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  تفاهم ما بين مؤسسة رواد المستقبل و بلدية اربد الكبرى وغرفة تجارة اربد وغرفة صناعة اربد الكبرى توقيع مذكرة 

 لتعزيز االقتصاد الدوار 

اإلبتكار  تشجيع توسع اإلقتصاد الدائري من خالل  ضمن نشاطات مشروع قامت مؤسسة رواد المستقبل لتمكين المجتمعات 

بتوقيع مذكرة تفاهم مع بلدية اربد الكبرى وغرفة  ( INNOMED-UP)  والتعليم للصناعات اإلبداعية في مدن متوسطية

 في محافظة اربد.    الدوارتجارة اربد وغرفة صناعة اربد لتشجيع وتعزيز االقتصاد 

النفايات الصلبة وتعمل على إيجاد أثر ايجابي في  االستراتيجية الوطنية إلدارة كونها ستخدم  مذكرةال وتأتي أهمية هذه

والمساهمة في جهود  لهم عمل الن انتاجهم ودخلهم وتأمين فرص ي تحسين دخل العاملين في هذا المجال، ممن حيث تحس

 الحفاظ على البيئة والموارد المتاحة وتقليل النفايات.

القطاع الخاص وأصحاب المهن  ووغرفة صناعة اربد   غرفة تجارة إربدمذكرة التفاهم على الشراكات بين  دتؤكو اكم

وتعريفهم  الدوارالشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال االقتصاد  وضرورة تشبيكوالتجار واصحاب المصانع 

بالتجار واصحاب المحالت التجارية والصناعية والتي ينتج عن عملها نفايات قابلة للتدوير وبقايا الصناعات من قماش  

خشب واطارات وبالستيك واخرى،ودعم برامج التوعية والترويج حول مفهوم االقتصاد الدائري ونشاطات تدوير النفايات و

 بين الفئات المستهدفة. 

% للمحالت  ٥٠ تصل إلىتعاون بتخفيض رسوم جمع النفايات المستحقة على "رخصة المهن" بنسبة لبينما تقوم البلدية با

م برامج االقتصاد الدائري وفرز نفاياتها وتزويد البلدية بها. كما أنها تدعم برامج التوعية التي والموالت التي تلتزم بدع

حول مفهوم االقتصاد الدائري وكيفية تطبيقه امام القطاع الخاص والمجتمع   ((INNOMED – UPيتبناها مشروع   

المحلي. هذا، باالضافة الى مساعدتها في توفير حاويات بأحجام وأنواع مختلفة مخصصة لفرز النفايات كالكرتون وورق  

 وبالستيك، واخرى.   

تفاهم هذه بتقديم التدريب وبرامج بناء القدرات في  بموجب مذكرة ال المستقبل لتمكين المجتمعات"  رواد"مؤسسة   وستقوم

الصغيرة والمتوسطة المشاركة.   المهنمجال االقتصاد الدائري في محافظة إربد لتحسين انتاج ودخل الشركات واصحاب 

 وتتعاون بتقديم برنامج منح للعاملين في قطاع االقتصاد الدائرية من خالل منافسة عادلة وشفافة. 

اهم عطوفة رئيس بلدية اربد الكبرى الدكتور قبالن محمد الشريف، وسعادة رئيس غرفة تجار اربد السيد وقع مذكرة التف

لتمكين   رواد المستقبل " محمد الشوحة، وسعادة رئيس غرفة صناعة اربد، السيد هاني ابو حسان ومدير عام مؤسسة 

وسع اإلقتصاد الدائري من خالل اإلبتكار والتعليم  تشجيع ت وتجدر االشارة بأن مشروع  المهندسة عبيدة هماش المجتمعات" 

بتمويل من برنامج االتحاد االوروبي للتعاون عير  مدعوم   (INNOMED-UP) للصناعات اإلبداعية في مدن متوسطية

( ويشارك فيه عدة دول وهي اليونان وايطاليا واالردن وتونس  EU CBCMEDالحدود في البحر االبيض المتوسط ) 

 بر مؤسسة رواد المستقبل الشريك الوطني للمشروع من األردن.وفلسطين وتعت 

 

Irbid- 29, May 2021 

A Memorandum of Understanding (MOU) is signed between Future Pioneers for 

Empowering Communities (FPEC), Greater Irbid Municipality, Greater Irbid Chamber of 

Commerce, and Greater Irbid Chamber of Industry to strengthen the adoption of circular 

economy  

 

FPEC has signed a (MOU) with the Greater Irbid Municipality, Irbid Chamber of Commerce 

and Irbid Chamber of Industry to encourage and enhance the adoption of the Circular 

Economy (CE) in Irbid Governorate as part of the (INNOMED-UP) project activities. 

 



This (MOU) is vital since it will serve the national strategy for solid waste management and 

work on finding a positive impact on the income of workers in this field, in terms of 

improving their production, increasing income, securing job opportunities, and contributing to 

efforts to preserve the environment and available limited resources and reduce waste. 

Through this (MOU), the Greater Irbid Chamber of Commerce and Chamber of Industry, 

which represent the private sector, professionals, traders, and factory owners, confirm to work 

on networking small and medium enterprises operating in the field of (CE) and introducing 

them to traders and owners of commercial and industrial stores, whose work results in 

recyclable waste and the remnants of industries such as cloth, wood and tires and plastics and 

others, and support awareness and promotion programs on the concept of circular economy 

(CE) and waste recycling activities among the target groups. 

Meanwhile, the municipality cooperates to reduce the waste collection fees owed on the 

"profession license" up to 50% for shops and malls that are committed to supporting (CE) 

programs, sorting their waste, and providing them to the municipality. It will also support the 

awareness programs adopted by the INNOMED - UP project on the concept of (CE) and how 

to be applied by the private sector and local communities. In addition to this, the municipality 

will help in providing containers of different sizes and types dedicated to sorting waste such 

as cardboard, paper, plastic, and others. 

Under this (MOU), (FPEC) provides training and capacity building programs on (CE) in Irbid 

Governorate to improve the production and income of participating companies and small and 

medium-sized professionals. The (FPEC) will work on providing a funding program for 

small-medium enterprises interested in the (CE) through fair and transparent competition. 

The (MOU) was signed by the Mayor of Greater Irbid Municipality, Dr. Qablan Muhammad 

Al-Sharif, the President of the Irbid Chamber of Commerce, Mr. Muhammad Al-Shuha, and 

the President of the Irbid Chamber of Industry, Mr. Hani Abu Hassan, and the General 

Director of the Future Pioneers for Empowering Communities (FPEC), Eng. Obaida 

Hammash. The INNOMED-UP project is funded by the #EU under @ENICBCMed to the 

support of the EU/Programme 

 

 



 

 

 

 


