قــانــون تشـجــيــع االســتــثــمـــار
المملكة األردنية الهاشمية

قانون رقم ( )66لعام  6995وتعديالته لعام 0222
المادة ()6
ٌسمى هذا القانون ( قانون تشجٌع االستثمار لسنة  )1995وٌعمل به اعتباراً من تارٌخ
نشره فً الجرٌدة الرسمٌة (.)1

المادة ()0
ٌكون للكلمات والعبارات التالٌة حٌثما وردت فً هذا القانون المعانً المخصصة لها أدناه
ما لم تدل القرٌنة على غٌر ذلك-:
المجلس :المجلس األعلى لتشجٌع االستثمار المإلف بموجب هذا القانون.
المإسسة :مإسسة تشجٌع االستثمار المنشؤة بموجب هذا القانون.
الوزٌر :وزٌر الصناعة والتجارة.
اللجنة :لجنة تشجٌع االستثمار المإلفة بموجب هذا القانون.
المدٌر العام :المدٌر العام للمإسسة.
المشروع :أي نشاط اقتصادي تنطبق علٌه أحكام هذا القانون واالنظمة والتعلٌمات
الصادرة بمقتضاه .
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الموجودات الثابتة :اآلالت واألجهزة والمعدات واآللٌات واللوازم والعدد المخصصة
الستخدامها حصراً فً المشروع وأثاث ومفروشات ولوازم الفنادق والمستشفٌات.
الرسوم :رسوم االستٌراد والرسوم الجمركٌة والرسوم األخرى المقررة بموجب
التشرٌعات السارٌة المفعول على أصناف الموجودات الثابتة باستثناء الرسوم البلدٌة.
()1نشر هذا القانون فً العدد رقم ( )4075من الجرٌدة الرسمٌة الصادر بتارٌخ
 1995/10/16وعُدل بالقانون رقم ( )13لسنة  2000والمنشور فً العدد رقم
( )4423من الجرٌدة الرسمٌة الصادر بتارٌخ.2000/ 4 / 2
الضرائب :الضرائب المقررة بموجب القوانٌن السارٌة المفعول على أصناف الموجودات
الثابتة باستثناء الضرائب البلدٌة.
المستثمر :الشخص الطبٌعً أو االعتباري الذي ٌستثمر فً المملكة وفق أحكام هذا
القانون.
الطاقة اإلنتاجٌة :القدرة التصمٌمٌة أو االستٌعابٌة للمشروع.

المادة ()3
أٌ -تمتع أي مشروع باإلعفاءات والتسهٌالت المنصوص علٌها فً هذا القانون إذا كان فً
أحد القطاعات التالٌة أو فروعها:
 .1الصناعة
 .2قطاع الزراعة(بدون اإلجحاف بؤٌة إمتٌازات وردت فً قوانٌن أخرى)
 .3الفنادق
 .4المستشفٌات
 .5النقل البحري والسكك الحدٌدٌة
أي قطاع آخر أو فروعة ٌقرر مجلس الوزراء إضافتة بناء على تنسٌب المجلس 6-1
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ب -لمجلس الوزراء بنا ًء على تنسٌب الوزٌر وتوصٌة اللجنة منح أي مشروع ٌنشؤ ضمن
القطاعات المنصوص علٌها فً هذا القانون وللسنوات التً ٌراها مناسبة حوافز أو
ضمانات أو مزاٌا أخرى وفقا ً لطبٌعة نشاطه وموقعه الجغرافً ومدى مساهمته فً زٌادة
الصادرات وتشغٌل األٌدي العاملة ودفع عجلة التنمٌة االقتصادٌة ،وذلك فً حاالت خاصة
والعتبارات ٌقررها مجلس الوزراء وتقتضٌها المصلحة الوطنٌة.
( )1قرر مجلس الوزراء فً جلسته المنعقدة بتارٌخ  ،1997/10/28إضافة القطاعات
الفرعٌة التالٌة-:
 .1مدن التسلٌة والتروٌح السٌاحً
 .2مراكز المإتمرات والمعارض
المادة ()4
أ -ألغراض هذا القانون ،تحدد المناطق التً تتمتع باإلعفاءات الضرٌبٌة بثالث مناطق
تنموٌة (أ،ب،ج) حسب درجة التطور االقتصادي لكل منها فً كل قطاع من القطاعات
المبٌنة فً المادة الثالثة من هذا القانون وذلك بموجب نظام ٌصدر لهذه الغاٌة.
ب -تعرف فروع القطاعات والنشاطات الواردة فً الفقرة (أ) من هذه المادة والشروط
المطلوبة لتؤهٌلها فً كل منطقة من المناطق التنموٌة المحددة بموجب هذا القانون
لالستفادة من المزاٌا الواردة فً هذا القانون بموجب نظام ٌصدر لهذه الغاٌة.

