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املقــدمـــــة
تتزايد يوما بعد يوم �أهمية التعاون بني امل�ؤ�س�سات ال�صناعية من جهة واجلهات الداعمه من جهة
اخرى ،ملا لهذا التعاون من دور كبري يف دعم م�سرية القطاع ال�صناعي وازالة �أية معوقات تواجهه،
ويرتتب على هذه االهمية �ضرورة بحث اال�ساليب والو�سائل التي متكن من توطيد وتو�سعة هذا التعاون
ليتواكب مع منو ان�شطة القطاع ال�صناعي وم�س�ؤولياته ومهامه التنموية.
وانطالقا من الدور الذي تقوم به وزارة ال�صناعة والتجارة بالتعاون مع غرفة �صناعة االردن املتمثل
بدعم وتطوير قطاع ال�صناعه يف االردن ،مت ت�صميم م�شروع خا�ص يتوىل مهمة معرفة احتياجات
امل�ؤ�س�سات ال�صناعية من جهة وا�ساليب ومنهجيات و�أليات تلبيتها من قبل اجلهات الداعمه من جهة
�أخرى اللقاء ال�ضوء على الركائز اال�سا�سية لطبيعة العالقة واالطار اخلا�ص بها وا�ساليب تنميتها
وتطويرها.
وي�أتي هذا الكتيب �ضمن جهود جلنة م�شروع الربط بني اجلهات الداعمه والقطاع ال�صناعي لتعريف
هذه امل�ؤ�س�سات ال�صناعية االردنية بالربامج الداعمه املختلفه املوجودة باالردن و�آليات اال�ستفادة من
خدماتها وذلك لتحقيق التكامل ال�صناعي وتطوير منتجات تلك ال�شركات لزيادة قدرتها التناف�سية على
ال�صعيدين املحلي واخلارجي.

فريق عمل م�شروع الربط

SMEs Donors Project Team

غـ ــرفـ ـ ـ ــة �صنـ ـ ــاعـ ـ ـ ـ ــة الأردن
ت�سعى الغرفة دوما اىل تطوير م�سرية التنمية
ال�صناعية الوطنية يف �سبيل النهو�ض بالقطاع
ال�صناعي والتوا�صل واال�ستمرار يف �سبيل
دعم ورعاية م�صالح امل�ؤ�س�سات ال�صغرية
واملتو�سطه وتعزيز القدرة التناف�سية
لل�صناعة االردنية وبالتايل تطوير املنتجات
وقدرات املنتجني االردنيني.
وعلى �صعيد اجلهات الداعمه للقطاع
ال�صناعي ف�إن غرفة �صناعة االردن وبالتعاون
مع هذه اجلهات ت�سعى دوما وبكل الطرق يف
الرتكيز على اخلدمات والربامج امل�ستقبلية
جلعل املنتجات االردنية مناف�سة ملثيالتها من
الدول املجاورة من خالل م�ساعدة ال�صناعة
االردنية يف االبداع واالبتكار وتطوير املنتجات
والعمل على دعم وبناء قدرات وحت�سني جودة
املنتجات ورفع م�ستويات االنتاجية وت�شجيع
اال�ستثمار.
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وزارة ال�صناعة والتجارة
عرفت وزارة ال�صناعة والتجارة عرب تاريخها الطويل ب�أ�سماء خمتلفة ،فقد �سميت بوزارة
التجارة ,و وزارة االقت�صاد والتجارة ،و وزارة االقت�صاد الوطني� ،إىل �أن ا�ستقرت منذ العام
 1975وحتى اليوم على م�سمى وزارة ال�صناعة والتجارة.
  وتتوىل الوزارة مبوجب قانونها رقم  18ل�سنة  1998تنظيم ال�صناعة من حيث النوع،
وت�صنيفها وت�سجيلها وفق نظام خا�ص واعداد الربامج والدرا�سات التي تعمل على تنمية
ال�صناعة وزيادة قدرتها التناف�سية ،كما تتوىل الوزارة تنظيم التجارة الداخلية واخلارجية
ومراقبتها واعداد الدرا�سات وعقد الإتفاقيات التي حتفظ م�صلحة الوطن واملواطن.
وتتوىل �أي�ض ًا درا�سة التكتالت والهيئات التجارية وال�صناعية العربية والدولية والتن�سيب
�إىل جمل�س الوزراء ب�ش�أن التعامل معها وجدوى الإن�ضمام �إليها مع بيان �آثارها على الإقت�صاد
الوطني.
الر�ؤيا:
تنطلق ر�ؤيتنا ال�شمولية يف وزارة ال�صناعة والتجارة من الدور املحوري للوزارة يف بناء
وتعزيز االقت�صاد الوطني لتح�سني معي�شة ورخاء املواطنني االردنيني وذلك من خالل تقدمي
خدمات ذات كفاءة وجودة عالية يف �إطار من ال�شراكة احلقيقية مع القطاع اخلا�ص.
الر�سالة:
امل�ساهمة بتحقيق تنمية اقت�صادية م�ستدامة من خالل:
• الإدارة الكف�ؤة والفاعلة لعالقات الأردن االقت�صادية والتجارية الثنائية والإقليمية
والدولية متعددة الأطراف.
• تطوير وتنفيذ ال�سيا�سات والت�شريعات والربامج الهادفة لتعزيز بيئة الأعمال واال�ستثمار
مبا يزيد من جاذبية الأردن االقت�صادية وي�ضمن احلماية حلقوق وم�صالح امل�ستهلكني
وقطاع االعمال.
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ا�سم الربنامج /امل�رشوع :برنامج دعم امل�ؤ�س�سات وتطوير ال�صادرات JUMPII

