
Linkage Project between Aid 
Programs and Industrial Sector

م�شـروع الربط بني اجلهات الداعمه

والقطاع ال�صناعي

وزارة ال�صناعة والتجارة

دليل اجلهات الداعمه للقطاع ال�صناعي

SMEs Donors

SMEs

DONORs





�ساحب اجلاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني املعظم





  املقــدمـــــة

تتزايد ي�ما بعد ي�م اأهمية التعاون بني امل�ؤ�ص�صات ال�صناعية من جهة واجلهات الداعمه من جهة 

ت�اجهه،  مع�قات  اأية  وازالة  ال�صناعي  القطاع  م�صرية  دعم  يف  كبري  دور  من  التعاون  لهذا  ملا  اخرى، 

ويرتتب على هذه االهمية �صرورة بحث اال�صاليب وال��صائل التي متكن من ت�طيد وت��صعة هذا التعاون 

ليت�اكب مع من� ان�صطة القطاع ال�صناعي وم�ص�ؤولياته ومهامه التنم�ية.

وانطالقا من الدور الذي تق�م به وزارة ال�صناعة والتجارة بالتعاون مع غرفة �صناعة االردن املتمثل 

احتياجات  معرفة  مهمة  يت�ىل  خا�ص  م�صروع  ت�صميم  مت  االردن،  يف  ال�صناعه  قطاع  وتط�ير  بدعم 

امل�ؤ�ص�صات ال�صناعية من جهة وا�صاليب ومنهجيات واأليات تلبيتها من قبل اجلهات الداعمه من جهة 

تنميتها  وا�صاليب  بها  اخلا�ص  واالطار  العالقة  لطبيعة  اال�صا�صية  الركائز  على  ال�ص�ء  اللقاء  اأخرى 

وتط�يرها.

وياأتي هذا الكتيب �صمن جه�د جلنة م�صروع الربط بني اجلهات الداعمه والقطاع ال�صناعي لتعريف 

هذه امل�ؤ�ص�صات ال�صناعية االردنية بالربامج الداعمه املختلفه امل�ج�دة باالردن واآليات اال�صتفادة من 

خدماتها وذلك لتحقيق التكامل ال�صناعي وتط�ير منتجات تلك ال�صركات لزيادة قدرتها التناف�صية على 

ال�صعيدين املحلي واخلارجي.

فريق عمل م�صروع الربط  

SMEs Donors Project Team
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غــــرفــــــــة �صنــــــاعــــــــــة الأردن

ت�صعى الغرفة دوما اىل تط�ير م�صرية التنمية 

ال�صناعية ال�طنية يف �صبيل النه��ص بالقطاع 

�صبيل  يف  واال�صتمرار  والت�ا�صل  ال�صناعي 

ال�صغرية  امل�ؤ�ص�صات  م�صالح  ورعاية  دعم 

التناف�صية  القدرة  وتعزيز  واملت��صطه 

املنتجات  تط�ير  وبالتايل  االردنية  لل�صناعة 

وقدرات املنتجني االردنيني.

للقطاع  الداعمه  اجلهات  �صعيد  وعلى 

ال�صناعي فاإن غرفة �صناعة االردن وبالتعاون 

مع هذه اجلهات ت�صعى دوما وبكل الطرق يف 

امل�صتقبلية  والربامج  على اخلدمات  الرتكيز 

جلعل املنتجات االردنية مناف�صة ملثيالتها من 

الدول املجاورة من خالل م�صاعدة ال�صناعة 

االردنية يف االبداع واالبتكار وتط�ير املنتجات 

والعمل على دعم وبناء قدرات وحت�صني ج�دة 

وت�صجيع  االنتاجية  م�صت�يات  ورفع  املنتجات 

اال�صتثمار.
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وزارة ال�صناعة والتجارة

عرفت وزارة ال�صناعة والتجارة عرب تاريخها الط�يل باأ�صماء خمتلفة، فقد �صميت ب�زارة 

التجارة، و وزارة االقت�صاد والتجارة، و وزارة االقت�صاد ال�طني، اإىل اأن ا�صتقرت منذ العام 

1975 وحتى الي�م على م�صمى وزارة ال�صناعة والتجارة.

الن�ع،  حيث  من  ال�صناعة  تنظيم   1998 ل�سنة   18 رقم  قان�نها  مب�جب  ال�زارة    وتت�ىل 

وت�صنيفها وت�صجيلها وفق نظام خا�ص واعداد الربامج والدرا�صات التي تعمل على تنمية 

ال�صناعة وزيادة قدرتها التناف�صية، كما تت�ىل ال�زارة تنظيم التجارة الداخلية واخلارجية 

ومراقبتها واعداد الدرا�صات وعقد االإتفاقيات التي حتفظ م�صلحة ال�طن وامل�اطن.

  وتت�ىل اأي�صًا درا�صة التكتالت والهيئات التجارية وال�صناعية العربية والدولية والتن�صيب 

اإىل جمل�ص ال�زراء ب�صاأن التعامل معها وجدوى االإن�صمام اإليها مع بيان اآثارها على االإقت�صاد 

ال�طني.

الروؤيا:

بناء  يف  لل�زارة  املح�ري  الدور  من  والتجارة  ال�صناعة  وزارة  يف  ال�صم�لية  روؤيتنا  تنطلق 

وتعزيز االقت�صاد ال�طني لتح�صني معي�صة ورخاء امل�اطنني االردنيني وذلك من خالل تقدمي 

خدمات ذات كفاءة وج�دة عالية يف اإطار من ال�صراكة احلقيقية مع القطاع اخلا�ص.

