخ

بيانددام الصددور النمطيددة اللاصددة بالتلا ددد المددانوي وتبددادل الش دراةام ) (SPXبو ددلها
ةقاعدخ بيانام مرجلية د يقة للم ية الربط والموالمة بين المشترين والمجهزين ني الددول
الملنيددة .وىتددو ي ددلا الت دداريتا ت ددم اع دددخ بيان ددام الص ددور النمطي ددة اللاصددة بالتلا ددد

المددانوي وتبددادل الش دراةام )(SPXا التددي يمةددن الوصددول دليهددا مددن لد ل برمجيددة نتددام
المل ومددام اإلداريددة اللددا

بالتلا ددد المددانوي وتبددادل الشدراةام ) (SPXع ددو اإلنترنددما

م ددا يزي ددد ع ددو  7000مؤسس ددة تلم ددل بش ددةل رئيس ددي ن ددي القطاع ددام الفرعي ددة ل مل ددادن
والب ستيك واآلالم والملدام اإللةترونية و ط الاليار.
"ما هي مجاالت نشاطات مؤسسات العمل المتوسطة والصغيرة (مثل
المهارات والتكنولوجيا والمعدات والعمليات أو المنتجات)؟"
"هل يمكن مواءمة وربط قدرات مؤسسات العمل المتوسطة والصغيرة
مع احتياجات المشترين المحلية؟"
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عملية إعداد البروفايل التابعة لليونيدو لمراكز التعاقد الثانوي وتبادل الشراكات )(SPX

اإلشارة المرجعية للشركة

موقع المصنع وعنوانه الفعلي

تفاصيل الشركة بالتحديد

هيكل الموارد البشرية

تفاصيل إضافية عن المؤسسة
تفاصيل شراةة المجهز
التلاون المط و
تفاصيل ىول الملونة المط وبة
االستدامة
م ىتام نهائية
سجل زيارخ الشرةة

14

معلومات مالية وتصديرية

مؤهالت الشركة

منتج الشركة ،تفاصيل

العملية

مع التعاقد الثانوي وتبادل
المجهزون

الشراكات )(SPX

طلب المعونة والدعم

بدون التعاقد الثانوي
المشترون،
المبادرات
الحكومية
والتنموية

المجهزون

وتبادل الشراكات
)(SPX

المشترون،
المبادرات
الحكومية
والتنموية

SPX

كفؤ وفاعل :منصة مشتركة

غير كفؤ وغير فاعل :درجة عالية من التكرار ،مستوى ضعيف
من االتصاالت والتكاليف
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المقارنة المرجعية

االستفادة من أدوات المقارنة المرجعية التابعة لليونيدو في مجال التعاقد الثانوي
وتبادل الشراكات ) (SPXمن أجل تقييم أداء وممارسات المؤسسات.
أساليب تشخيص وخطط عمل للتحسين والتطوير.
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المقارنة المرجلية SPX

المقارنة المرجعية
تلم ددل أس ددالي

المقارن ددة المرجلي ددة التابل ددة ل يوني دددو ن ددي مج ددال التلا ددد الم ددانوي

وتبددادل الشدراةام ) (SPXع ددو مقارنددة اادال والممارسددام التشددالي ية واإلنتاجيددة
واالبتةاري ددة لش ددرةة م ددا مقاب ددل أدال وممارس ددام ش ددرةام أل ددرن له ددا ىج ددم ون ددو
ممامدل .ويلمددل يدلا ع ددو تمةدين الشددرةام مدن تقيدديم أعمالهدا بشددةل مو ددوعي
لملرنة مو لها بو وا نيما يتل د بالممارسدام الدوليدة اللاصدة بقطدا عم هداا

وتىديد المجاالم التي تىتاج لتىسينها من أجل تىقي متط بام المشترين.