اهدافه:
ت�أ�س�س برنامج  JUMPIIللم�ساعدة يف تطوير القطاعات ال�صناعية وال�صناعات الزراعية الأردنية
بهدف تعزيز القدرات التناف�سية لل�شركات وامل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة يف القطاعات ال�صناعية
وال�صناعات الزراعية وا�ستحداث فر�ص حملية جديدة ومل�ساعدة ال�شركات الأردنية يف التو�سع نحو
الأ�سواق العاملية.
�آليات العمل:
يتم تقييم الطلبات املقدمة للح�صول على املنح من قبل جلنة تقييم متخ�ص�صة يف امل�ؤ�س�سة الأردنية
لتطوير امل�شاريع االقت�صادية وذلك على �أ�سا�س املعايري املحددة م�سبق ًا واملو�ضوعة لكل برنامج.
اخلدمات املقدمة:
فئات برنامج املنح:
 برنامج املنحة رقم  :1امل�شاركة يف البعثات التجارية واملنا�سبات والأحداث التجارية. برنامج املنحة رقم  :2دعم تطوير ال�صادرات مبا يف ذلك احل�صول على �شهادات اجلودة الالزمةلذلك
 برنامج املنحة رقم  :3اجلمعيات /االحتادات (النقابات) /املبادرات امل�شرتكة برنامج املنحة رقم  :4دعم امل�شاريع امليكروية احلرفية (ال�صغرية جد ًا) وال�شركات حديثة الإن�شاء برنامج املنحة رقم  :5تعزيز ودعم ال�شركات القائمة ال�صغرية واملتو�سطة�شروط احل�صول على الدعم:
يتعني على مقدمي الطلبات �أن تتوفر فيهم ال�شروط التالية:
 �شركة �صغرية �أو متو�سطة �أو جمعية تعمل �ضمن قطاعات ال�شركات ال�صناعية وال�صناعاتالزراعية.
 ذات كيان قانوين قائم يف الأردن (ال ينطبق على ال�شركات والأعمال احلديثة الإن�شاء يف برناجمياملنحة رقم )4
 م�سجلني يف وزارة ال�صناعة والتجارة (ال ينطبق على ال�شركات والأعمال حديثة الإن�شاء يف برنامجاملنحة رقم � )4أو �أي جهة معنية باجلمعيات واالحتادات  /النقابات)
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 عدد موظفيها  10كحد �أدنى �أو  250موظف كحد �أق�صى (عدد املوظفني  9كحد �أق�صى بالن�سبةلربنامج املنحة رقم )4
 ر�أ�س املال امل�سجل واملدفوع  10,000دينار �أردين على الأقل ( 5000دينار �أردين بالن�سبة لربنامجاملنحة رقم )4
 مملوكة من القطاع اخلا�ص بن�سبة %100 م�س�ؤولون مبا�شرة عن �إعداد و�إدارة امل�شروع املقرتح قائمني وم�سجلني منذ فرتة �سنتني على الأقل (ينطبق على برامج املنح  2و )5موازنة امل�شروع:
 8.75مليون يورو
مدة امل�شروع:
2014-2011
جهات االت�صال:
املوقع االلكرتوينwww.jedco.gov.jo :
مدير الربنامج  /امل�شروع :املدير التنفيذي للم�ؤ�س�سة الأردنية لتطوير امل�شاريع االقت�صادية
م .يعرب الق�ضاة
فاك�س962 6 5684568 :
هاتف962 6 5603507 :
الربيد االلكرتوينjedco_industry@jedco.gov.jo :
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ا�سم الربنامج /امل�رشوع :ال�صندوق الوطني لدعم امل�ؤ�س�سات (ناف�س)