المادة ()5
تعنً عبارة رأس المال األجنبً المستثمر ألغراض هذا القانون ما ٌستثمره غٌر األردنً
من أموال نقدٌة أو عٌنٌة أو حقوق لها قٌمة مالٌة فً المملكة ،بما فً ذلك ما ٌلً-:
أ -النقد المحول إلى المملكة عن طرٌق البنوك والشركات المالٌة المرخصة والمستثمر
لغاٌات هذا القانون.
ب -الموجودات العٌنٌة المستوردة مدفوعة التكالٌف من خارج المملكة.
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ج -األرباح والعوائد واالحتٌاطٌات الناجمة عن استثمار رأس مال أجنبً فً المشروع إذا
تم زٌادة رأسمال هذا المشروع أو إذا استثمرت فً مشروع منصوص علٌه فً هذا
القانون.
د -الحقوق المعنوٌة كالتراخٌص وبراءات االختراع والعالمات واألسماءالتجارٌة المسجلة
فً المملكة.

المادة ()6
أ -تعفى الموجودات الثابتة للمشروع من الرسوم والضرائب على أن ٌتم إدخالها إلى
المملكة خالل ثالث سنوات من تارٌخ صدور قرار اللجنة بالموافقة على قوائم الموجودات
الثابتة للمشروع ،وللجنة تمدٌد هذهالمدة إذا تبٌن لها أن طبٌعة المشروع وحجم العمل فٌه
ٌقتضٌان ذلك.
بُ -تعفى قطع الغٌار المستوردة للمشروع من الرسوم والضرائب على أن ال تزٌد قٌمة
هذه القطع على  %15من قٌمة الموجودات الثابتة التً تلزمها هذه القطع على أن ٌتم
إدخالها إلى المملكة أو استعمالها فً المشروع خالل عشر سنوات من تارٌخ بدء اإلنتاج
أو العمل وذلك بقرار من اللجنة بالموافقة على قوائم قطع الغٌار وكمٌاتها.
ج -تعفً اللجنة الموجودات الثابتة الالزمة لتوسٌع المشروع أو تطوٌره أوتحدٌثه من
الرسوم والضرائب إذا ما أدى ذلك إلى زٌادة ال تقل عن  %25من الطاقة اإلنتاجٌة
للمشروع.
د-تعفً اللجنة من الرسوم والضرائب الزٌادة التً تطرأ على قٌمةالموجودات الثابتة
المستوردة لحساب المشروع إذا كانت الزٌادة ناتجة عن ارتفاع أسعار تلك الموجودات فً
بلد المنشؤ أو عن ارتفاع أجور شحنها أو تغٌر فً سعر التحوٌل.

المادة ()7
أ ٌ-عفى المشروع فً أي من القطاعاتؤو فروعها المعرفة وفق المادة ( )3من هذا
القانون لمدة عشر سنوات وذلك اعتباراً من تارٌخ بدء العمل لمشارٌع الخدمات أو
اإلنتاج الفعلً للمشارٌع الصناعٌة بقرار من اللجنة وبالنسب المبٌنة ،من كل من
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ضرٌبتً الدخل والخدمات االجتماعٌة وذلك حسبالمنطقة التنموٌة التً ٌقع فٌها كما
ٌلً-:
 %25إذا كان المشروع فً المنطقة التنموٌة من الفئة (أ). %50إذا كان المشروع فً المنطقة التنموٌة من الفئة (ب). %75إذا كان المشروع فً المنطقة التنموٌة من الفئة (ج).ب -تمنح اللجنة إعفا ًء إضافٌا ً إذا جرى توسٌع المشروع أو تطوٌره أو تحدٌثه وأدى إلى
زٌادة طاقته اإلنتاجٌة بواقع سنة واحدة لكل زٌادة فً اإلنتاج ال تقل عن  %25شرٌطة أن
ال تزٌد مدة اإلعفاء اإلضافٌة بموجب هذه الفقرة عن أربع سنوات.

المادة ()8
تمنح مشارٌع الفنادق والمستشفٌات إعفاءات إضافٌة من الرسوم والضرائب لمشترٌاتها
من األثاث والمفروشات واللوازم لغاٌات التحدٌث والتجدٌد مرة كل سبع سنوات على
األقل على أن ٌتم إدخالها إلى المملكة أو استعمالها فً المشروع خالل أربع سنوات من
تارٌخ صدور قرار اللجنة بالموافقة على قوائم المشترٌات وكمٌاتها.

المادة ()9
إذا نقل المشروع خالل مدة اإلعفاء الممنوحة من منطقة تنموٌة إلى منطقة تنموٌة أخرى،
فٌعامل المشروع لغاٌات اإلعفاء خالل باقً المدة معاملة مشارٌع منطقة التنمٌة المنقول
إلٌها على أن ٌعلم المإسسة بذلك.

المادة ()62
باستثناء اإلعفاءات الواردة فً المادة ( )7من هذا القانونٌ ،تمتع باإلعفاءات والمزاٌا
الواردة فً هذا القانون أي مشروع قائم سواء جرت الموافقة على اعتباره مشروعا ً
اقتصادٌا أو اقتصادٌا ً مصدقا ً بمقتضى أحكام قانون تشجٌع االستثمار رقم ( )11لسنة
 1987والتعدٌالت التً طرأت علٌه أو القوانٌن السابقة له وأي مشروع لم ٌستفد من أي
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هذه القوانٌن شرٌطة أن ٌلبً المشروع متطلبات النظام الذي ٌصدر لهذه الغاٌة وٌوفق
أوضاعه وفقا ً ألحكامه.