يلمددل برنددامو التلا ددد المددانوي وتبددادل الش دراةام ) (SPXم د ش دريةين عددالميين
رئيسديين يمدا يوينندغ مدونزي ) (Winning Movesويبدرو ي )(PROBEا مدن
أجل

مان وصول الشرةام دلو أن ل النتم والبيانام ع دو مسدتون المصدن

عندددما تجددري عم يددة المقارنددة المرجليددة .ويلمددل برنددامو التلا ددد المددانوي وتبددادل
الشد د دراةام ) (SPXة د ددللك ع د ددو تط د ددوير شد د دراةام اس د ددتراتيجية مد د د المش د ددترين
الرئيسدديين لتىديددد اىتياجدداتهم الش درائية ىت ددو يتسددنو درشدداد مؤسسددام ااعمددال
المتوسددطة والصدداليرخ المى يددة نددي طريقهددا لتصددبن مددن المجه دزين الددلين يمةددنهم
التنان

ني مجال ت ك المنتجام .وتساعد عم يدة المقارندة المرجليدة ندي مجدال

التلا دد المدانوي وتبددادل الشدراةام ) (SPXوبشددةل مت ازيدد المشددترين ندي بدرامجهم
لتطوير مصادر تزويديم.
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عملية المقارنة المرجعية من منظور المؤسسة

To
succeed
مالةي
financially,نتهر أمام
ةيف يج أن
how should we appear
أسهمنا من أجل
ماليا؟to
النجااour
?shareholders

ما يي مجاالم وعم يام ااعمال
التي يتوج

ع ينا االمتياز بها من

أجل در ال مالةي أسهمنا وعم ئنا؟

الرؤية
و
االستراتيجية

ةيف نستطي ددامة درتنا ع و
التاليير والتىسين ىتو نتمةن من
تىقي رؤيتنا؟
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ةيف يج

أن نتهر أمام عم ئنا

ىتو نتمةن من تىقي رؤيتنا؟

خدمة المقارنة المرجعية في مراكز اليونيدو للتعاقد الثانوي وتبادل الشراكات ) (SPXلمؤسسات األعمال
المتوسطة والصغيرة

األمور المالية

األمور المالية

العمالء

العمالء

العمليات

العمليات

التعلّم والنمو

التعلّم والنمو

القياس

المقارنة
المثل مع المثل
نقاط القوة والضعف لألعمل

التحسين

التحليل والمراجعة
السبب والنتيجة
وضع أولويات القضايا
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عملية المقارنة المرجعية التابعة لليونيدو في مجال التعاقد الثانوي وتبادل الشراكات )(SPX

عمليات التشغيل
تطوير الرؤية
واالستراتيجية

نتائج األداء

تطوير وإدارة
المنتجات
والخدمات

تسويق وبيع
المنتجات
والخدمات

توصيل
المنتجات
والخدمات

إدارة خدمة
العمالء

(الرؤى الداخلية والبيانات التي تم
قياسها)

المنظور المالي

منظور العمالء

عمليات اإلدارة والدعم


تطوير و إدارة األفراد



إدارة تكنولوجيا المعلومات واألصول أخرى



إدارة الموارد المالية



تطوير استدامة األعمال



إدارة المعرفة والتحسين والتغيير
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وأصحاب المصالح
منظور التعلّم

والنمو

منظور العملية

الداخلية

مرحلة التحليل والتقارير
أسبوع واحد

يومين إجمالي الوقت االستشاري

مرحلة المقارنة والمراجعة

مرحلة التحسين

العملية السنوية (ما قبل المقارنة المرجعية)

 3أسابيع الحد األعلى للوقت الماضي

مرحلة جمع البيانات

21
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تطوير المجهزين SPX

تطوير المجهزين
عندددما تسدداعد عم يددة الموالمددة وال دربط نددي مجددال التلا ددد المددانوي وتبددادل الش دراةام ) (SPXع ددو

تىديددد مشددترين جدددد ل لم د ل المجه دزينا وعندددما تددونر عم يددة المقارنددة المرجليددة نددي مجددال التلا ددد
الم ددانوي وتب ددادل الشد دراةام ) (SPXتشليص ددا ى ددول الموا د د المىتاج ددة ل تىس ددين لتىقيد د متط ب ددام
المشددترينا تقددوم عم يددة تلزيددز القدددرام نددي مجددال التلا ددد المددانوي وتبددادل الش دراةام ) (SPXب ددعم
المؤسسددام المى يددة لتىقي د متط بددام المشددترين .ي دددعم برن ددامو التلا ددد الم ددانوي وتبددادل الشددراةام

) (SPXالتدداب ل يونيدددو المؤسسددام نددي عم يددة صدديانة عددرو

االسددتممار وىشددد التمويددل وتىديددد

شرةال ني التةنولوجيا .ويمةن لمراةز التلا د المانوي وتبادل الشراةام ) (SPXأن تىشدد منتمدام
الدددعم المتددونرخ مى يددا لتطددوير المؤسسددام وتشددجي االسددتممار وتددونير التمويددل ل مسدداعد ع ددو دند
الفجوام التي ىددتها عم ية تشلي

المقارنة المرجلية.