�أهدافه:
• م�سـاعدة امل�ؤ�س�سات املتو�سطة وال�صغيــرة يف الأردن على تطويــر قدراتها ونظمها الإداريــة بهدف
رفع كفاءتها وزيادة قدراتها التناف�سية حملي ًا وعاملي ًا.
• م�ســاعــدة امل�شــاريع الريــادية وامل�شــاريع التي حتمل �أفـكــار ًا جـديــدة وامل�شــاريع حدي ـثـة الت�أ�سيـ�س
التي تعمل يف جمال ال�صناعة �أو اخلدمات.
�آليات العمل:
 تقوم �إدارة ال�صندوق باعتماد ال�شركات اال�ست�شارية امل�ؤهلة لتقدمي اخلدمات اال�ست�شارية والتدريب. ي�ستقبل ال�صندوق طلبات الدعم من م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص مبا�شرة ويعمل على تقييمهاوت�صنيفها.
 يقوم ال�صندوق بدرا�سة �أولويات التطوير للم�ؤ�س�سات املتقدمة بطلبات الدعم حتى يتم حتديد جمالاال�ست�شارات �أو التدريب.
 ي�ستقبل ال�صندوق عرو�ض اخلدمات اال�ست�شارية من ال�شركات اال�ست�شارية امل�ؤهلة التي تختارهام�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص.
 يقوم ال�صندوق بتقييم العرو�ض املقدمة و�إعداد العقود لدعم تنفيذ اخلدمات اال�ست�شاريةوالتدريبية.
 يتابع ال�صندوق تقدم �سري العمل ويجري تقييم ًا م�ستمر ًا لآثار اخلدمات على امل�ؤ�س�سات امل�ستفيدة. ميكن للم�ؤ�س�سات التي حتقق جناح ًا يف م�شروعاتها اال�ستفادة جمدد ًا من الدعم الذي يقدمهال�صندوق.
اخلدمات املقدمة:
• �أنظمة �إدارة اجلودة.
• �إدارة الإنتاج.
• تطوير الأنظمة الإدارية واملالية.
• درا�سات الت�سويق.
• درا�سات اجلدوى االقت�صادية.
• تطوير املوارد الب�شرية.
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• البيئة.
• درا�سات تدقيق املياه والطاقة.
• تطبيقات املعلوماتية والتجارة الإلكرتونية.
• �أي جماالت �أخرى تراها اللجنة الإ�شرافية لل�صندوق منا�سبة.
• برامج التدريب يف جميع املجاالت �أعاله.
�شروط احل�صول على الدعم:
امل�ؤ�س�سات املتو�سطة وال�صغرية الأردنية امل�سجلة لدى وزارة ال�صناعة والتجارة.
امل�ؤ�س�سات التي يبلغ عدد العاملني فيها من � 5إىل  100موظف.
امل�ؤ�س�سات التي تعمل �إما يف جمال ال�صناعة �أو اخلدمات ،وي�ستثنى القطاع التجاري من الدعم.
امل�ؤ�س�سات التي لها القدرة على التعامل مع اجلهات اال�ست�شارية .
امل�ؤ�س�سات التي لها القدرة على امل�ساهمة بجزء من كلفة العمل اال�ست�شاري.
موازنة امل�شروع :املبلغ غري حمدد
مدة امل�شروع.2013 – 2011 :
جهات االت�صال:
املوقع االلكرتوين www.nafes.org.jo :
مدير الربنامج  /امل�شروع :الآن�سة رميا را�س
هاتف 5331451:فرعي  222فاك�س5341307 :
الربيد االلكرتوين� rimas@nafes.org.jo :أو nafes@nafes.org.jo
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ا�سم الربنامج :الربنامج الوطني (دكتور لكل م�صنع)

