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� األردن
كتك �� دل�ل إ�شاء ��

1- المقدمة
1.1 الهدف

� عالم العمل لتحقيق المساواة
� المرأة االقتصادي �� ا�د الو�� اليوم حول أهم�ة تمك�� � ي��

� االقتصادي للمرأة و ات�ج�ة مهمة للنهوض �التمك��  وتعت�� ر�ادة المرأة لألعمال اس��
� مجال ر�ادة األعمال من خالل توف�� أهم

� المرأة �� وع هو تمك�� الهدف من هذا الم��
وعاتهم. ح�ث �مثل هذا التق��ر  المعلومات المطل��ة والالزمة إلنجاح تجار�ــهم وم��

� األردن. 
�ات ��  دل�ل مت�امل إل�شاء وتأس�س ال��

  1.2 الجهة المختصة لتأس�س الشر�ات في األردن

�ات. و�� إحدى السلطات ا ب�جراءات تأس�س ال�� هيئة االس�ثمار األردن�ة ت�اد تكون السلطة المختصة ح��
� السجل التجاري ومرفق

كة ��  المختصة ب�دارة عمل�ة التأس�س، وتحص�ل الرسوم ذات الصلة، و�سج�ل ال��
: �

و��  �األسفل الرا�ط للدخول ع� موقعهم اإلل���

را�ط الموقع الرس�� لهيئة االس�ثمار األردن�ة:

�h�ps:��portal.jordan.gov.jo/wps/portal/Home/GovernmentEn��es/Agencies
٢٠٪٢٠Commission?nameEn�ty=Jordan٪٢٠Investment٪Agency/Jordan

 ٢٠Commission&en�tyType=otherEn�ty٪Investment

اخ�ص لدعم النافذة االس�ثمار�ة:  دل�ل ال��
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اخ�ص لدعم دل�ل ال��

pdf.النافذة االس�ثمار�ة األردن

PDF

https://portal.jordan.gov.jo/wps/portal/Home/GovernmentEntities/Agencies/Agency/Jordan Investment Commission?nameEntity=Jordan%20Investment%20Commission&entityType=otherEntity
https://drive.google.com/file/d/13b3gZl1-OeNDkLDdLK1wbxLk6kKaerXK/view?usp=sharing
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  pdf.٩٩_٩�h�ps:��www.atwanlaw.com/library/arabic قانون االس�ثمار (٣٠) لسنة ٢٠١٤ 

� رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعد�الته لغا�ة القانون رقم (٥٧) لسنة ٢٠٠٦ 
�ات األرد�� قانون ال��

h�p:��www.undp-aciac.org/publica�ons/ac/legalcompendium�٪D٩
٪D٨٪B٤٪D٨٤٪٨٪D٩٪A٧٪D٨٦٪٢٠٪٨٪D٨٨٪٩٪D٨٦٪٩٪D٩٪A٧٪D٨٢٪٨٪

AF٪D٪D٨٪B١٪D٨٪A٣٪D٨٤٪٨٪D٩٪A٧٪D٢٠٪٨٪AA٪D٨٪A٧٪D٨٣٪٨٪D٩٪B١
٨A.pdf٪D٩٪٨٦٪٩

اخ�ص اال�شطة االقتصاد�ة �الممل�ة إ�شاء النافذة االس�ثمار�ة بهدف تقد�م خدمة الم�ان الواحد ل��
اخ�ص وت�س�طها.  ومراجعة اجراءات ال��

وط واإلجراءات والمتطل�ات والمدد خ�ص �موجب قانون االس�ثمار يتضمن ال��  تم اعداد دل�ل لل��
وط واجراءات ومتطل�ات �� �

 القانون�ة إلصدار الرخص �ح�ث �كون هذا الدل�ل المرجع األسا�� ��
 لل�ت �الطل�ات المستوف�ة لجميع الب�انات والمس�ندات

�
 ومدد إصدار الرخص، وتحد�د مدة ٣٠ يوما

خ�ص ف�ما أص�حت الحوافز االس�ثمار�ة � حال عدم تحد�د مدة إلصدار قرار ال��
 المطل��ة وذلك ��

وع نظام الحوافز   لأل�شطة االقتصاد�ة الواقعة خارج المناطق التنم��ة والحرة تلقائ�ة �موجب م��
االس�ثمار�ة لأل�شطة االقتصاد�ة من خالل جداول مدخالت ومستلزمات االنتاج والموجودات الثابتة

وع القانون.  المعفاة الملحقة �م��

  1.3  القوانين الحا�مة لالس�ثمار في األردن

القوانين الحا�مة لالس�ثمار في األردن:

� عام ٢٠٠٧، والذي يهدف
� األردن لقانون االس�ثمار المصدر ��

�ات �� تخضع عمل�ة تأس�س ال��
� األردن والق�ام �حزمة من اإلصالحات اله��ل�ة االقتصاد�ة 

