مقدمة
جاءت فكرة تنفيذ "دليلك لبدء عملك" بالتعاون مع

التسجيل والرتخيص وما يتبعها من أمور أساسية بشكل

مرشوع مساندة األعمال املحلية املمول من الوكالة

كامل مثل أماكن تقديم الخدمات والوثائق املطلوبة

األمريكية للتنمية الدولية يف األردن إنسجاما ً مع

والرسوم املرتتبة والوقت الذي تستغرقه هذه الخطوات.

التوجيهات امللكية السامية وتحقيقا ً لإلجراءات الحكومية
الرامية إىل تشجيع الريادة وتعزيز دور القطاع الخاص

وهذا هو الدليل األول من نوعه يف األردن ويضم رشكاء من كافة

يف املساهمة بالعملية التنموية وتوفري البيئة املناسبة

الجهات املعنية يف عملية التسجيل والرتخيص عىل مستوى

له عرب تقديم خدمات فعالة من شأنها املساهمة يف

املحافظات والبلديات وعىل املستوى الوطني ،األمر الذي يساهم

تبسيط عملية تسجيل وترخيص األعمال يف األردن.

يف تبسيط إجراءات التسجيل للرشكات واملؤسسات الفردية.

وتعترب عملية تسجيل األعمال وترخيصها أمرا ً مهما ً

ويف الختام ال يسعنى إال أن أتقدم بالشكر الجزيل ملرشوع

لنمو القطاع الخاص  ،فهي تسهل عملية الوصول إىل

مساندة األعمال املحلية املمول من الوكالة األمريكية للتنمية

التمويل والحماية القانونية ما يعطي تلك األعمال فرصة

الدولية يف األردن عىل دعمهم لتنفيذ فكرة "دليلك لبدء

للنمو واالزدهار  ،فكلما ازدادت سهولة ووضوح إجراءات

عملك" ،كما أشكر كوادر مديرية السجل التجاري املركزي

التسجيل والرتاخيص الالزمة لألعمال  ،ساهم ذلك يف

ودائرة مراقبة الرشكات يف الوزارة عىل جهودهم يف إعداد

تشجيع إنشاء األعمال وال سيما الصغرية واملتوسطة

الدليل و كل من ساهم يف إخراج هذا الدليل إىل حيز الوجود.

منها

تحقيقا ً

لـــ

"رؤية

األردن

."2025

كما يأتي"دليلك لبدء عملك" انطالقا ً من حرص وزارة
الصناعة والتجارة والتموين عىل تعزيز بيئة األعمال
م .مهــا علـــي

وتشجيع األنشطة االستثمارية  ،وسعيها لتحقيق رضا
متلقي الخدمة  ،حيث يهدف الدليل إلرشاد متلقي

وزير الصناعة والتجارة والتموين

الخدمة بكافة األمور الرضورية التي يحتاجها عند
التسجيل أو الرتخيص من خالل توضيح خطوات
3

ً
أهال بك في "دليلك
لبدء عملك" في
األردن.
ستتعرف/ين في هذا
الدليل على كيفية
تسجيل وترخيص
األعمال خطوة
بخطوة.

المحتوى
*

ملاذا نقوم بتسجيل وترخيص األعمال؟

7

*

ما هي الخطوات التي يجب أن أمر بها ليصبح عميل رسمي؟

8

*

اختيار الشكل القانوني للتسجيل

10
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*

كيف أختار الشكل القانوني املناسب لعميل؟
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املوافقات املسبقة قبل التسجيل و/أو الرتخيص
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تسجيل االسم التجاري و/أو العالمة التجارية

43

4

الحصول عىل عضوية يف غرفة الصناعة أو التجارة

51
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63
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خدمات أخرى تقدمها وزارة الصناعة والتجارة
والتموين ودائرة مراقبة الرشكات
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دعم األعمال
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أمور أخرى لم نُجب عليها

89

امللحق ( )1قائمة االتصال
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امللحق ( )2املوافقات املسبقة

مرفق
5

لماذا نقوم
بتسجيل وترخيص
األعمال؟

تسجيل وترخيص األعمال

كعمل رسمي ،ستتمكن/ين من

إجراء املعامالت املالية
الرسمية دون التعرض
لخطر العقوبات.

الحصول عىل القروض
التجارية واملنافع التي
تقدمها الجهات الرسمية
والخاصة.

تأمني الحماية القانونية
ألعمالك وشهرتها ضد
املنافسة غري املرشوعة

اعطاء الثقة لجذب املزيد
من الزبائن (وخاصة
العمالء من الرشكات
واملؤسسات الكبرية)
الذين يتعاملون مع
املنشآت املسجلة فقط.

توسيع عملك لفروع أو
مواقع جديدة.

اإلعالن والتوسع ضمن
األسواق الجديدة بشكل
حر.

استقطاب موظفني ذوي
مهارة أكثر.

االستفادة من املزايا
االستثمارية التي تقدمها
هيئة االستثمار.

(عىل سبيل املثال ال يمكن لآلخرين
تسجيل اسم مشابه أو مطابق أو
حتى االستفادة منه بطريقة غري
مرشوعة).
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ما هي الخطوات التي يجب أن
أقوم بها ليصبح عملي رسمي؟
عرش خطوات ليصبح عملك رسمي :
خطوات رئيسية

1

املوافقات املسبقة

الخطوات التالية

2

3

تسجيل العمل
كهيئة رسمية

تسجيل االسم التجاري /
العالمة التجارية

إلزامي
ّ

اختياري

6

7

التسجيل
الرضيبي

تسجيل الضمان
االجتماعي

إلزامي
ّ

إلزامي
ّ

4

5

الحصول عىل عضوية يف
غرفة الصناعة والتجارة

الحصول عىل
رخصة املهن

إلزامي
ّ

إلزامي
ّ

8

الحصول عىل تصاريح
العمل يف حال توظيف غري
األردنيني
إلزامي لألعمال التي
ّ
تو ّ
ظف غري األردنيني

9

توفري امدادات الكهرباء
يف مكان العمل
يعتمد عىل
طبيعة العمل

10

توفري امدادات املياه يف
مكان العمل
يعتمد عىل
طبيعة العمل

تسجيل  ....األشكال
القانونية لألعمال

مؤسسة فردية
املؤسسات الفردية هي أبسط
شكل لألعمال التي يمتلكها
شخص طبيعي واحد فقط بعد
تقدمه بترصيح احرتاف التجارة
أمام مراقب سجل التجارة يف
مركز الوزارة ،أو أمني السجل
التجاري يف املحافظات.
من الناحية القانونية ،ال تنفصل
شخصيتها االعتبارية وذمتها
املالية عن مالكها باعتباره
املسؤول الوحيد عن كافة
االلتزامات املالية واإلدارية
والقانونية تجاه الغري.
رأس املال:

الحد األدنى لرأس املال هو
 1,000دينار أردني.

ال يشرتط إيداع رأس املال.
(مراقب السجل التجاري له
الصالحية أن يطلب اثبات
لصحة رأس املال املرصح به).

تعتمد عملية التسجيل عىل نوع الشكل القانوني
الذي تختاره .يوضح الجدول التايل األشكال
القانونية الرئيسة لألعمال التي يمكنك تسجيلها
يف األردن:

رشكة التضامن

رشكة التوصية
البسيطة

تتألف رشكة التضامن من
رشيكني عىل األقل ويكون كل
رشيك مسؤوال ً بأمواله الشخصية
عن كامل ديون وإلتزامات
الرشكة ،أي أن مسؤولية الرشكاء
ليست محدودة وهنا ال تكون
لرشكات التضامن شخصية
مستقلة.

هذا الهيكل يسمح بضم
مجموعة من الرشكاء:

رشكة التضامن ال تتطلب توفر
املحامني (اال اذا كان رأس املال
يتعدى ( 20,000دينار أردني).
عدد الرشكاء يمكن أن يرتاوح بني
 .20-2يجب أن يكون الرشيك
قد أتم الثامنة عرشة من عمره
عىل األقل .يكتسب كل رشيك فيها
صفة تاجر.
رأس املال:
ال يوجد حد أدنى لرأس
املال املطلوب.

أ -الرشكاء املتضامنون:
وهم الذين يتولون إدارة الرشكة
وممارسة أعمالها ،ويكونون
مسؤولون بالتضامن والتكافل عن
ديون الرشكة وااللتزامات املرتتبة
عليها يف أموالهم الخاصة.
ب -الرشكاء املوصون:
ويشاركون يف رأس املال دون أن
يحق لهم إدارة الرشكة أو ممارسة
أعمالها ،ويكون كل منهم مسؤوال ً
عن ديون الرشكة وااللتزامات املرتتبة
عليها بمقدار حصته يف رأس مال
الرشكة.
ال تتطلب توفر املحامني
(إال اذا كان رأس املال يتعدى ال
 20,000دينار أردني)
عدد الرشكاء يمكن أن يرتاوح
ما بني 20-2
رأس املال:
ال يوجد حد أدنى
لرأس املال املطلوب
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رشكة محدودة
املسؤولية

رشكة املساهمة
الخاصة

عادة ما يكون للرشكات ذات املسؤولية
املحدودة هياكل أكثر تعقيداً .لهذا
السبب يتعني عىل هذه الرشكات توفري
مدقق حسابات ومحام اذا كان رأس
مالها يزيد عن  20,000دينار أردني.

تعد رشكات املساهمة الخاصة
ٍ
رشكات ذات مسؤولية محدودة ال
تكون ملزمة بطرح أسهم الرشكة
للجمهور العام يف سوق األسهم.

(تنويه :يجب عىل املحامي تقديم ما
يلزم من بيانات ترصح العالقة بني
املحامي واملوكل).

بدال ً من ذلك ،يتم طرح وتداول
أسهم الرشكة التي تملكها بشكل
خاص.
وعادة ما يتم امتالكها إما من قبل
املنظمات غري الحكومية أو من قبل
عدد قليل نسبيا ً من املساهمني.

ويعد جميع الرشكاء فيها رشكاء
محدودي املسؤولية .يكون للرشكة
ذات املسؤولية املحدودة رشكني أو
أكثر ،ولكن يف حال كان هناك مالك
واحد فقط ،فهناك حاجة للحصول عىل
موافقة من مراقب الرشكات يف دائرة
مراقبة الرشكات.

يُطلب من رشكات املساهمة الخاصة
أن يكون لديها مدقق حسابات
ومحام.

عدد الرشكاء يمكن أن يرتاوح من واحد
اىل عدد غري محدد

رأس املال:

رأس املال:
الحد األدنى لرأس املال املطلوب إلعداد
هذا العمل هو  1دينار أردني.

الحد األدنى لرأس املال املطلوب
إلنشاء هذا العمل هو 50,000
دينار أردني.
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الشكل القانوني

كيف أختار الشكل
القانوني المناسب لي؟

إذا كنت ال تزال/ي غري متأكد/ة من نوع الشكل
القانوني األفضل لعملك ،قد يساعدك هذا االختبار
القصري عىل معرفة ذلك:

 )1هل سيكون لك ولرشكائك حصص متساوية يف العمل التجاري أم أن
التقاسم سيتم بشكل مختلف؟
أ
لن يكون لدي رشكاء -أنا أخطط
إلدارة العمل بنفيس

ج

ب
سأقوم بإدارة العمل بالتعاون
مع بعض الرشكاء وستقع علينا
جميعا ً نفس املسؤولية ونفس
سلطة اتخاذ القرارات

أنا أخطط إلدارة العمل بنفيس
لكن سأكون بحاجة اىل اشخاص
آخرين للمساعدة يف اتخاذ
القرارات الرئيسة (تفويض)

 )2هل ترغب/ي بوجود مساهمني يف عملك التجاري؟
أ
الّ ،
إن عميل صغري وأريد أن
أمتلك السلطة كاملة

ج

ب
لست متأكد من ذلك ،إذا اتضح
يل فيما بعد الحاجة اىل ذلك
فسأقوم به

نعم ،هذا جزء من خطتي

 )3هل تخطط/ي لطلب املساعدة من مستثمرين خارجيني
وأصحاب رؤوس األموال للبدء بمزاولة العمل؟
أ
أنا أخطط الستخدام أموايل
الخاصة فقط لتمويل أعمايل

ج

ب
سأقوم باستخدام االستثمار
الخارجي يف الغالب ،والذي
سيكون معظمه من العائلة
واألصدقاء
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سوف أسعى للحصول عىل رأس
مال استثماري داعم ومصادر
استثمار أخرى من خارج دائرتي
الشخصية الحالية