�أهدافه:
• اال�ستفادة مــن الثـروة املعرف ـيــة واخل ـبـرات الكـامـنـة وغـ ـيـر امل�ستغــلة للأكــادمييني املتمـيــزيــن يف
اجلامعات الأردنية.
• تعزيز قدرات العاملني وخرباتهم يف جمال البحث العلمي التطبيقي والأكادميي من �أع�ضاء الهيئة
التدري�سية من خالل ممار�سة حل امل�شاكل عملي ًا ونقلها للطلبة والباحثني لتح�سني جودة املخرجات
التعليمية.
• ك�سر حاجز «الربج العاجي» والأ�سوار العالية التي تتهم بها امل�ؤ�س�سات الأكادميية.
• تطوير م�شاريع تنموية بعيدة املدى تعود بالنفع على الإقت�صاد الوطني من خالل الإ�ستغالل الأمثل
لقدرات القطاع ال�صناعي والأكادميي ب�شكل خا�ص.
• توفري فر�ص عمل للأيدي العاملة ورفع الكفاءات املهنية للمتدربني.
اليات العمل:
 تتقدم ال�شركة (امل�صنع) الراغبــة يف امل�شــاركة بالربنــامج بطلب م�شــاركة من اجلنة الوطنية�/إدارةالربنــامج ،اوميكن �أن تتم امل�شاركة من خالل تقدم ع�ضــو هيئة التدريــ�س بطلب لرغبته بزيـارة �شركة
معينة.
 يتم �إعالم �أع�ضاء الهيئة التدري�سية الراغبني بامل�شاركة برغبة ال�شركة يف امل�شاركة. يقــوم امل�شــارك بعـدة زيــارات لل�شـركة للوقــوف علـى طبيــعة رغبـة ال�شـركة بامل�شــاركة وتنفيـذ درا�سةت�شخي�صية لواقع ال�شركة وجمال العمل الذي يتم االتفاق عليه من قبل الطرفني.
 مع بــداية تنفيــذ الــدرا�سة يتــم و�ضــع خطــة عمــل للم�شروع املتفق عليه مع ال�شركة ،يحدد به بو�ضوحامل�شكلة ،والأهداف املرجو حتقيقها والزمن الالزم لذلك.
 يقــدم امل�ش ــارك يف الربنــامج ملديــر الربنــامج تقــريــر ًا عن تـطــور العمــل باملـ�شــروع خــالل الــزيــارةالتـي �سيقوم بها مدير الربنامج للوقوف على االجناز.
 يعــد امل�شارك تقرير ًا نهــائي ًا للم�شروع املنفذ يف امل�صنع  /ال�شركة مو�ضحا تنفيــذ خطة العمل ومــا مت�إجنازه يف ال�شركة.
 يعد امل�شارك �أي�ض ًا تقريرا ثاني ًا يو�ضح فيه امل�شروع اال�ستمراري املنوي تنفيذه مع ال�شركة. يعبىء كل من امل�شارك وال�شركة ا�ستبيان ًا خا�ص ًا به لتقييم الربنامج ومدى ا�ستفادة الطرفني منه. تر�سل التقارير اىل اللجنة الفنية املنبثقة عن اللجنة الوطنية والتي تكون مهمتها التحقق من قيامامل�شارك بالإلتزام بتنفيذ بنود امل�شروع املتفق عليها.
 يف حال عدم ا�ستيفاء التقارير لل�شروط املتفق عليها تعاد للم�شارك ال�ستكمالها ،ويعاد تقييم التقريرالذي يعترب �شرطا �أ�سا�سيا ل�صرف امل�ستحقات املالية اخلا�صة بامل�شارك.
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اخلدمات املقدمة:
�أكـــــادميـيــ ًا:
• ا�ستخدام املعارف وتطوير القدرات يف املجاالت العلمية والعملية.
• رفع درجة التثقيف والتع ّلم ونقل التكنولوجيا لدى امل�شارك.
• تطوير مهارات حل امل�شاكل لدى امل�شارك واخلربات العملية.
• تطوير مهارات االت�صال والعالقات العامة .
• زيادة الدخل.
• انعكا�س اخلربة املكت�سبة يف التدري�س.
• تعزيز قدرة اخلريجني للح�صول على مهارات �أف�ضل لأغرا�ض التوظيف.
• تطوير اخلربات العملية والذي ينعك�س �إيجابا على الطالب يف غرفة ال�صف.
�صــنـاعـــي ًا:
• تطوير املعارف لدى ال�شركة من خالل التطبيقات النظرية والعملية يف حل امل�شكالت.
• رفع درجة التثقيف والتع ّلم ونقل التكنولوجيا.
• تطوير مهارات حل امل�شاكل لدى ال�شركة ا�ستخدام البدائل يف حل امل�شاكل.
• تطوير مهارات االت�صال والعالقات العامة لدى املوظفني يف ال�شركة.
• زيادة ربح ال�شركة وتقليل نفقاتها من خالل التعرف �إىل �أحدث الأ�ساليب الهند�سية والعلمية.
• التعرف �إىل امل�شاكل غري الظاهرة.
• احل�صول على مورد ب�شري �إ�ضايف.
• حل بع�ض امل�شاكل التقنية والإدارية ال�صغرية.
مدة امل�شروع:
• م�شاريع مدتها ثالثة �أ�شهر تنفذ خالل الف�صل الدرا�سي ال�صيفي.
• م�شاريع (اال�ستمرارية) مدتها عام واحد.
جهات االت�صال :الدكتور يو�سف العبدالالت
املوقع االلكرتوينhttp://facultyforfactory.ju.edu.jo :
مدير الربنامج  :الدكتور يو�سف عبداحلليم العبدالالت
هاتف +962 6 5355000 :حتويلة 22721 ,22722:فاك�س+962 6 5300813 :
الربيد االلكرتوينfff@ju.edu.jo :
املوقع  :اجلامعة االردنية -عمان
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ا�سم الربنامج /امل�رشوع� :صندوق دعم البحث العلمي والتطوير يف ال�صناعة

– املجل�س االعلى للعلوم والتكنولوجيا

�أهدافه:
• دعم ال�صناعات الأردنية يف ا�ستثمار العلوم والتكنولوجيا مبا يحقق تطور ًا نوعي ًا من حيث عمليات
الإنتاج والإدارة ال�صنــاعية وجودة املنتجـات وتطويرها وحت�سني القدرات التناف�سية لل�صناعات
الأردنية.
• ت�شجيع ال�صناعات الأردنية على دعم البحث العلمي والتطوير واال�ستفادة من نتائجه.
• �إيجاد فر�ص مواتية للجامعات ومراكز البحث العلمي وال�شركات واملكاتب اال�ست�شارية لربط ن�شاطاتها
البحثية واال�ست�شارية باحتياجات قطاع ال�صناعة ب�شكل خا�ص وعملية التنمية ب�شكل عام.
• التعرف على امل�شكالت التي تواجهها ال�صناعات املختلفة و�إر�شادها �إىل كيفية حل هذه امل�شكالت.
�آلية العمل:
 يتم ا�ستالم طلبات الدعم من قبل مكتب ال�صندوق وت�سجيلها يف ديوان املجل�س الأعلى للعلوموالتكنولوجيا.
 عر�ض طلبات الدعم على اللجنة التنفيذية التي جتتمع ب�شكل دوري ومنتظم مرة كل �شهر ملتابعة�أعمال ال�صندوق.
 تقابل اللجنة التنفيذية الباحث الرئي�سي للم�شروع وممثل ال�شركة ال�صناعية ملناق�شة مقرتح امل�شروعاملقدم للدعم.
 يتم درا�سة نهــاية مقرتح امل�ش ــروع من قبل اللجنة التنفيــذية مع الأخذ بعني االعتبــار معايري تقديــمالدعم ومن ثم يتم �إعالم امل�ؤ�س�سة ال�صناعية والبحثية بالقرار من خالل كتب ر�سمية متهيد ًا لتوقيع
اتفاقية املنحة مع اجلهات امل�ستفيدة.
 بعد توقيع االتفاقية تتم عملية �صرف الدفعة الأوىل ( )%40من مبلغ الدعم علم ًا ب�أن الدفعة الثانيةوالثالثـة ت�صرف على �أ�ســا�س تقيـيــم تقــارير �سيــر العمـل التي تقــوم ب�إعــدادهــا ال�شركة ال�صناعية
واجلهة البحثية
اخلدمات املقدمة:
• تخ�ص�ص مــوارد ال�صندوق لالتفــاق على الن�شاطات البحثيــة والعلمية والتدريــبية التي ت�ســهم يف
زيادة تناف�سية ال�صناعات الأردنية وت�صديرها والتي ت�شمل على املجاالت التالية :
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 رفع جودة املنتجات ال�صناعية. زيادة كفاءة عملية الإنتاج ال�صناعية. تطوير التكنولوجيا العلمية. �أية جماالت �أخرى تراها جلنة الإدارة منا�سبة. تطوير املنتجات ال�صناعية�شروط احل�صول على الدعم:
 �أن تكون اجلهة امل�ستفيدة �شركة �أو م�ؤ�س�سة �صناعية م�سجلة وقائمة. �أن تكون ال�شركة �أو امل�ؤ�س�سة قد بد�أت بالإنتاج قبل عام واحد على الأقل. �أن يكون طلب الدعم معب�أ بالكامل ومرفق معه مقرتح امل�شروع املراد دعمه. �أن يتوافق املو�ضوع البحثي املراد دعمه من ال�صندوق مع �أولويات دعم ال�صندوق. �أن ال تكون ال�شركة  /امل�ؤ�س�سة املتقدمة بطلب الدعم قد ح�صلت على دعم من ال�صندوق لأكرث منمرتني خالل العام الواحد ،على �أن تكون قد نفذت امل�شروعني املدعومني بنجاح.
 �أن يتم تنفيذ امل�شروع بالتعاون مع جهة بحثية  /ا�ست�شارية. �أن تقدم اجلهة البحثية  /اال�ست�شارية تقرير ًا ت�شخي�صي ًا حول امل�شكلة املراد حلها ومقرتح ًا للحلول. �إذا كانت اجلهة املتقدمة بطلب الدعم �شركة م�ساهمة عامة فينبغي �أن تكون ال�شركة قد �أنفقت يف كلمن العانني ال�سابقني لطلب الدعم ما يعادل  %1من �أرباحها ال�صافية على ن�شاطات البحث العلمي
وتنمية املوارد الب�شرية مبوجب املادة  188من قانون ال�شركات رقم  22ل�سنة .1997
 �إذا مل يتحقق �أي من ال�شروط املذكورة �أعاله فال ت�ستكمل عملية التقييم �إال بعد حتقيقه وتكون مهمة�سكرتاريا ال�صندوق متابعة ذلك.
موازنة امل�شروع:
 300.000ثالثمائة �ألف دينار ويتم جتديدها �سنوياً
مدة امل�شروع :م�ستمر.
جهات االت�صال:
املوقع االلكرتوينwww.irdf.gov.jovdlh :
مدير الربنامج  /امل�شروع :رميا را�س
هاتف 5340401 :فرعي ( )240مبا�شر 5342364 :فاك�س5343364 :
الربيد االلكرتوينRima@hcst.gov.jo :
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ا�سم الربنامج /امل�رشوع :مركز تطوير الأعمال

اهدافه:
�إن مركز تطوير الأعمال هو مركز �أردين غري ربحي ي�ساهم يف التنمية االقت�صادية من خالل ت�صميم
وتنفيذ الربامج التنموية التي تهدف �إىل خلق فر�ص عمل للأردنيني وبث روح الريادة وزيادة تناف�سية
ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة .كما يقوم املركز ب�إدارة العديد من م�شاريع التنمية االقت�صادية لعدد من
اجلهات احلكومية واجلهات املانحة.
ويعترب املركز �أحد امل�ؤ�س�سات الرائدة يف جمال التنمية والتدريب كونه ي�ستهدف احتياجات ال�سوق
وتطوير اال�سرتاتيجيات والربامج اخلا�صة بتنمية الأفراد واملجتمعات بطرق مبتكرة والتي تقوم �أ�سا�سا
على مرتكزات عدّه ،من �أبرزها م�ساعدة امل�ؤ�س�سات لتعزيز قدراتها التناف�سية وتزويد الأفراد باملعرفة
واملهارات الالزمة لتحقيق ذلك .كما يعمل على ال�شراكة مع م�ؤ�س�سات القطاعني العام واخلا�ص ،لتنمية
االقت�صاد الوطني ومتكني املجتمعات .كما يهدف �إىل حفز الطاقات لدى ال�شباب وتزويدهم بال�سلوكيات
الريادية الالزمة ملواجهة التحديات االقت�صادية يف املنطقة.
اليات العمل:
• درا�سة الإحتياجات وتوفري اال�ست�شاريني واملدربني ل�سد هذه االحتياجات وفق املتطلبات اخلا�صة
بكل قطاع ح�سب القطاعات املختلفة.
• رعاية الأفكار اخلالقة وتطويرها من خالل حتويلها �إىل �شركات نا�شئة ميكن احت�ضانها ومن
ثم تزويدها باخلدمات الالزمة للنمو �سواء على �صعيد املوارد الب�شرية �أو من خالل تقدمي الدعم
الفني يف املجاالت الإدارية واملالية والت�سويقية والت�صديرية.
اخلدمات املقدمة:
• برنامج �إمربيتك الأردن  :يهدف الربنامج اىل بناء ال�سلوك واملهارات الريادية لأ�صحاب امل�شاريع
ال�صغرية واملتو�سطة او �أ�صحاب الأفكار الريادية.
• برنامج ربط ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة بامل�ؤ�س�سات املالية :ي�سعى برنامج �إىل تطوير الإدارة
املالية يف امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة احلجم ،و�إىل خلق لغة مالية م�شرتكة لتج�سري الفجوة املوجودة
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بني هذه امل�ؤ�س�سات والبنوك .ويعتمد هذا الربنامج التدريبي املقدم من قبل م�شروع نتائج العمليات
املالية يف الأردن على نظام برجمي ( )softwareجديد مي ّكن امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة احلجم
من �إعداد بيانات/قوائم الدخل ،وامليزانيات العامة ،والن�سب املالية اخلا�صة بها.
• الربط مب�ستثمرين حمتملني :يدار هذه الربنامج بالتعاون مع هيئة االعمال الهولندية ،من خالل
هذا الربنامج يعمل الطرفني على تقدمي خدمات ار�شادية لأ�صحاب الأعمال وم�ساعدتهم يف بناء
خطة عمل وربطهم مب�ستثمرين حمتملني.
• الإر�شاد والتوجيه لل�شركات ال�صغرية واملتو�سطة والرياديني.
• الريادة لل�شباب :يخدم هذه الربنامج فئة ال�شباب الريادين لتعزيز مهاراتهم الريادية وم�ساعدتهم
يف فتح م�شاريع خا�صة بهم وبناء خطة عمل وا�ضحة.
• برنامج مهارات :برنامج توظيف وتدريب حديثي التخرج من اجلامعات الأردنية يزود ال�شباب
باملهارات الأ�سا�سية الالزمة للدخول يف �سوق العمل عن طرق تقدمي حزمة من الدورات التديبية
املقدمة من خرباء خمت�صني ومن ثم ربطهم ب�سوق العمل.
• �إدارة �سال�سل التوريد :نظام التعلم النموذجي الدارة �سال�سل التوريد وهو جمموعة تدريبية عملية
وم�ستمرة التحديث والتطوير ت�ساعد امل�شارك على القيام بادارة عمليات ال�شراء والتوريد الدولية
بفاعلية وت�ساعد ال�شركات من خمتلف القطاعات للو�صول اىل التناف�سيةُ .يقدم الربنامج اىل املدراء
واملوظفيني امل�سئولني عن ادارة �سال�سل التوريد وال�شراء ،اال�سترياد ،الت�صدير ،املبيعات ،ادارة
املخازن وغريهم ممن لديهم عالقة بعمليات ال�شراء والتوريد.
�شروط احل�صول على الدعم:
ر�سوم امل�شاركة يف خدمات مركز تطوير االعمال مدعومة بن�سبة ت�صل اىل  %50ح�سب الربنامج و�شوطه
اخلا�صة به.
جهات االت�صال:
املوقع االلكرتوينwww.bdc.org.jo :
www.bdc.or.jo,www.maharat.org.jo,www.empretecbdc.org.jo