الر�شالة:

امل�صاهمة بتحقيق تنمية اقت�صادية م�صتدامة من خالل:

واالإقليمية  الثنائية  والتجارية  االقت�صادية  االأردن  لعالقات  والفاعلة  الكف�ؤة  • االإدارة 
والدولية متعددة االأطراف.

• تط�ير وتنفيذ ال�صيا�صات والت�صريعات والربامج الهادفة لتعزيز بيئة االأعمال واال�صتثمار 
مبا يزيد من جاذبية االأردن االقت�صادية وي�صمن احلماية حلق�ق وم�صالح امل�صتهلكني 

وقطاع االعمال.
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JUMPII ا�صم الربنامج/ امل�رشوع:  برنامج دعم املوؤ�ص�صات وتطوير ال�صادرات

اهدافه:

تاأ�ص�ص برنامج JUMPII للم�صاعدة يف تط�ير القطاعات ال�صناعية وال�صناعات الزراعية االأردنية 

بهدف تعزيز القدرات التناف�صية لل�صركات وامل�ؤ�ص�صات ال�صغرية واملت��صطة يف القطاعات ال�صناعية 

وال�صناعات الزراعية وا�صتحداث فر�ص حملية جديدة ومل�صاعدة ال�صركات االأردنية يف الت��صع نح� 

االأ�ص�اق العاملية.

اآليات العمل:

يتم تقييم الطلبات املقدمة للح�ص�ل على املنح من قبل جلنة تقييم متخ�ص�صة يف امل�ؤ�ص�صة االأردنية 

لتط�ير امل�صاريع االقت�صادية وذلك على اأ�صا�ص املعايري املحددة م�صبقًا وامل��ص�عة لكل برنامج.

اخلدمات املقدمة:

فئات برنامج املنح:

- برنامج املنحة رقم 1: امل�صاركة يف البعثات التجارية واملنا�صبات واالأحداث التجارية.

2: دعم تط�ير ال�صادرات مبا يف ذلك احل�ص�ل على �صهادات اجل�دة الالزمة  - برنامج املنحة رقم 

لذلك

- برنامج املنحة رقم 3: اجلمعيات/ االحتادات )النقابات(/ املبادرات امل�صرتكة

- برنامج املنحة رقم 4: دعم امل�صاريع امليكروية احلرفية )ال�صغرية جدًا( وال�صركات حديثة االإن�صاء

- برنامج املنحة رقم 5: تعزيز ودعم ال�صركات القائمة ال�صغرية واملت��صطة

�صروط احل�صول على الدعم:

يتعني على مقدمي الطلبات اأن تت�فر فيهم ال�صروط التالية:

وال�صناعات  ال�صناعية  ال�صركات  قطاعات  �صمن  تعمل  جمعية  اأو  مت��صطة  اأو  �صغرية  �صركة   -

الزراعية.

- ذات كيان قان�ين قائم يف االأردن )ال ينطبق على ال�صركات واالأعمال احلديثة االإن�صاء يف برناجمي 

املنحة رقم 4(

- م�صجلني يف وزارة ال�صناعة والتجارة )ال ينطبق على ال�صركات واالأعمال حديثة االإن�صاء يف برنامج 

املنحة رقم 4( اأو اأي جهة معنية باجلمعيات واالحتادات / النقابات(
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بالن�صبة  اأق�صى  كحد   9 امل�ظفني  )عدد  اأق�صى  كحد  م�ظف   250 اأو  اأدنى  كحد   10 م�ظفيها  عدد   -

لربنامج املنحة رقم 4(

بالن�صبة لربنامج  اأردين  دينار  االأقل )5000  اأردين على  دينار   10,000 واملدف�ع  امل�صجل  املال  راأ�ص   -

املنحة رقم 4(

- ممل�كة من القطاع اخلا�ص بن�صبة %100

- م�ص�ؤول�ن مبا�صرة عن اإعداد واإدارة امل�صروع املقرتح

- قائمني وم�صجلني منذ فرتة �صنتني على االأقل )ينطبق على برامج املنح 2 و 5(

موازنة امل�صروع:

8.75 ملي�ن ي�رو

مدة امل�صروع:

2014-2011

جهات االت�صال:

www.jedco.gov.jo :امل�قع االلكرتوين

مدير الربنامج / امل�صروع:  املدير التنفيذي للم�ؤ�ص�صة االأردنية لتط�ير امل�صاريع االقت�صادية 

م. يعرب الق�صاة

فاك�ص: 5684568 6 962  هاتف:  5603507 6 962 

jedco_industry@jedco.gov.jo :الربيد االلكرتوين
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ا�صم الربنامج/ امل�رشوع: ال�صندوق الوطني لدعم املوؤ�ص�صات )ناف�س(

اأهدافه:

االإداريــة بهدف  ونظمها  قدراتها  تط�يــر  على  االأردن  يف  وال�صغيــرة  املت��صطة  امل�ؤ�ص�صات  • م�صـاعدة 
رفع كفاءتها وزيادة قدراتها التناف�صية حمليًا وعامليًا.

