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 المقدمة

 

الذي يتضمن ملخصًا حول  2020يسر وزارة الصناعة والتجارة والتموين أن تقدم التقرير السنوي للعام 

جهود الوزارة في التعامل مع جائحة ، محور األهداف االستراتيجية: التالية إطار المحاورإنجازاتها في 

 ،محور المنافسة، محور تنمية الصناعة المحلية، الخارجيةمحور العالقات ، محور تنظيم التجارة، كورونا

 محور التموين وحماية المستهلك، محور تحسين بيئة االعمال، محور حماية اإلنتاج الوطني

، باإلضافة إلنجازات المؤسسات التابعة للوزارة والتي يرأس مجالس إدارتها محور التميزو  محور التأمين

والتموين، وخدماتها المقدمة لمتلقي الخدمة باإلضافة الى تحليل للبيانات  معالي وزير الصناعة والتجارة

والمعلومات المتعلقة بالتطورات التي طرأت على االقتصاد الوطني وقطاعاته الصناعية والتجارية 

 واالستثمارية على مستوى المملكة، وهي معلومات وبيانات دقيقة وشاملة.     

 

د وفقت في وضع إطار مرجعي يتيح لمّتخذي القرار والمهتمين والمحللين وتأمل الوزارة في أن تكون ق

 متابعة التطورات االقتصادية في األردن .
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 كلمة الوزير
 
 

انطالقًا من التوجيهات الملكية السامية المتمثلة في خدمة المواطن ورفعة الوطن في ظل حضرة صاحب 

الثاني ابن الحسين حفظه اهلل ورعاه، تسعى وزارة الصناعة والتجارة الجاللة الهاشمية الملك عبد اهلل 

والتموين من خالل محاور عملها، والتي تعمل من خاللها على رفع أداء االقتصاد األردني من خالل 

تحسين األطر التشريعية المرتبطة باالستثمار  وتعظيم االستفادة من الفرص التجارية واالستثمارية في 

لم جميعها وتعزيز مكانة المنتج األردني في األسواق العالمية  مستفيًدا من االتفاقيات التجارية أنحاء العا

التي ُأبرمت مع الشركاء التجاريين والتكتالت االقتصادية الكبرى، باإلضافة الى تعميق العالقة مع شركائنا 

 الخاص الذي يعد شريكًا رئيسيًا فيالمحليين سواًء من الوزارات والهيئات الحكومية األخرى او من القطاع 

الوزارة عدة قنوات للتواصل مع شركائها مما يسهم في تعزيز  لتفعيق اهدافنا االستراتيجية، حيث تحق

 عملية التعاون المشترك الهادفة لدفع عجلة االقتصاد الوطني .

الذي يلخص  2020والتموين للعام ختامًا، فإّنه يسرني ان أقدم التقرير السنوي لوزارة الصناعة والتجارة 

وأتوجه بخالص الشكر والتقدير لكّل من ساهم في تحقيق هذه اإلنجازات،  ،2020لسنة  إنجازات الوزارة

في والشكر موصول إلى موظ ،ئيس في عملية التنمية االقتصاديةوأخص بالذكر القطاع الخاص الشريك الر 

ر الجهود على افضجازات ال تتأتى وال تتحقق إال بتالوزارة المخلصين الجادين أينما وجدوا في مواقعهم. فاإلن

 المستويات جميعها.

 والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

 م. مهـا علـي                                                        
 

 الصناعة والتجارة والتموينوزير   
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بد الملك طالل بن ع -بإذن اهلل -ت أول وزارة مستقلة للصناعة والتجارة في عهد صاحب الجاللة المغفور لهأأنش
مسّميات منذ إنشائها بـ)التجارة، االقتصاد والتجارة، بعدة ، وقد عرفت 30/1/1952اهلل طيب اهلل ثراه بتاريخ 

االقتصاد واإلنشاء والتعمير، االقتصاد، التجارة واإلنشاء والتعمير، االقتصاد الوطني( واستقرت تسميتها على وزارة 
في و  ، وقد تخّلل تلك الفترة تنّوع في الصالحيات والوظائف والهيكل التنظيمي،1975الصناعة والتجارة منذ عام 

س محور التموين كمحور رئي والحقاً ألغيت وزارة التموين لتنتقل مهامها إلى وزارة الصناعة والتجارة،  1998العام 
نظًرا لعدم استقرار أسعار المواد األساسية التي تضمن  2013لتصبح وزارة الصناعة والتجارة والتموين في العام 
 1998( لسنة 18الوزارة بموجب قانون الصناعة والتجارة رقم )تحقيق األمن الغذائي للمواطن األردني، وتعمل 

 .وتعديالته 2016لعام  29وتعديالته، ونظام التنظيم االداري لوزارة الصناعة والتجارة والتموين رقم 

ي فعشرة( مديرية  و)إحدىتُنّفذ الوزارة مهامها عن طريق )إحدى وعشرين مديرية( موجودة في مركز الوزارة، و 
 ن( مركًزا لألعالف موّزعة في المحافظات.وخمسإثنان و و)المحافظات 

وخدمات  الصناعية والتجارة والمنافسة، ةالتسجيل التجاري وحماية حقوق الملكيوتقدم الوزارة خدمات رئيسية تتعلق ب
الصناعة واالنتاج الوطني والرقابة على االسواق وحماية المستهلك والخدمات التأمينية وخدمات ادارة المخزون، 

 خدمة فرعية (.)  44 و ( خدمة رئيسية)  31 حيث بلغ عدد خدمات الوزارة

تنفيذ سياسات واستراتيجيات الوزارة على جانب تحسين تعمل الوزارة بشكل وثيق مع عدد من المؤسسات على و 
المشاريع الصغيرة والمتوسطة وحماية المستهلك وسياسة التموين من خالل و تطوير االعمال و  االعمال ودعم

 المؤسسة األردنية لتطوير المشاريع االقتصادية والمؤسسة االستهالكية المدنية ومؤسسة المواصفات والمقاييس
 .األردنية 

والتي تمثل كافة  التشاوروالرئيسيين وتعمل على توثيق عالقاتها معهم و االستراتيجيين ما وتعتز الوزارة بشركائها ك
 الجهات ذات العالقة، كغرف الصناعة والتجارة والهيئات والوزارات المختلفة والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني.

وتعزيز اقتصاد وطني تنافسي وعالمي متنوع بالتشارك مع المساهمة في بناء )وتسعى الوزارة لتحقيق رؤيتها 
تعزيز البيئة االستثمارية وبيئة األعمال لتكون ( من خالل رسالتها )القطاع الخاص لرفع مستوى معيشة المواطن

أكثر تنافسية عن طريق تطوير السياسات والتشريعات االقتصادية بما يضمن حماية حقوق كلٍّ من المستهلكين 
 (.ألعمالوقطاع ا

زارات التي ل الو ائوتسعى الوزارة دائمَا لتطبيق افضل الممارسات في مجال التميز والجودة حيث تعتبر الوزارة من أو 
وحتى عامنا هذا، وحصلت الوزارة على العديد من جوائز  1999منذ عام   (ISO 9001حصلت على شهادة )

المرحلة /المركز األول 2017-2016االداء الحكومي والشفافية التميز كان آخرها جائزة الملك عبداهلل الثاني لتميز 
 .المحافظات )اربد(على مستوى  نجمه واحده 2019-2018و جائزة الخدمة الحكومية المتميزة  البرونزية

 وتستمر المسيرة .....