 )4ما مقدار املسؤولية الشخصية التي تنوي تقديمها لعملك؟
ج

ب

أ
أنا ال أمانع بدعم عميل من خالل
أموايل الخاصة

سأكون عىل استعداد لتقديم
بعض املسؤولية الشخصية
لعميل

ال أريد تحمّ ل أي مسؤولية
شخصية يف عميل وأرغب بفصل
أموايل الخاصة عنه

 )5هل ترى حاجة مستقبلية لنقل ملكية أو بيع كل أو بعض أعمالك؟
ج

ب

أ
ال ،أنا وعميل نمثل كيانا ً واحدا ً

ممكن ،قد أرغب يف نقله إىل
عائلتي ،ولكنها ليست أولوية

نعم ،من املهم أن أمتلك القدرة
عىل نقل ملكية أو بيع كل أو
بعض أعمايل

 )6ما مقدار االعتبارات الشكلية التي تنوي اتخاذها

( عىل سبيل املثال :االجتماع السنوي للرشكاء وأعضاء مجلس اإلدارة)؟

أ
ال يشءّ ،
أفضل ابقاء االمور
بسيطة

ج

ب
ال بأس ببعض الشكليات

أتوقع أن تكون االعتبارات
الشكلية جزء من أعمايل

 )7هل تخطط/ي أن يكون عملك كيانا ً منفصال ً عنك رضيبيا ً ؟
أ
ال ،سيكون من األبسط أن تكون
جميع األموال تابعة لحسابي

ج

ب
لست متأكدا ً من ذلك ،لكن
سأحتاج أنا ورشكائي إىل
معرفة كيفية تقاسم املسؤوليات
الرضيبية
13

نعم ،ستكون أعمايل كيانا ً
منفصال ً خاضعا ً للرضيبة

الشكل القانوني

تحليل اإلجابات

ملزيد من التفاصيل عن االقتطاعات الرضيبية
املرتتبة عليك كمؤسسة فردية أو رشكة يرجى
اإلطالع عىل صفحة 94 :و 95

إذا كانت معظم إجاباتك من
خيار "أ":

يف حال كانت معظم إجاباتك
"أ" وبعضها "ب":

يف حال تجاوز عدد اجاباتك
"ب" عدد اجابات "أ":

فعىل األرجح أنك تسعى إلنشاء
مؤسسة فردية ،وهي تناسب
األفراد يف بداية مشوارهم العميل.
تسجيل هذا النوع قد يعني أنك
ستتخذ جميع القرارات دون
الحاجة اىل مشاركة اآلخرين،
ولكن يف نفس الوقت هذا
يعني أنه سيقع عليك الكثري
من املسؤولية .وعىل الرغم من
بساطة البدء يف هذه األعمال ،اال
أنّه من املهم أن تدرك أن أموالك
الشخصية ستكون مختلطة مع
عائدات عملك .وأيضا ً لكونك
قمت بالتسجيل كمؤسسة فردية،
فإن رضيبة الدخل املرتتبة عليك
سوف تتبعك كشخص طبيعي
وتعتمد عىل كونك فرد أعزب
(غري معيل) أو معيل ألرسة.

أنت عىل األرجح تسعى لتسجيل
رشكة تضامن والتي تناسب
فردين أو أكثر يف يف بداية
مشوارهم العميل .وهذا يعني
أن العمل ال يعترب كيانا ً قانونيا ً
مستقال ً وال يكون للرشكاء
مسؤولية محدودة ،أي أن
الرشكاء ملزمني بأموالهم
الشخصية عن جميع التزامات
الرشكة حتى لو تسبب بها
رشيك متضامن اخر غري مفوض
باالدارة والتوقيع .لتتمكن
من تسجيل رشكة التضامن،
تحتاج/ي إىل إنشاء عقد ،ونظام
الرشكة يحدد الرشوط واألحكام
التي توضح رشوط تصفية الرشكة.

قد يناسبك تسجيل عملك كرشكة
توصية بسيطة ،حيث يكون لك
خيار دمج مجموعة من الرشكاء
العامني و محدودي املسؤولية،
أو االقتصار عىل الرشكاء
محدودي املسؤولية .لتتمكن من
تسجيل رشكة التوصية ،تحتاج
إىل إنشاء اتفاقية رشاكة تحدد
الرشوط واألحكام التي توضح
رشوط تصفية الرشكة.

رشكة تضامن

مؤسسة فردية
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رشكة توصية بسيطة

يف حال كانت معظم إجاباتك من خيار
"ب" وبعضها من خيار "ج":

إذا كانت معظم إجاباتك من
خيار "ج":

من املمكن أن تسجل رشكة محدودة
املسؤولية :حيث يوفر هذا الهيكل
التجاري الحماية لألموال الشخصية من
ديون الرشكة واألمور التي تكون الرشكة
مسؤولة عن دفعها .يتطلب هذا الشكل
املزيد من التخطيط والعمل القانوني
للبدء يف العمل التجاري عىل أرض الواقع،
لكن تمكنك من حماية أموالك الشخصية
من أي دعاوى قضائية أو خسائر
ناجمة عن العمل .كما ّ
أن تسجيل رشكة
محدودة املسؤولية يسهّ ل الحصول عىل
مزيد من الرشكاء ،ونقل امللكية ،واتخاذ
رشكة عامة يف نهاية املطاف.

فيجب أن تسعى لتسجيل عملك
كرشكة مساهمة خاصة ،اذ يوفر هذا
النوع من األعمال املسؤولية املحدودة،
لذلك تكون أنت واملساهمني مسؤولني
عن االستثمارات الخاصة يف حالة
الفشل .ومع ذلك فإنه يتضمن الكثري
من األوراق للتسجيل والحفاظ عىل
هذا النوع من األعمال كما لو كنت
ستقوم بتسجيل رشكة ذات محدودة
املسؤولية .يعد هذا الشكل مناسب
للمساهمني الذين يمتلكون خربات
فنية واسعة ،ويغلب عليها طابع
اختياري وتكون نصوصها مرنة
لتناسب املستثمرين الريادين.

رشكة محدودة املسؤولية

رشكة مساهمة خاصة

15

الشكل القانوني

بعد أن قمت
باختيار الشكل
القانوني لعملك...
ما هي الخطوة
التالية؟

الموافقات المسبقة قبل
التسجيل و الترخيص

1

اعتمادا ً عىل القطاع الذي سيكون عملك جزءا ً منه ،قد تحتاج إىل الحصول عىل موافقات
مسبقة قبل البدء يف عملية التسجيل أو الرتخيص .عىل سبيل املثال ،يتعني عىل جميع
الصيدليات الحصول عىل موافقة مسبقة من وزارة الصحة قبل أن يتمكنوا من التسجيل
ومزاولة العمل .ويجب يف هذه الحاله التوجه اىل وزارة الصناعة والتجارة والتموين أو دائرة
مراقبة الرشكات أوال للحصول عىل نموذج استدراج املوافقة املسبقة موجه لوزارة الصحة ثم
الرجوع اىل وزارة الصناعة والتجارة والتموين و  /أو دائرة مراقبة الرشكات لتسجيل العمل.
للمزيد من املعلومات يرجى اإلطالع عىل امللحق ( )2املرفق داخل هذا الدليل لالطالع عىل
الجدول الكامل للقطاعات والكيانات التي قد تحتاج إىل الحصول عىل موافقات مسبقة منها.
كما وننصح أن تقوم أوال ً بزيارة وزارة الصناعة والتجارة والتموين و/أو دائرة
مراقبة الرشكات لالستفسار عن أي موافقات مسبقة تحتاج إىل الحصول عليها.

17

لقد حصلت
على الموافقات
المسبقة .كيف
يمكنني تسجيل
عملي؟

التسجيل حسب الشكل
القانوني

2

بما أنك اآلن عىل دراية بنوع العمل الذي ترغب/ين بتسجيله قانونياً ،ستجد/ين
كل التفاصيل التي تحتاج/ين إليها ملعرفة كيفية تسجيل األعمال التجارية وفقا ً
لنوع الشكل القانوني الذي اخرتته:

مؤسسة فردية

أ
ب رشكة تضامن أو رشكة توصية بسيطة
ج

رشكة محدودة املسؤولية

د

رشكة مساهمة خاصة

19

التسجيل

2

أ

مؤسسة فردية

جهة التسجيل

مقيما ً يف عمّ ان

مقيما ً خارج عمان

وزارة الصناعة والتجارة
والتموين يف منطقة العبديل/
مديرية السجل التجاري
والصناعي املركزي أو مديرية
الصناعة والتجارة والتموين يف
املحافظة املقيم بها.

يجب أن تتوجه/ي إىل مبنى
وزارة الصناعة والتجارة
والتموين يف منطقة العبديل –
مديرية السجل التجاري.

يجب أن تتوجه/ي إىل مديرية
الصناعه والتجارة والتموين
املوجودة يف املحافظة املقيم فيها
 -قسم السجل التجاري.

مايجب عمله؟
ما هي الوثائق التي ينبغي عيل احضارها؟

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

هوية األحوال املدنية أو جواز السفر لغري األردنيني ساري املفعول.
دفرت خدمة العلم مؤجل ملواليد عام  1989فما فوق.
موافقة الجهات املختصة عند تسجيل بعض الغايات التي تحتاج ملوافقة مسبقه
وكالة رسمية يف حال عدم حضور طالب التسجيل.
عقد ايجار مصدق من امانة عمان أو البلديات.
سند ملكية املحل التجاري يف حال كان صاحب العقار هو التاجر نفسه.
إيداع نقدي بقيمة  50.000دينار أردني فأكثر للجنسيات غري األردنية.

ما هي الخطوات التي سأقوم بها؟

التوجه إىل مديرية السجل التجاري يف املحافظة املقيم بها.
.1
يقوم املراجع بالحصول عىل رقم دور ( حرف  ) Bمن نظام االصطفاف اآليل (عمان).
.2
ً
	.3يتم تعبئة طلب ترصيح باحرتاف التجارة الكرتونيا من قبل موظف قسم التسجيل التجاري.
تسليم املراجع طلب استدراج املوافقة املسبقة من الجهات الرسمية إن وجدت.
.4
	.5دفع الرسوم لدى صندوق الوزارة والحصول عىل مستند القبض وتسليمه ملوظف قسم
التسجيل التجاري.
	.6تدقيق الشهادة وتوقيعها من قبل رئيس قسم التسجيل التجاري وتسليمها ملتلقي الخدمة .
20

مايجب عمله؟
(بالدينار األردني)

ما هي الرسوم التي يتوجب عيل دفعها؟
					
فئة الذين يقل رأسمالهم عن  20,000دينار

10

		
فئة الذين يبـلغ رأسمالهم  20,000دينار ويقل عن 30,000دينار

20

		
فئة الذين يبلغ رأسمالهم  30,000دينار ويقل عن  50,000دينار

30

فئة الذين يبلغ رأسمالهم  50,000دينار فأكثر

40

				

5

عن إصدار شهادة تسجيل تاجر ألول مرة

								
رسوم وكالة عامة

5

رسوم وكالة خاصة (يف حالة استخدام وكالة)				

2

رسم إبراز وكالة يف حال تقديم الوكالة من قبل محامي			

27

		

				
كم من الوقت تستغرق هذه الخطوات؟

من  10اىل  15دقيقة
(يف حال عدم وجود موافقات مسبقة)

21

التسجيل

ما هو شكل الشهادة التي سأحصل عليها؟

مؤسسة فردية

22

ما هي الخطوات التي سأقوم بها؟

التوجه إىل مديرية
السجل التجاري

23

التسجيل

2

ب

شركة تضامن أم شركة
توصية بسيطة

جهة التسجيل

مقيما ً يف عمّ ان

مقيما ً خارج عمان

املؤسسة الرئيسية التي تشارك
يف تسجيل رشكة تضامن أو
رشكة توصية بسيطة هي
دائرة مراقبة الرشكات
التابعة لوزارة الصناعة
والتجارة والتموين.

يجب أن تتوجه/ي إىل دائرة
مراقبة الرشكات أو هيئة
األستثمار األردنية* .

يجب أن تذهب/ي إىل فرع دائرة
مراقبة الرشكات يف املحافظة
املقيم فيها ،والذي يقع يف:

* هذا ال ينطبق إال عىل قطاعات
محددة للمستثمرين الذين
يبحثون عن اإلعفاء من الرسوم
الجمركية وفقا ملوقع االستثمار.
هذه القطاعات هي :القطاع
الصناعي ،القطاع الزراعي،
قطاع السياحة ،القطاع الطبي
وقطاع الطاقة و التي تتضمن
(الصناعة والحرف ،الزراعة
والثروة الحيوانية ،املستشفيات
واملراكز الطبية املتخصصة،
املنشآت الفندقية والسياحية،
مدن التسلية والرتويح السياحي،
مراكز االتصال ،مراكز البحث
العلمي واملختربات العلمية،
االنتاج الفني واالعالمي ،مراكز
املؤتمرات واملعارض ،نقل و/
أو توزيع و/أو استخراج املياه
والغاز واملشتقات النفطية).