 إ� مراجعة منظومة االس�ثمار ��
� األعمال وتحقيق االنتعاش االقتصادي من خل�ل �سه�ل وت�س�� عمل�ة واالجتماع�ة لتحس��

� تح�م االس�ثمار � ال�� � المس�ثم��ن.  و�وضح الجزء التا�� القوان�� �ات. وتحف��  تأس�س ال��
� األردن:

�� 

�
قانون االس�ثمار pdf.األرد��

�
�ات pdf.األرد�� قانون ال��

PDF

PDF

�ما تخضع الشر�ات �مختلف أش�الها القانون�ة للقانون التالي:

قانون االس�ثمار 30 لسنة 2014 والذي يتضمن 48 مادة مقسمة لستة فصول وأهم ما جاء �ه؛

https://www.atwanlaw.com/library/arabic/99_9.pdf
https://drive.google.com/file/d/1lgOZ26SCGDI0u9GbfzFcMNFK7Fm3Agon/view?usp=sharing
http://www.undp-aciac.org/publications/ac/legalcompendium/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86 %D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA %D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A.pdf
https://drive.google.com/file/d/10AUCNX-Jjbvh0CbHhh9XTQ-s89qkhOl9/view?usp=sharing
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� س�تم ب قانون االس�ثمار رقم ٣٠ لسنة ٢٠١٤ حدد القطاعات االقتصاد�ة االخرى المستف�دة من الحوافز ال��
��ة العامة ع� المب�عات ب�س�ة موجبها إعفاء السلع الالزمة لهذە اال�شطة من الرسوم الجمرك�ة و�خضاعها لل��

 : ، وفقا ألسس و�جراءات حددها النظام وهذە القطاعات ��
�
اة محل�ا  الصفر سواء المستوردة منها أو المش��

وة الحيوان�ة، المس�شف�ات والمرا�ز الطب�ة المتخصصة، الم�شآت الفندق�ة والس�اح�ة، مدن  الزراعة وال��
� و ات الطب�ة، اإلنتاج الف�� ، مرا�ز االتصال، مرا�ز ال�حث العل�� والمخت�� و�ــــح الس�ا�� ال�سل�ة وال��

، مرا�ز المؤتمرات والمعارض، نقل و�أو توز�ــــع و�أو استخراج الم�اە والغاز والمشتقات النفط�ة  اإلعال��
�استعمال خطوط األناب�ب، النقل الجوي والنقل ال�حري والس�ك الحد�د�ة.

��ة  � تخضع لل�� � تع�� من الرسوم الجمرك�ة وتلك ال�� إ�شاء الجداول المتعلقة �مدخالت اإلنتاج ال��
العامة للمب�عات.

وضع إطار للحوافز والمزا�ا المتاحة للمس�ثم��ن والمشار�ــــع االس�ثمار�ة داخل وخارج المناطق التنم��ة أو 
المناطق الحرة الحال�ة ع� حد سواء، �اس�ثناء منطقة العق�ة االقتصاد�ة الخاصة.

" من  � � مفوض�� إ�جاد نافذة اس�ثمار�ة تعمل ضمن هيئة االس�ثمار األردن�ة، وتضم هذە النافذة "ممثل��
اخ�ص ضمن أطر زمن�ة محددة. خ�ص المحددة ذات الصلة، يتمتعون �صالح�ة إصدار ال�� جهات ال��

ف � العام والخاص. ��� � من القطاع�� إ�شك�ل مجلس االس�ثمار الذي يرأسه رئ�س الوزراء و�ضم ممثل��
 مجلس االس�ثمار ع� عمل هيئة االس�ثمار األردن�ة و�قوم �دور المس�شار الرئ��� لمجلس الوزراء ف�ما
ات�ج�ات الوطن�ة والس�اسات المتعلقة �االس�ثمار والصادرات و��ئة األعمال �عات واالس��  يتعلق �ال���

 ع� نطاق أوسع.
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2.1  مراحل تأس�س الشركة
كة. و�مثل هذا العرض خطوات � �مر بها أي شخص يود إ�شاء �� �لخص هذا العرض المراحل األساس�ة ال��

�ة لالستعداد ��افة المعلومات واألوراق الالزمة ق�ل �دء اإلجراءات القانون�ة وذلك ل�سه�ل عمل�ة إ�شاء  تحض��
كة. �� 

