الموافقة للحصول على التمويل االجنبي للشركات غير الربحية
الفئة /الفئات المستفيدة من
الخدمة
مكان /أماكن تقديم الخدمة
شروط الحصول على الخدمة
(إن وجدت)
الوثائق المطلوبة وأماكن
الحصول عليها

الشركات التي ال تهدف الى تحقيق الربح بكافة اشكالها
عمان /دائرة مراقبة الشركات /مبنى و ازرة الصناعة والتجارة /مديرية التدقيق-قسم
متابعة الشركات األجنبية والمعفاة والتي ال تهدف الى تحقيق الربح
التقدم بالطلب مع الوثائق للحصول على الموافقة عبر البريد اإللكتروني
eman.naser@ccd.gov.jo

• إش ع ع عععار التمويا يبين التبرت او التمويا ومقدارة وسريقة اا ع ع ععتتم وال اية التي
اينفق عليها واي شروط خاصة ب .
• وثيقة المش ع ع ع ععروت المقترم المقدم من الش ع ع ع ععركة للجهة المانحة إلعطاء التمويا/
خطاب نوايا.

• تقدم الشع ععركة اشع عععار التمويا يبين التبرت او التمويا ومقدارة وسريقة ااع ععتتم
وال اية التي اع ععينفق عليها واي شع ععروط خاصع ععة ب الى قسع ععم متابعة الشع ععركات
االجنبية والمعفاة والتي ال تهدف الى تحقيق الربح
• يتم تعدقيق الطلعب من قبعا الموخال ختل  3ايعام عمعا من ثيعس ااع ع ع ع ع ع ععتكمعال
إجراءات /خطوات تقديم الخدمة

الوثائق واذا لم تكن الوثائق كاملة فإن يطلب من الشعركة ختل  30يوم عما

ااتكمال كافة الوثائق واال يعتبر الغيا.
• عند اا ع ع ععتكمال الوثائق يتم تحويا الطلب الى لجنة د ارا ع ع ععة سلبات الحص ع ع ععول
على التموي ععا االجنبي ثي عس تنظر ب ععالطلب ععات وترفع توصع ع ع ع ع ع عي ععاته ععا الى وزير
الصنناعة والتجارة والتموين ختل عشرة ايام عما.

• مخاسبة رئااععة الوزراء من قبا معالي وزير الصععناعة والتجارة والتموين ختل
 3ايام عما التخاذ القرار بخصوص الطلب.
المؤاسات الشريكة في تقديم
الخدمة وأدوارها (إن وجدت)

كافة الجهات ذات العتقة

القوانين والتشريعات ذات

قانون الشركات رقم  22لسنة  1997وتعديتت

العتقة

نظام الشركات التي ال تهدف الى تحقيق الربح رقم  73لسنة 2010

راوم الخدمة

 40دينار

وقت انجاز الخدمة

 30يوم عما