الزرقاء :غرفة تجارة الزرقاء

24

اربد :غرفة تجارة اربد
املفرق :غرفة تجارة املفرق
الكرك :مديرية الصناعة
والتجارة والتموين
مادبا :مديرية الصناعة
والتجارة و التموين
العقبة :سلطة منطقة العقبة
االقتصادية الخاصة
إذا كنت مقيما ً يف عجلون أو
البلقاء أو جرش أو معان أو
الطفيلة :يجب عليك زيارة
فرع دائرة مراقبة الرشكات يف
املحافظة األقرب إليك

مايجب عمله؟
ما هي الوثائق التي ينبغي عيل احضارها؟

هوية األحوال املدنية أو جواز السفر لغري األردنيني
.1
	.2استمارة التسجيل (تشمل :البنود وعقد التأسيس من قبل املؤسسني) املوجود لدى
الدائرة او عىل املوقع
وكالة رسمية يف حال عدم حضور الرشكاء أو وكالة محامي
.3
ما الذي أحتاج تعبئته يف طلب التسجيل (عقد ونظام الرشكة)؟

.1
.2
.3
.4
.5

عنوان الرشكة واسمها التجاري (إن وجد)
أسماء الرشكاء املؤسسني والعمر والجنسية والعنوان
املقر الرئييس للرشكة وأهداف الرشكة
تفاصيل عن هيكلية الرشكة بما يف ذلك الرشكاء املدراء بالرشكة وصالحياتهم
رأس مال الرشكة والحصص والقيمة اإلسمية واالمتيازات والحقوق وااللتزامات

25

التسجيل

2

ب

شركة تضامن أم شركة
توصية بسيطة

ما يجب عمله؟
(بالدينار األردني)

ما هي الرسوم التي يتوجب عيل دفعها؟
						
الطوابع

 ٪0.003من رأس مال الرشكة املعلن عنه

						
التسجيل

25

قيمة رسوم زيادة رأس املال			

25

				
نرش يف جريدة رسمية

10

				
عقد التأسيس والتعديالت

10

					
إصدار الشهادة

10

				
الوصول إىل املعلومات

20

					
إيداع الوثائق

10

					
رسوم تغريات

20

					
إيداع سند رهن

20

						
التصوير

5

					
تفويض الوكيل

10

كم من الوقت تستغرق هذه الخطوات؟

تتم يف نفس اليوم يف حال لم يكن هناك حاجة ألي موافقات مسبقة.
قد تستغرق وقتا أطول إذا تطلب األمر إيداعأراس مال يف البنك قبل إصدار الشهادة ،أو يف حال كان أحد
الرشكاء غري أردني.

26

ما هو شكل الشهادة التي سأحصل عليها؟

رشكة توصية بسيطة

رشكة تضامن

27

التسجيل

ما هي الخطوات التي سأقوم بها؟

28

29

التسجيل

2

ج

شركة محدودة
المسؤولية

جهة التسجيل

مقيما ً يف عمّ ان

مقيما ً خارج عمان

املؤسسة الرئيسية التي تشارك
يف تسجيل رشكة محدودة
املسؤولية هي دائرة مراقبة
الرشكات التابعة لوزارة
الصناعة والتجارة والتموين

يجب أن تتوجه/ي إىل دائرة
مراقبة الرشكات أو هيئة
األستثمار األردنية* .

يجب أن تذهب/ي إىل فرع دائرة
مراقبة الرشكات يف املحافظة
املقيم فيها ،والذي يقع يف:

* هذا ال ينطبق إال عىل قطاعات
محددة للمستثمرين الذين
يبحثون عن اإلعفاء من الرسوم
الجمركية وفقا ً ملوقع االستثمار.
هذه القطاعات هي :القطاع
الصناعي ،القطاع الزراعي،
قطاع السياحة ،القطاع الطبي
وقطاع الطاقة و التي تتضمن
(الصناعة والحرف ،الزراعة
والثروة الحيوانية ،املستشفيات
واملراكز الطبية املتخصصة،
املنشآت الفندقية والسياحية،
مدن التسلية والرتويح السياحي،
مراكز االتصال ،مراكز البحث
العلمي واملختربات العلمية،
االنتاج الفني واالعالمي ،مراكز
املؤتمرات واملعارض ،نقل و/
أو توزيع و/أو استخراج املياه
والغاز واملشتقات النفطية).

الزرقاء :غرفة تجارة الزرقاء

30

اربد :غرفة تجارة اربد
املفرق :غرفة تجارة املفرق
الكرك :مديرية الصناعة
والتجارة والتموين
مادبا :مديرية الصناعة
والتجارة و التموين
العقبة :سلطة منطقة العقبة
األقتصادية الخاصة
إذا كنت تقيم يف عجلون أو
البلقاء أو جرش أو معان أو
الطفيلة :يجب عليك زيارة
فرع دائرة مراقبة الرشكات يف
املحافظة األقرب إليك

مايجب عمله؟
ما هي الوثائق التي ينبغي عيل احضارها؟

هوية األحوال املدنية أو جواز السفر لغري األردنيني
.1
	.2تعبئة وتوقيع نموذج عقد التأسيس والنظام األسايس للرشكة املعد من قبل دائرة مراقبة
الرشكات ،ويجوز استخدام عقد التأسيس والنظام األسايس املعد من قبل الرشيك/الرشكاء
	.3قسيمة إيداع يف البنك بما ال يقل عن  ٪50من رأس املال املسجل ** لالردني و%100
من راسمال لغري االردنيني .وعىل أن يقوم الرشيك األردني بتغطية باقي مساهمته من
الراسمال املسجل خالل سنتني من تاريخ تسجيا الرشكة
وكالة رسمية يف حالة عدم حضور الرشكاءأو وكالة محامي
.4
ما الذي أحتاج تعبئته يف طلب التسجيل(عقد التأسيس والنظام األسايس)؟

أسماء الرشكاء
.1
رأس مال الرشكة
.2
املقر الرئييس للرشكة
.3
أهداف الرشكة وغاياتها
.4
طريقة ادارة الرشكة من خالل مدير عام ام من خالل هيئة مديرين
.5
توقيعك أمام موظف مختص أو كاتب العدل أو محامي مزاول يشهد التوقيع
.6
	.7تعيني شخص منفرد او اشخاص مجتمعني مفوض بالتوقيع عن أعمال الرشكة يف كافة
األمور املالية واالدارية والقانوينة والقضائية
.8

** يجب أن يكون هناك كتاب رسمي من البنك ينص عىل أن هناك ايداع يف الحساب البنكي ال يقل عن
 ٪50من حصة الرشكاء األردنيني و %100من راسمال الرشكاء غري األردنيني

أي رشوط خاصة يتفق عليها الرشكاء وعىل أن تكون متوافقة مع احكام القانون

31

التسجيل

2

ج

شركة محدودة
المسؤولية

مايجب عمله؟
(بالدينار األردني)

ما هي الرسوم التي يتوجب عيل دفعها؟
				
رسوم الطوابع

 ٪0.003من رأس مال الرشكة املعلن عنه

			
رسوم تفويض الوكيل

10

				
رسوم التسجيل

 ٪0.002من رأس مال الرشكة املعلن عنه ،ما

			

يساوي ما ال يقل عن  250دينار أردني

		

		
رسوم بنود التأسيس والتعديالت

10

			
رسوم إيداع الوثائق

10

رسوم التصوير أو التصديق		

5

				
رسوم تغريات

20

			
رسوم إصدار الشهادة

10

			
الوصول إىل املعلومات

20

				
إيداع سند رهن

20

			
نرش يف جريدة رسمية

15

كم من الوقت تستغرق هذه الخطوات؟
تتم يف نفس اليوم يف حال لم يكن هناك حاجة ألي موافقات مسبقة أو عملية ايداع رأس مال يف البنك.

32

ما هو شكل الشهادة التي سأحصل عليها؟

رشكة محدودة املسؤولية

33

التسجيل

ما هي الخطوات التي سأقوم بها؟

34

35

التسجيل

2

د

شركة المساهمة
الخاصة

جهة التسجيل

مقيما ً يف عمّ ان

مقيما ً خارج عمان

املؤسسة الرئيسية التي تشارك
يف تسجيل رشكة املساهمة
الخاصة هي دائرة مراقبة
الرشكات التابعة لوزارة
الصناعة والتجارة والتموين

يجب أن تتوجه/ي إىل دائرة
مراقبة الرشكات أو هيئة
األستثمار األردنية* .

يجب أن تذهب/ي إىل فرع دائرة
مراقبة الرشكات يف املحافظة
املقيم فيها ،والذي يقع يف:

* هذا ال ينطبق إال عىل
قطاعات محددة للمستثمرين
الذين يبحثون عن اإلعفاء من
الرسوم الجمركية وفقا ً ملوقع
االستثمار .هذه هي :القطاع
الصناعي ،القطاع الزراعي،
قطاع السياحة ،القطاع الطبي
وقطاع الطاقة و التي تتضمن
(الصناعة والحرف ،الزراعة
والثروة الحيوانية ،املستشفيات
واملراكز الطبية املتخصصة،
املنشآت الفندقية والسياحية،
مدن التسلية والرتويح السياحي،
مراكز االتصال ،مراكز البحث
العلمي واملختربات العلمية،
االنتاج الفني واالعالمي ،مراكز
املؤتمرات واملعارض ،نقل و/
أو توزيع و/أو استخراج املياه
والغاز واملشتقات النفطية).

الزرقاء :غرفة تجارة الزرقاء
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اربد :غرفة تجارة اربد
املفرق :غرفة تجارة املفرق
الكرك :مديرية الصناعة
والتجارة والتموين
مادبا :مديرية الصناعة
والتجارة و التموين
العقبة :سلطة منطقة العقبة
األقتصادية الخاصة
إذا كنت مقيما ً يف عجلون أو
البلقاء أو جرش أو معان أو
الطفيلة :يجب عليك زيارة
فرع دائرة مراقبة الرشكات يف
املحافظة األقرب إليك

مايجب عمله؟
ما هي الوثائق التي ينبغي عيل احضارها؟
.1
.2
.3
.4
.5

هوية األحوال املدنية أو جواز السفر لغري األردنيني
استمارة التسجيل (يشمل :عقد التأسيس والنظام األسايس املوقع من قبل املؤسسني)
كشف حساب بنكي
قائمة بأسماء املساهمني املؤسسني
توكيل رسمي يف حالة عدم حضور املساهمني أو وكالة محامي

ما الذي أحتاج تعبئته يف طلب التسجيل (عقد التأسيس)؟
عنوان الرشكة واسمها التجاري (إن وجد)
.1
أسماء املساهمني والعمر والجنسية والعنوان
.2
املقر الرئييس للرشكة وأهدافها
.3
تفاصيل عن هيكل الرشكة بما يف ذلك عدد أعضاء مجلس اإلدارة.وصالحياتهم
.4
	.5رأس مال الرشكة وحصة املساهمني ،فئات األسهم ،القيمة االسمية ،واالمتيازات
والحقوق والواجبات
	.6قائمة بأسماء األفراد الذين ينبغي دعوتهم لحضور اجتماع الجمعية العمومية
التأسيسية اىل حني انتخاب مجلس اإلدارة األول
األحكام العامة والرشوط الالزمة إلصدار األسهم وتحويلها والعملية ذات الصلة.
.7
	.8قواعد ورشوط وإجراءات اجتماعات الجمعية العامة ،بما يف ذلك النصاب القانوني،
وآلية صنع القرار ،واالجتماعات العادية وغري العادية
قواعد وإجراءات تصفية الرشكة
.9
	.10قابلية تطبيق حق الرفض األول للمساهمني (الحق يف رشاء أسهم من مساهمني آخرين
قبل أن يتمكنوا من عرضها عىل أطراف ثالثة)
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التسجيل

2

د

شركة المساهمة
الخاصة

مايجب عمله؟
ما هي الرسوم التي يتوجب عيل دفعها؟
					
الطوابع

(بالدينار األردني)
 ٪0.003من رأس مال الرشكة املعلن عنه
10

				
تفويض الوكيل

 ،%0.002ما يساوي ما ال يقل عن  1000دينار

					
التسجيل
				
إيداع الوثائق

10

				
إصدار الشهادة

10

				
إيداع سند رهن

20

قيمة رسوم زيادة رأس املال		

% 0.002

			
نرش يف جريدة رسمية

25

			
بند التأسيس والتعديالت

10

					
التصوير

5

				
رسوم تغريات

20

			
الوصول إىل املعلومات

20

كم من الوقت تستغرق هذه الخطوات؟
تتم يف نفس اليوم يف حال لم يكن هناك حاجة ألي موافقات مسبقة أو عملية إيداع رأس مال يف
البنك.