 نبذة عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين
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 الهيكل التنظيمي



6  

 

 المؤسسات التابعة للوزارة

 
 
 
 
 

 

ت فير ب فألردنيا  فامق ييسُتعنى مؤسسسسسسسسا فام ف سسس    
فاحم يا فا سسسحيا  فابي يا  فاسسسسعما فاع ما ايم ف ني   
 ضسسسسسم   ا دن فامنتا   فا  نيا ب  تم د م ف سسسسس    
قي سسسسسسسينا ةردنينا ُتممن  فامنتا   فا  نيا م  فامن فسسسسسسسا 
ا اسسد   ف قت سسسسسسسسسسسسسسسس د  ا  فاعسس اميسسن في فألسسسسسسسسسسسسسسس فع فامحييسسن

 فا  ني.
سسسسسسسسسسسا فألردني  ا ات  ير فامشسسسسسسسسسس ري  يتمثنل  مل فامؤسسسسسسسسسسسن

ف قت سسسسسسسسسسس ديا  في تممي  فاشسسسسسسسسسسسرم    فامشسسسسسسسسسسسر     
فألردنيسسا م  فات  ر  فانم  محييسسو    تر يت منتاسس ت سس  

 .في فألس فع فاد ايا
 

تن نذ دف رن مرفقبا فاشرم   ةد ف  رق بيا م ايا  ق ن نيا 
ات عيل ق ف د ح مما فاشسسسرم    فامشسسس رما فا   يا في 

 تعزيز ف ستثم ر.

 
تس ه  فامؤسسا ف ست عميا فامدنيا في تحقيع فألم  
يا د ت فز  سعري  ممي ايم فد ف ست عميا  فاغذف ي  ف 

 با دن   ايا.
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القيم 
الجوهرية

خدمة 
متميزة

المسؤولية

االبتكار 
واالبداع

الشفافية 
والنزاهة 

احترام 
الحقوق

مشاركة 
ايجابية

روح 
الفريق

 رؤيتنــــا

تنافسي وعالمي متنوع بناء وتعزيز اقتصاد وطني المساهمة في 

 لرفع مستوى معيشة المواطن بالتشارك مع القطاع الخاص

 

 رسالتنــــا

عن  يةتنافس أكثرلتكون وبيئة األعمال تعزيز البيئة االستثمارية 

طريق تطوير السياسات والتشريعات االقتصادية بما يضمن حماية 

 من المستهلكين وقطاع األعمال حقوق كل  
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فا ن  يا  فاتا ريا فا  دفا إاى تنميا فاق   ي : فاتا ري  فا ن  ي  رس  فاسي س    •

 زي دن تن فسيا فامنتت فألردني  فتح ةس فع اديدن ةم مه   تنظي  فاتا رن فادفخييا 
  فاخ رايا.

 مرفقبا فألس فع.   تعزيز سي س   فألم  فاغذف ي  حم يا فامست يك •
فاض رن ف  فاغير   داا   فامتمثيا في  حم يا فإلنت ج فا  ني م  فامم رس   فاتا ريا •

 تزفيد فامست ردف  م  منتت معي  ف  فستيرفده بأسع ر إغرفقيا ة  مد  ما.
إدفرن فامخز   ف سترفتياي ايمميما م  فام فد فألس سيا   تنظي  تسعيره   بيع    •

  تخزين  .
 ريا     ف ت  قي    فابر ت م    فا ن  يا  فاتاشر  فإلشرفف  يى إ دفد م •

  ف قت  ديا فاتي تم   فامميما  رًف  في  .
  فاعمل  يى رف  ةدفء شرم   فاتأمي   زي دن م  ءت    تأهيل فاع ميي  في ق  ع فاتأمي  •

 .حم يا حق ع فامؤم  ا    فامست يدي  م  ة م ل فاتأمي 
 امت بع حم يا فامن فسا م  مل فامم رس   فاتي ترمي إاى فإلخعل ب    ذاك م  خعل •

 سير فألس فع  فامشف    فامم رس   فامن فيا احريا فامن فسا.
ف دفد  تن يذ فاسي س   فام ييا بتحقيع فاتنميا في ما ل فاميميا فا ن  يا  حم يا فإلبدفع  •

 ف بتم ر في ما ل فاععم   فاتا ريا  برفءف  ف خترفع  فارس    فانم ذج فا ن  يا 
  دن ف ستثم رف  فامحييا  ف انبيا في ف رد   تشاي ت  مي  فاد ف ر فامتم ميا ب دف زي 

 .فانش     فاتا ريا
 
 

  

 مهام الوزارة الرئيسية
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خدمات 
 رئيسية

خدمات السجل التجاري 
 المركزي

 تسجيل األسماء التجارية 
 تسجيل المؤسسات الفردية 
 تسجيل الوكالء والوسطاء والوكاالت التجارية 
 تسجيل الحقوق على االموال المنقولة 

خدمات الملكية 
 الصناعية

 تسجيل العالمات التجارية 
 تسجيل براءات االختراع 
 تسجيل الرسوم والنماذج الصناعية 
 متابعة حقوق الملكية الصناعية 
 الفصل في قضايا الملكية الصناعية 

 دمات التجارةخ
 إصدار رخص االستيراد والتصدير 
 إصدار بطاقة مستورد الكترونية 

خدمات حماية 
 المنافسة

 النظر في شكاوى االخالل بالمنافسة 
 الرد على االستشارات المتعلقة بالمنافسة 
 الرد على طلبات التركز االقتصادي وطلبات االستثناء 

خدمات الصناعة 
 واإلنتاج الوطني

 احتساب القيمة المضافة المحلية للمنتجات 
 المصادقة على شهادات المنشأ 
 منح صفة المصدر المعتمد 
 التخليص المحلي لمنتجات المناطق المؤهلة 
 اعفاء مدخالت اإلنتاج الصناعي 
 اصدار شهادة قائم ومنتج، منتج وحيد 
 التحقيق في قضايا تدابير الوقاية، مكافحة اإلغراق أو مكافحة الدعم 
 النظر في شكاوى اإلنتاج الوطني من تزايد المستوردات 

خدمات الرقابة على 
األسواق وحماية 

 مستهلكال

 اإلشراف على التنزيالت وحمالت الترويج وتقديم الجوائز 
 الرقابة على األسواق وضبط الممارسات المخالفة 
  حماية حقوق المستهلكين 

 خدمات الوزارة
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 خدمات التأمين

