
ملحق الموافقات 
المسبقة

للبدء بتسجيل و/أو ترخيص عملك يجب زيارة وزارة 
الصناعة والتجارة والتموين و / أو دائرة مراقبة 

الرشكات )للتسجيل( و/أو بلديات )ترخيص(  
للحصول عىل نموذج استدراج املوافقات املسبقة من 

الوزارات والدوائر املعنية للغايات املدرجة أدناه:



الموافقات المسبقة

•  املطاعم والفنادق
•  الفنادق والبنسيونات واملخيمات واماكن االقامة االخرى

•  االستثمار يف مجال القرى السياحية واستقطاب السياحة لها
•  تملك وادارة مخيمات سياحية

•  ادارة الفنادق واالجنحه والشقق الفندقيه السياحيه
•  اداره واستثمار املطاعم والفنادق السياحيه

•  اقامه املطاعم السياحيه واخذ وكالتها
•  القيام بكافه اعمال املطاعم السياحيه

•  محالت الكويف شوب سياحي

•  مخبز                     
•  مخبز آيل                           
•  مخبز حجري                            
•  مخبز صاج                         

•  مخبز نصف آيل
•  معارض بيع الخبز  وأية تعديالت عليها

•  محالت بيع املرشوبات الروحية بالقارورة  
•  محالت الكويف شوب عدا تقديم االرجيله            

•  املقاهي الشعبية            
•  سكن طالبات       

•  خدمات تزويد السفن باملواد الغذائية 

وزارة السياحة واآلثار

وزارة الصناعة والتجارة 
والتموين – مديرية 

املخزون

وزارة الداخلية

الهيئة البحرية األردنية

1.  أنشطة الخدمات الغذائية والسكن

نشاطي االقتصادي            من أين أحصل عىل موافقاتي؟



•  تسجيل غري األردنيني مـن حملـة جوازات السفر األردنية     
    املؤقتة )أبناء قطاع غزة ( وأبناء الضفة الغربية  

•  مكاتب الخدمات الجامعية

•  خدمات إدارة السفن              
•  خدمات استئجار  وتأجري السفن      

•  خدمات وسطاء الشحن البحري    

•  مزاولة أعمال مكاتب السياحة والسفر

•  مكاتب التخليص عىل البضائع

•  أعمال الوساطة واستقدام أو استخدام العاملني
    من غري األردنيني يف املنازل 

                                   

وزارة الداخلية

وزارة التعليم العايل

الهيئة البحرية االردنية

وزارة السياحة واآلثار

دائرة جمارك األردن

وزارة العمل

2.  أنشطة الخدمات اإلدارية وخدمات الدعم

نشاطي االقتصادي            من أين أحصل عىل موافقاتي؟



الموافقات المسبقة

•  فحص الرتبة

•  حفر اآلبار

•  مراكز البلياردو والسنوكر / باستثناء مراكز التدريب
    حيث ترخص مــن املجلس األعىل للشباب                   

•  مراكز األلعاب الكهربائية واإللكرتونية            
•  مراكز العاب الكمبيوتر                           

•  العاب الفيديو                                    
•  مقاهي اإلنرتنت                                  

•  تجارة األلعاب النارية 
•  ملعب كرة قدم خمايس 

•  اداره مدن مالهي وااللعاب والرتويح السياحي                             
•  جاكوزي وحمام تركي

•  انتاج وتجارةحرف الصناعات التقليديه والشعبيه
•  تجارة املنتوجات الحرفيه والصناعات التقليديه اليدويه

•  اداره مدن مالهي وااللعاب والرتويح السياحي

•  الحضانات

                              

هيئة تنظيم قطاع الطاقة واملعادن

وزارة األشغال العامة واألسكان

وزارة الداخلية

وزارة السياحة واآلثار

وزارة التنمية االجتماعية

3. الزراعة، والغابات والصيد 

4. الفن والرتفيه واالبداع 

نشاطي االقتصادي            من أين أحصل عىل موافقاتي؟



•   التنسيق وإقامة البطوالت الرياضيه
     واملعسكرات الرياضيه

•   نرش وتطوير رياضه التايكو نجتسو
•   مركز تدريب ريايض لكرة القدم

•   تطوير لعبة الكراتيه )عدا مركز تدريب(
•   مركز تدريب كرة الصباغ

•   مركز تدريب مالكمة
•   تدريب كيك بوكسنج

•   مركز تدريب لياقه بدنية

•   الرياضات البحريه

•   إنتاج فني     
•  انتاج وتوزيع فني              

•  ارشطه ممغنطه       
•  أرشطة كاسيت
•  أرشطة فيديو  

•  إنتاج الربامج واألفالم

•  العروض املرسحية   
•  الفرق الفلكلورية       

•  الفرق الرتاثية   
•  تنظيم و ادارة الفعاليات الثقافية و الرتاثية  

 