برامج دعم المؤسسات

تقييم المؤسسات

 عم ية دشراك المشترين وروابط م

 عم ية مقارنة استرشادية ميسرخ

 اعدخ بيانام مجهزي اللدمام

 دعادخ المقارنة المرجلية م مرور

برامو تطوير المجهزين
واتفا يام رسمية

 برامو دعم ألرن من اليونيدو

 دراسة تشليصية ولطة عمل
الو م

لتقييم التطور
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أدوات ومنهجيات التعاقد الثانوي وتبادل الشراكات ) (SPXالتابعة لليونيدو
يد ددتم است د ددانة برند ددامو ند ددي مجد ددال التلا د ددد المد ددانوي وتبد ددادل الش د دراةام
) (SPXنددي نددر االسددتممار نددي ااعمددال ولدددمام التةنولوجيددا )(BITs
نددي المرةددز الرئيسددي ل يونيدددو نددي نيينددا بالنمسدداا ىيددث يددتم تددونير الدددعم
االستراتيجي والفني والتطبي بشةل ةامل لملت ف مراةز التلا د المانوي

وتبادل الشراةام ) (SPXىول اللالم .و د نتو عن يلم الملونة الفنية
ل د ل السددنوام المال ددية تجمي د وتطددوير أدوام وم دوارد ملت فددة ت ددم
مواد واسلة ل تدري

ومنهجيام وارشادام وأدلة وبرمجيام.
بالتلا ددد المددانوي وتبددادل

وتوجددد ددمن مةد ّدون دعددداد البرونايددل اللددا
الش دراةام ) (SPXم دواد لاصددة ب عددداد البرونايددل شددام ة ل م ارةددز ت ددم
أداخ دعداد البرونايل اللا

بالتلا دد المدانوي وتبدادل الشدراةام )(SPX

وأدلة تدريبية تطبيقية ني مجال دعداد البرونايل .وتونر برمجيام نتام
المل ومدام اإلداريدة اللاصدة بالتلا دد المدانوي وتبدادل الشدراةام (SPX

) MISأداخ عب ددر اإلنترن ددم لتىمي ددل الص ددور النمطي ددة ل مؤسس ددام وادارخ
واع ددد البيان ددام ولد دددمام الموالم ددة والد دربط والموالم ددة الد يق ددة .ة ددللك
تتونر مجموعة من الومائ التي تقدم الوصف لدليل اإلجرالام اللدا
بنتددام المل وم ددام اإلداريددة اللاصددة بالتلا ددد المددانوي وتبددادل الشددراةام

).(SPX MIS

وبالنس ددبة لمةد ددون المقارن ددة المرجليد ددة اللد ددا

بالتلا د ددد المد ددانوي وتبد ددادل

الش د دراةام )(SPXا ت د ددم المصد ددادر واادوام أداخ المقارند ددة المرجليد ددة
التابلة ل يونيدو ني مجال التلا د المانوي وتبادل الشراةام ) (SPXلةدل

م ددن المؤسس ددام المص د ّدنلة وت ددك ني ددر المص د ّدنلةا د ددانة دل ددو أدبي ددام
التدري

التي تشمل ىاالم دراسية وةتيبام تطبيقية.

ةدللك يلدر

دليدل دشدراك المشدترين والموالمدة اللدا

بالتلا دد المددانوي

وتبد د ددادل الش د د دراةام ) (SPXاللط د د دوام الملت فد د ددة ند د ددي عم يد د ددة دش د د دراك
المشتريا ويىدد اىتياجام المشترين ل تلا د المانوي المى ي الصناعي.
ةللك يتم تجمي مصادر دعم ألرن من المواد اللاصة بالتلا د المانوي
وتبد ددادل الش د دراةام )(SPXا وتت د دراوا بد ددين مقدمد ددة عد ددن برند ددامو التلا د ددد
المددانوي وتبددادل الش دراةام ) (SPXونت درخ تفصددي ية لمةوناتهددا الرئيسدديةا
ني س س ة من الدرو