 .جازات ممارسة أعمال التأمين والخدمات التأمينية المساندة  منح تراخيص وا 
  المركباتحل نزاعات التأمين وتعويض المتضررين من حوادث 
 صدار نشرات التوعية التأمينية  توعية المواطنين تأمينيًا بحقوقهم والتزاماتهم وا 
 حصاءات أعمال التأمين في االردن  تأهيل العاملين في قطاع التأمين ونشر دراسات وا 

 .ترخيص المخابز والمطاحن  خدمات إدارة المخزون

الـــخـــــدمـــــات 
االلكترونيـــــة 
التي تقدمها 
لوزارة عبر  ا
الــــــمــــــوقــــــع 
االلــكــتــرونــي 
وتــــطــــبــــيــــق 
الـــــهـــــواتـــــف 

 الذكية

 الخدمات التفاعلية

 خدمات مديرية السجل التجاري : 
 تسجيل وتعديل بيانات مستثمر 
 تسجيل بيانات المؤسسات الفردية 
 تسجيل وتعديل االسم التجاري 
 اصدار شهادات المؤسسات الفردية 
 شطب المؤسسة الفردية 
 اصدار شهادة اسم تجاري 
  التجاريترخيص باستخدام االسم 
 شطب اسم تجاري 
 تسجيل وكيل تجاري وتعديله والغائه 
 تسجيل وكالة تجارية او تعديلها او الغائه 
 تسجيل وسيط تجاري وتعديله او الغائه 
 اصدار شهادة الوكالء والوسطاء التجاريين 
 نقل ملكية اسم تجاري 
 نقل ملكية المؤسسات الفردية 
  يالتمويل لتأجيروا المنقولةاالموال  
 :خدمات مديرية حماية الملكية الصناعية 
 تسجيل العالمات التجارية 
 التحري عن عالمة تجارية 
 تسجيل براءات االختراع 
 نقل ملكية طلب براءة اختراع 
  التجارية وبراءات االختراع( )للعالماتتجديد حق الملكية الصناعية 
  التجارية وبراءات االختراع( )للعالماتتعديل اسم او عنوان مالك حق الملكية الصناعية 
 )نقل ملكية حق الملكية الصناعية )للعالمات التجارية وبراءات االختراع 
 )شطب )الغاء( حق الملكية الصناعية )للعالمات التجارية وبراءات االختراع 
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 ية )للعالمات التجارية وبراءات طلب النسخة االصلية عن حق الملكية الصناع
 االختراع(

 )اضافة وكالء لحق الملكية الصناعية )للعالمات التجارية وبراءات االختراع 
  طلب صورة مصدقة عن حق الملكية الصناعية )للعالمات التجارية وبراءات

 االختراع(
  اإلنتاج الوطنيخدمات مديرية حماية: 

  ( التحقق من شكاوى تزايد المستوردات)نظام شكاوى تزايد المستوردات 
 التحقيق في طلبات تدابير الوقاية 
 التحقيق في طلبات مكافحة الدعم 
 التحقيق في طلبات مكافحة اإلغراق 

 الخدمات االستعالمية

 واالسماء التجارية استعالم المؤسسات الفردية 
 استعالم العالمات التجارّية 
 استعالم بطاقات المستورد 

الشكاوى خدمة تقديم 
 تواالقتراحا

 شكاوى األسواق والتموين 
 شكاوى حماية المستهلك 
 شكاوى االنتاج الوطني من تزايد المستوردات 

 خدمات المعلومات

 إحصائيات المؤسسات الفردية. 
 .إحصائيات العالمات التجارية حسب األصناف وبلد المنشأ 
 .دليل خدمات الوزارة اإللكتروني 
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 ا ي   أل ب دىء فات اي يامنيا بم  يت فء   فا  مي  فا زفرن  يى مرفاعا   سسسسسسي غا ةهدفف   فا  
ميا فاسسسس ميا  فاتي تتم شسسسى يماسسسستق ن م  فات اي    فامف 2020-2019 مل فاحم ما ايع مي  

مح ري    يى (2022-2020)  مل فا زفرن ترمز فسسسسسسسسسترفتيايا  حيث 2025رد  م  رؤيا ف 
 . نت ج مح ر د اا فاق ن    مح ر د اا ف  فثني 

فألهدفف فا  نيا فاتي ةمم  فستقرفؤه  م  فامب درف  فاميميا فامتمثيا بأربعا مم  ت  ف تم د 
 ةهدفف   نيا يت  تحقيق       ريع فألهدفف فامؤسسيا فامختي ا :  

 

أولويات عمل الحكومة للعامين  الهدف الوطني
2019-2020 

 الهدف االستراتيجي
(2020-2022) 

تطوير االقتصــــــــاد األردني ليكون 
مزدهرا ومنفتحــا على األســـــــــواق 

 العالمية

 مح ر د اا ف نت ج:
   ريسس دن فأل مسس ل  خعلفانم  م

  فاتا رن
    ف قت سسسس دي ف سسسسستقرفرضسسسسم 

  فام اي
  فانم  م  خعل ف سسسسسسسسسسسسسسستثمسسسسس ر

بق      فقت سسسسسسس ديا  فان  ض 
 يتميز ب   ف رد 

    رفسس  مسس سسسسسسس ءن فاسسقسس سسسسسسس ع فاسسعسسسسسسس
  فاقض ء  يى فاترهل فإلدفري

 
 د اا فاق ن  :مح ر 

  مم فحا فا  سد  تعزيز فاش  فيا
  فانزفها

 تعزيز ن ت فاعمرمزيا 

تعزيز  د   تن فسسسسسسسسيا فاق      فا سسسسسسسن  يا 
  فاخدميا

تمكين االقتصـــــــــــــاد الوطني من 
الســـــــــنوي اســـــــــتيعــــاب التــــدفق 

 المتنامي لأليدي العاملة األردنية

تنظي  ق سس ع فاتسسأمي   حمسس يسسا حق ع فامؤم  
 ا  

 تعزيز بي ا ف  م ل

تعزيز االداره الحكوميـــــة لتكون 
مســـتقرة ماليا وشـــفافة وخاضـــعة 

 للمساءلة

رف  م  ءن فألدفء فامؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسي  ف سسسسسسسسستغعل 
 فألمثل ايم فرد

  ر ف بتمترسيخ  تح يز ثق فا فاتميز 
تعزيز فاعمرمزيسسسسا في تقسسسسدي  فاخسسسسدمسسسس   في 

 فامح فظ  
تــعــزيــز مــحــور الــتــمــويــن فــي 
ســــياســــات االمن الغذائي وحماية 
المســـتهلك وضـــمان جودة الســـلع 
وتوفرها في األســــــواق باألســــــعار 

 المناسبة

 رف  م سسس ءن اايسسس    اخييسسسففاسسسد نتنظي  فاتاسسس ر 
 حم يا فامست يك

 
 
  