حديــثـة التاأ�صيـ�ص     وامل�صــاريع  جـديــدة  اأفـكــارًا  حتمل  التي  وامل�صــاريع  الريــادية  امل�صــاريع  • م�صــاعــدة 
التي تعمل يف جمال ال�صناعة اأو اخلدمات.

اآليات العمل:

-  تق�م اإدارة ال�صندوق باعتماد ال�صركات اال�صت�صارية امل�ؤهلة لتقدمي اخلدمات اال�صت�صارية والتدريب.

تقييمها  على  ويعمل  مبا�صرة  اخلا�ص  القطاع  م�ؤ�ص�صات  من  الدعم  طلبات  ال�صندوق  ي�صتقبل   -

وت�صنيفها.

- يق�م ال�صندوق بدرا�صة اأول�يات التط�ير للم�ؤ�ص�صات املتقدمة بطلبات الدعم حتى يتم حتديد جمال 

اال�صت�صارات اأو التدريب.

تختارها  التي  امل�ؤهلة  اال�صت�صارية  ال�صركات  من  اال�صت�صارية  اخلدمات  عرو�ص  ال�صندوق  ي�صتقبل   -

م�ؤ�ص�صات القطاع اخلا�ص.

اال�صت�صارية  اخلدمات  تنفيذ  لدعم  العق�د  واإعداد  املقدمة  العرو�ص  بتقييم  ال�صندوق  يق�م   -

والتدريبية.

- يتابع ال�صندوق تقدم �صري العمل ويجري تقييمًا م�صتمرًا الآثار اخلدمات على امل�ؤ�ص�صات امل�صتفيدة.

يقدمه  الذي  الدعم  من  جمددًا  اال�صتفادة  م�صروعاتها  يف  جناحًا  حتقق  التي  للم�ؤ�ص�صات  ميكن   -

ال�صندوق.

اخلدمات املقدمة:

اجل�دة. اإدارة  • اأنظمة 
االإنتاج. • اإدارة 

واملالية. االإدارية  االأنظمة  • تط�ير 
الت�ص�يق. • درا�صات 

االقت�صادية. اجلدوى  • درا�صات 
الب�صرية. امل�ارد  • تط�ير 



11

• البيئة.
والطاقة. املياه  تدقيق  • درا�صات 

االإلكرتونية. والتجارة  املعل�ماتية  • تطبيقات 
منا�صبة. لل�صندوق  االإ�صرافية  اللجنة  تراها  اأخرى  جماالت  • اأي 

اأعاله. املجاالت  جميع  يف  التدريب  • برامج 

�صروط احل�صول على الدعم:

امل�ؤ�ص�صات املت��صطة وال�صغرية االأردنية امل�صجلة لدى وزارة ال�صناعة والتجارة.

امل�ؤ�ص�صات التي يبلغ عدد العاملني فيها من 5  اإىل 100 م�ظف.

امل�ؤ�ص�صات التي تعمل اإما يف جمال ال�صناعة اأو اخلدمات، وي�صتثنى القطاع التجاري من الدعم.

امل�ؤ�ص�صات التي لها القدرة على التعامل مع اجلهات اال�صت�صارية . 

امل�ؤ�ص�صات التي لها القدرة على امل�صاهمة بجزء من كلفة العمل اال�صت�صاري. 

موازنة امل�صروع: املبلغ غري حمدد

مدة امل�صروع:      2011 – 2013.

جهات االت�صال:

www.nafes.org.jo : امل�قع االلكرتوين

مدير الربنامج / امل�صروع:  االآن�صة رميا را�ص

هاتف: 5331451 فرعي 222       فاك�ص: 5341307    

 nafes@nafes.org.jo أو�  rimas@nafes.org.jo :الربيد االلكرتوين
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ا�صم الربنامج:  الربنامج الوطني )دكتور لكل م�صنع(

اأهدافه:

لالأكــادمييني املتمـيــزيــن   يف  امل�صتغــلة  وغـــيـر  الكـامـنـة  واخلــبـرات  املعرفــيــة  الثـروة  مــن  • اال�صتفادة 
اجلامعات االأردنية.

يف جمال البحث العلمي التطبيقي واالأكادميي من اأع�صاء الهيئة    وخرباتهم  العاملني  قدرات  • تعزيز 
التدري�صية من خالل ممار�صة حل امل�صاكل عمليًا ونقلها للطلبة والباحثني لتح�صني ج�دة املخرجات   

التعليمية.

تتهم بها امل�ؤ�ص�صات االأكادميية. التي  العالية  واالأ�ص�ار  العاجي«  »الربج  حاجز  • ك�صر 
بالنفع على االإقت�صاد ال�طني من خالل االإ�صتغالل االأمثل     تع�د  املدى  بعيدة  تنم�ية  م�صاريع  • تط�ير 

لقدرات القطاع ال�صناعي واالأكادميي ب�صكل خا�ص.

ورفع الكفاءات املهنية للمتدربني. العاملة  لالأيدي  عمل  فر�ص  • ت�فري 

اليات العمل:

- تتقدم ال�صركة )امل�صنع( الراغبــة يف امل�صــاركة بالربنــامج بطلب م�صــاركة من اجلنة ال�طنية/اإدارة  

الربنــامج ،اوميكن اأن تتم امل�صاركة من خالل تقدم ع�صــ� هيئة التدريــ�ص بطلب لرغبته بزيـارة �صركة   

معينة.

- يتم اإعالم اأع�صاء الهيئة التدري�صية الراغبني بامل�صاركة برغبة ال�صركة يف امل�صاركة.

