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الغاية من انشاء الصندوق

الحكومة 
(الصندوق)

الصناعة

الجامعات، 
المراكز البحثية، 
والشركات 
االستشارية

االطرافبينالعالقةتقوية

االبداعلتشجيعوذلككافة

القطاعتنافسيةوتحسين

:طريقعنالصناعي

 تطوير المنتجات

.والعمليات االنتاجية

 تعظيم العوائد وزيادة

.القيمة المضافة

انشاء اعمال جديدة وايجاد

فرص عمل
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ي تعود على التعليم والبحث العلمي فالتي الفوائد

الجامعة لتعاونِه مع قطاع الصناعة 

منمستمدةجديدةموضوعاتالجامعيالعلميللبحثالصناعةتقدم•

.القائمليمالعالواقع

ليميةالتعالخططتطويرعلىوالصناعةالجامعةبينالتعاونيساعد•

.بالجامعةالعلياوالدراساتوالتأهيلية

فيراتوالخبالكوادرتنميةإلىوالصناعةالجامعةبينالتعاونيؤدى•

.منهماكل

ريةالبشاإلمكاناتلتطويرالمالئمالتمويلوالماليالدعمتوفير•

.(االردنفيجداقليلةحاالت)والمخبرية

جرةهمنالحدأوالتخفيفإلىوالصناعةالجامعةبينالتعاونيؤدى•

الخارجفيوبقائهاالعقول

.المجتمعفيبأهميتهاالشعوروزيادةالجامعةمكانةزيادة•



أهداف الصندوق

يحققابموالتكنولوجياالعلوماستثمارفياألردنيةالصناعاتدعم
جودةوالصناعية،واإلدارةاإلنتاج،عمليات:حيثمننوعيا  تطورا  

.األردنيةللصناعاتالتنافسيةالقدراتوتحسينوتطويرها،المنتجات

منتفادةواالسوالتطويرالبحثدعمعلىاألردنيةالصناعاتتشجيع
.نتائجهما

والشركاتالعلميالبحثومراكزللجامعاتمناسبةفرصإيجاد
.اعةالصنقطاعباحتياجاتالبحثيةأنشطتهالربطاالستشارية

شادهاوإرالمختلفة،الصناعاتتواجههاالتيالمشكالتعلىالتعرف
.المشكالتهذهحلكيفيةإلى

وقطاعميالعلالبحثومراكزالبحثيةالمؤسساتبينالفجوةتجسير
.معا  وربطهاالصناعة

ومناجيةاإلنتلتحسينوالتطويرالبحثبأهميةالصناعةقطاعتوعية
.التنافسيةالقدراتتحسينثم
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ادارة الصندوقلجنة

 رئيساالصناعة والتجارةوزير

نائبا للرئيسللعلوم والتكنولوجياأمين عام المجلس األعلى

عضواتخطيط والتعاون الدولي        أمين عام وزارة ال

 عضواأو من يمثلهرئيس الجمعية العلمية الملكية

 عضواالمواصفات والمقاييس                    مؤسسة مدير عام

عضواالمدن الصناعية                       شركةعام ر مدي

عضواالتنفيذي للمؤسسة األردنية لتطوير المشاريع االقتصادية مديرال

عضوادير عام الشركة المترابطة لالستثمارم

 عضوااألردنممثلين اثنين عن غرف صناعة

                    عضواممثلين اثنين عن الجامعات األردنية

عضواالكبرىعن الصناعات األردنيةممثلين اثنين

 أمينا للسر/ عضواالصندوق مدير
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لصندوقلاللجنة التنفيذية

ارئيس–والتكنولوجياللعلوماالعلىالمجلسعامامين.

االدارةلجنةاعضاءمناختيارهميتماعضاءاربعة.

الصندوقمدير.

:اللجنةمهاماهممن

المشاريعمقترحاتتقييم.

المشاريعاقراردعم.

المشاريعتنفيذمتابعة.

االدارةنةللجورفعهاالصندوقغاياتتحققالتيوالمعاييراالسستطوير
.القرارها

االدارةلجنةبهاتنيطهاخرعملاي.

ناعةصندوق دعم البحث العلمي والتطوير في الص



مجاالت دعم الصندوق

جديدةصناعيةمنتجاتتطوير.

جودة المنتجات الصناعيةتحسين.

زيادة كفاءة عملية اإلنتاج الصناعية.

تطوير التكنولوجيا المحلية.

