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الرؤيـــة

المساهمه في خلق قطاع خدمي منافس في االسواق 
عاليةالدوليه يتمتع بمعدالت نمو 

الهدف االستراتيجي

القيمةزيادةخاللمناالردنياالقتصادتنمية

وتعظيممستدامةعملفرصوخلقالمضافة

الخدماتلقطاعاألردنيهالخدميهالصادرات

فعورالتجاريبالميزانالعجزخفضفيوالمساهمه

واالنتاجيهاالداريهالخدميهالشركاتقدرات
.الخارجيةاالسواقالىوالوصول



:أهداف البرنامج

ن تشجيع التشبيك بيزيادة التنافسيةزيادة وتنويع الصادرات

الشركات

فتح أسواق جديدة

خفض العجز بالميزان 

التجاري
مواجهة التحديات حل مشكلة البطالة

االقتصادية



الفئات 
والقطاعات
المستهدفه

ذاتالحجمومتوسطةوالصغيرةالميكرويةالشركات

فييرالتصدمنتمكنتوالتيالعاليهالتصديريهالجاهزيه

2019-2018-2017السابقهسنواتالثالثمنسنهأي

:التاليهالقطاعاتفي
والضيافهالسياحة قطاع 

يبقطاع االستشارات االداريه  والماليه والقانونيه والتدر

قطاع الرعايه الصحيه والسياحه العالجيه

 Energy Efficiency ,Renewable" قطاع الطاقه 
Energy

قطاع الخدمات الهندسيه والمعماريه

قطاع تكنولوجيا المعلومات 



رمبررات اختيا
القطاعات

والضيافهالسياحة قطاع 

.  من ناتج الدخل القومي%18.7يشكل قطاع السياحة ما نسبته •

4,565,000وصل الى  2017عدد السياح الذين دخلوا األردن عام •

سائح

مليار دينار أردني  3.666: 2017الصادرات للقطاع  بلغ عام •

"من قيمة الصادرات األردنيه% 37"