 الوطنية واالستراتيجية التي تبنتها الوزارةاالهداف 
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فاتي  2020اع   ( %84.5) بيغ مت س  نسبا ف نا ز اتحقيع ف هدفف ف سترفتيايا
 :2019(    فاع   %11) فنخ ض  بنسبا

 

 
 

 

 

 

 

تعزيز ودعم تنافسية 
القطاعات الصناعية 

%87.44والخدمية

تنظيم قطاع التأمين 
وحماية حقوق المؤمن 

%92.00لهم

تعزيز بيئة االعمال
99.20%

رفع كفاءة األداء 
المؤسسي واالستغالل 

%83األمثل للموارد 

ة ترسيخ وتحفيز ثقاف
التميز واالبتكار 

49.00%

تعزيز الالمركزية في 
تقديم الخدمات في 

%87.16المحافظات 

تنظيم التجاره الدخليه
ة ورفع كفاءة آليات حماي

%94.00المستهلك 

تراتيجيةنسبة انجاز الخطة االستراتيجية وفقاً لالهداف االس

 االستراتيجيةمحور االهداف 
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 االنشطة
  ترأس معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين لجنة استدامة سالسل العمل واالنتاج والتوريد المعنية بالتخفيف من تداعيات جائحة

 .من من المخزون االستراتيجيآالمحافظة على مستوى و تها كورونا والحفاظ على انسيابية استدام

 رشادات تطبيق أنظمة السالمة العامة  .تكثيف عملية الرقابة والتفتيش على األنشطة االقتصادية، وتزويد أصحاب العمل بمعلومات وا 

 اتبادل المعلومات والتقارير والبيانات اليومية  الخاصة بنتائج التفتيش وتوجيهات اإلدارة العلي 

 اعداد تقارير دورية يومية حول نتائج الجوالت الميدانية التي تقوم بها فرق التفتيش لجميع الجهات الرقابية. 

 عداد خطة االستجابة والتعميم على كافة الجهات المعنية بتزويدنا خطة طوارئ وطنية تقوم على سيناريو استدامة الحياةا. 
 اعداد مصفوفة التعامل مع الجائحة. 
 دراسة حول القطاع الصناعي وكبرى الشركات المصدرة والتحديات التي تواجهها عدادا.  
  تصريح  280000تجاوزت  الصناعي والتجاري للقطاعات المسموح لها بالعملاصدار تصاريح تنقل للقطاع. 

  اجتماع تشاوري  30عقد من خالل في ظل تداعيات جائحة فيروس من التحديات التي تواجه المتعاملين االقتصاديين  %81معالجة
سيق مع الجهات كورونا والتباحث حول آلية معالجتها بالتن 2020والخدمي خالل العام  والصناعي مع ممثلي القطاع التجاري

 .الحكومية المعنية
 

 

 

 جهة رقابية  لمتابعة تنفيذ اوامر الدفاع 13الزيارات التفتيشية والمخالفات لـ 
 

   

 

 
   

 

 محور جهود الوزارة في التعامل مع جائحة كورونا
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 من قبل إدارة التأمين لمواجهة جائحة كورونا ةاإلجراءات المتخذ
مركبات للالتمديد التلقائي لوثائق التأمين 

( لسنة 45األردنية بموجب قرار رقم  )

الى  21/3/2020من  2020

31/5/2020 

تمديد مواعيد 

تقديم البيانات 

المالية 

لشركات 

التأمين 

أمر بموجب 

( 5دفاع رقم )

 2020لسنة 

اعداد دراسة 

داخلية حول 

توزيع ارباح 

شركات التأمين 

ئحة في ظل جا

كورونا والمقارنه 

ت مع الممارسا

 العالمية

 

التدرج بمنح التصاريح 

 منخالل الحظر الشامل 

 ةخمس تصاريح لكل شرك

تأمين وشركات ادارة اعمال 

ومن ثم  %25التأمين 

منح التصاريح لموظفي 

القطاع من سكان 

المحافظات ورفع النسبة 

وصواًل الى  %50الى 

 .الفتح الكامل للقطاع 

موافقة إدارة التأمين على 

ردني إطالق اإلتحاد األ 

لشركات التأمين لمنصة 

الكترونية شاملة لغايات 

اصدار عقود تأمين موحد 

للمركبات بشكل إلكتروني 

من خالل الهواتف الذكية 

(mobile app ونافذة )

 إلكترونية .

 
  تم تفعيل نظام حجز الدور لخدمات السجل التجاري من خالل الموقع االلكترونيhttp://mawid.mit.gov.jo . / 
  تفعيل برنامج العمل عن بعد للموظفينAnyDisk  وبرنامج لالجتماعات االفتراضيةTeamViewer.  
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 االستيراد والتصدير
   

  

 
   

 سجل الحقوق على االموال المنقولة

     
 

    

 التسجيل التجاري
   

   
   

 الداخلية محور تنظيم التجارة

 وكاالت تجارية اسم تجاري مؤسسات فردية

 إيداع ألول مرة تمديد تعديل انتهاء عمليات البحث
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 هتم خاللالذي ، و 2/3/2020-29/2خالل الفترة المنعقد  الوزاري األردني الجيبوتي االجتماع 
 .التوقيع على الشروط المرجعية التفاقية األفضليات التجارية بين األردن وجيبوتي

 تنمية العالقات لغرض  4/3/2020في دمشق بتاريخ  المنعقدجتماع الوزاري األردني السوري اال
 .المجاالت ذات االهتمام المشتركو االقتصادية األردنية السورية وسبل تطويرها 

  لمناقشة آليات تيسير التبادل التجاري بين 17/8/2020األردني القطري بتاريخ االجتماع الوزاري ،
 البلدين.

  اجتماع اللجنة الفرعية األردنية األوروبية المشتركة حول التجارة والزراعة والجمارك بتاريخ
30/11/2020. 

 نعقد لصادرات الماالجتماع الثاني للجنة األردنية التونسية المشتركة في مجال االستثمار وتنمية ا
 .24/12/2020عبر تقنية االتصال عن بعد بتاريخ 

  نجاز المدن الصناعية  :عدة مجاالت منهافي اجتماعات اللجنة الفنية األردنية التونسية تهيئة وا 
 .حماية المستهلكو  بين شركة المدن الصناعية األردنية والوكالة العقارية الصناعية التونسية

  المتفق  تابعة البنودلماالجتماعات الثالثية األردنية المصرية العراقية على المستوى الوزاري والفني
، إضافة إلى المدينة االقتصادية العراقية التكامل الصناعي وتيسير التجارة تعزيزعليها في مجال 
 .األردنية المشتركة

  متوسطية لغرض التحضير للمؤتمرات  مسؤولي التجارة والصناعة لمنطقة الدول األورواجتماعات
 .الوزارية ومتابعة تنفيذ ما يصدر عنها من قرارات

  اجتماعات دول مجموعة العشرين حول التجارة الدولية واالستثمار والمخصصة للتباحث حول
 إجراءات دعم االنتعاش االقتصادي العالمي في ظل تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

 ة المنعقدة في إطار متابعة تنفيذ اتفاقية أغادير والرامية إلى بحث آليات تيسير االجتماعات الفني
  التبادل التجاري وتحقيق التكامل الصناعي بين الدول األعضاء.

