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  مقدمة
تم وضع تصور شمولي لتسهيل عملية التمويل األجنبي للجمعيات والشركات غير الربحية باالستناد إلى 
القوانين واألنظمة المعمول بها، حيث تهدف آلية العمل المقترحة إلى زيادة التنسيق بين مؤسسات المجتمع 

وتسريع إجراءات الحصول على المدني والجهات المانحة الدولية والجهات الحكومية المعنية وضبط وتسهيل 
 اتها.يمرجعالموافقة على التمويل األجنبي وتوحيد 

يستثنى من ذلك التمويل المتعلق بالالجئين والمشاريع الواردة ضمن خطة االستجابة األردنية حيث تبقى من  
جلة لدى سجل تطبق آلية التمويل على الجمعيات المسو  ،خالل اللجنة التنسيقية لشؤون المساعدات اإلنسانية

 ربحية المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات .الالجمعيات كافة والشركات غير 

 التحديات التي سجلت على اآللية التي تم اقرارها من مجلس الوزراء 

فوي المودد الزمنيوة الوواردة بهوا  االلتوزاماآللية الحالية والمعموول بهوا  وي آليوة جيودة ولكون التحودم  وو عودم  -
والتي تقتضي أن تقووم الجهوات المعنيوة بوالرد علوى طلوم  التمويول خوالل خمسوة أيوام عمول، األمور الوذم 

 ( من قانون الشركات.7( من قانون الجمعيات والمادة )17أدى الى عدم التقيد بنص المادة رقم )

ي، األمووور الوووذم ترتوووم عليووو  قيوووام بعوووت ضوووعف قووودرة بعوووت الووووزارات المختصوووة فوووي إبوووداء الووورأم ال نووو  -
الجهوووات الرسووومية ببجوووازة بعوووت الطلبوووات والتوووي ال تت وووق موووع غايوووات وأ وووداف الجمعيوووات أو الشوووركات 

 والمحددة في األنظمة األساسية لكل منها.

ضعف المتابعة والتقييم للمشاريع الممولة؛ على الرغم من أن اآللية الحالية ألزمت الوزارات المختصة  -
تقل في المتابعة والتقييم حيث أن أغلم الوزارات المختصة ال تمتلك وحدات مختصة بمتابعة دور مس

 الجمعيات.

عدم وضوح السياسة العامة لتوجي  التمويل األجنبي مما أدى إلى سوء توزيع المكتسبات المتأتية من  -
 التمويل، وصعوبة قياس أثر ا في المجتمعات المحلية.

تي تتلقى طلبات الحصول على التمويل مما أدى إلى تشتت الجهود وعدم تعدد الجهات المرجعية ال -
 وجود قاعدة بيانات شمولية لذلك.

 العقوبات في القوانين ذات العالقة غير رادعة. -
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اولا: اآللية المقترحة للحصول على الموافقة على التمويل األجنبي المقدم 

   للجمعيات/الشركات التي ل تهدف إلى تحقيق الربح.

تشكل لجنة في سجل الجمعيات تسمى ) لجنة دراسة طلبات الحصول على التمويل االجنبي ( برئاسة 
أمين عام سجل الجمعيات وعضو ممثل عن كل من الجهات المبينة أدناه لدراسة طلبات الحصول على 

 التمويل األجنبي:

 أعضاء اللجنة:  -

 عضو من وزارة الداخلية -1
 عضو من وزارة التخطيط والتعاون الدولي  -2
 عضو من دائرة مراقبة الشركات/وزارة الصناعة والتجارة والتموين -3
 ضابط االرتباط / رئاسة الوزراء الذم يسمي  امين عام الرئاسة -4
 ممثل عن الوزارة المعنية ذات االختصاص -5
 ممثل عن الجهات ذات العالقة  -6

يجم أن يكون أعضاء اللجنة م وضين بالصالحيات الالزمة التخاذ القرارات ذات العالقة بعمل اللجنة،  -
 وأن ال يقل المستوى الوظي ي لكل منهم عن رتبة " مدير". 

للجنة دعوة من تراه مناسبًا من أ ل الخبرة واالختصاص وحسم مقتضى الحال على ن قة صندوق دعم  -
   حق التصويت.الجمعيات، دون أن يكون ل

 تجتمع اللجنة مرة كل أسبوع على األقل وما اقتضت الضرورة خالف ذلك.  -

يكون اجتماع اللجنة قانونيًا بحضور األغلبية المطلقة ألعضائها على أن يكون الرئيس من بينهم أو من  -
 ينوم عن  من أعضاء اللجنة. 

ارم جمعيات  بتقديم الدعم ال ني واإلدتقوم الوحدة التنظيمية المعنية بالتمويل األجنبي في سجل ال -
 ) أمانة سر اللجنة(. واللوجستي ألعمال  ذه اللجنة

تتولى اللجنة دراسة طلبات التمويل المستوفية للشروط المحددة بآلية التمويل المقترحة وعلى النحو  -
 التالي: 

وضع األسس والمعايير التي يتم االستناد إليها في دراسة الطلبات، وضمن محاور رئيسة مثل:  -1
 الش افية ، الحوكمة، اإلدارة المالية، ... 