- يقــ�م امل�صــارك بعـدة زيــارات لل�صـركة لل�قــ�ف علـى طبيــعة رغبـة ال�صـركة بامل�صــاركة وتنفيـذ درا�صة  

ت�صخي�صية ل�اقع ال�صركة وجمال العمل الذي يتم االتفاق عليه من قبل الطرفني.

- مع بــداية تنفيــذ الــدرا�صة يتــم و�صــع خطــة عمــل للم�صروع املتفق عليه مع ال�صركة، يحدد به ب��ص�ح 

امل�صكلة، واالأهداف املرج� حتقيقها والزمن الالزم لذلك.

- يقــدم امل�صـــارك يف الربنــامج ملديــر الربنــامج تقــريــرًا عن تـطــ�ر العمــل باملـ�صــروع خــالل الــزيــارة 

التـي �صيق�م بها مدير الربنامج لل�ق�ف على االجناز.

- يعــد امل�صارك تقريرًا نهــائيًا للم�صروع املنفذ يف امل�صنع / ال�صركة م��صحا تنفيــذ خطة العمل ومــا مت 

اإجنازه يف ال�صركة.

- يعد امل�صارك اأي�صًا تقريرا ثانيًا ي��صح فيه امل�صروع اال�صتمراري املن�ي تنفيذه مع ال�صركة.

- يعبىء كل من امل�صارك وال�صركة ا�صتبيانًا خا�صًا به لتقييم الربنامج ومدى ا�صتفادة الطرفني منه.

اللجنة ال�طنية والتي تك�ن مهمتها التحقق من قيام  الفنية املنبثقة عن  اللجنة  التقارير اىل  - تر�صل 

امل�صارك باالإلتزام بتنفيذ بن�د امل�صروع املتفق عليها.

- يف حال عدم ا�صتيفاء التقارير لل�صروط املتفق عليها تعاد للم�صارك ال�صتكمالها، ويعاد تقييم التقرير 

الذي يعترب �صرطا اأ�صا�صيا ل�صرف امل�صتحقات املالية اخلا�صة بامل�صارك.
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اخلدمات املقدمة:

اأكـــــادميـيــًا:

• ا�صتخدام املعارف وتط�ير القدرات يف املجاالت العلمية والعملية.
• رفع درجة التثقيف والتعّلم ونقل التكن�ل�جيا لدى امل�صارك.

• تط�ير مهارات حل امل�صاكل لدى امل�صارك واخلربات العملية.
• تط�ير مهارات االت�صال والعالقات العامة .

• زيادة الدخل.
• انعكا�ص اخلربة املكت�صبة يف التدري�ص.

• تعزيز قدرة  اخلريجني للح�ص�ل على مهارات اأف�صل الأغرا�ص الت�ظيف.
• تط�ير اخلربات العملية والذي ينعك�ص اإيجابا على الطالب يف غرفة ال�صف.

�صــنـاعـــيًا:

• تط�ير املعارف لدى ال�صركة من خالل التطبيقات النظرية والعملية يف حل امل�صكالت.
• رفع درجة التثقيف والتعّلم ونقل التكن�ل�جيا.

• تط�ير مهارات حل امل�صاكل لدى ال�صركة ا�صتخدام البدائل يف حل امل�صاكل.
• تط�ير مهارات االت�صال والعالقات العامة لدى امل�ظفني يف ال�صركة.

• زيادة ربح ال�صركة وتقليل نفقاتها من خالل التعرف اإىل اأحدث االأ�صاليب الهند�صية والعلمية.
• التعرف اإىل امل�صاكل غري الظاهرة.
• احل�ص�ل على م�رد ب�صري اإ�صايف.

• حل بع�ص امل�صاكل التقنية واالإدارية ال�صغرية.
مدة امل�صروع:

• م�صاريع مدتها ثالثة اأ�صهر تنفذ خالل الف�صل الدرا�صي ال�صيفي.
• م�صاريع )اال�صتمرارية( مدتها عام واحد.

جهات االت�صال: الدكت�ر ي��صف  العبدالالت

 http://facultyforfactory.ju.edu.jo :امل�قع االلكرتوين

مدير الربنامج : الدكت�ر ي��صف عبداحلليم العبدالالت

هاتف: 5355000 6 962+    حت�يلة:22722, 22721    فاك�ص:  5300813 6 962+  

fff@ju.edu.jo :الربيد االلكرتوين

امل�قع : اجلامعة االردنية- عمان
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ا�صم الربنامج/ امل�رشوع:  �صندوق دعم البحث العلمي والتطوير يف ال�صناعة 

– املجل�س االعلى للعلوم والتكنولوجيا

اأهدافه:

دعم ال�صناعات االأردنية يف ا�صتثمار العل�م والتكن�ل�جيا مبا يحقق تط�رًا ن�عيًا من حيث عمليات   •
لل�صناعات    التناف�صية  القدرات  وحت�صني  وتط�يرها  املنتجـات  وج�دة  ال�صنــاعية  واالإدارة  االإنتاج 

االأردنية.

• ت�صجيع ال�صناعات االأردنية على دعم البحث العلمي والتط�ير واال�صتفادة من نتائجه. 
• اإيجاد فر�ص م�اتية للجامعات ومراكز البحث العلمي وال�صركات واملكاتب اال�صت�صارية لربط ن�صاطاتها 

البحثية واال�صت�صارية باحتياجات قطاع ال�صناعة ب�صكل خا�ص  وعملية التنمية ب�صكل عام.