  اجتماعات المجلس االقتصادي واالجتماعي في إطار جامعة الدول العربية لبحث تعزيز وتنمية العمل
 العربي المشترك.

  من أجل تعزيز التعاون  "الكومسيك" في إطار منظمة التعاون اإلسالميعقدة االجتماعات المن
 ق المصالح المشتركة للدول األعضاء.يحقتاالقتصادي واالجتماعي 

  جلس ماجتماعات الفريق االقتصادي المعني بتعزيز التعاون ما بين المملكة األردنية الهاشمية ودول
  .التعاون الخليجي

االجتماعات 
الوزارية 

اللجان و 
 المشتركة

 محور العالقات الخارجية
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 متابعة قضايا القطاع الصناعي والتجاري

   

  الزام الوزارات والدوائر
الرسمية بمنح االفضلية 

السعرية للعطاءات الحكومية 
للشركات المملوكة والتي 

 الحكومة.تساهم بها 
  عرض رفع نسبة االفضلية

السعرية للصناعات الوطنية 
في العطاءات الحكومية الى 

 .%15بداًل من  20%

   

 اجراءات تسهيل االستيراد والتصدير

  
  

 الدراسات واالتفاقيات
12 12 12 1 1 1 3 

دراسة على 
الورق 
 الهالك

دراسة على 
اسعار 
 الدواجن

دراسة على 
حديد التسليح 
وخردة الحديد 
 وحديد البيلت

 دراسة استثناء
االف طن من  5 

خردة االلمنيوم من 
رسم التصدير 
 10وتخفيضها لـ

 30د/طن بداًل من 
 د/طن

دراسة حول اعفاء 
خردة النحاس من 

رسم تصدير 
المعادن المفروض 

 د/طن 30بواقع 

دراسة استثناء 
االسالك الحديدية 
الناتجة عن اعادة 

تدوير االطارات 
التالفة من رسم 

 تصدير خردة الحديد

اتفاقيات بين 
مصانع ادوية 

بشرية وبيطرية 
 وبين الحكومة

 تنمية الصناعة المحليةمحور 

المصفوفات للقطاعات 
 الصناعية

مع القطاع  االجتماعات
 الصناعي

اجتماعات احتساب الدعم 
المالي للصادرات 

 الصناعية

بيان جمركي ضمن طلبات التحقق من وجود 

 مثيل محلي

معامالت للتخليص المحلي لمنتجات المصانع 

 ضمن المناطق الصناعية المؤهلة للسوق المحلي
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 انجاز مشاريع وبرامج السياسة الصناعية في مجال تنمية الصناعة المحلية
 

      
مشروع دعم الشركات 
الصنننننننننناعيننة من اجننل 
التصنننننننننندير المرحلننننة 

 الثانية

مشننننننننننننروع دعننننننم 
الشنننركات الصنننناعية 
من اجننل التصنننننننندير 

 ألول مرة

بنننننرننننننامننننن  دعنننننم 
الشنننركات الصنننناعية 
من خالل الخننندمنننات 

 المنفردة

بنننننرننننننامننننن  دعنننننم 
الشننركات الصننناعية 

تصننننننننندير من اجنننل 
الننلننوازم والننمننعنننندات 

 الطبية

مشنننننننروع انشنننننننننناء 
الننبننوابننننة الننوطنننننيننننة 
للشننننركات الصننننغيرة 

 والمتوسطة

بنننننرننننننامننننن  دعنننننم 
مصننننناريف الشنننننحن 
للمشننناريع الصنننغيرة 
والمتوسننننطة للقطاع 

 الصناعي
      

 الرقابة والتفتيش على االنشطة االقتصادية
5 2 3 8 1 1 1 4 

اجتماعات للجنة العليا 
 لتطوير التفتيش على

 االعمال

لجان 
تفتيش 
 مشتركة

طلبات 
تفويض 

 الصالحيات

خطط انفاذ 
قانون الرقابة 

 والتفتيش

دراسة تقييمية 
للتشريعات 

الخاصة بعمل 
 البلديات

مسودة 
مدونة 
سلوك 
وظيفي 

 للمفتشين

مسودة اسس 
عامة لخطط 

الرقابة 
 والتفتيش

ورش عمل 
للجهات المرجعية 
التنظيمية وللقطاع 

 العام والخاص

    

    

 المنافسةمحور 
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 لوقاية حماية اإلنتاج الوطني من ممارسات التجارة الضارة قضايا تدابير الوقاية
    

    
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 الخدمات واالجراءات أتمتة

خدمة  30اطالق 
 الكترونية تفاعلية

خدمات السجل  اطالق
وتم ، Onlineالتجاري 
 ،فردية ةؤسسم 28تسجيل 

 سم تجاريإ 59و

 %90اطالق 
معامالت 
 الكترونية

تطوير نظام 
محوسب 

لتوحيد الجهات 
 الرقابية

اطالق نظام سجل 
الحقوق على االموال 
المنقولة االلكتروني 

 الثانية المرحلة

 محور تحسين بيئة االعمال

 

 محور حماية اإلنتاج الوطني

قرار عدم فرض 
 إجراء تدابير وقاية

قرار عدم فرض  قرار بدء التحقيق  طلب تدابير وقاية
 إجراء تدابير وقاية

 شكاوى حماية االنتاج الوطني
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 الربط االلكتروني مع الجهات مقدمة الخدمة
  وزارة العمل 
  وزارة العدل 
  وزارة اإلدارة المحلية 
  ضريبة الدخل والمبيعات 
  دائرة المخابرات العامة 
 وزارة التنمية االجتماعية  

  مؤسسة الغذاء والدواء 
  نقابة المحاميين 
  نقابة المقاولين 
  مؤسسة الضمان االجتماعي 
  غرف الصناعة والتجارة 
 مار هيئة االستث 

  دائرة مراقبة الشركات 
 امانة عمان الكبرى 
  دائرة الجمارك العامة 
  سلطة إقليم العقبة 

 الرسائل القصيرة المرسلة  حقوق الملكية الفكرية
 مدةتخفيض 

تسجيل العالمة 
لى إ 7التجارية من 

 أشهر 4

ارتفع عدد العالمات 
التجارية المسجلة 

عن  %35بنسبة 
 2019عام 

ارتفع عدد الرسوم والنماذج 
الصناعية المسجلة بنسبة 

 2019عن عام  155%

 1,069,795 26,503 

 رسالة توعوية 
 

 رسالة اعالم عن
 حالة معاملة

 التشريعات
االختراع والبراءات ونقل ملكية طلب براءة االختراع ورهنها صدور تعليمات االطالع على سجل طلبات 