بداء الرأم فيها. -2  دراسة الطلبات وا 
 دراسة الوضع المالي واإلدارم والقانوني لمقدم طلم التمويل. -3
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والتنسيق مع مقدم طلم التمويل إلجراء أم وضع المالحظات والتوصيات بشكل واضح ومحدد  -4
 تعديل  في حال كان ذلك ضروريا.

 التأكد من أن المقترح المقدم  و ضمن األولويات الوطنية المقرة. -5
التأكد من أن المشروع ومصدر التبرع أو التمويل مشروعًا وغير مخالف للنظام العام أو اآلدام  -6

والتعليمات المعمول بها، والمواثيق واالت اقيات الدولية  العامة، وال يتعارت مع القوانين واألنظمة
 المصادق عليها في المملكة. 

للجنة في حاالت خاصة ومبررة التنسيم ببضافة شركاء في تن يذ المشروع وذلك بالتنسيق مع  -    
الجهات المانحة أو الداعمة في حال تقاطعت أ داف/أنشطة /نتائج المشروع مع مهام/ اختصاص أم 

 جهة رسمية. 

  ثانيا: آلية تقديم طلب الحصول على الموافقة على التمويل األجنبي

 بيق اآللية: تطبق  ذه اآللية على:نطاق تط

 الجمعيات المسجلة بموجم قانون الجمعيات وتعديالت . -1
 الشركات التي ال تهدف الى تحقيق الربح المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات. -2

 إجراءات اآللية:  

بوابة تقوم الجهات الراغبة بالحصول على التمويل أو التبرع األجنبي بتقديم طلم رسمي، من خالل 
الخدمات اإللكترونية أو النماذج الرسمية المعتمدة لهذه الغاية لحين استبدالها أو إلغاء ا، وعلى النحو 

 التالي:
 تقدم الجمعيات الطلم الى سجل الجمعيات في وزارة التنمية االجتماعية. -1
ارة الصناعة تقدم الشركات التي ال تهدف الى تحقيق الربح الطلم إلى دائرة مراقبة الشركات في وز  -2

 والتجارة والتموين.
تقوم الوحدة التنظيمية المعنية بالتمويل األجنبي )في سجل الجمعيات( والوحدة التنظيمية المعنية  -3

بالشركات التي ال تهدف إلى تحقيق الربح )في دائرة مراقبة الشركات( باستقبال الطلم والتحقق من  
( من قانون الجمعيات واألنظمة 17نص المادة )فور استالم  واستي ائ  لكافة المتطلبات وحسم 

والتعليمات الصادرة بمقتضاه وأم تعليمات أو تعاميم تصدر لهذه الغاية بالنسبة للجمعيات، ونص 
خالل ثالثة ايام عمل ويتم  ،( من قانون الشركات للشركات التي ال تهدف الى تحقيق الربح7المادة )
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باستالم الطلم االلكتروني الذم قام مقدم الطلم بالتزويد ب ( خطيا)عبر البريد إشعار مقدم الطلم  
 .وأن  قيد التدقيق

خطيًا )عبر البريد االلكتروني الذم  مقدم الطلمإشعار  ثالثة أيام عملخالل مستقبل الطلم  يتولى -4
وفي حال وجود ام نقص ولم يقم  .(بأن طلب  مكتمل، او يوجد ب  نقص قام مقدم الطلم بالتزويد ب 

 .الغياً من تاريخ ارسال اإلشعار يعتبر الطلم  ثالثين يوم عمل دم الطلم باستكمال النقص خاللمق
تقوم الوحدة التنظيمية المعنية بالتمويل األجنبي لدى سجل الجمعيات/ الوحدة المعنية بالشركات التي  -5

ذم تم استكمال  ال تهدف الى تحقيق الربح لدى دائرة مراقبة الشركات بتوريد الطلم المكتمل أو ال
حسم األصول الى رئيس اللجنة وعلى رئيس اللجنة تحويل الطلم ألعضاء اللجنة من خالل أمين 

 عبر البريد اإللكتروني أو وسائل المراسالت الرسمية المعتمدة. يومي عملالسر خالل 
ة موعد يقوم رئيس اللجنة من خالل أمين السر بدعوة اللجنة لالجتماع الدورم بحيث تتضمن الدعو  -6

 وزمان ومكان االنعقاد وجدول األعمال. 
 ،من تاريخ عرضها عليها ( أيام عمل10)تنظر اللجنة بالطلبات المكتملة وترفع توصياتها خالل  -7

 . ويتم إبالغ مقدم الطلم بقرار اللجنة
من اللجنة بعدم الموافقة على التمويل المقدم وقبل ان ترفع اللجنة توصياتها  وصيةتفي حال صدور  -8

اللجنة خالل يومي عمل من  توصيةالى مجلس الوزراء، يحق لمقدم الطلم التقدم باعترات على 
 وحسم االلية في البند ثالثا ادناه. بها اتاريخ تبليغه