فاك�س5865003 :

		
هاتف5865002 :
الربيد االلكرتوينghijazi@bdc.org.jo :
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ا�سم اجلهة� :صندوق دعم البحث العلمي
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

اهدافه:
• دعم البحوث العلمية املقدمة من الباحثني الأردنيني .
• ت�شجيع امل�شاركة العلمية والبحثية يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل.
• توجيه الباحثني نحو البحوث العلمية الأكرث فائدة لتلبية حاجات املجتمع الأردين.
• تقدمي الدعم املايل مل�شروعات البحث العلمي التي تُقدمها اجلامعات الأردنية وامل�ؤ�س�سات العامة
واخلا�صة ذات العالقة.
• َمنح الباحثني املتميزين يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل جوائز ع ّما يقدمونه من بحوث عليمة متميزة.
• دعم �إ�صدار املجالت العلمية الأردنية املتخ�ص�صة واملُحكمة .
• امل�س ــاهمة يف دعــم امل�ؤتـمــرات العلمية املُح ّكــمة التي تعقــدها اجلــامعات الأردنيــة وامل�ؤ�س�ســات ذات
العالقة بالبحث العلمي داخل اململكة.
• االهتمام بحل امل�شكالت التي تواجهها امل�ؤ�س�سات وال�شركات الأردنية يف تطوير �صناعتها ومنتجاتها
وخدمــاتها ومتكيــنها من حت�سني قدراتهــا التناف�سية ،وذلــك بالتن�سيق مع اجلامعات الأردنية وهذه
ال�شركات حلل هذه امل�شكالت.
• التع ــاون مع الهيئـات املحلية والعربيــة واملنظمــات الع ــاملية والدوليــة يف جمــال دعـم البح ــث العلمي
والتطوير التقني.
• تقديــم الدعم املــايل مبا يخدم توظيــف العلوم واملعـارف يف البحــث العلمي لتطويــر التكنولوجيــا
وتوجي ـه ـهــا �إىل ح ــل امل�شكــالت التي مــراك ــز البـ ـحــوث وحـ ــا�ضـ ـنــات الأعـ ـمــال ال ـقــادرة على
تط ــويــر الإبداع وت�سويق نتائج البحوث العلمية ،مبا فيه بناء القدرات يف جمال حماية امللكية الفكرية
وت�سجيل براءات االخرتاع.
• تقديـم الــدعــم املايل لبنــاء الق ــدرات يف جماالت البحث العلمي املختلفة مبـ ــا يف ذلك املتعلق منه ــا
بحماية امللكية الفكرية وت�سجيل براءات االخرتاع.
• امل�ساهمة يف متويل برامج البحث العلمي وامل�شروعات التي تنفذ مبوجب اتفاقيات تعاون علمي وتقني
مع الدول واملنظمات الدولية وامل�ؤ�س�سات العربية والإ�سالمية والأجنبية.
• دعم طلبة الدرا�سات ال ُعليا املتفوقني �أكادميي ًا يف اجلامعات الأردنية وذلك من خالل تقدمي املنح
الدرا�سية ودعم البحوث التي يعملون عليها على �أن يكون الطالب متفرغ ًا لذلك.
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اليات العمل:
 يفتح باب التقدم بطلبات دعم م�شروعات بحثية مرتني كل عام ،تعقد الدورة الأوىل خالل الفرتة( )31-1كــانوـ ــن ث ــاين ،والــدورة الث ــانية تعقد خــالل الفــرتة ( )31-1متــوز من كل عام .حيــث
يق ــوم الباحث الرئي�س بتعبئة منوذج الطلب الأويل (� )Pre-Proposalإلكرتونيا ( � )Onlineضمن
النموذج املعتمد لدى ال�صندوق.
 يقوم ال�صندوق بتدقيق الطلبات الأولية وت�صنيفها ح�سب قطاعات املعرفة العلمية وحتويلها للجانالقطاعية املتخ�ص�صة.
 تقوم اللج ــان القطاعية بدرا�سة الطلبات الأولية ورفع تو�صي ــاتها �إىل املدي ــر الع ــام الذي يبلغ بدورهالباحثني الرئي�سيني بقرار اللجان القطاعية ب�شان الطلبات الأولية .
 تقدم الطلبات التف�صيلية ( )Detailed Proposalsللطلبات الأولية التي مت �إقرارها ح�سب النموذجاملعتمد لهذه الغاية من خالل امل�ؤ�س�سة التي يعمل بها الباحث الرئي�س م�شفوعة بتو�صية يبني فيها
مقدار ومدى م�ساهمتها فنيا وماليا يف م�شروع البحث.
 ُتق ــدم ن�سخــتني ورقيتني ون�س ـخــة الكرتونيــة على قــر�ص مــدمــج( )CDلكــل طلب تف�صيــلي حيثتقوم ادارة ال�صندوق بتدقيق الطلبات التف�صيلية وحتويلها �إىل ر�ؤ�ساء اللجان القطاعية .
 تُعد اللجان القطاعية لكل طلب تف�صيلي قائمة ب�أ�سماء خم�سة مقيمني متخ�ص�صني م�شهود لهمبالكفاءة العلمية من العاملني يف امل�ؤ�س�س ــات واملراكز الأك ــادميية والبحثية داخــل اململكة و� /أو
خارجها يختار املدير العام مقيمني اثنني منهم.
 بعد ورود تق ــارير املقيمني ،تقوم اللجــان القطــاعية بتلخي ــ�ص نت ــائجهــا يف منوذج خ ــا�ص يت�ضمنتو�صياتها معززة بالأ�سباب ،و�إذا اقت�ضت احلاجة ،يقوم رئي�س اللجنة القطاعية املعني ب�إجراء
االت�صــاالت واملقابــالت الــالزمة مع البــاحث الرئي�س لإجراء �أي تعديــالت اقرتحهــا املقيــمون و/
�أو اللجنة القطاعية
 تدر�س اللجنة الفنية تو�صيات اللجان القطاعية ،وتن�سب للمجل�س بدعم م�شروعات البحث العلميامل�ستوفية لل�شروط.
اخلدمات املقدمة:
• تقدمي الدعم املايل مل�شروعات البحث العلمي.
• منح طلبة الدرا�سات العليا املتفوقني �أكادميي ًا.
• امل�ساهمة 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 جوائز ًا على ما ينجزوه من بحوث مميزة.
�شروط احل�صول على الدعم مل�شروعات البحث العلمي:
 �أن يكون الباحث الرئي�س يعمل يف احدى م�ؤ�س�سات الدولة الأردنية ،و�أن يكون �ضمن الفريق البحثيباحث/باحثني �أردنيني.
 �أن يكون امل�شروع البحثي له �أهمية على امل�ستوى الوطني ويقع �ضمن الأولويات الوطنية التي يعتمدهاال�صندوق.
 �أن يجتاز امل�شروع احلد الأدنى للنجاح يف عالمات املقيمني (بنية ومكونات م�شروع البحث ،القيمةالعلمية ،خطة العمل واجلدول الزمني ،موازنة امل�شروع ،م�ؤهالت الباحث الرئي�س وقدرته على اجناز
البحث).
موازنة ال�صندوق :متغرية
مدير عام ال�صندوق  :الأ�ستاذ الدكتور ن�صري الرب�ضي
جهات االت�صال :مديرية ال�ش�ؤون الفنية� /صندوق دعم البحث العلمي هاتف رقم 5331485
املوقع االلكرتوينwww.srf.gov.jo :
فاك�س5357924 :
		