• التعرف على امل�صكالت التي ت�اجهها ال�صناعات املختلفة واإر�صادها اإىل كيفية حل هذه امل�صكالت.

اآلية العمل:

للعل�م  االأعلى  املجل�ص  دي�ان  يف  وت�صجيلها  ال�صندوق  مكتب  قبل  من  الدعم  طلبات  ا�صتالم  يتم   -

والتكن�ل�جيا.

ملتابعة  �صهر  كل  مرة  ومنتظم  دوري  ب�صكل  التي جتتمع  التنفيذية  اللجنة  على  الدعم  - عر�ص طلبات 

اأعمال ال�صندوق.

- تقابل اللجنة التنفيذية الباحث الرئي�صي للم�صروع وممثل ال�صركة ال�صناعية ملناق�صة مقرتح امل�صروع 

املقدم للدعم.

- يتم درا�صة نهــاية مقرتح امل�صـــروع  من قبل اللجنة التنفيــذية مع االأخذ بعني االعتبــار معايري تقديــم 

الدعم ومن ثم يتم اإعالم امل�ؤ�ص�صة ال�صناعية والبحثية بالقرار من خالل كتب ر�صمية متهيدًا لت�قيع 

اتفاقية املنحة مع اجلهات امل�صتفيدة.

- بعد ت�قيع االتفاقية تتم عملية �صرف الدفعة االأوىل )40%( من مبلغ الدعم علمًا باأن الدفعة الثانية 

والثالثـة ت�صرف على اأ�صــا�ص تقيـيــم تقــارير �صيــر العمـل التي تقــ�م باإعــدادهــا ال�صركة ال�صناعية  

واجلهة البحثية

اخلدمات املقدمة:

ت�صــهم يف  التي  والتدريــبية  والعلمية  البحثيــة  الن�صاطات  ال�صندوق لالتفــاق على  مــ�ارد  تخ�ص�ص   •
زيادة تناف�صية ال�صناعات االأردنية وت�صديرها والتي ت�صمل على املجاالت التالية :
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- رفع ج�دة املنتجات ال�صناعية.

- زيادة كفاءة عملية االإنتاج ال�صناعية.

- تط�ير التكن�ل�جيا العلمية.

- اأية جماالت اأخرى تراها جلنة االإدارة منا�صبة.

- تط�ير املنتجات ال�صناعية

�صروط احل�صول على الدعم:

- اأن تك�ن اجلهة امل�صتفيدة �صركة اأو م�ؤ�ص�صة �صناعية م�صجلة وقائمة.

- اأن تك�ن ال�صركة اأو امل�ؤ�ص�صة قد بداأت باالإنتاج قبل عام واحد على االأقل.

- اأن يك�ن طلب الدعم معباأ بالكامل ومرفق معه مقرتح امل�صروع املراد دعمه.

- اأن يت�افق امل��ص�ع البحثي املراد دعمه من ال�صندوق مع اأول�يات دعم ال�صندوق.

- اأن ال تك�ن ال�صركة / امل�ؤ�ص�صة املتقدمة بطلب الدعم قد ح�صلت على دعم من ال�صندوق الأكرث من 

مرتني خالل العام ال�احد، على اأن تك�ن قد نفذت امل�صروعني املدع�مني بنجاح.

- اأن يتم تنفيذ امل�صروع بالتعاون مع جهة بحثية / ا�صت�صارية.

- اأن تقدم اجلهة البحثية / اال�صت�صارية تقريرًا ت�صخي�صيًا ح�ل امل�صكلة املراد حلها ومقرتحًا للحل�ل.

- اإذا كانت اجلهة املتقدمة بطلب الدعم �صركة م�صاهمة عامة فينبغي اأن تك�ن ال�صركة قد اأنفقت يف كل 

من العانني ال�صابقني لطلب الدعم ما يعادل 1% من اأرباحها ال�صافية على ن�صاطات البحث العلمي 

وتنمية امل�ارد الب�صرية مب�جب املادة 188 من قان�ن ال�صركات رقم 22 ل�سنة 1997.

- اإذا مل يتحقق اأي من ال�صروط املذك�رة اأعاله فال ت�صتكمل عملية التقييم اإال بعد حتقيقه وتك�ن مهمة 

�صكرتاريا ال�صندوق متابعة ذلك.

موازنة امل�صروع:

300.000 ثالثمائة األف دينار ويتم جتديدها �صن�يًا 

مدة امل�صروع: م�صتمر.

جهات االت�صال:

 www.irdf.gov.jovdlh :امل�قع االلكرتوين

مدير الربنامج / امل�صروع: رميا را�ص

هاتف:  5340401  فرعي )240( مبا�صر: 5342364  فاك�ص: 5343364

Rima@hcst.gov.jo :الربيد االلكرتوين
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ا�صم الربنامج/ امل�رشوع:  مركز تطوير االأعمال 

اهدافه:

اإن مركز تط�ير االأعمال ه� مركز اأردين غري ربحي ي�صاهم يف التنمية االقت�صادية من خالل ت�صميم 

وتنفيذ الربامج التنم�ية التي تهدف اإىل خلق فر�ص عمل لالأردنيني وبث روح الريادة وزيادة تناف�صية 

ال�صركات ال�صغرية واملت��صطة. كما يق�م املركز باإدارة العديد من م�صاريع التنمية االقت�صادية لعدد من 

اجلهات احلك�مية واجلهات املانحة.