 2020والحجز عليها وسائر التصرفات القانونية لعام 

كروية متابعة تنفيذ برنام  دعم المؤسسات المي
ول والصغيرة والمتوسطة ألجل التشغيل والمم

مليون 7من قبل الجانب األلماني بمنحة قيمتها 
يورو، لغرض تحسين القدرة التنافسية 
، للمؤسسات في قطاعات التصنيع الغذائي
.حةتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، والسيا

جل التجارة من أ"متابعة تنفيذ أنشطة مشروع 
ا ألماني)والممول من منحة مشتركة " التوظيف

مليون يورو، 20بقيمة ( هولندا–بريطانيا –
ة لغرض تعزيز قدرة الشركات األردنية لزياد
أدائها التجاري وتوفير المزيد من فرص 

.التشغيل

ائي افتتاح الجناح األردني في معرض الخلي  الغذ
المنعقد فـــــي دبـــي ( 25)بدورته ( جولف فود)

، والذي 2020  2  18-16خــــالل الفتـــرة
شركه متخصصة في الصناعات( 56)ضم أكثر من

الغذائية تشمل منتجات القهوة والشاي واللحوم
.واالغذية وغيرها من المنتجات

عقد منتديين لرجال األعمال األول مع الجانب
النرويجي على هامش الزيارة الملكية لملك 
   وملكة النروي  الى االردن خالل شهر اذار

بحضور عدد كبير من ممثلي القطاع 2020
الخاص ورجال االعمال ومسؤولين من كال 

.البلدين

أنشطة خارجية
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 التعاون الدولي والعالقة مع الشركاء في مجال حماية المستهلك  توعية قطاعي المستهلكين والمزودين وتمكين الموظفين
ارسال ما يقارب 

الف رسالة  90
قصيرة 

 للمستهلكين

زيارة ما 
يقارب 

16000 
 منشأة

نشرة  20
 توعية

برنامج  1 عقد
 تدريبي للموظفين

وضع مسودة  
برنامج تنفيذي 
لمذكرة التفاهم 

 مع االمارات

المشاركة في االجتماع 
الثامن للفريق العربي 

لحماية المستهلك لمنظمة 
التجارة الحرة العربية 

 الكبرى

عقد االجتماع االول 
مع اللجنة الفنية 
االردنية التونسية 
في مجال حماية 

 المستهلك

المخالفات واإلخطارات بموجب قانون 
 حماية المستهلك

 شكاوى المستهلك 

  

 

    

    
   

 كميات االستهالك للقمح والشعير والنخالة )الطن(
   

   

    
 
 

 محور التموين وحماية المستهلك

 خدمات ما بعد البيع
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 موافقات إنشاء المخابز والمطاحن  قرارات التسعير والدعم للمخزون االستراتيجي

   

 

  
قرار صرف دعم 
 المخابز الحجرية 

 قرار تحرير أسعار
الطحين  وتسعير 

 الخبز

 موافقة إنشاء مطاحن موافقة إنشاء مخبز  قرار أسعار الشعير

     

 قمحكميات ال
 /طنالمستوردة

كميات الشعير 
 /طنالمستوردة

مبيعات الشعير 
 المشول /طن 

جوالت الكشف على مواقع 
 تخزين القمح والشعير

جوالت الكشف على 
 مواقع إنشاء المخابز 

 مراقبة االسواق على مستوى المملكة

     
  

 
   

اإلغالقات للمنشآت 
 المخالفة

المنشآت التي تم 
 زيارتها

 المخالفات المحررة المعالجة شكاوىال
الجوالت الرقابية على 

 األسواق
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 قرارات السقوف السعرية  الترويجية االشراف على الحمالت

  

 

  
عـــــدد الموافقـــــات على 

 الحمالت الترويجية
ـــد ســـــــــقوف   عدد الكفاالت المفرجة قرار تحـــدي

 ســــــــــعــريـــــة لــلـــــدجـــــاج
 والخضار

قرار وقف العمــل بمنح 
تصـدير واعادة تصـدير 

 االساسية سلع رمضان
 وخالل اغالقات كورونا

 التوعية واالرشاد في مجال الرقابة على االسواق

   

 رسالة قصيرة للمستهلكين بروشورات توعوية وارشادية ورش توعوية وارشادية
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اجمالي التعويضات  عدد الشكاوى
المدفوعة مليون 

 دينار

اجمالي األقساط 
المكتتبة  مليون 

 دينار

 

 

 

اعداد المطالبات المقدمة لصندوق تعويض المتضررين 

مطالبات

179

تسويات

105

  
  

 

 

  

 

  
  

 محور التأمين

 عدد التسويات

الدراسات واإلحصاءات المتعلقة بقطاع 
2020التأمين الداخلية خالل عام 

عداد المغطيين طبياً بالقطاع الخاصاحصر 

ويل من خالل شركات التأمين أو الصناديق ذاتية التم
عمال التأمينأالمدارة من قبل شركات ادارة 

لعام لقطاع التأمين -اعداد قاعدة بيانات التجارة 
2020والنصف األول من 2019

دراسة تطوير مؤشر الشكاوى

تعديل النماذج الرقابية الخاصة بتأمين الحياة

توزيع ارباح شركات التأمين في ظل جائحة

COVID-19 

الدراسات واإلحصاءات المتعلقة بقطاع 
2020التأمين المنشورة خالل عام 

2019نتائ  أعمال قطاع التأمين لعام  

Jordan Insurance Sector Results for 
2019

2019إحصاءات التأمين الطبي الخاص  

مويل من خالل شركات التأمين والصناديق الذاتية الت
المدارة من قبل شركات إدارة أعمال التأمين

2019إحصاءات التأمين على الحياة 

وأهم المؤشرات ذات العالقة

اإلحصائية الشهرية للمؤشرات األساسية حول قطاع 
نشرة 12-التأمين 
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2005  

 الجائزة

 الذهبية

2006 

 الجائزة

 الذهبية

2010-2011 

 يزختم التم

2016-2017 

 املركز األول 

 ةاملرحلة البرونزي

2012-2013 

 نجمه واحده

2013-2014 

 نجــمتــيــن

2014-2015 

 نجــمتــيــن

2016-2017 

 ثالث نجـــوم 

2018-2019 

 نجمه واحده

  بد(ار املحافظات )

 محـــــور التميـــــز
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 الجوائز الداخلية في الوزارة

 )المركز( 2019جائزة أفضل وحدة تنظيمية للعام 

 (المحافظات) 2019جائزة أفضل وحدة تنظيمية للعام 

الثالثالمركز

مديرينننننننننة صنننننننننناعة * 
وتجارة وتموين عجلون

مديرينننننننننة صنننننننننناعة * 
وتجارة وتموين جرش

المركز الثاني

مديرية صناعة 
وتجارة وتموين 

العقبة

المركز األول

مديرية صناعة 
وتجارة وتموين 

المفرق

المركز الثالث

مديرية 
السياسات 
اإلقتصادية

المركز الثاني

مديرية الشؤون 
المالية والحساب 

التجاري

المركز األول

مديرية 
السياسات 
التجارية 
الخارجية
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الموظفين الحاصلين على جائزة الموظف المتميز 