ع و الفيديوا متونرخ ل نشر والتوزي ا واالستلدام

مددن بددل أن دراد شددبةة الم ارةددزا ع ددو منصددة دلةترونيددة مةرسددة أالمنصددة
اإللةترونية .
وت ددونر اليوني دددو المنهجي ددام الم ددلةورخ أعد د م ونش دداطام تلزي ددز الق دددرام
المتلصصة ةجزل من ملونتها الفنية ل مؤسسام التدي تست ديف م ارةدز

التلا د ددد المد د ددانوي وتبد د ددادل الش د د دراةام ) (SPXوآلل د د درين مد د ددن أصد د ددىا
المصالن من المؤسسام الملنية.
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األثر و النتائج
تقوم مراكز التعاقد الثانوي وتبادل الشراكات ) (SPXحاليا بإدارة قاعدة بيانات
عالمية للصور النمطية تضم ما يزيد على  7000مجهز و 600مقارنة
مرجعية للمؤسسات .وتجري مواءمة وربط المجهزين مع المشترين
الرئيسيين ،مما يؤدي إلى مزيد من تبادل طلبات الحصول على
عروض ،والى توليد المزيد من األعمال للمجهزين المحليين
والمتعاقدين الثانويين.

26

اامر والنتائو SPX

األثر والنتائج
عبارام ملتارخ من بل

شرةال التلا د المانوي وتبادل الشراةام ).(SPX

مشتري:
ينجد يمة ةبيرخ بوجود منتمة ممل اليونيدو لتيسير عم ية مشارةة يية ية بين الشرةام
الةبرن المتلددخ الجنسيام والمؤسسام المى يةي.
نائب الرئيس التنفيذي ،هيتاشي ،جنوب افريقيا

مجهز:
ييؤدي توجه مراةز التلا د المانوي وتبادل الشراةام ) (SPXدلو انلراط مدرال الشرةة ني
عم ية دعادخ التفةير بةانة اللم يام اإلداريةي.
الرئيس التنفيذي ،شركة إف سي هو الك المحدودة ،فييتنام

مؤسسة:
ييلمل برنامو التلا د المانوي وتبادل الشراةام ) (SPXةمنصة انط
مؤسسام ااعمال المتوسطة والصاليرخ ني االستفادخ من الفر

لتيسير ودعم

ني القطاعام واال تصادية

الناشئة ني يوننداي.
مدير مركز التعاقد الثانوي وتبادل الشراكات ) ،(SPXسلطة االستثمار في يوغندا
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جنوب افريقيا
منل دنشائها ني 2011/2010ا سايمم مراةز التلا د المانوي وتبادل الشراةام ) (SPXالتابلة ل يونيدو
ني جهود توطين الصناعة ني جنو انريقيا .و د ةان البرنامو مسؤوال بشةل مباشر عن تجمي

بيانام صناعية مميرخ لإلعجا

والمساعدخ ني تطوير المجهزين وتىسين التنانسية والموالمة.

اعدخ

و د ىققم مراةز جنو انريقيا اإلنجازام التاليةت


دنشال شبةة من  14مرة از نرعيا ل تلا د المانوي وتبادل الشراةام ) (SPXمةونة من جمليام
طاعية لاصة بةل طا .



و

اعدخ بيانام لمراةز التلا د المانوي وتبادل الشراةام ) (SPXت م الصور النمطية ل مجهزين

وبيانام المقارنة المرجلية اةمر من  200مؤسسة أعمال متوسطة وصاليرخ مرتبطة بقطاعام
المشتريام الىةومية الرئيسيةا ةالسةك الىديدية واللدمام.



تم دجرال المقارنة المرجلية لىوالي  450مؤسسة أعمال متوسطة وصاليرخ عبر جنو انريقياا
وتم دعادخ المقارنة المرجلية لنسبة منها.



تم تىويل  174مجهز دلو تدل م رسمية لتطوير المجهزين.



تم عقد أةمر من  173و 63اجتماعا لمشترين م مصنلي الملدام ااص يين وشرةام تم ةها
الىةومة ع و التوالي.



جرن التىق من  1459نرصة ل تلا د المانوي والترويو لها م نترال.



تم تلريف ما يزيد ع و  1550مجهز ع و نر



منل دنشال المشرو ا ب الم يمة اللقود النهائية ىوالي  115م يون راند.
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ل تلا د المانوي.