ويعترب املركز اأحد امل�ؤ�ص�صات الرائدة يف جمال التنمية والتدريب ك�نه ي�صتهدف احتياجات ال�ص�ق 

وتط�ير اال�صرتاتيجيات والربامج اخلا�صة بتنمية االأفراد واملجتمعات بطرق مبتكرة والتي تق�م اأ�صا�صا 

على مرتكزات عّده، من اأبرزها م�صاعدة امل�ؤ�ص�صات لتعزيز قدراتها التناف�صية وتزويد االأفراد باملعرفة 

واملهارات الالزمة لتحقيق ذلك. كما يعمل على ال�صراكة مع م�ؤ�ص�صات القطاعني العام واخلا�ص، لتنمية 

االقت�صاد ال�طني ومتكني املجتمعات. كما يهدف اإىل حفز الطاقات لدى ال�صباب وتزويدهم بال�صل�كيات 

الريادية الالزمة مل�اجهة التحديات االقت�صادية يف املنطقة.

اليات العمل:

اخلا�صة  املتطلبات  وفق  االحتياجات  هذه  ل�صد  واملدربني  اال�صت�صاريني  وت�فري  االإحتياجات  • درا�صة 
بكل قطاع ح�صب القطاعات املختلفة.  

ومن  احت�صانها  ميكن  نا�صئة  �صركات  اإىل  حت�يلها  خالل  من  وتط�يرها  اخلالقة  االأفكار  رعاية   •
الدعم  اأو من خالل تقدمي  الب�صرية  امل�ارد  �ص�اء على �صعيد  للنم�  الالزمة  ثم تزويدها باخلدمات 

الفني يف املجاالت االإدارية واملالية والت�ص�يقية والت�صديرية.

اخلدمات املقدمة:

: يهدف الربنامج اىل بناء ال�صل�ك واملهارات الريادية الأ�صحاب امل�صاريع  الأردن  اإمربيتك  • برنامج 
ال�صغرية واملت��صطة  او اأ�صحاب االأفكار الريادية.   

املالية: ي�صعى برنامج اإىل تط�ير االإدارة  بامل�ؤ�س�سات  واملت��سطة  ال�سغرية  ال�سركات  ربط  •  برنامج 
املالية يف امل�ؤ�ص�صات ال�صغرية واملت��صطة احلجم، واإىل خلق لغة مالية م�صرتكة لتج�صري الفج�ة امل�ج�دة 
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العمليات  نتائج  م�صروع  قبل  من  املقدم  التدريبي  الربنامج  هذا  ويعتمد  والبن�ك.  امل�ؤ�ص�صات  هذه  بني 

املالية يف االأردن على نظام برجمي  )software( جديد ميّكن امل�ؤ�ص�صات ال�صغرية واملت��صطة احلجم 

من اإعداد بيانات/ق�ائم الدخل، وامليزانيات العامة، والن�صب املالية اخلا�صة بها.

حمتملني: يدار هذه الربنامج بالتعاون مع  هيئة االعمال اله�لندية، من خالل  مب�ستثمرين  • الربط 
بناء  وم�صاعدتهم يف  االأعمال  الأ�صحاب  ار�صادية  تقدمي خدمات  على  الطرفني  يعمل  الربنامج  هذا 

خطة عمل وربطهم مب�صتثمرين حمتملني.

والرياديني. واملت��سطة  ال�سغرية  لل�سركات  والت�جيه  • الإر�ساد 
لل�سباب: يخدم هذه الربنامج فئة ال�صباب الريادين لتعزيز مهاراتهم الريادية وم�صاعدتهم  • الريادة 

يف فتح م�صاريع خا�صة بهم وبناء خطة عمل وا�صحة.

ال�صباب  يزود  االأردنية  اجلامعات  من  التخرج  حديثي  وتدريب  ت�ظيف  برنامج  مهارات:  برنامج   •
التديبية  الدورات  من  حزمة  تقدمي  طرق  عن  العمل  �ص�ق  يف  للدخ�ل  الالزمة  االأ�صا�صية  باملهارات 

املقدمة من خرباء خمت�صني ومن ثم ربطهم ب�ص�ق العمل.

الت�ريد: نظام التعلم النم�ذجي الدارة �صال�صل الت�ريد وه� جمم�عة تدريبية عملية  �سال�سل  • اإدارة 
الدولية  والت�ريد  ال�صراء  عمليات  بادارة  القيام  على  امل�صارك  ت�صاعد  والتط�ير  التحديث  وم�صتمرة 

بفاعلية وت�صاعد ال�صركات من خمتلف القطاعات لل��ص�ل اىل التناف�صية. ُيقدم الربنامج اىل املدراء 

ادارة  املبيعات،  الت�صدير،  اال�صترياد،  وال�صراء،  الت�ريد  �صال�صل  ادارة  عن  امل�صئ�لني  وامل�ظفيني 

املخازن وغريهم ممن لديهم عالقة بعمليات ال�صراء والت�ريد.

�صروط احل�صول على الدعم:

ر�ص�م امل�صاركة يف خدمات مركز تط�ير االعمال مدع�مة بن�صبة ت�صل اىل  50% ح�صب الربنامج و�ص�طه 

اخلا�صة به.   