80500: عدد العماله في القطاع •



يبقطاع االستشارات االداريه  والماليه والقانونيه والتدر

متمكنهبشريهعناصروتضممتخصصهشركة300منأكثريضم•

العربيالعالمالىخدماتهاوتصدراالستشاريالعملمن

250معدلهمااالستشاريةالخدماتقطاععلىالعالميالطلبسجل•

فيدوالرمليون520منها،2011-2008الفترةخاللدوالرمليار

.األوسطالشرقمنطقة

رقالشمنطقةفيالدولأهممنوالعراقوتركياولبنانمصرتعتبر•

والمحاسبيةالقانونيةاالستشاراتلخدماتالمستوردةاألوسط

.”العامةوالعالقاتواإلدارية

اقليمياالخدماتتقديمفياألبرزهماألردنيونالمستشارون•

رمبررات اختيا
القطاعات



العالجيهالرعايه الصحيه والسياحه قطاع 

المحليالناتجمن%5نسبتهماالصحيهالرعايهقطاعيشكل•

االجمالي

لوفرةوالعالمياالقليميالمستوىعلىللقطاعمرموقهسمعه•

يفاالستثمارمعدلوارتفاعالعاليهالمؤهالتذوياألطباءوكفاءة

الصحيهللرعايهالتحتيهالبنيه

موظف55,000الصحيهالرعايهقطاعيشغل•

فادةلالستالعالمأنحاءمختلفمنمرضىسنويااالردنيستضيف•

لىاالمرضىعدديصلحيثاالستشفائيةوالعالجيةمميزاتهمن

السياحةعنالناتجالدخلإجماليتجاوزكما،سنويا250000

سنويا  دوالرالمليارالعالجية

رمبررات اختيا
القطاعات



 Energy Efficiency" الطاقه قطاع 

,Renewable Energy

موظف12,913:الطاقةقطاعفيالعاملينالموظفينعدد•

الطاقهكفاءةوخدماتوالتدقيقالتدريبمناألردنصادرات•

اردنيدينارمليون7,281,011بلغت

هللطاقالهندسيهواالستشاراتالدراسات"مناألردنصادرات•

دينار65,529,097بلغتالتركيبخدماتفيهابماالمتجددة

أردني

رمبررات اختيا
القطاعات



الهندسي والمعمارينظم المعلومات والقطاع  قطاع 

2025االردنبوثيقةالرئيسيهالقطاعاتضمنالقطاعاتهذهادراج

معاتماشيوبالتالياالقتصاديالتحفيزخطةضمنأيضاوادراجها

.الحكوميهاألولويات

وابراداتGDPمن%4نسبتهبماالمعلوماتنظمقطاعيساهم

منأكثرويوظفسنويدوالرمليون682الىتصلسنويه

يعتبر"والنساءللشبابالوظائفهذهمن%29،عامل16000

Womenوالنساءللشبابمشغلأكبرالقطاعهذا &Youthكما

.لالستثمارالمؤهلةالقطاعاتمنيعتبر

رمبررات اختيا
القطاعات



الهندسي والمعماريقطاع نظم المعلومات والقطاع  

دوله31منأكثرالىوالمعماريهالهندسيهالخدماتقطاعيصدر

عامل8000حواليويوظفدوالرمليون170بحوالي

الهندسيهاالستشاراتمثلوعولمتهاالرقميهالخدماتاتساع

نتاالنترعبروتداولهاالهندسيهوالتصاميمالتدريبيةوالدورات

.يعتبر من القطاعات المؤهلة لالستثمار كما 
هذينفيوالمؤهلالمتخصصاالردنيالبشريالكادروجود

القطاعين

رمبررات اختيا
القطاعات
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:نبذة عن البرنامج

المؤهله اداريا وفنياالطلبات 

.دينارالف25:للشركةالمنحةسقف▪

من%50عنتزيدال:التمويلنسبة▪

.المشروعكلفةاجمالي

مساهمةقيمةتزيدالأنيجب:1#مالحظة

واالجهزهالمعداتكلفمجموعفيالمؤسسة

وبنسبةدينار،الف15عنالمحوسبهواألنظمه

المنحةقيمةمن%60عنتزيدالتمويل

.االجمالية

:مكونات الدعم المالي 
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:نبذة عن البرنامج

.جميع محافظات المملكه األردنية الهاشميه

وقيع تقل عن ثالثة شهور وال تزيد عن سنه من تاريخ تأن ال 
.االتفاقيه

:الموقع الجغرافي

المدة الزمنية الالزمة
:لتنفيذ البرنامج

:الية الدفع

عتوقيعند"مسبقه"أولىكدفعهالمنحةقيمةمن80%▪

.االتفاقيه

هاءاالنتعند"نهائيه"ثانيهكدفعهالمنحةقيمةمن20%▪

مناالنتهاءوعندالمشروعانشطةجميعتنفيذمن

.للمشروعالمالياالغالقالجراءاتالمؤسسه
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:أنواع األنشطة

Capability Buildings–بناء القدرات االداريةCapacity Buildings–بناء القدرات االنتاجية 

.واألجهزهوالمعداتالبرمجيات▪

.المحوسبهواألنظمهالكمبيوترمعدات▪

مثالليةالتمثيالمكاتب:المصدربلدفيالمواقعاستئجار▪

.Prototypesالجديدةللمنتجاتاألوليةالنماذجنماذج▪

.وغيرها▪

.وغيرهاكالبروشورات:الدعائيةالمواد▪

Exportوالتوجيهاالرشادكالتدريب،:االستشاريةالخدمات▪

Coaching،يةالثنائاللقاءاتوتنظيمالسوقيه،الدراسات

B2B Meetings.