جنوب افريقيا

الهدف الرئيسي لبرنامج التعاقد الثانوي وتبادل الشراكات )(SPX

التابع لليونيدو في جنوب افريقيا هو توفير سبل الوصول للشركات
الصناعية المحلية إلى األدوات والخدمات التي تعزز أدائها
وتمكنها من التنافس حتى تتمكن من الوصول إلى فرص
المشتريات المحلية والعالمية.

29

العراق

يتم شمل مراكز التعاقد الثانوي وتبادل الشراكات )(SPX
في العراق في شبكة مراكز تطوير المؤسسات ) ،(EDCوتشكل جزءا
من رابطة بين تطوير المؤسسات والدعم االستشاري
وتشجيع االستثمار.

30

العراق
تم تصميم برنامو ديجاد المؤسسام والوصول دلو التمويل وتشجي االستممار ني الل ار لدعم تطوير طا لا

وي ني الل ار .

ويو يستفيد من منهجيام ملت فة ناجىة جدا امم اليونيدو بتصميمهاا بما نيها برنامو التلا د المانوي وتبادل الشراةام )(SPXا
ويتم تنفيليا

من مفهوم توجه ام بنال القدرام يالتق يديةي من ل ل س س ة من دورام التدري

الصفية بشةل نل يا وتوجهام أةمر

ابتةارية ني م مون التلّم اإللةتروني .ااجهزخ التنفيلية ني الل ار يي أربلة مراةز لتطوير المؤسساما تكسسم ني بالداد ولي
ار والبصرخ واربيل.

ويمكن تلخيص إنجازات برنامج التعاقد الثانوي وتبادل الشراكات ) (SPXفي العراق في النتائج التالية:


ونرم مراةز تطوير المؤسسام ااربلة ىتو اآلن عم يام بنال القدرام لما يزيد عن  787مؤسسة عمل صاليرخ
ومتوسطةا ىيث ىص م  385مؤسسة ع و لدمام دعداد البرونايل وىص م  54مؤسسة ع و لدمام
موالمة مةرسة من مراةز التلا د المانوي وتبادل الشراةام ) (SPXع و التوالي .و د شة م اعدخ

البيانام يلم أساسا لدليل مجهزين تم نشرم ني الل ار مؤل ار ةمرج وطني وعالمي.


يشةل برنامو التلا د المانوي وتبادل الشراةام ) (SPXدعما لبنال درام مؤسسام ااعمال المتوسطة والصاليرخ من
ل ل برنامو تطوير المؤسسام أمم ا المىاسبة المالية واعداد البيانام والىصول ع و شهادخ اايزو ل مؤسسام .



تم تنتيم ونود أعمال ملت فة مةونة من ممم ين عن  208مؤسسة عمل متوسطة وصاليرخ لى ور اللديد من الملار
الدوليةا مما نتو عنه ما يزيد ع و  900اجتما بين شرةام أعمال ع ار ية ودولية .وع و المستون الوطنيا تم عقد
اجتماعام ومناسبام ل موالمة م مؤسسام عمل متوسطة وصاليرخ شارك نيها مشترون ني موا



ملت فة.

تم توليد ما يزيد ع و  43م يون دوالر ع و شةل استممارام من ل ل دنشال مؤسسام ولدمام لتشجي االستممار
أمم ا شارك مرةز البصرخ ل تلا د المانوي وتبادل الشراةام ) (SPXبنجاا م مشترين رئيسيينا مما أدن دلو تو ي
 11عقد مشتريام م مجهزين من الشرةام المتوسطة والصاليرخ التي تلدمها مراةز التلا د المانوي وتبادل الشراةام
). SPX
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شبكة الخليج للتعاقد الثانوي وتبادل الشراكات )(SPX
برنامو الل يو ل تلا د المانوي وتبادل الشراةام ) (SPXيو برنامو د يمي يلمل بموج

تة يف من مج

التلاون الل يجي

من منتمة الل يو ل ستممارام الصناعية .امم اليونيدو ومنتمة الل يو ل ستشارام الصناعية ) (GOICني عام

 2003ب نشال تلاون لتونير دعم نني من برنامو التلا د المانوي وتبادل الشراةام ) (SPXالتاب ل يونيدو دلو مؤسسام
ااعمال المتوسطة والصاليرخ ني دول مج

التلاون الل يجي .ومنل عام 2004ا أصبن لدن برنامو مراةز التلا د

المانوي وتبادل الشراةام ) (SPXالتاب لمنتمة الل يو ل ستشارام الصناعية ) (SPX GOICما يزيد ع و 2000
ع و ناشط من المؤسسام التي تلمل ع و المستون اإل يمي وتقدم ملت ف لدمام التلا د المانوي وتبادل الشراةام
) (SPXالملت فةا بما نيهات


الدعم الفني واالستشاري ل تلا د المانوي الصناعي وتطوير المجهزين ني مرةز التلا د المانوي وتبادل الشراةام )(SPX
اللا

بةل دولة.