أية مجاالت تراها لجنة اإلدارة مناسبة.
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ةالبحثيالنشاطاتعلىلإلنفاقالصندوقمواردتخصص
دنيةاألرالصناعاتتنافسيةزيادةفيتسهمالتيوالعلمية

:التاليةالمجاالتعلىتشتملوالتيوتطويرها



الدعمقيمة

أودينارألفثالثون(30000)الدعملقيمةاألقصىالحد

.اقلأيهماللمشروعاإلجـماليةالكلفةمن75%
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دعمالتقدم بطلب للالواجب توفرها الشروط 

.وقائمةةمسجلصناعيةالدعمبطلبالمتقدمةالمؤسسةأوالشركةتكونأن1)

لتقدماتاريخمناألقلعلىواحدعامقبلباإلنتاجبدأتقدالمؤسسةأوالشركةتكونأن2)
.الدعمبطلب

.دعمهرادالمالمشروعقترحلمتفصيليةبوثيقةمرفقوبالكاملمعبأالدعمطلبيكونأن3)

.الصندوقدعممجاالتمعالصندوقمندعمهالمرادالبحثيالموضوعتوافق4)

قالصندومنعمدعلىحصلتقدالدعمبطلبالمتقدمةالمؤسسة/الشركةتكونالأن5)
.بنجاحالمدعومينالمشروعيننفذتقدتكونأنعلى،الواحدالعامخاللمرتينمنألكثر

.استشارية/بحثيةجهةمعبالتعاونالمشروعتنفيذيتمأن6)

ومقترحاحلهاالمرادالمشكلةحولايتشخيصتقريرااالستشارية/البحثيةالجهةتقدمأن7)
.للحلول

تحقيقهبعدإالالتقييمعمليةتستكملفالأعاله،المذكورةالشروطمنأييتحققلمإذا
.ذلكمتابعةالصندوقيارسكرتامهمةوتكون
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لصندوقواجراءات ادعم اللتقدم بطلب الية آ

.الصندوقمكتبقبلمنالدعمطلباتاستالم1)

اييرومعأسسحسبمختصمقيمقبلمنالمشروعمقترحتقييم2)
.محددة

.لصندوقلالتنفيذيةاللجنةعلىالطلباتعرض3)

منفيذيةالتناللجنةبقرارالبحثيةوالجهةالصناعيةالمؤسسةإعالم4)
معالمنحةاتفاقيةلتوقيعربالتحضيمباشرةوالةرسميكتبخالل
.المستفيدةاتالجه

الدعممبلغمن(%40)األولىالدفعةصرفتمياالتفاقيةتوقيعبعد5)
سيرتقاريرمتقييأساسعلىتصرفوالثالثةالثانيةالدفعةبأنعلما

.الصناعيةالشركةوالبحثيةالجهةبأعدادهاتقومالتيالعمل
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نموذج طلب الدعم

ةصندوق دعم البحث العلمي والتطوير في الصناع

معلومات عامة( 1)

......................................................يرجى إرفاق نسخة من شهادة التسجيل الصناعي )اسم المؤسسة 

.................................ب .ص.......................... فاكس ............................... ت : عنوان المؤسسة

...................................................اإللكترونيالموقع......................................اإللكترونيالبريد

()إناث()ذكور:العاملينعدد

نتاجاإلبدءتاريخسنوياً،/وحدة()الفعليةسنوياً،/وحدة()التصميمية:اإلنتاجيةالطاقة

(%)التصدير،(%)المحليالسوق:المبيعاتنسبة

:المؤسسةمنتجات

(1)......................................................................................................................

(2......................................................................................................................)

(3......................................................................................................................)



البحـــــــــــــث(2)

.....:..................................................................................................................البحثعنوان

: ....................................................................................الشخص المسئول عن متابعة البحثاسم

: .........................................................................................................أهداف البحث

.بصور واضحة( الرجاء وصف البحث ومبرراته)وصف البحث ومبرراته 

)    (ال )    ( هل سيتم التعاون مع مؤسسات علمية وبحثية لتنفيذ البحث؟ نعم ( 3)

.............................................................................يرجى ذكر اسم المؤسسة( نعم)إذا كان الجواب 

...............................................................................................................اسم الباحث الرئيسي

...................................................................................يرجى ذكر أسباب ذلك( ال)وإذا كان الجواب 

(:بالدينار)اإلنفاق على البحث العلمي والتطوير في العامين الماضيين ( 4)

...........................................................األنفاق...........................................................السنة 

...........................................................األنفاق...........................................................السنة 



نموذج طلب الدعم-يتبع

الدعم

قيمة الدعم

المطلوب من 

الصندوق

(دينار)

قيمة مساهمة 

المؤسسة

المتقدمة  

بطلب الدعم

(دينار)