.تهدفةالمسالتصديريةباالسواقالتعريفيةالورشاتتنظيم▪

.االلكترونيةوالمواقعااللكترونيةالمتاجرانشاء▪

.الفنيةالشهاداتعلىالحصول▪

Marketing)االعالنيةالحمالتتنظيم▪ Campaigns)

.ستهدفةالمالتصديربلدانفيالشركةمنتجلتسويقالسفر▪
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:التكاليف غير المؤهلة

.المنحةعقدتوقيعقبلمتكبدةتكاليفأية

.التعاقدفترةانتهاءبعدمتكبدةتكاليفأية

.العمالتتصريفخسائر

والطوابعبالجماركالخاصهالحكوميهوالرسومالضرائب

.فقط

.بالمعارضالمشاركةكلف

.الرواتب

فيالمستخدمةالموادباستثناءاألوليةالموادكلف

.األوليةالمنتجاتتصنيع

الخاصةاالستشاراتورسوموالسياراتالمفروشات

.البرنامجمنحةبإدارة

.والمركباتوالمبانياألراضيمشتريات

مصاريف المواد الدعائية كاالقالم، والمجات، واألجندات

.وغيرها

.محتملةمستقبليةالتزاماتأوخسائرمخصصات

.مستحقةفوائد

روعبمشتغطيتهاوتمتالمستفيدعنهاأعلنتكاليف

.آخرعملبرنامجأو
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:شروط األهلية

:ه  التاليه الخدمياتالقطاعشركة تعمل في 1.

السياحة والضيافه قطاع •

االستشارات االداريه  والماليه والقانونيه والتدريبقطاع •

قطاع الرعايه الصحيه والسياحه العالجيه•

Energy Efficiency ,Renewable Energy" قطاع الطاقه •
قطاع الخدمات الهندسيه والمعماريه•

قطاع تكنولوجيا المعلومات •

موعدعندسنتينعنعمرهايقلوال%100بنسبةالخاصالقطاعمنمملوكةالشركةتكونأن.2

.الطلبتقديم

.المفعولساريةمهنرخصةعلىحاصلةالشركةتكونأن.3

الضمانكشوفاتحسبوالطلبتقديمموعدعندأقصىكحد250عنالموظفينعدديزيدالنأ.4

.االجتماعي

(2019-2018-2017)السابقةالثالثالسنواتمنايخاللالتصديرفيالسابقةالخبرهامتالكها.5

.الكترونيلموقعالشركةامتالك.6

القوائملتحليعلىبناءلالستثمارالكليهالكلفهمنحصتهالتغطيةماليهقدرهالشركةلدىتكونأن.7

البنكنممصدقحسابكشفالىباالضافة(النقديالتدفققائمة،المراجعه،ميزانالدخلقائمة)الماليه
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:تابع/ شروط األهلية

الطلبنموذجفيللشركةدينار25,000المطلوبةالمنحةسقفتتجازوأن✓

.المشروعبموازنةالخاصوالملحق

كلفةاجماليمن%50المؤسسةمنالمطلوبةالتمويلنسبةتتجاوزأن✓

.المشروعبموازنةالخاصوالملحقالطلبنموذجفيالمشروع

.شهر(12–3)بينالمشروعتنفيذفترةتكونأال✓

.لالستالمالمحددالنهائيالموعدبعدالطلباتاستالميتمأن✓

نحة،الممناالستفادةطلبلتقديمالمعتمدالنموذجباستخدامااللتزامعدم✓

.االنجليزيهباللغهمطبوعةالكتابةتكونوأن

:التاليهاستثناء الطلبات يتم ( ب
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:الوثائق المطلوبة