2.تأس�س الشر�ات في األردن

� ١: مراحل تأس�س رشكة �ف األردن
الش�ل التو��

مراحل تأس�س الشر�ات

التأس�س التحض��

تحد�د المدير�المدراء 
 � المسئول��

وتحد�د صالحيتهم

التخط�ط

تحد�د اله��ل
القانو�� 

دراسة سوق�ة
ومال�ة 

التم��ل

كة االسم التجاري 1- �سج�ل ال��
كة  لل��

�
2- فتح حساب م���

� غرفة
3- �سج�ل مقر العمل ��

 الصناعة�التجارة 
� غرفة الصناعة 

4- ال�سج�ل ��
�التجارة

5- استخراج رخصة مهن�ة عامة
��ة الدخل � دائرة ��

6- ال�سج�ل ��
 والمب�عات

� المؤسسة العامة 
7- ال�سج�ل ��

للضمان االجتما��

تحض�� األوراق
 المطل��ة

كة � محا�� لل�� تعي��

�اء تحد�د ال��
كة   و�سبهم �� ال��

� محاسب  قانو��تعي��



2.2 المرحلة األولى (التخط�ط)
2.2.1  تحد�د اله��ل القانوني للشركة 
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PDF

اله��ل القانونى

المؤسسة الفرد�ة 
�ات األشخاص   و��

المؤسسة 
الفرد�ة

كة تضامن كة ذات �� ��
التوص�ة ال�س�طة

�ات المساهمة واألسهم  ��

كة مساهمة ��
 عامة

كة ��
 مساهمة 

خاصة

كة  ��
توص�ة �األسهم

كة، وق�ل اتخاذ  � تأس�س ال��
كة من أهم الخطوات األساس�ة عند التفك�� �� � لل��

�عت�� تحد�د اله��ل القانو��
� األردن: 

�ات �� � تح�م تأس�س ال�� � ال�� أي إجراء، و�وضح الجزء التا�� القوان��

� رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ وتعد�الته لغا�ة القانون رقم (٥٧) لسنة ٢٠٠٦
�ات األرد�� -h�p:��www.undpقانون ال��

٨٦٪٢٠٪ D٨٨٪٩٪D٨٦٪٩٪D٩٪A٧٪D٨٢٪٨٪aciac.org/publica�ons/ac/legalcompendium�٪D٩ 
A٣٪D٨٤٪٨٪D٩٪A٧٪ D٢٠٪٨٪AA٪D٨٪A٧٪D٨٣٪٨٪D٩٪B١٪D٨٪B٤٪D٨٤٪٨٪D٩٪A٧٪D٨٪

٨A.pdf٪D٨٦٪٩٪AF٪D٩٪D٨٪B١٪D٨٪

أنواع الشر�ات التجار�ة في األردن  2.2.1.1

� عن ط��قها �مكنك اخت�ار الن�ع  �ات واالختالفات، وال�� �ما �عرض الش�ل التوض��� التا�� أش�ال وأنواع ال��
�ات. ح الش�ل (٤) خصائص هذە ال��  لطب�عته، ب�نما ���

�
وعك وفقا المناسب لم��

� األردن
�ات �� الش�ل التوض��� ٣: ال��انات القانون�ة المختلفة لل��

كة ذات ��
 مسؤول�ة محدودة 

كة ذات  ��
المسؤول�ة
 المحدودة

�شرح الش�ل التالي خصائص هذە الشر�ات للتوضيح،   

�
�ات pdf.األرد�� قانون ال��

http://www.undp-aciac.org/publications/ac/legalcompendium/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86 %D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA %D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A.pdf
https://drive.google.com/file/d/10AUCNX-Jjbvh0CbHhh9XTQ-s89qkhOl9/view?usp=sharing


الش�ل التوض��� ٣: خصائص ال رش�ات

المؤسسة 
الفرد�ة 

المؤسسة الفرد�ة �� مؤسسة �مل�ها شخص واحد ال تتمتع �الشخص�ة القانون�ة المستقلة. تعت�� المؤسسات الفرد�ة �� الش�ل
 المفضل للمشار�ــــع الصغرى.مزا�ا المؤسسة الفرد�ة ��

 ١- اإلجراءات الش�ل�ة الم�سطة
 ٢- ال يوجد حد أد�� لرأس المال 

� اتخاذ القرار
٣- االستقالل�ة والح��ة ��

كة تضامن  ��

� أو أ��� �ك�� •  تتكون من ��
�طة أن �كون �ل منهم قد أ�مل الثامنة ع�� من عمرە) � حالة اإلرث (��

�ن إال �� •  ال ي��د عدد األشخاص عن ع��
� أمواله الخاصة ول�س فقط �قدار حصته

كة �� �ك مسؤول مسئول�ة تضامن�ة عن ديون ال�� •  �ل ��

السلب�اتاإل�جاب�ات

كة التضامن اال�سحاب �� �
�ك �� • لل��

كة إذا �انت غ��  �ارادته المنفردة من ال��
 محدودة المدة

� األموال
• المسئول�ة تضامن�ة ��

�اء  الخاصة لل��

� لسنة 2006 
�ات األرد�� � والثالث من قانون ال��

الفصل األول والثا��

كة التوص�ة  ��
ال�س�طة 

السلب�اتاإل�جاب�ات

� التنازل 
�ك المو�� الحق �� •لل��

عن حصته ب�رادته المنفردة ا� شخص
 آخر ودون الحاجة إ� اخذ موافقة 

� �اء المتضامن�� ال��

�
ك �� �ك المو�� أن �ش�� •ل�س لل��

كة التوص�ة ال�س�طة   ادارة شؤون ��
ا و�ال �كون مسؤول عن ديونها تضامن��

( � � وأصحاب المال (الموصي�� � المتضامن�� كة هجينة ب�� �� •
كة من أمواله الخاصة ول�س فقط مقدار حصته �ك المتضامن مسؤول مسئول�ة تضامن�ة عن ديون ال�� • ال��

� إدارتها
كة �ما �حظر عل�ه التدخل �� � عنوان ال��

�ك المو�� مسؤول مسئول�ة محدودة �قدر حصته وال �ظهر اسمه �� • ال��
�ات رقم (٤٠) لسنة ٢٠٠٢  قانون ال��

 

� لسنة 2006
�ات األرد�� � من قانون ال��

ال�اب الثا��

كة ذات  ��
المسؤول�ة المحدودة 

� أو أ��� �ك�� • تتكون من ��
� رأس المال

�ك فيها �مقدار حصته �� • مسئول�ة ال��
�ك واحد • �جوز أن تأول مل�يتها ل��
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�ك مسؤوً� عن الديون •ال �كون ال��
امات والخسائر إال �مقدار حصصه �  واالل��

كة. � ال��
� �مل�ها ��  ال��

كة ذات المسؤول�ة •ال �جوز لل��
 المحدودة ط�ح حصصها أو ز�ادة رأس

اض �ط��قة اال�تتاب.  مالها او االق��

السلب�اتاإل�جاب�ات

�
�ات األرد�� ال�اب الرابع من قانون ال��
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كة مساهمة عامة ��

� عن ٢ • ال �قل عدد المؤسس��
� فيها • يتم ط�ح األسهم الخاصة بها لال�تتاب العام وتقدم تقار�ر عن العوائد المال�ة للمساهم��

�ات المساهمة العامة: •أمثلة ع� ال��
�ات  �ات أخرى و�دارة هذە ال�� � تم تأس�سها �غرض امتالك األسهم الخاصة ��� �ات المساهمة العامة ال�� كة القا�ضة: تعد من �� ال��

وتقد�م التم��ل لها.
�ات وغرضها �شجيع  � سجل منفصل لدى مدي��ة مراق�ة ال��

كة مساهمة عامة �سجل �� ك: �� كة االس�ثمار المش�� ��  •
. � سوق عمان الما��

� األوراق المت�ادلة ��
و�سه�ل االس�ثمار الدو�� ��

السلب�اتاإل�جاب�ات

كة المساهمة • تعت�� الذمة المال�ة لل��
 العامة مستقلة عن الذمة المال�ة ل�ل 

مساهم فيها

• ال �قل رأس المال الم�ح �ه عن 
خمسمائة ألف.

�
�ات األرد�� ال�اب السادس من قانون ال��

كة مساهمة ��
 خاصة 

، ول�ن ال ي��د عن ٢٠٠ مساهم � أو أ��� • تتألف من شخص��
كة �مقدار رأس المال الوارد �عقد تأس�سها امات ال�� � • �سأل مالك رأس المال عن ال��

• ال تط�ح أسهمها لال�تتاب العام

�
�ات األرد�� ال�اب الخامس من قانون ال��

وضع الشر�ات الناشئة في األردن  2.2.1.2  
ها تمس 

ّ
 لتط��ر منتج أو خدمة يؤمنون أن

�
� يتطلعون قدما وع يتم إطالقه من ق�ل ر�ادي�� كة الناشئة إ� م�� �ش�� مصطلح ال��

�ات الناشئة برأس   ما ت�دأ ال��
�
� السوق. غال�ا

�� 
�
 متنام�ا

�
� طل�ا

ً فعاً� لمش�لة ما و�التا�� تال��
ّ

� السوق، أو تقّدم ح�
حاجة ماسة ��

� �دا�اتها من ناح�ة جلب التم��ل الالزم لتنم�ة حجم عمل�اتها وتوسعة 
مال متواضع وت�ال�ف مرتفعة، وتواجه تحّد�ات جّمة ��

� السوق.
حضورها ��

وعات التقل�د�ة أنها تصبو نحو تحقيق نمو م�سارع دون أن �صاحب هذا النمو ازد�اد خّ�� (ثا�ت) كة الناشئة عن الم�� � ال�� ما �م��
� القدرة ع� استق�ال وخدمة الم��د من العمالء مقا�ل عدم تكّ�د نفقات عمل�ات�ة � الموازنة ب��

� ذلك ��
 للت�ال�ف و��من التحدي ��

ة.  كب��

كة المساهمة • تعت�� الذمة المال�ة لل��
 الخاصة مستقلة عن الذمة المال�ة ل�ل

 مساهم فيها

• ال تط�ح أسهمها لال�تتاب العام

السلب�اتاإل�جاب�ات

كة توص�ة ��
 �األسهم

� ع� األقل) �اء مساهم�� � ع� األقل و٣ �� �اء متضامن�� �اء ع� األقل (٢ �� �� ٥  •
كة �أموالهم الخاصة � �الت�افل عن ديون ال�� � مسؤول�� �اء المتضامن�� •  ال��

� رأس المال
كة �مقدار مساهمتهم �� � عن ديون ال�� � مسؤول�� �اء المساهم�� • ال��

�
�ات األرد�� ال�اب الخامس من قانون ال��

�اء المتضامنون  •�جوز أن يتفق ال��
� عقد تأس�س

�اء المساهمون �� وال��
كة ونظامها األسا�� ع� وجود   ال��
أنواع من األسهم تتمتع �قوة تص����ة

� � مسؤول�� �اء المتضامن�� • ال��
كة �أموالهم  �الت�افل عن ديون ال��

 الخاصة

السلب�اتاإل�جاب�ات
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 2.2.2  دراسة تحل�ل�ة للسوق والجدوى المال�ة للمشروع 
وع من عدمه. وع مهم جدا� ق�ل ال�دء �ه، فدراسة الجدوى الجدوى تحدد مدى مناس�ة �دء الم�� عمل دراسة جدوى للم��

لذا فهذە الخطوة مهمة في تأس�س المشروع من الصفر وترت�ط ارت�اط رئ�سي �الق�ام �عمل مسح للسوق،
 وهذا المسح ال �د أن يتوفر ف�ه ما �لي: 

 ودراسة الجدوى نوعان:

وع � الم��
الن�ع األول: دراسة جدوى أول�ة لق�اس مدى مناس�ة الدخول ��

وع التجاري و � �عد الدارسة األول�ة، لمعرفة الم�ان المناسب للم��
: دراسة جدوى مت�املة و�� تأ�� �

الن�ع الثا��
وع  وع األول�ة، ولتحد�د أفضل الطرق لتوسعة الم�� وع، ولتحد�د ت�لفة الم�� � الم��

لتحد�د �س�ة ال��ــح ��
التجاري، وغ�� ذلك مما تعمل دراسة الجدوى ع� ب�انه وتوض�حه.

•تحد�د دقيق وتفص��� للسوق المستهدف ومعرفة حجمه
� •تحد�د دقيق للعمالء المحتمل��

وع •ب�ان أفضل�ة الموقع إلقامة الم��
•ق�اس �س�ة العرض والطلب

•ق�اس درجة المنافسة
•دراسة الت�ال�ف المتوقع �فها واألر�اح المتوقع الحصول عليها

�
عرف �افتقادها لنموذج عمل Business model مت�لور وواضح، �ل تصب جهودها �� كة الناشئة أو الستارت اب تُ   كذلك ال��

� السوق.
ه مطلوب ��

ّ
 أ�امها األو� ع� تط��ر منتج يؤمن ال��ادي أن

� أنه رأس المال الذي يتم جل�ه 
كة الناشئة عن رأس المال االس�ثماري �� � الذي يتم اس�ثمارە إلطالق ال��

و�ختلف رأس المال الم�د��
لتط��ر فكرة ر�اد�ة ما وتح��لها لمنتج أو خدمة حق�ق�ة �ما أنه �غ�� رأس المال هذا الت�ال�ف المصاح�ة لتقد�م وعرض الفكرة.

� أ�امها األو� لجلب التم��ل �االلتفات إ� األقارب واألصدقاء، ق�ل أن تتحّول 
�ات الناشئة ��  ما �س� ال��

�
أما عن التم��ل فغال�ا

ة راج مفهوم جلب التم��ل الجم��  � السنوات األخ��
الوجهة نحو جهات التم��ل االس�ثماري الراغ�ة للمشار�ــــع ال��اد�ة و��

وع ّع لتم��ل الم�� وع ال��ادي ع� تأس�س صفحة خاصة اون الين �ستجدي الت�� Crowd Funding إذ �قدم صاحب الم��
 ع� الب�ئة والمجتمع 

�
وع مهّمة ورسالة اجتماع�ة تنعكس إ�جا�ا وع والفكرة، ال سّ�ما إن �ان للم��  من شخص يؤمن �جدوى الم��

��ل.
� تح��ل أف�ارهم لمشار�ــــع ناشئة لما تتمتع

�� � � فتعد المؤسسة الفرد�ة الش�ل األ�سب لرواد األعمال الراغب��
وعن الش�ل القانو��

كة ناشئة  �ه المؤسسة الفرد�ة من امت�ازات قد سلف ذكرها.و�جب التن��ه أن اإلجراءات المت�عة والمس�ندات المطل��ة ل�سج�ل ��
كة الذي �حددە رائد األعمال.�ما ال �ختلف القانون التا�عة له � لل��

ا للش�ل القانو��  ال تختلف عن اإلجراءات السالف ذكرها وفق�
�ات  � األردن لقانون ال��

�ات الناشئة �� � الذي �حددە رائد األعمال فتخضع ال��
ا للش�ل القانو�� �ات الناشئة عن السالف ذكرە وفق�  ال��

� والما�� واالس�شاري الذي تقدمه حاضنات وم�عات األعمال �ات الناشئة من الدعم الف�� السالف ذكرە.و�مكن أن �ستف�د ال��
 لدعم رواد األعمال.
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2.2.3   التم��ل 
، وكذلك  �

ورة، ول�نه س�حتاج �عض االس�ثمار الم�د�� إن �دء عمل تجاري صغ�� ال �حتاج ألموال طائلة �ال��
القدرة ع� تغط�ة النفقات المستمرة ق�ل أن تتمكن من تحقيق أر�اح. ومن هنا تأ�� أهم�ة معرفة طرق تم��ل 

وع. الم��

اخ�ص والتصار�ــــح،  دفع لمرة واحدة (ال��
ُ
� ت 1. تحد�د رأس المال من خالل المهم تقدير ت�ال�ف اإل�شاء الم�دئ�ة ال��

اء العالمة التجار�ة و�حوث السوق، والمخزون، و�ناء العالمة التجار�ة، ، و�� � والمعدات، والرسوم القانون�ة، والتأم��
، و��جار العقارات، إلخ).  وفعال�ات االفتتاح ال�ب��

اء  ا لـ 12 شهر ع� األقل (اإل�جار أو ق�مة ال�� قّدر أنك ستحتاجها إل�قاء عملك مفتوح�
ُ
� ت 2.تحد�د الم�وفات ال��

، ورات�ك، إلخ). و�ناء ع� ذلك �  والمرافق، وال�س��ق واإلعالن، واإلنتاج، واللوازم، ونفقات السفر، ورواتب الموظف��
 . � الذي ستحتاجه أو تقدير رأس المال الم�د��

 �مثل مجم�ع هذە األرقام م�لغ االس�ثمار الم�د��

وع الخاص �ه: � �دء الم��
تتضمن القائمة التال�ة �عض الجهات المختصة بتوف�� التم��الت لمساعدة المس�ثمر ��

 �h�ps:��www.jlgc.com :األردن�ة لضمان القروض •
 �h�p:��www.def.gov.jo :صندوق التنم�ة وال�شغ�ل •

�h�ps:��www.microfund.org.jo :صندوق المرأة للتم��ل األصغر •

من أهم القرارات التي �جب اتخاذها لتحد�د حجم التم��ل المطلوب هو:

�ات �اختالف نوعها وف�ما ��� �ستعرض من خالل الش�ل التا�� األوراق المطل��ة  وتختلف المس�ندات واألوراق المطل��ة ل�سج�ل ال��
كة: � لل��

�ات �األردن حسب الش�ل القانو�� ل�سج�ل ال��

 
� أو محا�� لتو�� �افة اإلجراءات القانون�ة.

ينصح بتوك�ل محاسب قانو��

 � وع ح�ث انها تتمحور حول وضع خطة عمل م�دئ�ة تتضمن تعي�� � تأس�س الم��
 تعت�� هذە المرحلة �مثا�ة ال�دء ��

� ع� اإلجراءات  ك�� � لتحض�� المس�ندات المطل��ة للتأس�س.  فمن خالل هذ المرحلة س�تم ال�� � الالزم�� الموظف��
كة، فينقسم هذا الجزء إ� المتطل�ات الواجب توافرها �اإلضافة إ� األوراق  الواجب ات�اعها للتحض�� لتأس�س ��

 . � مرحلة التحض��
المطل��ة ��

2.3  المرحلة الثان�ة (التحضير)

2.3.1 تحضير المس�ندات المطل��ة لتأس�س شركة 

كة الش�ل التوض��� ٦: اإلجراءات الواجب ات�اعها للتحض�� لتأس�س ��

01

02

03

04

� محاسب قانوى ل�عمل تعي��
كة  �مراقب لحسا�ات ال��

�اء و�سبهم �� تحد�د ال��
كة وتحد�د الحصة  ال��

 وق�متها

تحد�د المدير�المدراء المسئو��
ن وتحد�د صالحيتهم

كة و�كون  � محا�� لل�� تتعي��
ع� األقل درجة ق�د واس�ئناف

الش�ل التوض�حي 5: المس�ندات المطل��ة ل�سج�ل الشركة �اختالف األش�ال القانون�ة للشر�ات: 

https://www.jlgc.com/
http://www.def.gov.jo/
https://www.microfund.org.jo/
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المؤسسات الفرد�ة
شر�ات التضامن 

والتوص�ة �األسهم 
والتوص�ة ال�س�طة

الشر�ات المساهمة 
العامة والخاصة و

محدودة المسئول�ة
 والمعافاة

•مس�ند سجل مراقب من
 وزارة الصناعة والتجارة 

والتم��ن
•أصل عقد اإل�جار أو

 التمل�ك
•مس�ند إذن اإلشغال
•�طاقة الرقم القومي

 •مس�ند سجل مراقب 
الشر�ات من وزارة الصناعة 

والتجارة والتم��ن
•مس�ند االسم التجاري
•عقد اإل�جار أو المل��ة

•إذن اإلشغال
•�طاقة الرقم القومي

•مس�ند �ف�د برأس مال
 الشركة

•ما �ف�د �الحصص الخاصة 
��ل شر�ك

•مس�ند النظام الداخلي 
للمؤسسة وعقود تأس�س

 الشركة موقع من وزارة 
الصناعة والتجارة والتم��ن

•أصل السجل التجاري
•عقد اإل�جار أو المل��ة 

للمقر
•مس�ند االسم التجاري

 (�صدر عن وزارة الصناعة 
والتجارة والتم��ل)

•مس�ند يوضح إذن 
اإلشغال أو مخطط 

الموقع التنظ�مي
•ال�طاقة الشخص�ة

� تختلف وفَقا � ع� اإلجراءات والخطوات القانون�ة الالزمة للتأس�س، وال�� ك�� من خالل هذ المرحلة س�تم ال��
 : � الش�ل التا��

� تتلخص �� �ات وال�� �ات. و�وضح الجزء التا�� أهم اإلجراءات الالزمة لتأس�س ال�� � لل��
 لله��ل القانو��

�ات الش�ل التوض��� ٧: ملخص عن أهم اإلجراءات الالزمة لتأس�س ال��

2.4  المرحلة الثالثة (التأس�س):

كة تجار�ة اإلجراءات الوجب ات�اعها لتأس�س ��  2.4.1

�سج�ل
كة  ال��

 واالسم 
التجاري

فتح حساب 
�
م���

�سج�ل مقر 
العمل �غرفة
 الصناعة 
� التجارة

 �
ال�سج�ل ��

غرفة الصناعة
 � التجارة

استخراج رخصة
 مهن�ة عامة

�
ال�سج�ل ��

��ة   دائرة ��
الدخل و
المب�عات

 

�
ال�سج�ل ��

 المؤسسة العامة 
للضمان االجتما��



المس�ندات المرادفةالموقع الرسمياألوراق المطل��ة اإلجراءات

 لهذە اإلجراءات واالوراق المطل��ة، �ما �مكن االطالع على
ً

ا مفص� و�وضح الجدول التالي شرح�
 �افة النماذج الموجودة والرا�ط الخاص بها في الجدول الموجود �الملحقات  

�ات  جدول ١: أهم األوراق المطل��ة وفقأ لإلجراءات الالزمة لتأس�س ال��

�سج�ل الشركة واالسم 
التجاري للشركة في دائرة

 مراق�ة 
 

فتح حساب مصرفي

 •عقد التأس�س
 •�طاقة إث�ات اله��ة

 

  •عقد التأس�س
  •�طاقة إث�ات اله��ة

 

https:��www.ccd
gov.jo/Default/Ar.
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PDF

 النموذج المعتمد ل�سج�ل 
شر�ات التضامن�التوص�ة 
ال�س�طة ذات المسؤول�ة 

D8% 84%D9%A7%المحدودة
D9% B5%D8%88% AA%D9%

7 A%D8%_A9% 8A%D8%
%D8%A8%8 D%84%D9%

D8%B7%8 8A%D%D9%3 B
B0%D8 %88%D9%_9 A%
AA_ %D8%D8%A7 %D8%

D8% 85%D9%84% D9%A7%
D9% 88%D9%A4% D8%B3%

_ A9%8A%D8% D9%84%
8%D9%84%9 D%A7%D8%

%AF%D9%8 AD%D%D8%5 
pdf.A9%8 AF%D%D8%8 8

PDF

 الشر�ات في وزارة 
الصناعة والتجارة 

والتم��ن
 

عقد التأس�س والنظام 
األساسي

 https:��portal.jor 
 �dan.gov.jo/wps
87�wcm/connect
e344004be521b 

 
d35 7a387e3072cbc4

Ministry_of _Industry�
%_and_T rade_Form_
 103_BI_2520%20 25

pdf?MOD=A JPER.102
ES&CVID=hS c2OkK

.