عدد المشاركين  الفائزين
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 جائزة الموظف المثالي لديوان الخدمة المدنية

 المتميز على مستوى الوزارةجائزة الموظف 
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  :مجاالت الجائزة

مجال حقوق الملكية الصــناعية )العالمات التجارية، براءات االختراع، الرســوم الصــناعية تمنح الجائزة في 
 .والنماذج الصناعية(

 
 الجائزة:دورات 

 

 

  

 جائزة حماية الملكية الصناعية

0

50

100

150

200

ة جائزة حماية الملكية الصناعي
مسابقة )2017الدورة االولى 

( ربوست)أفضل ملصق اعالني 
عن العالمات التجارية لمنع 

(التقليد والتزوير

ة جائزة حماية الملكية الصناعي
براءات )2018الدورة الثانية 

(اختراع

ة جائزة حماية الملكية الصناعي
براءات )2019الدورة الثالثة 

(اختراع

ية جائزة حماية الملكية الصناع
الرسوم 2020الدورة الرابعة 

) ةالصناعية والنماذج الصناعي
مسابقة أفضل نموذج صناعي

او رسم صناعي محسن ومطور 
(أو جديد كليا لنموذج سابق و

100
81

151

100

9 9 9 8

المشاركين بجائزة حماية الملكية الصناعية

عدد المشاركين  الفائزين
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 (:JSMO) األردنية مؤسسة المواصفات والمقاييس (1

  .2019مق رنا ب اع    2020في      فألردنيا فااد ل ةدن ه يبي  فه  إنا زف  مؤسسا فام ف      فامق ييس
 

 2020إنجازات  2019إنجازات  البند الرقم
 منها التحقق تم التي المحروقات محطات القياس فيمنظومات  عدد  .1

 دوريًا أو فجائيًا أو بعد الصيانة
18567 19230 

 18203 26773  منها التحقق تم التي التاكسي عدادات عدد  .2
 53 81 األردنية والقواعد الفنية األردنية الصادرة  القياسية المواصفات عدد  .3
 106 47 عدد المواصفات الدولية واألجنبية التي تم بيعها   .4
 686 1111    عليها الرد تم التي الفنية االستشارات عدد  .5
 184400 227975  التعامل تم التي الجمركية المعامالت مجموع  .6
 3547,381 5978,8314 المحلية التي تم فحصها ودمغها )كغ(ذهبية المصوغات كمية ال  .7
 1390,757 2606,7859 المستوردة التي تم فحصها ودمغها )كغ(ذهبية المصوغات كمية ال  .8
 267 296 عدد القبانات األرضية التي تمت معايرتها أو التحقق منها  .9

عدد التجار الذين تم تجديد انضمامهم لقائمة التاجر الملتزم )كافة   .10
 الفئات(

63 63 

 159 181 السوداءعدد التجار الذين تم إدراجهم ضمن القائمة   .11
من مختلف القطاعات )غذائي، كيماوي، عدد العينات التي تم فحصها   .12

 هندسي(
7190 4550 

 125 127 األردنية  لمنتجات الحاصلة على عالمة الجودةعدد ا  .13
 37 31 عدد المنتجات الحاصلة على شهادة حالل 

 1550 3111 عدد شهادات المطابقة الصادرة في مختلف القطاعات 
 248 345 صحتها من التحقق تم التي العضوي المنتج شهادات عدد  .14
 Global gap 3 2عدد المزارع الحاصلة على شهادة   .15
 - 2 عدد جهات التفتيش المعتمدة خالل السنة   .16

 1 0 عدد المختبرات الطبية المعتمدة خالل السنة 
 19 17 عدد مختبرات الفحص المعتمدة خالل السنة 
 1 2 عدد مختبرات المعايرة المعتمدة خالل السنة 

 لوزارةل سات التابعةإنجازات المؤس
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 987 132 عدد جوالت مسح األسواق )المحالت، المستودعات، المعارض ...(  .17
 578 601 عدد المحالت التجارية التي تم زيارتها ضمن جوالت مسح األسواق   .18
 1575 2500  التحقق من صحة عالمتها التجارية عدد المنتجات التي تم   .19
 424 645 عدد المصانع /المعامل /الشركات المحلية التي تم زيارتها   .20
من قبل الوحدات التنظيمية المعنية عدد الشكاوي التي تم التعامل معها   .21

 في المؤسسة
841 742 

 

 (:JEDCOاالقتصادية ) المشاريعالمؤسسة األردنية لتطوير  (2

 :2019مق رنا ب اع    2020في      د م  حا  فاتم يل ايمش ري  فاتي ت  فااد ل ةدن ه يبين  

 

 المشروع

عدد المشاريع 

مخصص  المستفيدة فعليا

 المشروع

زيادة في 

المبيعات 

التصديرية  

الفعلية 

 للشركات

زيادة في 

الصادرات 

االجمالية 

 الفعلية

زيادة في 

المبيعات 

االجمالية  

 للشركات

زيادة في 

صادرات 

األسواق 

المستهدفة 

 الفعلية

فرص 

العمل 

 الفعلية

نتيجة 

 الدعم
2019 2020 

دعم شركات قطاع الخدمات 

من أجل التصدير المرحلة 

 األولى 

19 --- 474,800 3,800,000 12,545,249   103 

دعم شركات قطاع الخدمات 

من أجل التصدير المرحلة 

 الثانية 

--- 21 537,786  1,440,975   21 

دعم الشركات الصناعية من 

 أجل التصدير المرحلة األولى 
23 --- 1,078,000  8,800,000 11,000,000 6,300,000 105 

دعم الشركات الصناعية من 

 أجل التصدير المرحلة الثانية 
21 --- 1,033,758      

دعم الشركات الصناعية من 

 أجل التصدير ألول مرة
، لم تتوفر النتائج بعد. 3/11/2020 514,000 13 ---  تم توقيع االتفاقية بتاريخ 

برنامج دعم الشركات 

الصناعية من خالل الخدمات 

 المنفردة

. لم تتوفر النتائج بعد، 16/9/2020 77,000 10 ---  تم توقيع االتفاقية بتاريخ 

برنامج دعم الشركات 

الصناعية من اجل تصير 

 اللوازم والمعدات الطبية 

. لم تتوفر النتائج بعد، 16/9/2020 147,700 4 ---  تم توقيع االتفاقية بتاريخ 

برنامج دعم مصاريف الشحن 

 للشركات الصناعية 
. لم تتوفر النتائج بعد، 30/9/2020 76,500 10 ---  تم توقيع االتفاقية بتاريخ 

 27 مشروع مسرعات النمو 

متابعة 

شركات 

عام 

2019 

. لم تتوفر النتائج بعد، 7/8/2019 150,000  تم توقيع االتفاقية بتاريخ 

. لم تتوفر النتائج بعد، 23/9/2020 400,000 10 --- برنامج التتجير   تم توقيع االتفاقية بتاريخ 