38

ما هو شكل الشهادة التي سأحصل عليها؟

رشكة املساهمة الخاصة

39

التسجيل

ما هي الخطوات التي سأقوم بها؟

40
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التسجيل

لقد قمت
بتسجيل عملي،
لكنني اآلن
بحاجة إلى تمييز
عملي!

تسجيل االسم التجاري
أو/والعالمة التجارية

3

يعتقد الكثري من الناس أن تسجيل أسمائهم التجارية لدى السجل التجاري يعني حماية
ذلك االسم كعالمة تجارية تلقائيا ً وهذا خطا شائع حيث أنه هناك فرق بني األسماء التجارية
والعالمات التجارية.
فاإلسم التجاري هو اإلسم الذي يختاره الشخص لتمييز محله التجاري عن غريه من املحالت
والذي يتكون من تسمية مبتكرة أو من اسم الشخص أو لقبه أو منها جميعا ً ومع أي إضافة
تتعلق بنوع التجارة أو النشاط الذي يمارسه.
ويجب تسجيل االسم التجاري باللغة العربية  ،ويجوز بقرار من املسجل تسجيل أسماء
تجارية بلغة اجنبية اذا كانت مملوكة الشخاص أو لرشكات أجنبية أو لرشكات ذات رأسمال
مختلط ومسجلة ومستعملة خارج اململكة  ،ويكون القرار قابال ً لالعرتاض لدى الوزير .
أما العالمة التجارية فهي اإلشارة التي تميز منتج الرشكة عن منتجات سائر الرشكات وقد
تملك الرشكة الواحدة عدة عالمات تجارية ،وقد تستعمل الرشكة عالمة تجارية محددة لكي
تميز جميع منتجاتها أو مجموعة محددة من املنتجات التي تنتجها الرشكة ،وقد تستعمل
بعض الرشكات أيضا ً اسمها التجاري أو جزء منه كعالمة تجارية وينبغي لها يف هذه الحالة
تسجيل االسم كعالمة تجارية .
تسجيل االسم التجاري

أ
ب تسجيل العالمة التجارية
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التسجيل

3

أ

تسجيل االسم التجاري

جهة التسجيل

مقيما ً يف عمّ ان

مقيما ًخارج عمان

وزارة الصناعة والتجارة
والتموين يف منطقة العبديل/
مديرية السجل التجاري
والصناعي املركزي أو مديرية
الصناعة والتجارة والتموين يف
املحافظة املقيم بها.

يجب أن تتوجه/ي إىل مبنى
وزارة الصناعة والتجارة
والتموين يف منطقة العبديل –
مديرية السجل التجاري.

يجب أن تتوجه/ي إىل مديرية
الصناعه والتجارة والتموين
املوجودة يف املحافظة املقيم فيها
 -قسم السجل التجاري.

ما يجب عمله؟
بالنسبة للمؤسسة الفردية:
حضور مالك املؤسسة شخصيا ً او من يوكله بموجب وكالة عدلية عامة او خاصة مـع احضار
النسخة األصلية للوكالة ،وتعبئة طلب تسجيل اسم تجاري من قبل موظف قسم التسجيل
التجاري.
بالنسبة للرشكات:
حضور املفوض بالتوقيع عن الرشكة وتعبئة طلب تسجيل اسم تجاري من قبل موظف قسم
التسجيل التجاري.
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ما يجب عمله؟
ما هي الوثائق املطلوبة؟
.1
.2
.3

هوية األحوال املدنية أو جواز السفر ساري املفعول لغري األردنيني
يف حال تسجيل اسم تجاري لرشكة :شهادة تسجيل الرشكة مبني فيها أسماء
املفوضني بالتوقيع عنها وغايات الرشكة
يف حال تسجيل اسم تجاري لجمعية أو هيئة :شهادة تسجيل جمعية أو هيئة
ونظامها األسايس مبني فيه أسماء املؤسسني والغايات .وكتاب يبني فيه املفوض
بالتوقيع عن الجمعية أو الهيئة
يف حال تسجيل اسم تجاري وكالة خاصة أو عامة ووجود مفوض أو وكالة
محامي  :يسمح للمحامي بتسجيل االسم التجاري للرشكة وال يسمح له بالتعديل
أو نقل امللكية أو الشطب

		
		
		
		
		

ما هي خطوات التسجيل؟
يقوم املراجع بالحصول عىل رقم دور ( حرف  )Bمن نظام االصطفاف اآليل (عمان)
.1
تعبئة طلب تسجيل اسم تجاري من قبل موظف قسم التسجيل التجاري
.2
	.3التحري عن االسم التجاري املطلوب تسجيله من قبل موظف قسم التسجيل التجاري
ويف حال كان االسم التجاري مسجال ً أو مشابه ألسماء تجارية مسجلة سابقا يطلب من
متلقي الخدمة تغيري االسم إلعادة عملية التحري
	.4تدقيق الطلب من قبل رئيس قسم التسجيل التجاري إلعطاء املوافقة عىل االسم التجاري
املطلوب
	.5دفع الرسوم لدى صندوق الوزارة والحصول عىل مستند القبض وتسليمه ملوظف قسم
التسجيل التجاري
	.6تدقيق الشهادة وتوقيعها من قبل رئيس قسم التسجيل التجاري وتسليمها ملتلقي
الخدمة

45

التسجيل

3

أ

تسجيل االسم التجاري

مايجب عمله؟
ما املبلغ الذي سأقوم بدفعه للحصول عىل االسم التجاري؟
			
قيمة رسوم تسجيل االسم التجاري

 20دينار

يف حال وجود وكيل				

 5دنانري رسوم وكالة عامة

						

 2دينار رسوم وكالة خاصة

		
يف حالة تقديم الوكالة من قبل محامي

 27دينار رسوم إبراز وكالة

كم من الوقت يستغرق للحصول عىل الخدمة ؟
 40-20دقيقة لكامل املعاملة (من بدء تقديم الطلب)
يف حال احتاج االسم التجاري املطلوب للدراسة ألي سبب كان ،يؤجل إلبداء الرأي وذلك لتحقيق
العدالة واملوضوعية عىل أن ال تتجاوز فرتة الرد املدة القانونية املحددة لتسجيل االسم التجاري
وهي "عرشة أيام".

ملزيد من التفاصيل عن العالمات التجارية يرجى األطالع عىل صفحة 92
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ما هو شكل الشهادة التي سأحصل عليها؟

شهادة تسجيل االسم التجاري

47

التسجيل

3

ب

تسجيل العالمة التجارية

الغاية

مقيما ً يف عمّ ان

مقيما ً خارج عمان

كل من يرغب يف أن يستقل يف
استخدام عالمة تجارية لتمييز
البضائع التي هي من إنتاجه او
صنعه او انتخابه او مما أصدر
شهادة بها او البضائع التي
يتاجر او التي ينوي التجارة
بها ،يمكنه أن يطلب تسجيل تلك
العالمة وفقا ً ألحكام هذا القانون

يجب أن تتوجه/ي إىل مبنى
وزارة الصناعة والتجارة
والتموين يف منطقة العبديل –
مديرية حماية امللكية الصناعية.
يجوز حضور طالب التسجيل
بنفسه و/أو محامي و/أو
املفوض عن طالب التسجيل
بتفويض عديل و/أو وكيل
ملكية صناعية

تكون ملزما ً باالستعانة بوكيل
ملكية صناعية و/أو محامي،
ويمكن االطالع عىل قائمة وكالء
امللكية الصناعية املسجلني من
خالل رابط مديرية حماية امللكية
الصناعية عىل موقع الوزارة
االلكرتوني www.mit.gov.jo

ما يجب عمله؟
ما هي الوثائق املطلوبة؟

 .1تعبئة طلب تسجيل العالمات التجارية ويمكن الحصول عىل الخدمة إلكرتونيا ً لتعبئة
الطلب فقط ( www.mit.gov.jo :ومن ثم طباعته)
 .2نموذج نرش العالما ت التجارية مطبوع باللغتني  )4( -نسخ
 .3صورة العالمة التجارية  )2( -نسخة
 .4سجل الرشكة أو املؤسسة وغاياتها واملفوضني بالتوقيع عنها
 .5وكالة خاصة  /وكالة عامة مصدقة حسب األصول
 .6صورة عن مستند يثبت حق االولوية إن وجد
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ما يجب عمله؟
ما هي خطوات التسجيل؟
تعبئة نموذج الطلب وارفاق الوثائق املطلوبة ودفع الرسوم وتقديمه لدى مديرية حماية امللكية
الصناعية  /وزارة الصناعة والتجارة والتموين .

ما املبلغ الذي سأقوم بدفعه للحصول عىل العالمة التجارية؟

(بالدينار األردني)

		
100
							
رسم تقديم طلب
					
رسوم تقديم العالمة الجماعية

200

							
رسوم أجور نرش

50

						
رسوم تسجيل نهائي

300

						
يف حال ارفاق وكالة عامة

5

						
يف حال ارفاق وكالة خاصة

2

كم من الوقت يستغرق للحصول عىل الخدمة ؟
تتفاوت املدة الزمنية اعتمادا ً عىل حجم الطلبات املنظورة أمام املسجل ومدى موائمة الطلب
للرشوط الشكلية و املوضوعية و إجراءات نرش الطلب واالعرتاض إذا ما ورد عىل طلب التسجيل.

ملزيد من التفاصيل عن العالمات التجارية يرجى األطالع عىل صفحة 92
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التسجيل

كيف يمكنني
معرفة الغرفة
التي يجب علي
أن أنضم لها؟

الحصول على عضوية في
غرفة الصناعة أو التجارة

4

اذا وقع عملك تحت مظلة قطاعات التجارة
املذكورة ادناه ،فعليك التوجه اىل
غرفة التجارة

اذا وقع عملك تحت مظلة القطاعات
الصناعية املذكورة ادناه ،فعليك التوجه
إىل غرفة الصناعة

•قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
•قطاع األلبسة والنوفوتيه واملجوهرات
•قطاع اإلنشاءات ومواد البناء
•قطاع السيارات واآلليات الثقيلة ولوازمها
•قطاع الصحة واألدوية ومستلزماتها
•القطاع املايل واملرصيف
•قطاع املواد الغذائية
•قطاع األثاث املنزيل القرطاسية
•قطاع الخدمات واالستشارات وغريها
•قطاع الكهرباء واإللكرتونيات

أ

الحصول عىل عضوية يف غرفة التجارة

•الصناعات التعدينية
•الصناعات اإلنشائية
•صناعة التعبئة والتغليف والورق والكرتون
والطباعة واللوازم
•الصناعات التموينية و الغذائية والزراعية
والثروة الحيوانية
•الصناعات الجلدية واملحيكات
•الصناعات العالجية و اللوازم الطبية
•الصناعات الكيماوية ومستحرضات التجميل
•الصناعات الهندسية والكهربائية و تكنولوجيا
املعلومات
•الصناعات البالستيكية واملطاطية
•الصناعات الخشبية واألثاث
•الصناعات الحرفية

ب
51

الحصول عىل عضوية يف غرفة الصناعة

العضوية

4

أ

الحصول على عضوية
في غرفة التجارة

مكان التسجيل
هناك  16غرفة تجارة يف األردن ،تقع جميعها تحت مظلة غرفة تجارة األردن
(املوجودة يف العاصمة).
وفيما ييل قائمة بجميع الغرف التجارية يف مختلف املحافظات:
الشمال