أصل)/المشروعموازنةملحق+الثانيهللجولةالمعتمدالمنحةمنلالستفادةالتقدمطلب

.مختوممغلففي(الكترونيةنسخة+ورقيتيننسختين+

يسالتأستاريختوضحوالتجارةالصناعةوزارةلدىالشركةتسجيلشهادةعننسخة

.الشركهعنبالتوقيعوالمفوضين

.المفعولساريةمهنرخصةعننسخة

االجتماعيالضمانكشف

قائمة)2018و2017للألعوامالماليةالقوائمعنخارجيمدققمنمدققهنسخة

.2019للعامالمراجعهوميزان(النقديالتدفقالمراجعة،وقائمةميزانالدخل،

.مصدقبنكيحسابكشف

-2018-2017االخيرهسنواتالثالثمنسنهايخاللبالتصديرالشركهقياماثبات

2019المراجعهوميزان2018و2017لألعوامالمدققهالميزانياتخاللمن"2019

"مختومهقبضوسنداتبفواتيرعنهايستعاضأو



موازنة 
المشروع

مفهوم معنى موازنة المشروع

:مثال

50,000:بالدينار األردني إجمالي كلفة ميزانية المشروع التقديرية والمؤهلة 

 :25,000المنحة المطلوبة للتمويلقيمة 

 : %50النسبة المئوية لقيمة المنحة المطلوبة

يرفض الطلب مباشرة إذا تجاوز مقدار المنحة المطلوبة السقف األعلى : مالحظة هامة

المحددةالمحدد أو تجاوزت النسبة المطلوبة النسبة 



موازنة المشروع

موازنة منحة واألخطاء الشائعة: مثال

ة إجمالي كلفة ميزانية المشروع التقديري
والمؤهلة بالدينار 

قيمة المنحة المطلوبة للتمويل بالدينار النسبة المئوية لقيمة المنحة 
المطلوبة%

”مقبول”   50,000 25,000 50%

“مقبول”  100,000 25,000 25%

”مرفوض”  150,000 75000 50%

“مرفوض” 40,000 25,000 62  %



موازنة 
المشروع

:يليمامراعاةيرجىالمشروعموازنةإعدادكعند

(100%)قيمتهإجماليتغطيسوفالموازنةبنودمنبندأيقيمةأن✓
.المنحةمنالممولةالمساهمةقيمةفقطوليس

الموازنةبنودمنبندكلعلىمطبقةتكونسوفالتمويلنسبةأن✓

غيرتكاليفإدراجوتجنبمقبولةالموازنةفيالمطلوبةالتكاليفتكونأن✓
.(والفوائدالجاهزةوالمبانياالراضيوشراءوالديونالرواتبمثل)مقبولة

.المشروعلتنفيذفقطالضروريةالمصاريفإدراج✓

نوعالواحدة،الوحدةتكلفةوبيانوواقعيةمنطقيةتكاليفوضعمراعاة✓
الوحداتعددالوحدة،

الموازنةفيالرئيسيةالتكلفةبنودمنبندأيحذفعدم✓

وع،المشرطلبفيالواردةاألنشطةمعمتوافقةالمذكورةالتكاليفتكونأن✓
.المطلوبةاألنشطةحسبالمشروعمنالمرجوةالنتيجةتبرربحيث
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:”أملحق “البرنامج تفاصيل طلب التقدم لالستفادة من 



:”بملحق “تفاصيل طلب التقدم لالستفادة من البرنامج 
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:تفاصيل طلب التقدم لالستفادة من البرنامج

:تحليل الوضع الحالي للشركة :   أوال

/تصديريواداءمؤسسيوأداءاداره

الالزمةوالمواردالمصادروتوفر

والتكنولوجيهوالماليهالبشريه)

(الدوليهوالعالقات

(عالمات30)

المشكالت والتحديات الداخليه : ثانيا

يادة التي تحول بين الشركه و زوالخارجيه 

صادراتها الخدميه

(عالمات 10)

(عالمات5)الحاليهالمقدمهوالخدماتالشركة

(عالمات10)االداره

(عالمات5)للشركهالرباعيالتحليل

(عالمات10)الحاليالتصديرياألداء

فكرة  ووصف المشروع والتي:  ثالثا

يق تتضمن  حلول  للمشكالت أعاله وتحق

االهداف التصديريه المستقبليه 

(عالمه40)