 

 template.العقد والنظام

� األردن
األسا�� ��

�ات__وذات_ عقد_ونظام_��

المسؤول�ة_المحدودة

https://www.ccd.gov.jo/Default/Ar
https://portal.jordan.gov.jo/wps/wcm/connect/87e344004be521b7a387e3072cbc4d35/Ministry_of_Industry_and_Trade_Form_%2520%2520_BI_103102.pdf?MOD=AJPERES&CVID=hSc2OkK
https://portal.jordan.gov.jo/wps/wcm/connect/87e344004be521b7a387e3072cbc4d35/Ministry_of_Industry_and_Trade_Form_%2520%2520_BI_103102.pdf?MOD=AJPERES&CVID=hSc2OkK
https://drive.google.com/file/d/17N1l1GBdFsruEOfkpK2grTRlaOKgrdKG/view?usp=sharing
https://ccd.gov.jo/ebv4.0/root_storage/ar/eb_list_page/%D8%B9%D9%82%D8%AF_%D9%88%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%A9_%D9%88%D8%B0%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D8%A9.pdf
https://drive.google.com/file/d/1DygKQPKJ3ESQFasYMmGco9Uc1nshh6UR/view?usp=sharing


المس�ندات المرادفةالموقع الرسمياألوراق المطل��ة اإلجراءات

 لهذە اإلجراءات واالوراق المطل��ة، �ما �مكن االطالع على
ً

ا مفص� و�وضح الجدول التالي شرح�

 �افة النماذج الموجودة والرا�ط الخاص بها في الجدول الموجود �الملحقات  
�ات  جدول ١: أهم األوراق المطل��ة وفقأ لإلجراءات الالزمة لتأس�س ال��

استخراج رخصة مهن�ة 
عامة من ال�لد�ة المعن�ة 

ال�سج�ل في دائرة
 ضر��ة الدخل 

والمب�عات

ال�سج�ل في المؤسسة 
العامة للضمان االجتماعي

 •شهادة �سج�ل من الوزارة
 وشهادة �سج�ل من غرفة

 الصناعة الست�مال استمارة
 الطلب

 •خ��طة تخط�ط الموقع 
الصادرة عن ال�لد�ة

 •تصر�ــــح إقامة
 •�سخة من عقد المل��ة

•إث�ات ه��ة   
•�سج�ل الشركة   
•االسم التجاري   

•الرخصة المهن�ة   
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��:https
�www.ssc.gov.jo

pdf.غرفة تجارة عمان

 

PDF

رخصة مهن
https:��istd.gov.jo

Default/Ar�

�سج�ل الشركة ومقر
 العمل في غرفة 

الصناعة � التجارة

   •�سخ �طاقات اله��ة
   •عقد مل��ة � إ�جار المقر

                 (�كون �اسم الشركة)
   •شهادة ال�سج�ل في وزارة 

                  الصناعة 
   •عقد التأس�س والنظام

                 األساسي للشركة

غرفة التجارة: 
http

 �www.jocc.org.jo��:
غرفة الصناعة:

:https 
�www.jci.org.jo��

طلب �سج�ل في غرفة التجارة
https:��www. amm

ancham ber.org.jo/FP
pdf.(1)1 -01MS

عقد إ�جار
 PDF

pdf.نموذج-عقد-ا�جار

https://drive.google.com/file/d/1D47AReImXBw0CcJGLivggIOmpI4qxcr5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z-7zcz-7-4_OIJNOkzlZGp9dvTpwUqOQ/view?usp=sharing
https://www.ammanchamber.org.jo/FP01MS-1(1).pdf
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�ات و�جراءات  قامة الم�شأة الصناع�ة، ول�ن �مكن الرج�ع � إجراءات �سج�ل ال�� � ب�� ال يوجد اختالف مب��
� التا�� للم��د من المعلومات: 

 للدل�ل الصادر عن هيئة االس�ثمار األرد��

2.4.2  في حالة إ�شاء مصنع 

PDF
pdfدل�ل التراخ�ص لدعم

pdf.النافذة االس�ثمار�ة األردن

3.  الجهات المختصة  
جدول 3: الجهات المختصة لهذە المرحلة 

PDF

pdf.نموذج-عقد-ا�جار

المكتب

بنك 

ال�لد�ة المعن�ة 

ال�سج�ل االسم التجاري للشركة

تقد�م طلب
 للحصول على رخصة مهن�ة عامة

الموقع والرا�طالغرض

فتح حساب مصرفي

 �سج�ل الشركة

https:��istd.gov.jال�سج�ل لدفع الضرائب
o/Default/Ar

دائرة مراق�ة الشر�ات في وزارة الصناعة 
والتجارة والتم��ن 

.https:��www.ccd.govا
jo/Default/Ar

غرفة الصناعة
.http:��www :غرفة التجارة

 �jocc.org.jo
.https:��www :غرفة الصناعة

�jci.org.jo

دائرة ضر��ة الدخل والمب�عات 

ت�سير أعمال الضمانالمؤسسة العامة للضمان االجتماعي
https:��www.ssc.gov.jo االجتماعي للشركة

https://www.ccd.gov.jo/Default/Ar
http://www.jocc.org.jo/
https://www.jci.org.jo/
https://istd.gov.jo/Default/Ar
https://www.ssc.gov.jo/
https://drive.google.com/file/d/13b3gZl1-OeNDkLDdLK1wbxLk6kKaerXK/view?usp=sharing