تشجي االستممار والتدري



بنال واعد البيانام من ل ل لدمام دعداد البرونايل اللاصة بمراةز التلا د المانوي وتبادل الشراةام ).(SPX



المتل

بالمؤسسة.

لدمام تيسير االجتماعام بين ااعمال والموالمة ني سيا مناسبام ل موالمة والربط ع و الصليد الدوليا وزيارام
اليونيدو دلو الدول الشريةة عالميا أمم ا م ث مناسبام ل موالمة وزيارتين لونود صناعية يتم تنتيمها سنويا  .ويقوم
برنامو الل يو ل تلا د المانوي وتبادل الشراةام ) (GSPXبتونير لدمام الموالمة عبر اإلنترنما و د تم استةمال ما يزيد
ع و  20,000عم ية من يلا النو ل ل السنتين الما يتين.



يتس م برنامو الل يو ل تلا د المانوي وتبادل الشراةام ) (SPXأسئ ة ىول التلا د المانوي الصناعي بشةل دوريا ويلمل
ع و تيسير وتىديد وانهال صفقام ااعمال أمم ا أدم اجتماعام ل موالمة عقدم مؤل ار من ل ل تيسير أجرام برنامو
الل يو ل تلا د المانوي وتبادل الشراةام ) (GSPXدلو توليد ما يمته  100م يون دوالر من االستفساراما منها 32
م يون دوالر ني صفقام أعمال تمم ل ل شهور ي ة من الىدث .

32

برنامج مراكز التعاقد الثانوي وتبادل
الشراكات ) (SPXالتابع لمنظمة
الخليج لالستشارات الصناعية )(SPX GOIC
برنامج الخليج للتعاقد الثانوي وتبادل
الشراكات )(GSPX
الشبكة اإلقليمية

33

التعاقد الثانوي وتبادل
الشراكات
لمزيد من المل وماما يرجو التواصل م منتمة اامم المتىدخ ل تنمية الصناعية

مرةز نيينا الدولي
ص.ب  1400,300فينا,النمسا
هاتف+431 – 26026 – 3543 :
http://spx.unido.org
http://www.unido.org/spx

منتمة اامم المتىدخ ل تنمية الصناعية  .2016جمي الىقو مىفوتة.
المقدمة ني يلم الوميقة عن أي رأي دط ا لسةرتارية منتمة
تلبر الملاني المستلدمة والمواد ّ
تم دنتاج يلا الةتي بدون تىرير رسمي من بل اامم المتىدخ .ال ّ
القانوني اية دولة أو منطقة أو مدينة أو مساىة تىم س طتهاا أو نيما يتل بترسيم ىدوديا أو أ ار يهاا
اامم المتىدخ ل تنمية الصناعية أيونيدو ىول الو
المقدمة يي مسؤولية المؤلفين وال يج
أو نتامها اال تصاديا أو مستون التنمية نيها .دن اآلرال واار ام والتقديرام ّ
منتمة اليونيدو أو د رار منها .وال يش ّةل ددراج أسمال شرةام أو منتجام تجارية دعما لها من بل منتمة اليونيدو.

الصور الدال يةت © www.istockphoto.comا © www.noipictures.com

بال رورخ اعتباريا تلبي ار عن وجهام نتر

INTRODUCTION
UNIDO establishes Subcontracting and Partnership
Exchanges (SPXs) with the objective of helping local
enterprises to successfully meet the challenges of
globalization and to take adcantage of the emerging
opportunitiesthatevolve fromindustrialsubcontracting,
outsourcing and supply chain opportunities.

برنامج اليونيدو للتعاقد
الثانوي وتبادل الشراكات

The UNIDO SPX Network thus serves to provide an
important platform for the matchmaking of suppliers
and...

التوفيق بين المشترين و الموردين من
أجل التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة

