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:أهداف البرنامج

نموتبمعداليتمتعالدوليهاالسواقفيمنافسصناعيقطاعخلقفيالمساهمه:البرنامجرؤيه

الميزانفيوالعجزوالصادراتالفرددخلومعدلاإلجماليالمحليالناتجعلىإيجابيا  ينعكسمماعالية

.2025األردنورؤيةاالقتصاديالتحفيزخطةلمستهدفاتوفقاالبطالةنسبةوتخفيضالتجاري

ن تشجيع التشبيك بيزيادة التنافسيةزيادة وتنويع الصادرات

الشركات

فتح أسواق جديدة

خفض العجز بالميزان 

التجاري
مواجهة التحديات حل مشكلة البطالة

االقتصادية

راتالتوسع باالستثما
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:مكونات الدعم المالي

الدعم المالي

.دينارالف40:المنحةسقف▪

كلفةاجماليمن%70عنتزيدال:التمويلنسبة▪

.المشروع

مجموعفيالمؤسسةمساهمةقيمةتزيدااليجب:مالحظة

وبنسبةدينار،الف20عنوالمعداتواللوازماألبنيةكلف

.االجماليةالمنحةقيمةمن%50عنتزيدالتمويل

الية الدفع

كدفعهالمنحةقيمةمن%80:األولىالدفعة▪

الشركةتقديممقابلاالتفاقيهتوقيععند"مسبقه"أولى

بنكيوشيكعدليةلكفالةالبرنامجمنالمستفيدة

.المنحةقيمةباجمالي

كدفعهالمنحةقيمةمن%20:(األخيرة)الثانيةالدفعة▪

طةانشجميعتنفيذمناالنتهاءعند"نهائيه"ثانيه

المالياالغالقاجراءاتمناالنتهاءوعندالمشروع

.المؤسسةقبلمنللمشروع
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:نبذة عن البرنامج

ناعيالصالقطاعفيالعاملةوالمتوسطةالصغيرةاألردنيةالشركات

التيللشركاتاالولويةاعطاءوسيتمعاليةمضافةقيمةتملكالتي

تكونالتيأوالسابقةالثالثالسنواتخاللبالتصديرتقملمالتي

منايخاللدينارألف200منأقل)محدودةالسنويةصادراتها

.(السابقةالثالثالسنوات

.جميع محافظات المملكه األردنية الهاشميه

.تفاقيهأال تقل عن ثالثة شهور وال تزيد عن سنه من تاريخ توقيع اال

:الفئات المستهدفه

:الموقع الجغرافي

المدة الزمنية الالزمة
:لتنفيذ البرنامج



:الية التقدم لالستفادة من البرنامج

التصديرتحفيزمخيممنلالستفادةالتقدماألولىالمرحلة
(Export Catalyst Camp):

المعرفةرلنشالتاليةالمواضيعفيالتدريبيةالدوراتاعطاءخاللهمنسيتم

:التصديريةبالمواضيع

Export)للتصديرومنتجهاالشركةلجاهزيةالذاتيالتقييم•
Readiness Self-Assessment).

.الدوليةباألسواقالتصديريةالفرصتحديد•

الشحن،قوثائالتسعير،والليبل،التغليفمتطلبات:بمواضيعالمعرفة•

HS)للمنتجاتالجمركيالرمز،(Incoterms)الدوليةالتجارةشروط
Code)،المنشأقواعد(Rules of Origin)،التعرفةالمضافة،القيمة

.وغيرهاوالشحنللمنتجات،الفنيةاالعتمادات،(Tariff)الجمركية

المنشأواعدقتبسيطكاتفاقيةالدوليةالتجاريةاالتفاقياتمناالستفادة•

.االوروبياالتحادمع

الماليةالدفعاتوادارةالداعمة،الجهاتالتأمينات،:الصادراتتمويل•

.الدوليينالمشترينقبلمن

ولةالجمنلالستفادةالتقدمطلبتعبئةوكيفيةالتصديرخطةاعدد•

.الطلباتاستقبالمنالثانية

فادةلالستالطلباتتقديمالثانيةالمرحلة
:البرنامجمنحةمن

40بسقفمنحشكلعلىالماليالدعمتقديم
من%70تمويلوبنسبةللشركةدينارألف

.المشروعكلفةاجمالي
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:أنواع األنشطة

 Capacity–بناء القدرات االنتاجية 
Buildings

Capability Buildings–بناء القدرات االدارية

.واألجهزهوالمعداتالماكنات▪

.المحوسبهواألنظمهالكمبيوترمعدات▪

اتبالمك:المصدربلدفيالمواقعاستئجار▪

المستودعاتالتوزيع،مراكزالتمثيلية،

.وغيرها

الجديدةللمنتجاتاألوليةالنماذج▪

Prototypes.

.وغيرها▪

.والليبلالتغليفموادوتصميمكالبروشورات،:الدعائيةالمواد▪

Exportوالتوجيهاالرشادكالتدريب،:االستشاريةالخدمات▪ Coaching،

B2Bالثنائيةاللقاءاتوتنظيمالسوقيه،الدراسات Meetings.

.التصديريةالدولفيالمنتجاتتسجيل▪

الماليالدعمتقديم)كالمعارضالدوليةالتجاريةبالنشاطاتالمشاركة▪

.(العيناتوشحنالجناحوتجهيزلحجز

.مستهدفةتصديريةدولة/كغم150بسقفالعيناتشحن▪

.األولىالتصديرطلبيةلتغطيةالتأمينورسومالشحنمصاريف▪

.المستهدفةالتصديريةباالسواقالتعريفيةالورشاتتنظيم▪

.االلكترونيةالحمالتوتنظيمااللكترونيةالمتاجرانشاء▪

.الفنيةالشهاداتعلىالحصول▪

.المستهدفةالتصديربلدانفيالشركةمنتجلتسويقالسفر▪
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:التكاليف غير المؤهلة

.المنحةعقدتوقيعقبلمتكبدةتكاليفأية

.التعاقدفترةانتهاءبعدمتكبدةتكاليفأية

.العمالتتصريفخسائر

بالجماركالخاصهالحكوميهوالرسومالضرائب

.فقطوالطوابع

.الرواتب

تصنيعفيالمستخدمةالموادباستثناءاألوليةالموادكلف

.األوليةالمنتجات

ةمنحبإدارةالخاصةاالستشاراتورسوموالسياراتالمفروشات

.البرنامج

.والمركباتوالمبانياألراضيمشتريات

.مصاريف المواد الدعائية كاالقالم، والمجات، واألجندات وغيرها

فوائدأومحتملةمستقبليةالتزاماتأوخسائرمخصصات

.مستحقة

رنامجبأوبمشروعتغطيتهاوتمتالمستفيدعنهاأعلنتكاليف

.آخرعمل



يتم استثناء الطلبات التي ال تحقق شروط األهلية التالية: شروط األهلية

.العامةالمساهمةشركاتمنتكونواالوالتموينوالتجارةالصناعةوزارةلدىومسجلةصناعيةالشركةتكونأن•

200عندتزيال)محدودةالسنويةصادراتهاالتيأومطلقابالتصديرتقملمالتيللشركاتاألولويةاعطاءسيتم:مالحظة
.السابقةالثالثالسنواتمنأيخالل(دينارألف

.2019العامخاللدينار(مليون3–ألف200)بيناالجماليةمبيعاتهاالتيللشركاتاالولويةاعطاءسيتم:مالحظة

(Export Catalyst Camp)التقدم لالستفادة من مخيم تحفيز التصدير : المرحلة األولى( أ

ولىاألالجولتينخاللالتصديرأجلمنالصناعيةالشركاتدعمبرنامجمنباالستفادةقامتقدالشركةتكونأال•
.والثانية

.الطلبتقديمموعدقبلسنتينعنالشركةعمريقلأال•

.%100بنسبةالخاصالقطاعمنمملوكةالشركةتكونأن•

المحليةللقيمةوالتجارةالصناعةوزارةالحتسابوفقا%35عنالرئيسيةالشركةلمنتجاتالمضافةالقيمةتقلاال•
.مسبقابالتصديرتقملمالتيللشركاتالمضافة

الضمانكشوفاتوحسبالطلبتقديمموعدقبلموظف250عنيزيدوالموظفين5عنالموظفينعدديقلأال•
.االجتماعي

.سنتينآلخرالماليةالقوائمحسبوغيرهاوالسيولةالربحيةحيثمنالمناسبةالماليةالمالءمةالشركةلدىيكونأن•

.يةوالكيماوواألغذيةوالتجميليةالدوائيةللقطاعاتاألردنيةوالدواءالغذاءمؤسسةلدىمسجلةالشركةتكونأن•



منلالستفادةااللكترونيالطلببتعبئةقامتالتيللشركاتطلبهاسيتم:المطلوبةالوثائق

اييرلمعوفقاتقييمهاحسبالتدريبيةالدوراتلحضورالمؤهلةالشركاتضمنمنوكانتالبرنامج

.األهليةشروط

وعدد النسخنوع الوثيقةنوع

الكترونيةنسخة+ورقيةنسخثالث بالتوقيعنوالمفوضيالتأسيستاريختوضحوالتجارةالصناعةوزارةلدىالشركةتسجيلشهادة
.الشركةعن

الكترونيةنسخة+ورقيةنسخثالث .المفعولساريةمهنرخصة

الكترونيةنسخة+ورقيةنسخثالث باستثناء)ابتصديرهالشركةقامتالتيالثالثالرئيسيةللمنتجاتالجمركيالبيانعننسخة
.(مسبقابالتصديرتقملمالتيالشركات

الكترونيةنسخة+ورقيةنسخثالث ذيةواألغوالتجميليةالدوائيةللقطاعاتاألردنيةوالدواءالغذاءمؤسسةلدىالتسجيلشهادة
.والكيماوية

الكترونيةنسخة+ورقيةنسخثالث .(ديالنقالتدفقوقائمةالمراجعة،ميزانالدخل،قائمة)سنتينالخرالمدققةالماليةالقوائم

الكترونيةنسخة+ورقيةنسخثالث تقومالتيثالثالالرئيسيةبالمنتجاتالخاصةالبروشوراتالىباالضافةالشركةعنبروفايل
.حاليابتصنيعهاالشركة

رونيةالكتنسخة+ورقيتيننسختين+أصل ناعةالصوزارةقبلمنالثالثالرئيسيةللمنتجاتالمضافةالمحليةالقيمةاحتسابنموذج
.مسبقابالتصديرتقملمالتيللشركاتوالتجارة

رونيةالكتنسخة+ورقيتيننسختين+أصل ثالثالالرئيسيةللمنتجاتالجمركيةالجمركيةبالرموزاألردنيةالجماركدائرةمناشعار
.مسبقابالتصديرتقملمالتيللشركات

رونيةالكتنسخة+ورقيتيننسختين+أصل .االجتماعيالضمانكشف

رونيةالكتنسخة+ورقيتيننسختين+أصل .مصدقبنكيحسابكشف



(:مواعيد تقريبية)الجدول الزمني للبرنامج 

استقبال الطلبات الكترونيا على الموقع االلكتروني
للمؤسسة

استالم الوثائق المطلوبة للتحقق من شروط 
األهلية

شركة وفقا 60التحقق االداري لـ أعلى 
لنتائج التقييم

المشاركة بالدورات التدريبية 

.شركة60بمواضيع التصدير لـ 

ة استقبال طلبات المرحلة الثاني
من البرنامج لالستفادة من المنح

التقييم الفني 
ةوالزيارات الميداني

30اختيار 
شركة

اعالن 
النتائج

الموعد النهائي الستقبال الطلبات

22/03

التحقق االداري خالل الفترة

29/03–2/04

الدورات التدريبية خالل الفترة

5/04–16/04

حلة الموعد النهائي الستقبال طلبات المر

7/05الثانية من البرنامج 

الل التقييم الفني والزيارات الميدانية خ

9/07–10/05الفترة 

مراجعة موازنات المشاريع واعداد 

23/07–12/07االتفاقيات خالل الفترة 

اعالن نتائج التقييم وتوقيع االتفاقيات 

30/07

الموعد النهائي الستالم الوثائق

26/03
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:  الرابط االلكتروني للبرنامج



:  أقسام الطلب االلكتروني للبرنامج

1



: البيانات العامة للشركة–القسم األول 



:  أقسام الطلب االلكتروني للبرنامج

2



: الوضع المالي للشركة–القسم الثاني 



:  أقسام الطلب االلكتروني للبرنامج

3



: المنتجات الرئيسية للشركة–القسم الثالث 



:  أقسام الطلب االلكتروني للبرنامج

4



: البيانات التشغيلية للشركة–القسم الرابع 



:معايير التقييم االلكتروني لطلبات البرنامج

تحليل الوضع المالي 
.للشركة

عالمة50

ية تحليل المنتجات الرئيس
.الثالث للشركة

عالمة20

لية تحليل البيانات التشغي
.على مستوى الشركة

عالمة30

عالمة100: المجموع الكلي لنتيجة الطلب االلكتروني

للطلبالكليةيمالتقيلنتيجةوفقا(لألسفلاألعلىمن)تنازلياالطلباتترتيبسيتمحيتللنتائج،نجاحعالمةيوجدال•

.االلكتروني

تعبئةمناالنتهاءبعد(للتقييمالكليةوالنتيجةالطلب،تقديمموعدالطلب،رقم)يوضحمباشراشعارعلىالطلبمقدميحصل•
.االلكترونيالطلب



:مراحل تقييم البرنامج

الزيارات الميدانية 
للمرحلة الثانية

من العالمة الكلية% 40

التقييم الفني لطلبات
المرحلة الثانية

من العالمة الكلية% 40

نتيجة تقييم الطلب 
االلكتروني

من العالمة الكلية% 20

عالمة100: المجموع الكلي لنتائج التقييم