. لم تتوفر النتائج بعد، 7/10/2020 28,637 37 --- مشروع العمل من المنزل   تم توقيع االتفاقية بتاريخ 

مشروع زيادة صادرات 

الشركات من خالل التجارة 
  . لم تتوفر النتائج بعد، 14/12/2020تم توقيع االتفاقية بتاريخ  320,415 40 ---
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االلكترونية واالسواق 

 االفتراضية 

مشروع تشبيك الشركات 

المستفيدة من برامج 

المؤسسة من خالل الصناديق 

 والمؤسسات االستثمارية 

--- 30 0  

 
 

 :2020-2019 وحدة التنمية االقتصادية والريفية والتشغيل الممول من إيفادانجازات 

 2020 2019 وصف المؤشر النشاطات

انشاء و توجيه مجموعات االدخار 

 واالئتمان و الجمعيات
 مجموعة 90 مجموعة 123 عدد الجمعيات و مجموعات االدخار و االئتمان

مدارس المزارعين  تشكيل و تنفيذ

 الحقلية و بناء القدرات للمركز الوطني

عدد المستفيدين من صغار المزارعين من مدارس 

 المزارعين الحقلية.

 ( مدرسة30)

540 

 مزراع

مدرسة  23

 حقلية
 مزارع 366

الدعم والتطوير للمشاريع )منح لصغار 

 المزارعين( 

 250 251 عدد المنح المستفيدة من المشروع 

التمويل للمنح المستفيدة من مشروع ايفاد قيمة 

 )دوالر(
829,373 836,000 

تقديم قروض ميكروية لصغار 

 المزارعين 

 1300 206 عدد المشاريع الميكروية المستفيدة من القروض

قيمة التمويل للقروض الميكروية المستفيدة من 

 مشروع ايفاد )دوالر(
282,486 2,600,000 

تقديم قروض للمشاريع الصغيرة 

 والمتوسطة )القطاع الزراعي( 

عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من 

 القروض 
14 12 

قيمة القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

 المستفيدة من مشاريع ايفاد )دوالر(
843,600 670,000 
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 :(CCDدائرة مراقبة الشركات ) (3

التي جرت على الشـــــــركات ورؤوس األموال التي تم الرئيســـــــية العمليات مجموعة من يوضـــــــح الجدول و 
 :2020التعامل معها في العام 

 
 العدد االحصائية

رأس المال 
 المسجل

 رأس المال الحالي

 142,689,543 101,602,731 3,958 عدد الشركات القائمة ورؤوس أموالها
أنواع الشركات عدد الشركات المسجلة لكافة 

 ورؤوس أموالها المسجلة والحالية
4,140 102,850,345 144,153,157 

 - - 553 عدد الشركات القائمة التي زادت رؤوس أموالها
 - - 234 عدد الشركات القائمة التي خفضت رؤوس أموالها
عدد الشركات التي قامت بتحويل صفتها القانونية 

 من نوع إلى آخر
141 - - 

 10,326,946 10,383,851 591 الشركات المشطوبة ورؤوس أموالهاعدد 
 51,247,971 36,009,706 2,006 عدد الشركات المفسوخة ورؤوس أموالها

عدد الشركات التي تم وضعها تحت التصفية 

 االختيارية
1,317 41,926,053 43,009,273 

عدد الشركات التي تم وضعها تحت التصفية 

 االجبارية
22 43,590,000 73,894,100 
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 :(CSCC( المؤسسة االستهالكية المدنية )4

 ادناه:بـالجدول  2019مقارنة بالعام  2020يمكن إيجاز إنجازات المؤسسة المدنية في عام 
 

 المؤشر 2019 2020

 قيمة المبيعات ردينا 75364398 دينار 77905804

 إجمالي المشتريات دينار 60821432 دينار 75482869

 دينار 40783188 دينار 48566295
قيمة المشتريات من الصناعات االجنبية )موردين 

 محليين(

 قيمة المشتريات من الصناعات المحلية دينار 20038244 دينار 26916574

 عدد االتفاقيات المبرمة مع الشركات اتفاقية 586 اتفاقية 531

 معدل دوران المخزون 5,620 5,8

 نسبة التداول 0,92 0,93

 عدد الموردين 2203 2293

 عدد االصناف )السلع( التي توفرها المؤسسة سلعة 5819 سلعة 5355

 نسبة انخفاض اسعار المواد عن السوق المحلي 9.1% 8.8%

 نسبة الرضا العام لمتلقي الخدمة 89% 91%

 التي تم فحصهاعدد المواد الغذائية وغير الغذائية  عينة 678 عينة 525

 عدد المواقع التي تم فيها تركيب خاليا شمسية سوق )راس العين( 1 مستودعات المشيرفة

 عدد االسواق التي ادخل بها نظام الباركود اسواق جديدة 6 ( سوق67جميع االسواق )

 عدد االسواق التي تم فيها تفعيل نظام االوراكل سوق جديد 14 ( سوق67جميع االسواق )
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 ملحق المؤشرات االقتصادية
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 2020مؤشرات قطاع التأمين لعام 

 

 

 

نسبة إجمالي أقساط التأمين إلى الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار 
 الجارية )نسبة تغلغل التأمين( 

 

  ة ايا بي ن  * 
 توزيع إجمالي أقساط التأمين

 ة ايا بي ن  * 
جمالي التعويضات إلجازات التأمين للسوق األردنية لعام   *2020إجمالي األقساط وا 

 
 ة ايا بي ن  * 
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 بالتعاون مع المعاهد الدولية المتخصصة في التأمين 2020الشهادات المهنية في التأمين المطروحة خالل عام 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ندن معهد التامين القانوني في ل
(CII )

شهادة في التامين

Certificate in Insurance

شهادة الدبلوم في التامين

CII Diploma In Insurance

شهادة الدبلوم المتقدم في التامين

CII Advanced Diploma In 
Insurance

معهد البحرين للدراسات 
(BIBF)المصرفية والمالية 

الشهادة المهنية في التأمين

Professional Insurance 
Certificate

جمعية إدارة التامين على 
(LOMA)الحياة

شهادة المستوى األول

Insurance Fundamentals

شهادة مشارك 

(التامين الصحي والحياة)

ALMI: Associate, life 
management Institute TM

شهادة الزمالة 

(التأمين الصحي والحياة)

FLMI: Fellow, life 
management Institute TM
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 ايت ف ل معن  :
 

 5629060 / 5629030-6-00962هاتف :  

 5684692 / 5602135-6-00962فاكس :   

 االردن 11181عمان  2019ص.ب :       

        Info@mit.gov.jo 

 www.mit.gov.jo 

 https://web.facebook.com/mit.gov.jo 

 https://twitter.com/MIT_HKJ 

 https://www.youtube.com/channel/UCArstQbXT-

HYrpcNe0c6aYw/videos?view_as=subscriber 
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