
 االجابات الستفسارات برنامج دعم الشركات الصناعية من أجل التصدير

 

 يوجد بند كشف ضمان اجتماعي و كشف حساب بنكي مصدق ) السؤال , ألي عام او فترة او شهر؟( -
هل هي شاملة المؤسسات التي لها سجل تجاري و رخصة مهن سارية المفعول و شهادة انتساب ل   ،رخصة التصدير   -

 ؟ غرفة صناعة عمان

 االجابة:

( للضمان  2019بالنسبة لكشف الضمان االجتماعي: المطلوب تزويدنا بأصل كشف حديث )الحدث شهر ممكن خالل العام   -

 موظف قبل موعد تقديم الطلب.  250وال يزيد عن  10االجتماعي يبين ان عدد موظفي الشركة ال يقل عن 

النسخة عن )رخصة التصدير + البيان الجمركي(: هي من الوثائق المطلوبة لجميع الشركات التي ستقوم بتقديم الطلبات   -

الجمركي لمنتج لالستفادة من منحة البرنامج وذلك الثبات الخبرة بالتصدير خالل العامين السابقين باالضافة الى الرمز  

 التصدير. 

 

و عند    و لكن يوجد بعض الدفعات تم تاجيل دفعها للضمان فين  ظمو  10نحن شركه اردنيه مسجله بالضمان االجتماعي لعدد  

هذا مع العلم اننا النعرف    طلب كشف ضمان اجتماعي مصدق من قبلهم تم رفض الطلب بحجه انه يوجد دفعات مستقحقه علينا

هل يمكن تقديم كشف ضمان اجتماعي غير مصدق ام ال او هل من الممكن تقديم كشف ضمان    .    لموضوعسبب هذا الربط با

 موظفين و جميعهم تابعين للشركه   10اجتماعي لكل موظف تابع للمؤسسه عدد 

 االجابة:

ي الشركة وبحيث ال ارجو العلم بأن المطلوب هو تزويدنا بأصل كشف الضمان االجتماعي والذي يوضح العدد االجمالي لموظف

 موظف قبل موعد تقديم الطلب.  250موظفين وال يزيد عن  10يقل عن 

 

 الرجاء ابالغنا بالشروط المؤهله لمنح دعم التصددير  

 االجابة:

للمؤسسة   االلكتروني  الموقع  على  التالي  الرابط  خالل  من 

(http://jedco.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=321 لالستفادة من التقدم  تعليمات وشروط  تجدون   )

الزمة للتنفيذ، مكونات  منحة البرنامج بما فيها: أهداف ومبررات البرنامج، الفئات المستهدفة، الموقع الجغرافي، المدة الزمنية ال

المطلوبة،   الوثائق  األهلية،  البرنامج، شروط  تنفيذ  المقدمة، مراحل  الخدمات  المؤهلة، أمثلة عن  التكاليف غير  المالي،  الدعم 

 والنتائج المتوقعة.

سيتم اختيارها  باالضافة الى تعليمات الشراء التي سيتم استخدامها من قبل المؤسسة أثناء تنفيذ خطط مشاريع الشركات التي  

نهائيا بعد مراحل التقييم وتوقيع االتفاقيات، مع التنويه أن هذه التعليمات هي استرشادية فقط وليست من ضمن الوثائق المطلوبة 

 لتقديم طلب االستفادة من منحة البرنامج.

 

http://jedco.gov.jo/Pages/viewpage.aspx?pageID=321