املجلس األعىل للشباب

الهيئة البحرية األردنية

هيئة االعالم

وزارة الثقافة

4. الفن، والرتفيه واالبداع 

نشاطي االقتصادي            من أين أحصل عىل موافقاتي؟



الموافقات المسبقة

•  كسارات ثابتة ومتحركة
•  مقالع حجر البناء       

•  مقالع الدبش
•  مقالع الرمل

•  مقالع      
•  مقالع اإلسمنت          
•  مقالع الرخام             

•  التعدين    
•  التنقيب  

                  
•  مهنة املقاوالت

•   ملقاول املصنف الذي يطلب تعديل أو تغيري عىل
    السجل التجاري باستثناء رفع رأس املال

•  قبان لوزن الشاحنات والسيارات عىل الطرق  
•  تصميم و تنفيذ اعمال الديكور

•  صيانة االبنيه
•  صناعة قطع خرسانة مسلحه مسبقة الصنع

•   تصميم و تنفيذ اعمال الديكور:     
) أعمال العزل/ األشغال املعدنية / تمديد االنارة للمباني 

والشوارع / جميع االعمال الكهربائية من تمديدات 
وتشغيل وصيانة / انشاء املباني السكنية والصناعية 

مسبقة الصنع(

هيئة تنظيم قطاع الطاقة واملعادن

وزارة األشغال العامة واإلسكان

5. االنشاء

نشاطي االقتصادي            من أين أحصل عىل موافقاتي؟



•  املدارس الخاصة                
•  روضه خاصة

•  مركز ثقايف )وتشمل غاية عقد الدورات التدريبية مع 
إعطاء الشهادات(  

•  مركز ثقايف تعليمي للعالج الطبيعي والتأهيل

    مالحظة : كل فرع يعترب عىل أنه مؤسسه تعليمية
     مستقلة ويحتاج إىل موافقة مسبقة

•  الجامعات
•  املراكز الجامعية )كليات مجتمع(  

•  مكاتب الخدمات الجامعية

•  توزيع الغاز السائل                     
•  إنشاء وتطوير وتوزيع الغاز املسال             

•  محطة املحروقات           
•  تجارة املحروقات              

•  إنتاج اسطوانات الغاز الفارغة واستريادها                              
•  صناعة وتعبئة الزيوت املعدنية   

وزارة الرتبية والتعليم

وزارة التعليم العايل

وزارة الطاقة والثروة 
املعدنية

6. التعليم

7. دعم الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء 

نشاطي االقتصادي            من أين أحصل عىل موافقاتي؟



الموافقات المسبقة

•  قبول الودائع                
•  أعمال الرصافة          

•  التعامل بالعمالت األجنبية
•  تمثيل البنوك األجنبية     
•  بيع الذهب واملجوهرات   

•  منح االئتمان بجميع أنواعه بما يف ذلك
    تحويل العمليات التجارية

•  تقديم خدمات الدفع والتحصيل
•   إصدار أدوات الدفع بما يف ذلك السحوبات البنكية 

وبطاقات الدفع واالئتمان والشيكات السياحية وإدارتها
•   التعامل بأدوات السوق النقدي وبأدوات سوق رأس 

املال بيعاً ورشاءاً لحساب الرشكة أو لحساب عمالئها 
عىل أن تكون مفصله اكثر ويطلب من املراجع توضيحها

•  رشاء الديون وبيعها سواء بحق الرجوع أو بدونه
•  التمويل بطريقه التأجري

•  مكاتب خدمات التأمني         
•  التحكيم )يف مجال التأمني(

•  خرباء ومسوّي خسائر التأمني    

•  موقع الكرتوني متخصص باالستشارات االقتصادية  

البنك املركزي األردني

وزارة الصناعة والتجارة 
والتموين )مديرية إدارة 

التأمني(

هيئة االعالم 

8. األنشطة املالية والتأمني

نشاطي االقتصادي            من أين أحصل عىل موافقاتي؟



•  وسطاء السندات واألسهم املالية                 
•  بيع ورشاء األسهم والسندات )التداول (                     