قيمة مساهمة 

المؤسسات

المشاركة في 

المشروع

(دينار)

قيمة 

المساهمات 

من جهات 

أخرى

(دينار)

إجمالي 

الدعم

(دينار)

مكافأة الباحت

خدمات اجور فحوصات و

علمية وتكنولوجية

**أجهزة ومعدات جديدة

قوى بشرية

مواد مستهلكة

تكاليف تنقل

المجموع
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(بالدينار)موازنة المشروع ( 5)



الدعمنموذج طلب -يتبع 

صندوق دعم البحث العلمي والتطوير في الصناعة

.يرجى ارفاق تفصيالت بنود الموازنه

:يرجى تحديد أسماء المؤسسات األخرى الممولة*

:يرجى إرفاق قائمة مطبوعة بأسماء األجهزة والمعدات الجديدة وكلفة كل منها**

(1............................................................................................................................)...........

(2............................................................................................................................)...........

(3........................................................................................................................... )...........

:التي دعمت سابقاً من الصندوق، وقيمة دعم كل منها والعام الذي دعمت فيهالبحوث (6)

(1............................................................................................................................)........

(2............................................................................................................................)........

(3............................................................................................................................)........



سس ومعايير التقييمأ
 أبعادهاتحديد المشكلة وتشخيصها وتحليل.

 المشروعوضوح أهداف.

 المشروعمراحل تنفيذ وصف.

 ويق محليا تنفيذ المشروع على المصنع من حيث تحسين التسأثر

.العاملةوخارجيا وتطوير القوى 

كلفة المشروع.

 المشروعاستفادة صناعات اخرى من نتائج مدى.

 المشروعفكرة حداثة.

 للتنفيذالزمن الالزم.

االستشاري/ مؤهالت الفريق البحثي.



لمحة عن المشاريع المدعومة 

(2017-1994)من 

قيمة الدعم بالدينارالعددنوع المشروع

2042116308بحث وتطوير

900086330000ايزو

1400032161000ايزو  

222000عالمة الجودة األوروبية

1751000هسب

2060000عالمة الجودة األردنية

393700دراسات

7207500برنامج دكتور لكل مصنع

223000تطوير القدرات اإلدارية

5230700حاضنة اعمال

211000اخرى

ناعةصندوق دعم البحث العلمي والتطوير في الص3803306208المجموع



(2017-1994)توزيع المشاريع المدعومة حسب القطاعات الصناعية 

عدد المشاريعالقطاع

114الصناعات الهندسية والكهربائية

74يةالصناعات الغذائية والزراعية والثروة الحيوان

71الصناعات الكيماوية

39صناعة المنتجات الطبية

29الصناعات االنشائية

19دراسات صناعية 

9صناعة التعبئة والتغليف

7صناعة الطباعة والورق

5صناعة المحيكات

1قطاع طالء المعادن

1قطاع البالستيك

11أخرى
ناعةصندوق دعم البحث العلمي والتطوير في الص



(2017-1994)توزيع المشاريع المدعومة على المؤسسات البحثية 

عدد المشاريع المدعومةالمؤسسة

52الجمعية العلمية الملكية

49جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية

43الجامعة االردنية

13الجامعة الهاشمية

14جامعة البلقاء التطبيقية

10جامعة اإلسراء

2جامعة اليرموك

6قةبرنامج الطا/ المركز الوطني للبحث والتطوير

5وحدة الدراسات الدوائية

3جامعة البتراء

4جامعة الزرقاء االهلية

3المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا

1مركز البحوث الزراعية

ندوق دعم البحث العلمي والتطوير في الصناعة175173الشركات االستشارية الخاصة



مشروع تصميم وتصنيع مجفف للملح

.دينار18000الدعماجمالي•

أصبحامبعدوذلكوايطالياألمانيامنكلإلىبالتصديرالمصنعقام•

.األوروبيةالمواصفةيحققالمنتج

الناعملحالموهوأيضاجديدمنتحإنتاجفيالكبيراألثرللمشروعكان•

المحامصمنلكلمطلوبالمنتجهذاأصبححيث،(البودرة)جدا

.عامبشكلوالمخابز

للمصنعالفنيالكادرتدريبفيالكبيراألثرالمشروعلهذاكانكذلك•

لضفةامنبخبيراالستعانةبعدوذلكباألرجوناللحامعملياتعلى

األولىالمراحلفياللحامعملياتبإجراءالخبيرهذاقامحيثالغربية

ملياتعإجراءواصلواألخيرالحقا،الفنيالكادربتدريبقامثمومن

.تدريبهتمأنبعدوذلكبعدفيمااللحام



Innovation

MoneyKnowledge

R&D



 (EEN)شبكة المشاريع األوروبية
مدعصندوقخاللمنوالتكنولوجياللعلوماالعلىالمجلسانضم•

وروبيةاالالمشاريعشبكةالىالصناعةفيوالتطويرالعلميالبحث

(EEN)صاديةاالقتالمشاريعلتطويراالردنيةالمؤسسةمعبالتشارك

االردنياالعمالتجمعمركزمعاوشكلواعمانصناعةوغرفة

(EEN-Jordan)2015حزيرانفيوذلك.