هاتف5347671 :
الربيد االلكرتوينsrf@srf.gov.jo :
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املربرات

م�رشوع الربط بني القطاع ال�صناعي واجلهات الداعمه

يوجد عدة برامج تعمل على دعم امل�ؤ�س�سات ال�صناعية ،من هنا تربز احلاجة اىل توجيه هذه
امل�ؤ�س�سات لال�ستفادة من تلك الربامج واىل ربط هذه امل�ؤ�س�سات مع بع�ضها بع�ضا حلثها على التعاون
الذي من �ش�أنه �أن ي�ساعدها على حت�سني انتاجيتها وتكامل اعمالها وتلقيها للدعم واال�ستفادة منه.
االهداف املحددة
 .1تعريف امل�ؤ�س�سات وال�شركات ال�صناعية بالربامج الداعمه.
 .2توعية القطاع ال�صناعي باخلدمات املقدمة من قبل برامج الدعم واليات اال�ستفادة منها.
 .3تعظيم ا�ستفادة القطاع ال�صناعي من خدمات برامج الدعم من خالل توجيه برامج الدعم نحو
القطاعات ذات االولوية.
 .4تفعيل التكامل ال�صناعي واخلدمي بني امل�ؤ�س�سات ال�صناعية لتطوير خدماتها وحت�سني قدرتها
التناف�سية.
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نقاط االت�صال

م .حممد نافع اخلالدي

رئي�س ق�سم التفتي�ش والربامج الدولية
مديرية التنمية ال�صناعية  /وزارة ال�صناعة والتجارة
الربيد االلكرتوينm_khaldi@mit.gov.jo :
تلفون 00962 6 5629030 :فرعي 131

م .عبري رما�ضنة

ق�سم التفتي�ش والربامج الدولية
مديرية التنمية ال�صناعية  /وزارة ال�صناعة والتجارة
الربيد االلكرتوينabeer.r@mit.gov.jo :
تلفون 00962 6 5629030 :فرعي 145

م .عرين رحاحله

وحدة التنمية ال�صناعية
غرفة �صناعة االردن
الربيد االلكرتوينareen.rhahleh@jci.org.jo :
تلفون 00962 6 4642649 :فرعي 575
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