)حسم التشريعات النافذة( بشأن الطلبات  واالعتراضات إن وجدت يقوم رئيس اللجنة برفع التوصيات -9
جراء المخاطبات خالل  المقدمة للحصول على الموافقة على يومي التمويل األجنبي معززة بالوثائق وا 

 ، وعلى النحو التالي: عمل
  بخصوص الجمعيات مخاطبة أمين عام رئاسة الوزراء والذم علي  رفع الطلم إلى مجلس

  .( أيام عمل3)الوزراء خالل 

  بخصوص الشركات التي ال تهدف إلى تحقيق الربح مخاطبة وزير الصناعة والتجارة ليقوم
 ( أيام عمل3)بدوره بمخاطبة رئاسة الوزراء )انسجامًا مع أحكام قانون الشركات( خالل 

 لرفعها إلى مجلس الوزراء . 

اريخ ورود من ت ( أيام عمل10)يتخذ مجلس الوزراء القرار المناسم في طلم التمويل خالل  -10
 المخاطبات لمجلس الوزراء.
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يقوم ضابط ارتباط رئاسة الوزراء بببالغ وزير الصناعة والتجارة والتموين بقرارات مجلس  -11
بالغ  الوزراء فيما يتعلق بالشركات التي ال تهدف إلى تحقيق الربح مع إشعار رئيس اللجنة بالقرار، وا 

 يات لغايات تبليغ مقدم الطلم، وعلى النحو التالي:رئيس اللجنة/ أمين عام السجل فيما يتعلق بالجمع
 الشركات التي ال تهدف إلى تحقيق الربح من قبل مراقم عام الشركات أو من ي وض . −

 الجمعيات من قبل أمين عام سجل الجمعيات أو من ي وض . −

من تاريخ قبول الطلم مكتماًل إلى تاريخ صدور قرار مجلس  ( يوم عمل30على أن ال تتجاوز المدة )
الذم )عبر البريد االلكتروني حيث يتم إبالغ مقدم الطلم خطيًا بقرار مجلس الوزراء الوزراء بالطلم. 

ابالغ مقدم الطلم بالموافقة  يوم ولم يتم 30وفي حال انقضاء مدة ال . قام مقدم الطلم بالتزويد ب (
ويقوم النظام ببصدار الموافقة على التمويل بشكل آلي  ،فيعتبر ذلك موافقة حكما او عدم الموافقة

 وذلك حسم التشريعات النافذة. )بعد التأكد من ان  قد تم عرت الطلم على مجلس الوزراء(،

 ثالثا : العتراض 

من اللجنة بعدم الموافقة على التمويل المقدم وقبل رفع التوصيات الى  توصيةفي حال صدور  -1
من تاريخ تبليغ  يومي عملخالل  يهامجلس الوزراء، يحق لمقدم الطلم التقدم باعترات عل

  .لذم قام مقدم الطلم بالتزويد ب (خطيا )عبر االبريد االلكتروني االقرار 
 يقدم االعترات إلى أمين سر اللجنة .  -2
 سبعة أيام عملعلى اللجنة أن تنظر في االعترات المقدم واعالم مقدم االعترات بقرار ا خالل  -3

من تاريخ عرض  عليها، على ان ال تحسم  ذه المدد الزمنية من االطار الزمني المحدد لهذه 
 االلية.

قة يتم رفع توصيات اللجنة مرفقا بها اعترات عدم الموافتوصيتها بفي حال اصرار اللجنة على  -4
 مقدم الطلم ومبررات  الى مجلس الوزراء التخاذ القرار المناسم.

  رابعا : مرفقات طلب الموافقة على التمويل األجنبي

وثيقة المشروع كاملة متضمنة اإلطار المنطقي للمشروع والموازنة المقترحة ل  )اسم المشروع،  -
أ داف  العامة والمحددة والمرتبطة باأل داف التنموية الوطنية، النشاطات الرئيسية وال رعية، 

لى النتائج المتوقعة، موقع ومكان التن يذ، ال ئات المستهدفة، واإلطار الزمني، العاملين ع
 المشروع،.....(. 



8 
 

 نموذج طلم التمويل األجنبي المعتمد من اللجنة متضمنًا البيانات التالية:   -

 مصدر التمويل  -

 موازنة المشروع )موضحًا نسبة الن قات اإلدارية والجارية والرأسمالية( -

 لتن يذ  ذه المشاريع في القطاعات والمحافظات  –إن وجد  –الشركاء المحليين  -

 التمويل وت اصيل الحسام والحوالة واسم البنكقيمة  -

 البرامج واألنشطة الالزم تن يذ ا في المشروع  -

 النتائج المباشرة وعلى المدى الطويل للمشروع ومؤشرات لقياس اإلداء -

 شروط التمويل -

 نموذج البيانات الت صيلية للجمعية والشركات التي ال تهدف للربح.                       -
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 اآللية المقترحة للتمويل األجنبي

 