الجنوب

الوسط

•غرفة تجارة املفرق

•غرفة تجارة عمّ ان

•غرفة تجارة املزار الجنوبي

•غرفة تجارة اربد

•غرفة تجارة مادبا

•غرفة تجارة الشونة الجنوبية

•غرفة تجارة الزرقاء

•غرفة تجارة السلط

•غرفة تجارة العقبة

•غرفة تجارة الرصيفة

•غرفة تجارة معان

•غرفة تجارة جرش

•غرفة تجارة الطفيلة

•غرفة تجارة الرمثا

•غرفة تجارة الكرك

•غرفة تجارة عجلون

52

ما هي الوثائق التي ينبغي عيل احضارها؟
مؤسسة فردية تحتاج اىل:
السجل التجاري الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة
.1
وثيقة االسم التجاري الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة (إن وجدت)
.2
عقد االيجار األصيل أو سند امللكية األصيل باإلضافة إىل إذن األشغال
.3
	.4البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة األحوال املدنية للشخص املفوض بالتوقيع
بالنسبة لألردنيني ،واثبات شخصية (جواز السفر) بالنسبة لغري األردنيني
توقيع املفوض إداريا ً عن املؤسسة عىل نموذج تحديد القطاع التجاري
.5
رشكات التضامن والتوصية البسيطة تحتاج اىل:
	.1السجل التجاري الصادر عن دائرة مراقبة الرشكات
وثيقة االسم التجاري الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة (إن وجدت)
.2
عقد االيجار االصيل أو سند امللكية األصيل باالضافة إىل إذن األشغال
.3
	.4البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة االحوال املدنية والجوازات لألشخاص
املفوضني بالتوقيع بالنسبة لألردنيني ،وإثبات شخصية (جواز السفر) بالنسبة
لغري األردنيني
توقيع املفوض إداريا ً عن الرشكة عىل نموذج تحديد القطاع التجاري
.5
الرشكات ذات املسؤولية املحدودة واملساهمة الخاصة تحتاج اىل:
السجل التجاري الصادر عن دائرة مراقبة الرشكات
.1
وثيقة االسم التجاري الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة (إن وجدت)
.2
عقد اإليجار األصيل أو سند امللكية األصيل باإلضافة إىل إذن األشغال
.3
	.4البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة األحوال املدنية والجوازات لألشخاص
املفوضني بالتوقيع بالنسبة لألردنيني ،وإثبات شخصية (جواز السفر) بالنسبة
لغري األردنيني
	.5وثيقة رأسمال الرشكة وأسماء الرشكاء أو املساهمني والحصص واملفوضني
بالتوقيع الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة
النظام الداخيل وعقد التأسيس للرشكة
.6
ً
توقيع املفوض إداريا عن الرشكة عىل نموذج تحديد القطاع التجاري
.7
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العضوية

4

أ

الحصول على عضوية
في غرفة التجارة

ماذا يجب أن أفعل؟
مالحظة:
يجب حضور الشخص املفوض بالتوقيع يف األمور اإلدارية شخصيا ً للغرفة ،ويف حالة عدم تمكنه من
الحضور ،فيمكن الحصول عىل نموذج التسجيل ونموذج تحديد القطاع التجاري من الغرفة وتوقيعهما
من قبل املفوض بالتوقيع واملصادقة عىل صحة توقيعه من البنك الذي يتعامل معه ،أو التأكد من صحة
توقيعه من ملفات أخرى مسجلة لدى الغرفة إذا كان هذا الشخص مفوضا ً بالتوقيع نيابة عنها.
يف حال توفر سند ملكية ،يجب أن يكون موضحا ً عىل السند بأن موقع املحل التجاري أو الرشكة أو
املؤسسة هو موقع تجاري ،وإال فعىل صاحب العالقة إحضار إذن أشغال أو مخطط.

ما هي الخطوات التي سأقوم بها؟
	.1الرجوع إىل مكتب االستعالمات للتأكد من الوثائق املطلوبة والحصول عىل
رقم دورك
	.2بعد استالم الطلب ،يقوم املوظف بإدخال البيانات الالزمة يف الحاسوب،
بحيث يكون طلب التسجيل جاهزا ً لدفع الرسوم
	.3بعد دفع الرسوم ،يتم تسليم شهادة العضوية اىل شاغل الوظيفة مختومة
بختم الغرفة وموقعة من قبل املوظف املخول بالتوقيع نيابة عن الغرفة
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ماذا يجب أن أفعل؟
ما هي الرسوم التي يتوجب عيل دفعها؟ (بالدينار األردني)

الفئة

قيمة رأسمال املؤسسة/الرشكة

رسم االشرتاك
السنوي

رسم االشرتاك
والتسجيل ألول مرة

األوىل

عرشة ماليني دينار فأكثر

1500

2250

الثانية

خمسة ماليني دينار ويقل عن عرشة ماليني دينار

1000

1500

الثالثة

مليوني دينار ويقل عن خمسة ماليني دينار

800

1200

الرابعة

مليون دينار ويقل عن مليوني دينار

500

750

الخامسة

نصف مليون دينار ويقل عن مليون دينار

300

450

السادسة

مائة ألف دينار ويقل عن نصف مليون دينار

200

300

السابعة

خمسون ألف دينار ويقل عن مائة ألف دينار

100

150

الثامنة

خمسة آالف دينار ويقل عن خمسني ألف دينار

50

75

التاسعة

دون الخمسة آالف دينار

20

30

كم من الوقت تستغرق هذه الخطوات؟
من  5إىل  10دقائق
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العضوية

4

ب

الحصول على عضوية
في غرفة الصناعة

مكان التسجيل
هناك  3غرف صناعة يف األردن ،تقع جميعها تحت مظلة غرفة
صناعة األردن (املوجودة يف العاصمة).
وفيما ييل قائمة بجميع الغرف الصناعية:
غرفة صناعة
عمان

غرفة صناعة
اربد

تغطي العاصمة عمان وبعض املحافظات
األخرى الغري تابعة الختصاص الغرف
األخرى ،كالبلقاء عىل سبيل املثال.

والتي تغطي كل من

والتي تغطي كل من

محافظة:

محافظة:

• اربد

• الزرقاء

• جرش

• مفرق

كما أنه يوجد مكاتب أخرى تابعة لغرفة
صناعة عمان يف مؤسسات حكومية مثل هيئة
االستثمار األردنية ووزارة الصناعة والتجارة
والتموين.
كما
•
•
•
•

• عجلون

أنه يوجد فروع لغرفة صناعة عمان يف:
مدينة امللك عبدال ّله الثاني الصناعية
مدينة ماركا الصناعية
سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة
معان
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غرفة صناعة
الزرقاء

ماذا يجب أن أفعل؟
ما هي الوثائق التي ينبغي عيل احضارها؟
عىل طالب التسجيل إبراز أصل الوثائق التالية عند تعبئة نموذج التسجيل للغرفة:
املؤسسة الفردية تحتاج إىل:
السجل التجاري الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين
.1
االسم التجاري الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين (إن وجدت)
.2
عقد االيجار االصيل أو سند امللكية
.3
	.4هوية األحوال املدنية للشخص املفوض بالتوقيع إداريا ً بالنسبة لألردنيني واثبات
شخصية للمفوضني إداريا ً بالنسبة لغري األردنيني
رشكات التضامن والتوصية البسيطة تحتاج إىل:
السجل التجاري الصادر عن دائرة مراقبة الرشكات
.1
االسم التجاري الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة (إن وجدت)
.2
عقد االيجار االصيل أو سند امللكية
.3
	.4هوية األحوال املدنية للشخص املفوض بالتوقيع إداريا ً بالنسبة لألردنيني واثبات
شخصية للمفوضني إداريا ً بالنسبة لغري األردنيني
الرشكات ذات املسؤولية املحدودة واملساهمة الخاصة تحتاج إىل:
السجل التجاري الصادر عن دائرة مراقبة الرشكات
.1
االسم التجاري الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة (إن وجدت)
.2
وثيقة املفوضني بالتوقيع ورأس املال الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة
.3
عقد التأسيس والنظام الداخيل للرشكة
.4
عقد االيجار االصيل أو سند امللكية
.5
ً
	.6هوية األحوال املدنية لألشخاص املفوضني بالتوقيع إداريا بالنسبة لألردنيني
واثبات شخصية للمفوضني إداريا ً بالنسبة لغري األردنيني

57

العضوية

4

أب

الحصول على عضوية
في غرفة الصناعة

ماذا يجب أن أفعل؟
مالحظة:
يجب حضور الشخص املفوض بالتوقيع يف األمور اإلدارية شخصياً ،ويف حالة عدم تمكنه من
الحضور ،فيمكن الحصول عىل نموذج التسجيل من الغرفة أو املوقع االلكرتوني أو تفويض شخص
أخر بالتسجيل ،وتوقيعه من قِ بل املفوض بالتوقيع والتصديق عىل صحة توقيعه من أي بنك يف األردن
يتعامل معه.

ما هي الخطوات التي سأقوم بها؟
	.1الرجوع إىل مكتب االستعالمات للتأكد من الوثائق املطلوبة والحصول عىل رقم
دورك (يجب أن تشمل جميع الوثائق املقدمة :عدد املصانع ،وموقع كل واحد منها
وطبيعة عمله)
	.2يقوم املوظف بعد استالم املعاملة بإدخال البيانات الالزمة عىل الحاسوب ،ويتم
تحديد القطاع الذي ينتمي إليه العضو وبعد االنتهاء من إدخالها تصبح جاهزة
لدفع الرسوم
	.3بعد عملية دفع الرسوم ،يستلم املراجع شهادة التسجيل مختومة بختم الغرفة
وموقعة من املفوض بالتوقيع عن الغرفة
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ماذا يجب أن أفعل؟
ما هي الرسوم التي يتوجب عيل دفعها؟ (بالدينار األردني)
املؤسسات الصناعية
تعترب كل رشكة أو مؤسسة غرضها األسايس هو الصناعة بحيث يكون عدد عمالها األردنيني املشرتكني يف الضمان
االجتماعي عرشة عمال فأكثر ومسجلة برأس مال ثالثون الفا ً فأكثر.
فئة رأس املال

رسم االشرتاك رسم التسجيل

تربعات خدمة املجتمع

عرشة ماليني دينار فأكثر

1500

750

300

خمسة ماليني دينار ويقل عن عرشة ماليني دينار

1000

500

300

مليوني دينار ويقل عن خمسة ماليني دينار

800

400

300

مليون دينار ويقل عن مليوني دينار

500

250

200

نصف مليون دينار ويقل عن مليون دينار

300

150

150

مائة ألف دينار ويقل عن نصف مليون دينار

200

100

100

ثالثون ألف دينار ويقل عن مائة ألف دينار

100

50

50
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العضوية

4

أب

الحصول على عضوية
في غرفة الصناعة

ماذا يجب أن أفعل؟
ما هي الرسوم التي يتوجب عيل دفعها؟
املؤسسات الحرفية
أي رشكة او مؤسسة فردية غرضها األسايس هو الصناعة بحيث يكون رأسمالها املسجل اقل من ثالثني ألف
دينار أوعدد عمالها األردنيني املشرتكني يف الضمان االجتماعي يقل عن عرشة عمال.
فئة رأس املال

رسم االشرتاك رسم التسجيل

تربعات خدمة املجتمع

مائة ألف دينار أردني وأكثر

70

35

70

خمسون ألف دينار ويقل عن مائة ألف دينار

40

20

20

عرشة آالف دينار ويقل عن خمسني ألف دينار

30

15

20

دينار اردني واحد ويقل عن عرشة آالف دينار

20

10

10

كم من الوقت تستغرق هذه الخطوات؟
من  5إىل  10دقائق

مالحظة:
تقوم الغرفة باصدار بطاقات عضوية للصناعيني املسجلني يف الغرفة واشرتاكهم السنوي ساري
املفعول( .للمزيد من املعلومات يرجى االطالع عىل صفحة رقم  91ملعرفة الرشوط واالجراءات االزمة)
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ما هو شكل شهادة تسجيل العضوية يف الغرف التجارية و الصناعية

شهادة تسجيل غرفة الصناعة

شهادة تسجيل غرفة التجارة
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العضوية

يتوجب
لماذا ّ
علي الحصول
على رخصة
المهن؟

رخصة المهن

5

ّ
إن حصولك عىل رخصة املهن يعني السماح لك بمزاولة عملك بطريقة رسمية.
وتماما ً مثل حصولك عىل شهادة التسجيلّ ،
فإن الحصول عىل رخصة املهن يتطلب
موافقات مسبقة.

63

رخصة المهن

5

رخصة المهن

جهة التسجيل

مقر عملك داخل حدود
أمانة عمان الكربى

مقر عملك خارج حدود
أمانة عمان الكربى

يعتمد مكان طلبك للحصول عىل
رخصة املهن عىل موقع عملك.

يجب أن تذهب إىل أمانة عمان
الكربى (بحسب املنطقة التي
تتبع املهنة).

يجب أن تذهب إىل مبنى البلدية
املوجود يف منطقتك.