•  إدارة إصدارات األوراق املالية أو التعهد بتغطيتها
    أو توزيعها والتعامل بها  

•  تقديم الخدمات اإلدارية واالستشارية للمحافظ
    االستثمارية وتقديم

    خدمات أمني االستثمار ويشمل ذلك إدارة األموال
    واستثمارها لحساب الغري

•  عمليات اإلدارة والحفظ األمني لألوراق
    املالية واألشياء الثمينة

•  تقديم خدمات الوكيل أو املستشار املايل

 

•  ترخيص فتح صيدلية  
•  ترخيص فتح مستودع أدوية         
•  ترخيص فتح  مصنع أدوية          

•  ترخيص مستشفيات خاصة

محالت:
•  فحص النظر                   

•  النظارات الطبية         
•  تركيب العدسات الالصقة              

•  صناعة العدسات الالصقة                 
•  تجارة العدسات الالصقة  

هيئة األوراق املالية األردنية

وزارة الصحة

8. األنشطة املالية والتأمني

9. صحة اإلنسان وأنشطة العمل االجتماعي

نشاطي االقتصادي            من أين أحصل عىل موافقاتي؟



الموافقات المسبقة

•  مركز طبي طوارئ )24 ساعة(
•  مراكز خدمات تمريض منزيل

•  مركز خدمات قباله    
•  مراكز العناية بالبرشة )اذا كان مقدم الطلب يحمل

    شهاده الدبلوم واال ضمن مؤسسة التدريب املهني(          
•  مراكز عالجية

•  منتجات طبية     
•  تحضري املستحرضات النباتية والطبيعية للغايات الطبية

•  مؤسسات بيع األجهزة الطبية
•  بيع األجهزة التشخيصية واملعالجة الحكمية    

•  مراكز تصوير األشعة  
•  مراكز العناية بالقدم وتقويمها       

•  مراكز طب األسنان  
•  مختربات طبية          

•  تخدير                                     
•  معالجة النطق والسمعيات           

•  اللياقة البدنية الصحية
•  األطراف الصناعية والجبائر

•  علم النفس العيادي والصحة النفسية واإلرشاد النفيس
•  هندسة الطب الحيوي والوراثي

•  فني أسنان
•  اإلرشاد الصحي والسني ومراقبي الصحة

•  مشغل احذية طبيه     
•  املعالجة اليدوية للعامود الفقري

•  صناعة الغازات الطبية                 
•  تجارة الغازات الطبية                   

•  الطب الريايض                        
•  انتاج االعشاب الطبية

وزارة الصحة

9. صحة اإلنسان وأنشطة العمل االجتماعي

نشاطي االقتصادي            من أين أحصل عىل موافقاتي؟



•  مراكز استشارات غذائية  
•  انتاج األدويه البرشيه

•  صناعة مستحرضات من االعشاب الطبية

•  دور املسنني                            
•  نادي نهاري للمسنني

املطبوعة اليومية        •
املطبوعة غري اليومية    •

املطبوعة املتخصصة  •
نرشة وكالة اإلنباء      •

مؤسسة الغذاء والدواء

وزارة التنمية االجتماعية

هيئة االعالم األردنية

9. صحة اإلنسان وأنشطة العمل االجتماعي

10. االتصال واملعلومات

نشاطي االقتصادي            من أين أحصل عىل موافقاتي؟



الموافقات المسبقة

•  إنشاء املؤسسات اإلعالمية وتشمل :

•  املطابع                                 
•  دور النرش                     

•  دور التوزيع                           
•  دور الدراسات ذات الطابع االقتصادي        
•  دور األبحاث ذات الطابع االقتصادي         
•  دور االستشارات ذات الطابع االقتصادي  

•  دور الدراسات واألبحاث واالستشارات ذات  
     الطابع االجتماعي        

•   دور الدراسات واألبحاث واالستشارات ذات  
      الطابع السيايس         

•  املكتبات                              
•  دور قياس الرأي العام  

•  دور الرتجمة     
•  مكاتب الدعاية واألعالم  

•  موقع الكرتوني متخصص باالستشارات االقتصادية
•  انشاء  وادارة موقع الكرتوني غري اخباري

•  انشاء وادارة موقع الكرتوني  متخصص يف مجال
    العمل االجتماعي التطوعي

•  موقع متخصص بالربمجه والتصميم
•  انتاج أفالم كرتونيه لألطفال وأفالم تعليميه ووثائقيه