ادةوزيوالمتوسطةالصغيرةالمؤسساتتمكينالىالشبكةتهدف•

البداعاعلىومساعدتهاالجديدةالمنتجاتتطويرخاللمنتنافسيتها

الاالعمفرصمناالستفادةعلىاعضاءهاتساعدكما.دولياوالنمو

منالعديدخاللمنوخارجهااالتحاداالوروبيدولفيالتجارية

غرف)الشبكةفيعضومنظمة600حواليتقدمهاالتيالخدمات

بحثالومراكزالجامعاتالتكنولوجيا،نقلمراكزوالتجارة،الصناعة

.(الخ...العلمي،



الخدمات التي تقدمها الشبكة
Business)اعمالترابطاتعرض• Offer)تجاريبشكل:

وكيل/موزع)االوروبيهاالسواقفيوسيطعنالبحث/

(...ممثل

للشركاءالمحليهالمؤسسهانتاجخطوطاستثمارعرض

الطاقهاستغاللبهدفاالوروبيهاالسواقفيالدوليين

.التصميميهاالنتاجيه

زءجبيعخاللمناالوروبيهاالسواقفيشريكعنالبحث

.االسهممن

للمشاريعممولعنالبحث.



الخدمات التي تقدمها الشبكة-يتبع 
Business)اعمالترابطاتطلب• Request)بشكل

:تجاري

الدوليهالشركهلدىخدمهاومنتجاستيرادطلب
.التجارهالغراض

هشركلدىخدمهاولمنتجمحليوسيطيكونانطلب

هالمتوفروالخدماتالمنتجاتباقهاكمالبهدفدوليه
.لديه

منجزءشراءخاللمندوليهشركهمعشراكهطلب
.اسهمها

لهالتمويالدوليهاالسواقفيمشروعفكرهعنالبحث.



الخدمات التي تقدمها الشبكة-يتبع 

Technology)تكنولوجيانقلعرض• Offer)متوفرهغير

.االوروبيهاالسواقمعتجاريبشكل

Technology)تكنولوجيانقلطلب• Request)غير

.االوروبيهاالسواقمعتجاريبشكلمتوفره

R&D)االوروبيةاالسواقمعتطويراوبحثطلب•
Request).



الفئة المستفيدة من الخدمة

متوسطهوالالصغيرهالشركاترئيسيبشكلالشبكهتستهدف

مجاالتيفاالوروبيهالشركاتمعللترابطاالستعدادلديهاالتي
.البحثيوالتعاونالتكنولوجيانقلاالعمال،شراكات



شروط الحصول على الخدمة  للشركات

اووالتجارهالصناعهوزارهلدىمسجلهالشركهتكونان•
.الرسميهالجهات

.االستيعابيهوالطاقهالخبرهالشركةمتلكتنا•

.رابطالتبفرصالخاصهالمصاريفجميعتحملعلىالقدره•

.ترابطالفرصمنباالستفادهواالستمراربالتعاونااللتزام•



الوثائق المطلوبة من الشركات

.الدوليهالترابطاتمناالستفادهطلبتقديم•

.التسجيلشهادهارفاق•

.(البروفايل)الشركهدليلارفاق•

لوبالمطالدوليالترابطلنوعوفقاالداعمهالوثائقارفاق•
الخ...التوضيحيهالرسوماتالبروشورات،الميزانيات،مثل



:الخدمةطلباتتقديممواعيد

.مستمربشكل•

:الخدمةرسوم

.يوجدال•

المتعلقهالمصاريفجميعالمستفيديتحمل:مالحظه

فيواالقامهالسفركتكاليفالخدمهلتنفيذالالزمهبالتحضيرات
الخ...الخارج



:للتواصل مع إدارة الصندوق

(212)فرعي 5340401، (مباشر)5342364: تلفون

5340589: فاكس

rima@hcst.gov.jo: البريد االلكتروني

...شكراً لحسن استماعكم

صندوق دعم البحث العلمي والتطوير في الصناعة