جهات االت�صال: 

 www.bdc.org.jo :امل�قع االلكرتوين

www.bdc.or.jo,www.maharat.org.jo,www.empretecbdc.org.jo
فاك�ص: 5865003 هاتف: 5865002  

ghijazi@bdc.org.jo :الربيد االلكرتوين
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ا�صم اجلهة:  �صندوق دعم البحث العلمي

وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

اهدافه:

• دعم البح�ث العلمية املقدمة من الباحثني االأردنيني .
• ت�صجيع امل�صاركة العلمية والبحثية يف م�ؤ�ص�صات التعليم العايل.

• ت�جيه الباحثني نح� البح�ث العلمية االأكرث فائدة لتلبية حاجات املجتمع االأردين.
العامة  وامل�ؤ�ص�صات  االأردنية  اجلامعات  ُتقدمها  التي  العلمي  البحث  مل�صروعات  املايل  الدعم  تقدمي   •

واخلا�صة ذات العالقة.

• َمنح الباحثني املتميزين يف م�ؤ�ص�صات التعليم العايل ج�ائز عّما يقدم�نه من بح�ث عليمة متميزة.
• دعم اإ�صدار املجالت العلمية االأردنية املتخ�ص�صة واملُحكمة .

• امل�صـــاهمة يف دعــم امل�ؤتـمــرات العلمية املُحّكــمة التي تعقــدها اجلــامعات االأردنيــة وامل�ؤ�ص�صــات ذات 
العالقة بالبحث العلمي داخل اململكة.

• االهتمام بحل امل�صكالت التي ت�اجهها امل�ؤ�ص�صات وال�صركات االأردنية يف تط�ير �صناعتها ومنتجاتها  
وخدمــاتها ومتكيــنها من حت�صني قدراتهــا التناف�صية، وذلــك بالتن�صيق مع اجلامعات االأردنية وهذه  

ال�صركات حلل هذه امل�صكالت.

• التعـــاون مع الهيئـات املحلية والعربيــة واملنظمــات العـــاملية والدوليــة يف جمــال دعـم البحـــث العلمي 
والتط�ير التقني.

تقديــم الدعم املــايل مبا يخدم ت�ظيــف العل�م واملعـارف  يف البحــث العلمي لتط�يــر التكن�ل�جيــا    •
على   الــقــادرة  االأعـــمــال  وحــــا�صـــنــات  البـــحــ�ث  مــراكـــز  التي   امل�صكــالت  حـــل  اإىل  وت�جيــهــهــا 

تطـــ�يــر االإبداع  وت�ص�يق نتائج البح�ث العلمية، مبا فيه بناء القدرات يف جمال حماية امللكية الفكرية  

وت�صجيل براءات االخرتاع.

• تقديـم الــدعــم املايل لبنــاء القـــدرات يف جماالت البحث العلمي املختلفة مبــــا يف ذلك املتعلق منهـــا 
بحماية امللكية الفكرية وت�صجيل براءات االخرتاع.

• امل�صاهمة يف مت�يل برامج البحث العلمي وامل�صروعات التي تنفذ مب�جب اتفاقيات تعاون علمي وتقني 
مع الدول واملنظمات الدولية وامل�ؤ�ص�صات العربية واالإ�صالمية واالأجنبية.

املنح   االأردنية وذلك من خالل تقدمي  اأكادمييًا يف اجلامعات  املتف�قني  الُعليا  الدرا�صات  دعم طلبة   •
الدرا�صية ودعم البح�ث التي يعمل�ن عليها على اأن يك�ن الطالب متفرغًا لذلك.
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اليات العمل:

الفرتة           االأوىل خالل  الدورة  تعقد  التقدم بطلبات دعم م�صروعات بحثية مرتني كل عام،  باب  يفتح   -

)1-31( كــان�ــــن ثـــاين، والــدورة الثـــانية تعقد خــالل الفــرتة )1-31( متــ�ز من كل عام. حيــث 

يقـــ�م الباحث الرئي�ص بتعبئة من�ذج  الطلب االأويل )Pre-Proposal( اإلكرتونيا ) Online( �صمن 

النم�ذج املعتمد لدى ال�صندوق.

للجان  العلمية وحت�يلها  املعرفة  االأولية وت�صنيفها ح�صب قطاعات  الطلبات  بتدقيق  ال�صندوق  - يق�م 

القطاعية املتخ�ص�صة.

- تق�م اللجـــان القطاعية بدرا�صة الطلبات االأولية ورفع ت��صيـــاتها اإىل املديـــر العـــام الذي يبلغ بدوره 

الباحثني الرئي�صيني بقرار اللجان القطاعية ب�صان الطلبات االأولية .

- تقدم الطلبات التف�صيلية )Detailed Proposals( للطلبات االأولية التي مت اإقرارها ح�صب النم�ذج 

املعتمد لهذه الغاية من خالل امل�ؤ�ص�صة التي يعمل بها الباحث الرئي�ص م�صف�عة بت��صية يبني   فيها 

مقدار ومدى م�صاهمتها فنيا وماليا يف م�صروع البحث.

لكــل طلب تف�صيــلي حيث   )CD(مــدمــج قــر�ص  الكرتونيــة على  ون�صــخــة  ن�صخــتني ورقيتني  ُتقـــدم   -

تق�م ادارة ال�صندوق بتدقيق الطلبات التف�صيلية  وحت�يلها اإىل روؤ�صاء اللجان القطاعية .