هيئة االعالم األردنية

10. االتصال واملعلومات

نشاطي االقتصادي            من أين أحصل عىل موافقاتي؟



•  صناعة األلعاب النارية واملفرقعات                
•  صناعة األختام والكالشيهات

•  صناعة العدسات الالصقة
•  صناعة الغازات الطبية

     
•  مشاغل صياغة الذهب واملجوهرات

•  استرياد زيت الوقود الثقيل / مخلفات
•  التقطري 

•  التنقيب والتعدين واستغالل الخامات املعدنيه

•  كسارات ثابتة ومتحركة
•  مقالع حجر البناء

    مقالع الدبش - مقالع الرمل - مقالع 
•  مقالع األسمنت          

•  مقالع الرخام                             
•  التعدين    

•  التنقيب                    
•  فحص الرتبة

•  حفر اآلبار

وزارة الداخلية

وزارة الصحة

البنك املركزي األردني ووزارة 
الداخلية

وزارة الطاقة والثروة املعدنية

هيئة تنظيم قطاع الطاقة واملعادن
ووزارة السياحة واآلثار

11. التصنيع

12. التعدين واستغالل املحاجر

نشاطي االقتصادي            من أين أحصل عىل موافقاتي؟



الموافقات المسبقة

•  االستثمار يف مجال القرى السياحية واستقطاب السياحة 
لها

•  بيع طوابع واردات

•  تحضري املستحرضات النباتية والطبيعية للغايات الطبية
•  اللياقة البدنية الصحية

•  علم النفس العيادي والصحة النفسية واإلرشاد النفيس
•  فني أسنان

•  اإلرشاد الصحي والسني ومراقبي الصحة

•  نقل الطرود الربيديه

•  مؤسسات الحماية واألمن والحراسة الخاصة     

     

وزارة السياحة واآلثار

وزارة املالية

وزارة الصحة

هيئة تنظيم قطاع االتصاالت

وزارة الداخلية

13. أنشطة الخدمات األخرى

14. األنشطة املهنية والعلمية والتقنية

15. األنشطة املهنية والعلمية والتقنية

نشاطي االقتصادي            من أين أحصل عىل موافقاتي؟



•  املكاتب العقارية                       
•  مكاتب املساحة

•    فتح مراكز تدريب السواقة ونقل ملكيتها وإدخال 
وانسحاب الرشكاء استناداً ألحكام املادة )35( من 

قانون السري النافذ 

•  ترخيص فتح مستودع أدوية

•  النقل الربي للبضائع            
•  خدمات وسطاء الشحن عىل الطرق

•  خطوط الباصات املشرتكة               
•  خطوط الباصات الداخلية        

•  مكاتب تأجري السيارات السياحية
•  مكتب السفريات الخارجية

•  مواقف السيارات باألجرة
•  مكاتب التكيس         

•  تجارة التجزئة يف مواد السالمة العامة
    وصيانتها/ طفايات الحريق   

•  تعبئة طفايات الحريق

دائرة األرايض واملساحة

وزارة الداخلية/ إدارة ترخيص 
السوقني واملركبات

وزارة الصحة

هيئة تنظيم قطاع النقل الربي

أمانة عمان الكربى/ البلديات

املديرية العامة للدفاع املدني – 
مديرية إدارة الوقاية والحماية 

الذاتية

16. األنشطة العقارية

17. النقل والتخزين

نشاطي االقتصادي            من أين أحصل عىل موافقاتي؟



الموافقات المسبقة

•  النقل البحري للركاب                 
•  النقل البحري للبضائع               

•  خدمات وسطاء الشحن البحري          
•  تشغيل السفن                                   

•  خدمات إدارة السفن                             
•  أعمال الوكاالت البحرية                             

•  الشحن البحري                         
•  وكيل شحن بحري                               

•  خدمات استئجار وتأجري السفن                                   
•  تجارة السفن 

•  وكيل بحري             
•  وسيط شحن بحري 

•  ممارسة أعمال الطريان املدني    
•  النقل الجوي                             

•  خدمات الشحن الجوي                
•  بيع ورشاء الطائرات                                                   

الهيئة البحرية األردنية

الطريان املدني األردني

17. النقل والتخزين

نشاطي االقتصادي            من أين أحصل عىل موافقاتي؟



•  خدمات بيئية
•  معالجة املخلفات الطبية والنفايات

•  تجارة الغازات الطبية        

           
•  خدمات إصالح وصيانة السفن

•  خدمات املعاينة البحرية يف ميناء العقبة         

وزارة البيئة / وزارة الصحة

وزارة الصحة

الهيئة البحرية األردنية

18. النقل والتخزين

نشاطي االقتصادي            من أين أحصل عىل موافقاتي؟



 FHI 360 مرشوع مساندة األعمال املحلية ممول من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية يف األردن وتنفذه منظمة

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 360 وال يعكس بالرضورة 

آراء الوكالة األمريكية للتنمية الدولية )USAID( أو آراء الحكومة األمريكية.