ما يجب عمله؟
ما هي الوثائق التي يجب عيل احضارها؟
املرحلة األوىل:

.1
.2
.3
.4

اذن أشغال ساري املفعول (صادر من أمانة عمان)
صورة عن مخطط موقع تنظيمي ساري املفعول (صادر من أمانة عمان)
مخطط أرايض (صادر من دائرة األرايض)
سند ملكية (صادر من دائرة األرايض)

املرحلة الثانية( :بعد املوافقة املبدئية)
.1
.2
.3
.4

سجل تجاري
اشرتاك غرفة التجارة أو الصناعة
عقد أيجار اصيل
املوافقات الرسمية حسب حال املهنة والنشاط
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ما يجب عمله؟
ما هي االجراءات التي سأقوم بها؟

.1
الكشف من قبل مراقب االبنية يف املنطقة وتحويلها اىل القسم الفني يف املنطقة
.2
تعرض املعامالت التي تقع ضمن تنظيم سكني عىل اللجنة املحلية
.3
	.4يف حال املوافقة من قبل اللجنة املحلية تعرض املعاملة عىل مفتش قرارات اللجان املحلية
احضار كافة الوثائق املطلوبة وتقديم الطلب يف مكتب االرشاد وخدمة الجمهور يف املنطقة

أما يوافق أو يعرتض ويف حال االعرتاض يتم عرض الطلب عىل اللجنة اللوائية
 	.5يطلب من طالب الرتخيص احضار املوافقات املطلوبة من الجهات ذات العالقة من
خالل قيام البلدية بمخاطبة هذه الجهات
	.6استكمال اجراءات الرتخيص يف دائرة تراخيص املهن بعد احضار املوافقات املطلوبة
وإصدار الرخصة

ما هي الرسوم التي يتوجب عيل دفعها؟
عليك دفع رسوم للتقدم بطلب الحصول عىل رخصة املهن .تختلف الرسوم تبعا ً لنوع نشاط عملك
االقتصادي وفئة البلدية التابع لها.
(ملزيد من املعلومات حول فئات ورسوم البلدية ،يرجى التوجه للبلدية التي ستقيم عملك الجاري
بها).

كم من الوقت تستغرق هذه الخطوات؟
 48ساعة رخصة طبيعية ألول مرة بدون لجان
.1
 10 – 5	.2أيام أذا احتاجت الرخصة موافقات من دائرة تراخيص املهن أو لجان معنية
بعد احضار كافة املوافقات املطلوبة
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رخصة المهن

ما هو شكل رخصة املهن

رخصة املهن
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ما هي الخطوات التي سأقوم بها؟

تحديد موعد للكشف
من قبل مراقب األبنية
يف املنطقة للكشف
الهنديس والكشف
الصحي اذا تطلب األمر

67

رخصة المهن

بعد حصولي على
رخصة المهن،
ما هي اإلجراءات
المتبقية ألتمكن
من مزاولة عملي
بشكل رسمي
ومتكامل؟

الخطوات التالية

6

تمثل الخطوات التالية اإلجراءات املتبقية لتتمكن/ين من مزاولة عملك بشكل
رسمي ومتكامل ،ففي الخطوات التالية قد تحتاج بأن تنسب نفسك أو موظفيك
لدى املؤسسة العامة لضمان االجتماعي او الحصول عىل ترصيح عمل ادا كان أحد
املوظفني غري أردني.
الخطوات التالية قد تتضمن الذهاب إىل:
.1
.2
.3
.4
.5

املؤسسة العامة لضمان االجتماعي
دائرة الرضيبة العامة والدخل
وزارة العمل
رشكة الكهرباء الوطنية
وزارة املياه وال ّري
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الخطوات
التالية

6

الخطوات التالية

اذا كنت
تحتاج...

يجب عليك
التوجه إىل...

االنتساب يف الضمان
االجتماعي للمؤسسة

املؤسسة العامة لضمان
االجتماعي

أرقام تسجيل الضمان
االجتماعي لكل موظف
التسجيل يف رضيبة
الدخل (إلزامي)

دائرة رضيبة الدخل
واملبيعات

التسجيل يف رضيبة
املبيعات
(حسب حد التسجيل)

ترصيح العمل لغري
األردنيني

وزارة العمل

نموذج ألغراض تأشرية
(وزارة الداخلية للعمال
غري األردنيني)
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تأكد من إحضار...

الرسوم...

 .1سجل تجاري
 .2رخصة املهن
 .3ختم األعمال الرسمي
 .4جدول رواتب املوظفني
ّ
ُ
 .5إذن من ضابط االتصال (من املؤسسة) واملوقع

اقتطاع شهري من الراتب
الشخيص يعتمد عىل عدد
موظفي العمل التجاري وكذلك
عىل القطاع اذا كان خاصا ً أم
عاماً.

 .1نسخة من السجل التجاري
 .2هوية األحوال املدنية
 .3تفويض بنكي يف حالة عدم حضور الرشكاء
 .4نسخة من شهادة االسم التجاري -إن وجدت-
 .5نسخة من رخصة املهن
 .6شهادات الراتب والضمان االجتماعي للموظفني ان وجدت
(لألفراد أو املؤسسات الفردية)
 .7اشرتاك غرفة التجارة أو الصناعة
 .1رخصة املهن
 .2نسختني من عقد العامل
 .3شهادة صحية للعامل
 .4نسخة من جواز السفر وصور شخصية للعامل
 .5طلب التسجيل
 .6اذا كان العامل زراعياً :فعليه احضار كتاب رسمي للعمال الزراعيني
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ال يوجد رسوم

ملزيد من التفاصيل عن االقتطاعات
الرضيبية املرتتبة عليك كمؤسسة
فردية أو رشكة يرجى االطالع عىل
صفحة (94و)95

من  60إىل  150دينار أردني
حسب مهنة العامل

الخطوات
التالية

6

الخطوات التالية

اذا كنت
تحتاج...

يجب عليك
التوجه اىل...

خطوط توصيل الكهرباء

رشكة الكهرباء الوطنية

خطوط املياه والرصف
الصحي

وزارة املياه وال ّري

للمزيد من املعلومات يرجى االطالع عىل امللحق ( )1للحصول عىل قائمة االتصال
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تأكد من إحضار...

الرسوم...

 .1ترصيح مهني ساري املفعول
 .2سجل تجاري
 .3سند امللكية
 .4هوية األحوال املدنية
 .5خريطة مساحية
 .6خارطة تقسيم /مسح للتقسيم الخارجي لألرايض
 .7اتفاق تأجري يف حال وضع املستأجر اسمه
 .8نسخة من فاتورة الكهرباء ألقرب جار
 .9نموذج طلب

من  75اىل ما يقارب 100
دينار أردني اعتمادا ً عىل
مقياس املرحلة

 .1ترصيح مهني ساري املفعول
 .2سجل تجاري
 .3خريطة مساحية
 .4خارطة تقسيم
 .5نسخة عن عقد املبنى
 .6اسم العقار
 .7هوية األحوال املدنية
 .8نموذج الطلب

من ما يقارب  150اىل 1000
دينار أردني
تشمل رسوم التوصيل وتكلفة
االتصال بما يف ذلك تكلفة املرت
والطوابع وودائع الضمان
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الخطوات
التالية

ما هي الخدمات
األخرى التي تقدمها
وزارة الصناعة
والتجارة والتموين
ودائرة مراقبة
الشركات؟

خدمات أخرى تقدمها وزارة الصناعة والتجارة
والتموين و دائرة مراقبة الشركات

7

تقدم وزارة الصناعة والتجارة والتموين ودائرة مراقبة الرشكات مجموعة كاملة
من خدمات العمل باإلضافة اىل تسجيل األعمال.
الخدمات األخرى املقدمة من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين

أ
ب الخدمات األخرى املقدمة من قبل دائرة مراقبة الرشكات
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خطوات
اضافية

7

أ

الخدمات األخرى المقدمة من قبل
وزارة الصناعة والتجارة والتموين

الخدمات التي تقدمها مديرية السجل التجاري عرب املوقع االلكرتوني لوزارة الصناعة
والتجارة والتموين عىل الرابط التايلhttp://mit.gov.jo :
نوع الخدمة
االستعالم عن املؤسسة الفردية بواسطة رقمها الوطني
االستعالم عن املؤسسات املسجله حسب جنسية املالك
االستعالم بواسطة الرقم الوطني ملالك املؤسسة
االستعالم عن املؤسسات املشطوبة خالل فرتة
االستعالم بواسطة رقم السجل التجاري واملحافظة
االستعالم عن املؤسسات املسجله حسب القطاع
االستعالم بواسطة اسم صاحب املؤسسة
االستعالم بواسطة صاحب االسم التجاري
االستعالم بواسطة االسم التجاري للمؤسسة
االستعالم بواسطة رقم تسجيل االسم التجاري واملحافظة
االستعالم بواسطة وصف الغاية
االستعالم عن االسماء التجارية املسجلة خالل فرتة
االستعالم عن املؤسسات املسجلة حسب راس املال
االستعالم عن االسماء التجارية حسب حالة االسم التجاري
االستعالم عم املؤسسات القائمة خالل فرتة
االستعالم بواسطة رقم تسجيل االسم التجاري
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قامت وزارة الصناعة والتجارة والتموين – مديرية السجل التجاري بتطوير بيئة العمل
والتعاون مع الرشكاء يف تقديم الخدمات وتبسيط اإلجراءات عىل متلقي الخدمة من
خالل اإلنجازات التالية عىل خطى مرشوع الحكومة االلكرتونية:

الربط االلكرتوني مع رضيبة الدخل واملبيعات
الربط االلكرتوني مع مديرية الضمان األجتماعي
الربط مع البنك املركزي بخصوص االشرتاك يف خدمة عرض و تحصيل الفواتري إلكرتونيا ً
الربط اإللكرتوني مع وزارة املالية – دائرة اللوازم العامة
الربط االلكرتوني مع وزارة املالية – مديرية الشؤون املالية و األموال العامة
الربط االلكرتوني مع مؤسسة تنمية أموال االيتام
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خطوات
اضافية

7

ب

الخدمات األخرى المقدمة من قبل
دائرة مراقبة الشركات

اوالً :الخدمات الحالية
الخدمات التي تقدمها دائرة مراقبة الرشكات عرب املوقع االلكرتوني عىل الرابط التايل:
www.ccd.gov.jo

.1

خدمات االستعالم
االستعالم بواسطة اسم الرشكة
االستعالم بواسطة اسم الرشيك
االستعالم بواسطة رقم الرشكة ونوعها
االستعالم بواسطة غايات الرشكة خالل فرتة
االستعالم بواسطة رأس مال الرشكة
االستعالم بواسطة االسم التجاري
االستعالم عن الغاية ورمزها
االستعالم بواسطة الرقم الوطني للرشيك
االستعالم بواسطة الرشكاء املنسحبني خالل فرتة
االستعالم بواسطة اجتماعات الهيئات العامة
االستعالم بواسطة إسم عضو مجلس االدارة
االستعالم عن الرشكات املسجلة خالل فرتة
االستعالم بواسطة الرقم الوطني للمنشأة
االستعالم بواسطة الرشكات التي قامت بتغيري حالتها
االستعالم حسب جنسية الرشيك
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.2

			
خدمة الحصول عىل االحصائيات
رؤوس االموال املسجلة يف الرشكات موزعة حسب القطاعات االقتصادية
رؤوس االموال املسجلة يف الرشكات موزعة حسب أنواع الرشكات
رؤوس االموال املسجلة يف الرشكات موزعة حسب املحافظات
رؤوس االموال االردنية املسجلة يف الرشكات موزعة حسب القطاعات االقتصادية
رؤوس االموال العربية املسجلة يف الرشكات موزعة حسب القطاعات االقتصادية
رؤوس األموال االجنبية املسجلة يف الرشكات موزعة حسب القطاعات االقتصادية

.3

خدمة الحصول عىل النماذج والطلبات وتشمل امكانية طباعة ( )15خمسة
عرش نموذج وطلب.

.4

خدمة االطالع عىل جميع أعداد الجريدة الرسمية الخاصة بالرشكات.

.5

خدمة االطالع عىل دليل خدمات الدائرة والرسوم.

.6

خدمة تقديم الشكاوي واالقرتاحات .
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خطوات
اضافية

7

الخدمات األخرى المقدمة من قبل
دائرة مراقبة الشركات

ب

اوالً :الخدمات الحالية

.7

خدمات االستعالم عرب بوابة الهاتف النقال وعددها ( )6ست خدمات بالتعاون
مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات:
خدمة االستعالم بواسطة الرقم الوطني للمنشأة
خدمة االستعالم بواسطة اسم الرشكة
خدمة االستعالم بواسطة الرقم الوطني للرشيك
خدمة االستعالم بواسطة اسم الرشيك
خدمة االستعالم بواسطة الغايات
خدمة ارسال رسائل قصرية للمتعاملني مع الدائرة
جديد

.8

خدمات الكرتونية كاملة للمراجعني (ليس استفسار) وهي :
اصدار شهادة ملن يهمه االمر
اصدار مصدق عن اخر شهادة
اصدار مصدق عن اخر عقد تأسيس
اصدار مصدق عن اخر محرض اجتماع هيئة عامة عادي
اصدار مصدق عن اخر محرض اجتماع هيئة عامة غري عادي
اصدار مصدق عن اخر شهادة تسجيل
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ثانياً :الخدمات املستقبلية

		
•خدمة تسجيل الرشكات وخدمات ما بعد التسجيل من خالل املوقع االكرتوني
للدائرة عىل شبكة االنرتنت وضمن مشاريع الحكومة االلكرتونية وبالتعاون مع
وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات.

		

			
•تطبيق الهواتف النقالة :هو تطبيق الكرتوني يمكن تحميله من اي جهاز
		
محمول ذكي من خالل متجر التطبيقات باسم دائرة مراقبة الرشكات .وبعد
تثبيت التطبيق عىل الجهاز يمكن االطالع واالستفسار والحصول عىل خدمات الدائرة
وتقديم الشكاوي واالقرتاحات.
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خطوات
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أين أستطيع
الذهاب
للحصول على
مزيد من الدعم
لعملي؟

دعم األعمال

8

بصفتك صاحب/ة العمل ،نريد التأكد من أن لديك حق الوصول إىل كل الدعم
الذي تحتاجه بغرض مزاولة عملك والتقدم به .هل تعلم/ي أن هناك العديد من
املنظمات يف األردن التي يمكن أن توفر لك أنواع مختلفة من خدمات الدعم؟
تجد/ي فيما يأتي بعض األمثلة عىل الخدمات التي يمكن أن تستفيد/ي منها
لتدعم وتطور عملك.
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خطوات
اضافية

8

دعم األعمال

مؤسسات التمويل األصغر

مقدمي خدمات االعمال

رشكات التمويل األصغر/امليكروي هي التي
تقدم التمويل األصغر ،وهي أداة بسيطة ولكنها
كافية لتحسني األوضاع املعيشية عن طريق
بدء أعمال صغرية بمبالغ بسيطة .تقوم هذه
الرشكات يف أغلب األحيان بتقديم قروض صغرية
للذين ال يستطيعون الحصول عىل قرض من
البنوك أو من مؤسسات اإلقراض التجارية نظرا ً
الفتقارهم للضمانات ،حيث يستخدمون تلك
القروض إما لبدء أعمالهم الخاصة أو لتوسعتها.

مزودي خدمات األعمال ،جهات تزود املنظمات
واملؤسسات بخدمات استشارية ،قانونية،
عقارية ،تعليمية أو يف مجال االتصاالت أو
التخزين وغريها من الخدمات املختلفة.
يشمل مزودي خدمات األعمال النقابات
واالتحادات املهنية ،وغرف الصناعة والتجارة
والجمعيات التعاونية ومراكز البحوث والرشكات
الخاصة واملنظمات غري الحكومية ومؤسسات
التمويل وغريها.

تنمية شبكة مؤسسات التمويل األصغر املمثل
الرسمي ملؤسسات التمويل األصغر يف األردن.
تهدف تنمية بشكل رئييس إىل تطوير صناعة
تمويل أصغر مستدامة ،واعتبارها جزء ال يتجزء
من نظام التمويل الرسمي يف األردن ،باإلضافة
إىل دعم وتطوير صناعة التمويل األصغر ،من
خالل املؤازرة وبناء الوعي الالزم بأهمية التمويل
األصغر ودوره الحيوي بالنيابة عن مؤسسات
التمويل األصغر األعضاء ،و املشاركة يف توفري
بيئة تنظيمية مالئمة وتوفري البيانات املرجعية
لصناعة التمويل األصغر يف األردن.

(للمزيد من املعلومات عن الغرف التجارية والصناعية
يرجى االطالع عىل امللحق ( )1قائمة االتصال)

(للمزيد من املعلومات عن تنمية يرجى االطالع عىل امللحق
( )1قائمة االتصال)
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الجمعيات والنقابات

مؤسسات ومشاريع وبرامج الدعم
والتمويل املحلية والدولية

النقابات والجمعيات هي هيئات قانونية تتكون
من مجموعة من املواطنني الذين يزاولون مهنة
واحدة أو مهن متقاربة.

الجهات والهيئات التي تقدم مختلف أنواع
الدعم ،ومنها برامج ومشاريع املنح سواء كانت
داخلية ،أوخارجية ،حكومية وغري حكومية
التي تقدم مختلف أنواع الدعم مثل الدعم املايل،
والتقني ،والفني؛ بغرض دعم النمو االقتصادي
من خالل إنشاء و/أو تطوير األعمال ،وتحفيز
بيئة أعمال محرتفة من خالل دعم وتمكني
املجتمعات املحلية ومؤسسات املجتمع املحيل
والبيئة الترشيعية املحيطة بها.

تنشط هذه النقابات واالتحادات يف مجال تطوير
املهن التي تمثلها واالرتقاء بمستوى األداء
املهني للمنتسبني من خالل تنظيم املحارضات
واملؤتمرات والندوات ودورات التعليم املستمر يف
مختلف مجاالت التخصص.
كما تقدم ملنتسبيها عدد من الخدمات الهامة
مثل القروض ذات الفائدة املنخفضة ،وخطط
اإلسكان ،والتأمني الصحي ،ورواتب التقاعد
وبعض الخدمات األخرى.

(للمزيد من املعلومات عن بعض املؤسسات الداعمة يرجى
االطالع عىل امللحق ( )1قائمة االتصال)
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دعم األعمال

مثال عىل بعض املؤسسات الداعمة:
صندوق التنمية والتشغيل
والذي يقدم مجموعة من الربامج االقراضية التي تهدف اىل تمكني األفراد واألرس والجماعات الفقرية او
املتدنية الدخل او العاطلني عن العمل لرتسيخ ثقافة العمل الحر يف مختلف محافظات اململكة واملتمثلة يف
الربامج التالية:
	• برنامج تمويل املشاريع الجديدة -التأسيس يتم تمويل األفراد املؤهلني مهنيا أو من
حملة الشهادات الجامعية من خالل هذا الربنامج إلقامة مشاريع بشتى القطاعات.

		

	• للسيدات اللواتي يرغبن بالعمل من خالل مشاريع منزلية يف مختلف محافظات 			
		
اململكة األردنية الهاشمية وذلك انطالقا من تعزيز مبدأ مشاركة املرأة وتدعيمها يف
املجتمع.
	• برنامج تمويل املشاريع الريادية والذي أنشئ لتمويل املشاريع التي تمتاز بمبادرة مميزة من
حيث نوع املنتج أو الخدمة ,ومن حيث عدد فرص العمل التي توفرها هذه املشاريع واملوقع
الجغرايف لها ،كما تمتاز املشاريع الريادية بأساليب عمل جديدة ومتطورة ،وبحثها عن
أسواق متنوعة.

مؤسسة اإلقراض الزراعي
والتي تسهم يف التنمية الزراعية والريفية الشاملة من خالل تقديم خدمات تمويلية تلبي احتياجات
العاملني يف القطاع الزراعي وتقديم خدمة عالية الجودة والكفاءة وبيئة عمل حضارية .تمنح املؤسسة
القروض للمشاريع الزراعية املنتجه وبخاصه ما يهدف منها اىل احياء االرايض الزراعيه ورشائها
واصالحها  ,كالتجدير والحراثة العميقة ،والقالبة ،ومشاريع الري والرصف وغرس االشجار وزراعة
الخضار ومحاصيل العلف والحبوب واملحاصيل الصناعيه وتربية الحيوانات املنتجه والدواجن ،والنحل
واالسماك وكل ما يؤول اىل زيادة الثروة الحيوانية والتوسع الزراعي .وتقدم القروض حسب:
	• منهج اقراضها أي قروض بفائدة بسيطة أو تمويل اسالمي
	• أو حسب أجالها مثل القروض املوسمية و القروض القصرية االجل أو متوسطة االجل أو 		
طويلة االجل
86

املؤسسة األردنية لتطوير املشاريع االقتصادية
والتي تهدف اىل تطوير املشاريع األقتصادية ( الصناعية  ،الخدماتية ،والزراعية ) يف اململكة ورعايتها
ودعمها وتمكينها من التنافسية والتطور والنمو محليا ً وعاملياً .وترويج منتجاتها يف األسواق الدولية ،
وزيادة حجم الصادرات وفرص التصدير .منها برنامج أسس مرشعك والذي تساند املؤسسة يف اخذ
الطريق املناسب ملرشوعكم ،وإبقائكم مطلعني عىل كافة الخيارات املمكنة أمامكم والتي من شأنها أن
تساهم يف نجاحكم أو موّل نموك والذي ستمكنك/ي ال مؤسسة من الحصول عىل املعلومات والخدمات
الالزمة لدعم نمو أعمالكم عىل املستويني املحيل والعاملي وبالتايل دعم االقتصاد األردن.
وخدمات متعددة أخرى ،مثل :
	•
	•
	•
	•
	•

تقديم خدمات مثل تقديم املشورة للمشاريع االقتصادية يف تقييم حاجاتها و إعداد وتشكيل
وتنفيذ اسرتاتيجياتها
		
تقديم الدعم املادي والفني املتاح الالزم للمشاريع االقتصادي ،تنمية كفاءة املشاريع
االقتصادية وتطوير قدراتها الفنية للقيام بالدراسات والبحوث والتطوير ،املساهمة يف تنمية
الصادرات الوطنية وتطويرها وفقا للسياسات املعتمدة من قبل الحكومة،
نشاء املراكز التجارية وإقامة املعارض وفتح األسواق داخل و خارج اململكة
وتنظيم البعثات التجارية لرتويج وتسويق املنتوجات.
وإعداد الدراسات والبحوث وتوفري املعلومات والخدمات والخربات الفنية املساندة لعمليات
التصدير.

(للمزيد من املعلومات عن بعض املؤسسات الداعمة يرجى االطالع عىل امللحق ( )1قائمة االتصال)
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9

إذا كنت ترغب/ين يف:
فتح فرع

أ
ب تغيري هيكل عملك /صفة القانونية
ج

ممارسة العمل من املنزل

د

الحصول عىل بطاقة العضوية من غرفة الصناعة

ه
و

أسئلة تتعلق باألسماء والعالمات التجارية
الرضائب املرتتبة عليك
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أمور أخرى لم نجب عليها

إذا كنت ترغب بفتح فرع جديد لعملك
يف حالكنت مؤسسة فردية لفح أي فرع يعامل معاملة املوقع الرئييس
(يطالب نفس االوراق واملوافقات)
	أما الرشكات ستحتاج لتعديل عقد تأسيس الرشكة وتحديد اذا ما كنت بحاجة إىل
أي تغيري مكان عملك أو افتتاح فرع جديد يف موقع آخر (تنطبق عىل الرشكات ذات
املسؤولية املحدودة او رشكة مساهمة خاصة
	إذا لم تكن رشكة ذات مسؤولية محدودة او رشكة مساهمة خاصة فريجى الرجوع
مبارشة إىل دائرة مراقبة الرشكات للحصول عىل مزيد من املعلومات).

ب

إذا كنت ترغب بتغيري هيكل عملك /صفة القانونية:
	ال يمكنك تحويل مؤسسة فردية اىل رشكة او تحويل رشكة اىل مؤسسة فردية .ولكن
يف حال أردت التوسع يف األعمال ،عليك أن تقوم بتسجيل رشكة ،ثم يمكنك نقل جميع
الحقوق لدى املؤسسة الفردية لتلك الرشكة.
	تغيري من رشكة تضامن اىل رشكة ذات مسؤولية محدودة :يحتاج الرشكاء إىل
تقديم طلب (الذي تقدمه دائرة مراقبة الرشكات) برغبتهم بتغيري الهيكل القانوني
ألعمالهم ،مع االشارة اىل أسباب هذا التغيري وميزانيات الرشكة .وبعد القيام بذلك ،يجب
اصدار اعالن عام ونرشه يف إحدى الصحف املحلية لتلبية جميع احتياجات تغيري الهيكل.
	تغيري من رشكة ذات مسؤولية محدودة إىل رشكة مساهمة خاصة :يحتاج
الرشكاء إىل تقديم محرض اجتماع برغبتهم بتغيري الهيكل القانوني ألعمالهم ،مع
االشارة اىل أسباب هذا التغيري وميزانياتة الرشكة .وبعد القيام بذلك ،يجب اصدار اعالن
عام ونرشه يف إحدى الصحف املحلية لتلبية جميع احتياجات تغيري الهيكل.
رشكة املساهمة العامة :يسمح بتأسيس رشكة مساهمة عامة من خالل وجود اثنني
أو أكثر من املساهمني الذين تقترص مسؤوليتهم عىل حصة كل منها من أسهم الرشكة .
كما ويجب أن ال يقل الحد األدنى لرأس مال الرشكة املرصح به  500,000دينار أردني.
وأن أن ال يقل رأس املال املكتتب به عن 100,000دينار أو ما نسبته  %20من رأس
املال املرصح به ،أيهما أكرب.
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ج

إذا كنت ترغب بممارسة العمل من املنزل
	تم إقرار تعليمات ترخيص األعمال من املنزل داخل نطاق أمانة عمان الكربى (دائرة
املهن واإلعالنات) يف عام  ،2011وذلك ضمن  3فئات رئيسية وتبعا ً لضوابط محددة
بموجب "تعليمات ترخيص ممارسة العمل من املنزل" املنشورة يف عدد الجريدة
الرسمية رقم  5139تاريخ  .2012/2/1تلك الفئات الرئيسية هي :املهن الفكرية
والحرف اليدوية وتصنيع األغذية .تتم عملية الكشف عىل البيت من قبل االمانة فقط
يف حال الشكوى .أما للرتخيص خارج نطاق أمانة عمان الكربى ،الرجاء مراجعة البلدية
التابعة ملنطقتك.

د

إذا كنت ترغب بالحصول عىل بطاقة العضوية من غرفة الصناعة
	تقوم الغرفة باصدار بطاقات عضوية للصناعيني املسجلني يف الغرفة الذين لديهم
اشرتاك سنوي ساري املفعول ،وتصدر باللغة العربية او االنجليزية ضمن الرشوط
واالجراءات التالية:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

هوية األحوال املدنية لالردنيني ،صورة عن جواز السفر لغري األردنيني ،أو أي
وثيقة إثبات شخصية
صورة شخصية لطالب البطاقة – يف أول مرة
حضور صاحب البطاقة شخصيا ً
تعبئة نموذج إصدار بطاقة العضوية بحيث تشمل املعلومات التالية ( رقم
العضوية ،اسم صاحب البطاقة ،الوظيفة ،الرقم الوطني (إن وجد ) ،توقيع
املفوض بالتوقيع ،اسم املؤسسة أو الرشكة )
ان تكون املؤسسة أو الرشكة املعنية قامت بتجديد الشرتاكها السنوي
أن يكون الشخص طالب البطاقة ،أحد مالكي املؤسسة أو الرشكة حسب وثائق
وزارة الصناعة والتجارة والتموين أو دائرة مراقبة الرشكات
احضار شهادة سجل التجاري االصلية الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة
والتموين أو دائرة مراقبة الرشكات – ألول مرة
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أسئلة تتعلق باألسماء والعالمات التجارية
.1

ما هي الحاالت التي ال يجوز تسجيل األسم التجاري فيها؟
ال يجوز تسجيل االسم التجاري يف أي من الحاالت التالية :

أ	.اذا كان مطابقا السم تجاري او لعنوان تجاري وكان أي منهما مملوكا ً لشخص اخر،
وللنوع ذاته من التجارة او لنوع مشابه قد يثري اللبس لدى الجمهور.
ب	.اذا كان مشابها ً إلسم تجاري أو لعنوان تجاري وكان أي منهما مملوكا لشخص آخر إىل
درجة قد تثري اللبس لدى الجمهور  ،وللنوع ذاته من التجارة أو لنوع مشابه قد يثري
اللبس لدى الجمهور.
ج.

اذا كان مطابقا ً أو مشابها ً لعالمة تجارية ولدرجة قد تثري اللبس لدى الجمهور.

د 	.اذا كان مطابقا ً أو مشابها ً السم تجاري مشهور أو لعالمة تجارية مشهورة سواء للنوع
ذاته من التجارة أو ألي نوع آخر.
هـ

اذا كان قد يؤدي إىل اعتقاد الغري بأن مالكه ذو صفة رسمية أو انه يتمتع برعاية خاصة .

و.

اذا تضمن اسما ً مدنيا ً لشخص آخر دون أخذ موافقته أو موافقة ورثته.

ز	.اذا كان قد يؤدي إىل تضليل املستهلك فيما يتعلق بنوع التجارة أو أهميتها أو حجمها أو
قد يؤدي إىل تضليله بأي صورة من الصور.
ح.

اذا تضمن أسماء لهيئات أو ملنظمات معروفة دون املوافقة منها.
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.2

كم تدوم حماية العالمة التجارية املسجلة؟

	مدة ملكية حقوق العالمة التجارية تبلغ عرش سنوات من تاريخ تسجيلها ويجوز
تسجيلها ملدة مماثلة ،بناء عىل طلب مالكها رشيطة تسديد الرسوم يف الوقت املناسب.
وإذا لم يطلب مالك العالمة التجارية تجديدها ،فتعترب حكما ً مشطوبة من السجل
بإنقضاء سنه واحدة عىل انتهاء مدة تسجيلها ويحق للغري طلب تسجيل هذه العالمة
التجارية باسمه بعد انقضاء سنه أخرى .يحق لصاحب العالمة التجارية التي اعتربت
مشطوبة أن يطلب إعادة تسجيلها يف أي وقت مالم تكن قد سجلت بإسم غريه .
.3

كيف يكون تسجيل العالمة التجارية يف األردن صالحا َ عىل الصعيد الدويل؟

	ترسي الحقوق القانونية املرتتبة عىل تسجيل عالمة تجارية عادة يف االقليم التي تربط
به ،ويعني ذلك أن التسجيل السليم للعالمة التجارية يف بلد صاحب العالمة يكفل له
حقوقا ً يف ذلك البلد فقط أو ما يعرف بالحماية االقليمية ،ما لم تكن العالمة من العالمات
املشهورة.
.4

ما هي براءات االخرتاع ؟
هي الشهادة املمنوحة لحماية اخرتاع يكون جديدا ً وينطوي عىل نشاط ابتكاري قابل
للتطبيق الصناعي ،ويتم تسجيله لدى مديرية حماية امللكية الصناعية /وزارة الصناعة
والتجارة والتموين .

.5

ما هي الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية ؟

	الرسم الصناعي :أي تركيب أو تنسيق للخطوط يضفي عىل املنتج رونقا ً أو يكسبه شكال ً
خاصا ً سواء تم ذلك باستخدام اآللة أو بطريقة يدوية بما يف ذلك تصاميم املنسوجات.
	النموذج الصناعي :كل شكل مجسم سواء ارتبط بخطوط أو ألوان أو لم يرتبط يعطي
مظهرا ُ خاصا ً يمكن استخدامه ألغراض صناعية أو حرفية.
ويكون ذلك لدى مديرية حماية امللكية الصناعية /وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
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ملعرفة الرضائب املرتتبة عليك ،هنالك نوعان من الرضائب املرتتبة عليك:
.1

رضيبة الدخل ،وتعتمد عىل طبيعة االشخاص

مؤسسة فردية /شخص طبيعي

رشكات /شخص اعتباري

الشخص األعزب:
يكون أول  12ألف دينار من الدخل الخاضع
للرضيبة معفى.

تستوىف الرضيبة عن الدخل الخاضع للرضيبة
للشخص االعتباري حسب النسب التالية (حسب
نوع النشاط):

الشخص املعيل:
يكون أول  24ألف دينار من الدخل الخاضع
للرضيبة معفى.

	.1قطاعالصناعة)%14(:أربعةعرشباملائة
	.2قطاع التجارة )%20( :عرشون باملائة
	.3رشكات االتصالت والتعدين والسلطات
املالية )%24( :أربعة وعرشون باملائة
بنوك )%35( :خمسة وثالثون
.4

ما يتبقى من الدخل تستوىف الرضيبة عن الدخل
الخاضع للرضيبة للشخص الطبيعي حسب
النسب التالية
(رضيبة تصاعدية):
 )%7(	.1سبعة باملائة عن كل دينار من
العرشة آالف دينار األوىل
 )%14(	.2أربعة عرش باملائة عن كل دينار
من الـعرشة آالف دينار التالية
)%20(	.3عرشون باملائة عن كل دينار
مما تالها
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و

ملعرفة الرضائب املرتتبة عليك ،هنالك نوعان من الرضائب املرتتبة عليك:
.2

رضيبة املبيعات ،وتعتمد عىل نوع النشاط االقتصادي

نشاط خدمي

نشاط صناعي

نشاط تجاري

حد التسجيل يف هذا النشاط
هو  30ألف دينار خالل 12
شهر متتاليات ،والرضيبة
العامة ()%16

حد التسجيل يف هذا النشاط
هو  50ألف دينار خالل 12
شهر متتاليات ،والرضيبة
العامة ()%16

حد التسجيل يف هذا النشاط
هو  50ألف دينار خالل 12
شهر متتاليات ،والرضيبة
العامة ()%16
يوجد قرار من وزير املالية
يجدد يف بداية كل عام لرفع
حد التسجيل إىل  75ألف
دينار.
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أ1

قائمة االتصال

							
االسم

هاتف

 .1الخطوات التالية
• املؤسسة العامة للضمان االجتماعي

065501880

• دائرة الرضيبة العامة والدخل

064624577

• وزارة العمل

080022208

• رشكة الكهرباء الوطنية

065858615

• وزارة املياه وال ّري

065652265

 .2الغرف التجارية
• غرفة تجارة األردن

065902040

• غرفة تجارة عمان

06 5666151

• غرفة تجارة الزرقاء

06253851930 / 06253851710

• غرفة تجارة الرمثا

02 7383178

• غرفة تجارة العقبة

03 2012235

• غرفة تجارة السلط

0253554821

• غرفة تجارة إربد

027242077

• غرفة تجارة معـان

032132050

• غرفة تجارة الكـرك

032351171

• غرفة تجارة الطفيلة

032241085
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االسم

هاتف

 .2الغرف التجارية
• غرفة تجارة مادبا

053244120

• غرفة تجارة املفرق

026234197

• غرفة تجارة جرش

026350969

• غرفة تجارة املـزار

032372359

• غرفة تجارة الشونة

053581625

• غرفة تجارة الرصيفة

053745081

• غرفة تجارة عجلون

026422334

 .3الغرف الصناعية
• غرفة صناعة األردن

06 4642649

• غرفة صناعة عمان

06 4643001

• غرفة صناعة اربد

02 258222

• غرفة صناعة الزرقاء

05 53932841
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أ1

قائمة االتصال

							
االسم

هاتف

 .4وزارة الصناعة و التجارة و التموين ومديرياتها
• وزارة الصناعة و التجارة و التموين محافظة العاصمة

06 5629030

• مديرية الصناعة والتجارة والتموين محافظة مادبا

053242146

• مديرية الصناعة والتجارة والتموين محافظة البلقاء

053554835

• مديرية الصناعة والتجارة والتموين محافظة العقبة

032019467

• مديرية الصناعة والتجارة والتموين محافظة الكرك

032351040 / 0323511320

• مديرية الصناعة والتجارة والتموين محافظة معان

032132305 / 032132195

• مديرية الصناعة والتجارة والتموين محافظة الطفيلة

032241191 / 032240952

• مديرية الصناعة والتجارة والتموين محافظة عجلون

02 6422181

• مديرية الصناعة والتجارة والتموين محافظة جرش

026341664

• مديرية الصناعة والتجارة والتموين محافظة الزرقاء

053983885

• مديرية الصناعة والتجارة والتموين محافظة اربد

027254059

• مديرية الصناعة والتجارة والتموين محافظة املفرق

026232368
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االسم

هاتف

 .5دائرة مراقبة الرشكات وفروعها
دائرة مراقبة الرشكات محافظة العاصمة

560026006

مكتب املفرق– غرفة تجارة املفرق

326236983

مكتب الزرقاء  -غرفة تجارة الزرقاء

353855463

مكتب مادبا مديرية الصناعة والتجارة

353242146

مكتب اربد–غرفة تجارة اربد

327253793

مكتب العقبة  -سلطة منطقة العقبة اإلقتصادية

 /239333فرعي 2362

مكتب سحاب  -مدينة امللك عبدلله الثاني ابن الحسني الصناعية

 /364322131فرعي 176

مكتب هيئة االستثمار االردنية

06 5608400

 .6بعض املؤسسات الداعمة
صندوق التنمية والتشغيل

06 4618851

املؤسسة األردنية لتطوير املشاريع االقتصادية

06 5603507

مؤسسة األقراض الزراعي

06 5622774

تنمية (شبكة التمويل األصغر يف األردن)

06 5358589
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مرشوع مساندة األعمال املحلية ممول من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية يف األردن وتنفذه منظمة FHI 360
تم إعداد هذا الدليل بالرشاكة مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين بدعم من الشعب األمريكي من خالل الوكالة
األمريكية للتنمية الدولية  )USAID(.إن محتوى هذا الدليل هو مسؤولية منظمة  FHI 360وال يعكس بالرضورة آراء
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ( )USAIDأو آراء الحكومة األمريكية.

ﻳﻤﻜﻨﻜﻢ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﺒﺮ ﻣﻮاﻗﻊ
وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺘﻤﻮﻳﻦ www.mit.gov.jo
وداﺋﺮة ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت www.ccd.gov.jo