لهم  م�صه�د  متخ�ص�صني  مقيمني  خم�صة  باأ�صماء  قائمة  تف�صيلي  طلب  لكل  القطاعية  اللجان  ُتعد   -

اأو  و/  اململكة  داخــل  والبحثية  االأكـــادميية  واملراكز  امل�ؤ�ص�صـــات  يف  العاملني  من   العلمية  بالكفاءة 

خارجها يختار  املدير العام مقيمني اثنني منهم.

- بعد ورود تقـــارير املقيمني، تق�م اللجــان القطــاعية بتلخيـــ�ص نتـــائجهــا يف من�ذج خـــا�ص يت�صمن 

باإجراء   املعني  القطاعية  اللجنة  رئي�ص  يق�م  احلاجة،  اقت�صت  واإذا  باالأ�صباب،  معززة  ت��صياتها 

االت�صــاالت واملقابــالت الــالزمة مع البــاحث الرئي�ص الإجراء اأي تعديــالت اقرتحهــا  املقيــم�ن و/ 

اأو اللجنة القطاعية

العلمي  البحث  م�صروعات  بدعم  للمجل�ص  وتن�صب  القطاعية،  اللجان  ت��صيات  الفنية  اللجنة  تدر�ص   -

امل�صت�فية لل�صروط.

اخلدمات املقدمة:

• تقدمي الدعم املايل مل�صروعات البحث العلمي.

• منح طلبة الدرا�صات العليا املتف�قني اأكادمييًا.
• امل�صاهمة يف دعم امل�ؤمترات العلمية املتخ�ص�صة املحكمة.
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• ا�صدار ودعم املجالت العلمية املتخ�ص�صة املحكمة.
• منح الباحثني املتميزين ج�ائزًا على ما ينجزوه من بح�ث مميزة.

�صروط احل�صول على الدعم مل�صروعات البحث العلمي:

- اأن يك�ن الباحث الرئي�ص يعمل يف احدى م�ؤ�ص�صات الدولة االأردنية، واأن يك�ن �صمن الفريق البحثي 

باحث/باحثني اأردنيني.

- اأن يك�ن امل�صروع البحثي له اأهمية على امل�صت�ى ال�طني ويقع �صمن االأول�يات ال�طنية التي يعتمدها 

ال�صندوق.

اأن يجتاز امل�صروع احلد االأدنى للنجاح يف عالمات املقيمني )بنية ومك�نات م�صروع البحث، القيمة   -

العلمية، خطة العمل واجلدول الزمني، م�ازنة امل�صروع، م�ؤهالت الباحث الرئي�ص وقدرته على اجناز 

البحث(.

موازنة ال�صندوق:  متغرية

مدير عام ال�صندوق : االأ�صتاذ الدكت�ر ن�صري الرب�صي

جهات االت�صال:  مديرية ال�ص�ؤون الفنية/ �صندوق دعم البحث العلمي هاتف رقم 5331485

 www.srf.gov.jo :امل�قع االلكرتوين

فاك�ص: 5357924 هاتف:  5347671      

srf@srf.gov.jo :الربيد االلكرتوين
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م�رشوع الربط بني القطاع ال�صناعي واجلهات الداعمه

املربرات

هذه  ت�جيه  اىل  احلاجة  تربز  هنا  من  ال�صناعية،  امل�ؤ�ص�صات  دعم  على  تعمل  برامج  عدة  ي�جد 

امل�ؤ�ص�صات لال�صتفادة من تلك الربامج واىل ربط هذه امل�ؤ�ص�صات مع بع�صها بع�صا حلثها على التعاون 

الذي من �صاأنه اأن ي�صاعدها على حت�صني انتاجيتها وتكامل اعمالها وتلقيها للدعم واال�صتفادة منه.

االهداف املحددة

1. تعريف امل�ؤ�ص�صات وال�صركات ال�صناعية بالربامج الداعمه.

2.  ت�عية القطاع ال�صناعي باخلدمات املقدمة من قبل برامج الدعم واليات اال�صتفادة منها.

3.  تعظيم ا�صتفادة القطاع ال�صناعي من خدمات برامج الدعم من خالل ت�جيه برامج الدعم نح� 

القطاعات ذات االول�ية.

4. تفعيل التكامل ال�صناعي واخلدمي بني امل�ؤ�ص�صات ال�صناعية لتط�ير خدماتها وحت�صني قدرتها 

التناف�صية.
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نقاط االت�صال 

م. حممد نافع اخلالدي

رئي�ص ق�صم التفتي�ص والربامج الدولية

مديرية التنمية ال�صناعية / وزارة ال�صناعة والتجارة

m_khaldi@mit.gov.jo  :الربيد االلكرتوين

تلف�ن: 5629030 6 00962 فرعي 131

م. عبري رما�سنة

ق�صم التفتي�ص والربامج الدولية

مديرية التنمية ال�صناعية / وزارة ال�صناعة والتجارة

abeer.r@mit.gov.jo :الربيد االلكرتوين

تلف�ن: 5629030 6 00962 فرعي 145

م. عرين رحاحله

وحدة التنمية ال�صناعية

غرفة �صناعة االردن

areen.rhahleh@jci.org.jo :الربيد االلكرتوين

تلف�ن: 4642649 6 00962  فرعي 575