(عالمات10)المشروعفكرة

(عالمات10)تصديرهاالمرادالخدمه

طلبسيتمالتياالنشطةلجميعشرح"المشروعوصف

(عالمه20)"عليهاالمنحه
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:تفاصيل طلب التقدم لالستفادة من البرنامج

هدف تحليل بلد التصدير المست: رابعا  

(عالمات10)

االستدامة واالستمرارية :خامسا 

(عالمات10)للمشروع

.التصديربلداختيارمبررات

فيلنموانسبةللخدمه،المستورداتقيمة)التصديرببلدالمتلعقةاالحصاءات

.(...المستوردات

.للمستورداتبالنسبةالتصديربلدفيالمنافسةالبلداناهم

بلديفالمطبقةواالجراءاتوالتشريعاتالتجاريةلالتفاقياتالمحتملاألثر

.التصدير

عنصرالالسعر،الجودة،)التصديربلدفيالمقدمهللخدمهالتنافسيةالميزة

.(وغيرها،البشري

شركةللمقرأوتجارية،شراكةأو،مباشرتصدير:السوقدخولاستراتيجية

.وغيرها،(تمثيليمكتب)

؟الشركةموظفيعددفيزيادةالىالمشروعتنفيذسيؤديهل

داخلواالداريةالفنيةالمعارفزيادةالىالمشروعتنفيذسيؤديهل

الشركة؟

عزيزتأوجديدةتنظيميةوحدةاستحداثالىالمشروعتنفيذسيؤديهل

الحالي؟الوظيفيالهيكل

لخالمنالمذكورةالنتائجتضمنماليةاستدامةالشركةستحققكيف

المشروع؟تنفيذ



المرحلة األولى

التقييم االداري

التحقق من شروط األهلية 

والوثائق المطلوبة

المرحلة الثالثة

مراجعة الميزانيات 

وتحضير العقود

:مراحل تقييم البرنامج

المرحلة الثانية

باتالتقييم الفني للطل

(عالمة100)

February , 2020March , 2020March , 2020

.يحق للمؤسسه عمل زيارات ميدانيه للتحقق من نقاط معينه تم ذكرها في طلب المنحه 
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:من البرنامجاألولى الية تسليم الطلبات للجولة 

أقصاهبموعدوالمؤسسةبمبنىالعمالءخدمةقسمالىباليدمغلقةبملفاتالطلباتتسليميتم▪

.عصرا3:00الساعةحتى16/2/2020األحديوم

:المغلفعلىالتاليةالبياناتكتابةيتم▪

منالخدميهالشركاتدعمبرنامج/االقتصاديةالمشاريعلتطويراألردنيةالمؤسسة“✓

."الزعبيبشار.دالتنفيذيالمديرعطوفةعناية/الثانيهالجوله–التصديرأجل

الطلبمقدمةالشركةاسم✓

"بذلكالمختصةاللجنةقبلمناالالمغلففتحيتمال"✓

وتاريخالطلبرقمعليهموضحالمغلفباستالمالعمالءخدمةقسمقبلمنايصالاستالميتم▪

.االستالمووقت

لغاية CRM.Export@jedco.gov.joسيتم استقبال االسئله واالستفسارات على البريد االلكتروني •
على الموقع االلكتروني للمؤسسة 12/2وسيتم اعالن كافة االجابات يوم 10/2

www.jedco.gov.jo

mailto:CRM.Export@jedco.gov.jo
http://www.jedco.gov.jo/


:للبرنامجاألولى الجولةمراحل تنفيذ 

1

حفل االطالق الرسمي 

للبرنامج
Dec 30, 2019

2

االيام التعريفية
Jan.12,2020

4

بداية التقييم
Feb.18,20205

مراجعة الموازنات 

للمشاريع
March. 18th, 2020

6

حفل التوقيع واعالن 

النتائج
April 1st ,2020

3

استالم الطلبات
Feb.16, 2020



Thank 
you

▪

االستماع

لحسن

شكرا