المادة ()66
أٌ-إلف مجلس ٌسمى "المجلس األعلى لتشجٌع االستثمار" برئاسة رئٌس الوزراء
وعضوٌة كل من
نائبا للرئٌس وزٌر الصناعة والتجارة
عضواً وزٌر المالٌة
عضواً وزٌر التخطٌط
عضواً وزٌر السٌاحة
عضواً وزٌر النقل
عضواً محافظ البنك المركزي
عضواً/مقرراً المدٌر العام
عضواً رئٌس اتحاد الغرف التجارٌة األردنٌة
عضواً رئٌس غرفة صناعة عمان
أعضاء ثالثة أشخاص من القطاع الخاص من ذوٌالكفاءة والخبرة ٌعٌنهم رئٌس المجلس
بتنسٌب من الوزٌر لمدة سنتٌن قابلتٌن للتجدٌد
بٌ -عقد المجلس اجتماعاته كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئٌسه أو نائبه فً حالة
غٌابه ،وٌكون اجتماعه قانونٌا ً إذا حضره ثلثا أعضائه على أن ٌكون الرئٌس أو نائبه فً
حالة غٌابه من بٌنهم وٌصدر المجلس قراراته باإلجماع أو بؤكثرٌة أصوات الحاضرٌن،
وعند تساوي األصوات ٌرجح الجانب الذي أٌده رئٌس الجلسة.
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المادة ()60
ٌتولى المجلس تهٌئة البٌئة المالئمة لالستثمار بما ٌإدي إلى تحقٌق أهداف التنمٌة الشاملة،
وله فً سبٌل ذلك ما ٌلً:
أ-إقرار االستراتٌجٌة الوطنٌة الخاصة باالستثمار بما فً ذلك تنمٌة القطاعات اإلنتاجٌة
وتطوٌرها ومتابعة تنفٌذها.
ب -إقرار السٌاسات االستثمارٌة.
ج -إقرار السٌاسة التروٌحٌة لالستثمار ومتابعة تنفٌذها.
د -النظر فً األنظمة الخاصة باالستثمار.

المادة ()63
أٌ -إسس بموجب أحكام هذا القانون مإسسة تسمى (مإسسة تشجٌع االستثمار) تتمتع
بشخصٌة اعتبارٌة ذات استقالل مالً وإداري ولها بهذه الصفة أن تقوم بجمٌع التصرفات
القانونٌة ومن ذلك التعاقد وتملك األموال المنقولة وغٌر المنقولة واالقتراض والبٌع
والرهن وقبول التبرعات والهبات ،وٌمثلها فً األمور القانونٌة واإلجراءات القضائٌة
المتعلقة بؤعمالها أو الناشئة عنها المحامً العام المدنً أو أي محام مسجل فً المملكة
تعتمده المإسسة.
بٌ -كون للمإسسة مدٌر عام ٌعٌن بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسٌب الوزٌر
على أن ٌقترن القرار باإلرادة الملكٌة السامٌة.
جٌ -كون مركز المإسسة الرئٌسً فً مدٌنة عمان وٌجوز لها إنشاء فروعفً أي مكان
فً المملكة أو خارجها.

المادة ()64
تهدف المإسسة إلى تشجٌع االستثمار فً المملكة من خالل العمل على ما ٌلً-:
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أ -تعزٌز الثقة فً البٌئة االستثمارٌة والتعرف على الفرص االستثمارٌةوتحفٌز االستثمار
فٌها والتروٌج لها.
ب -تبسٌط إجراءات التسجٌل والترخٌص للمشارٌع االستثمارٌة ومتابعة المشارٌع القائمة
منها وإعطاء األولوٌة لها فً اإلنجاز لدى الجهاتالرسمٌة.
ج-إنشاء نافذة استثمارٌة فً المإسسة تتولى ترخٌص مشارٌع االستثمار والحصول على
الموافقات من الجهات األخرى وفق التشرٌعات المعمول بها وٌحق للوزٌر إصدار قرار
ترخٌص المشروع إذا لم تصدر الوزارات أو المإسسات العامة قرارها المعلل حول هذا
الترخٌص خالل ثالثٌن ٌوما ً من تارٌخ تقدٌم طلب الترخٌص المقدم إلٌها من قبل
المستثمر.
د -تقدٌم المشورة وتوفٌر المعلومات والبٌانات للمستثمرٌن وإصدار األدلةالخاصة بذلك.
ه -وضع برامج لتروٌج االستثمار فً المملكة لجذب المستثمرٌن وتنفٌذها.

المادة ()65
ٌكون للمإسسة موازنة سنوٌة مستقلة وتتكون مواردها المالٌة من المصادر التالٌة-:
أ .المبالغ التً تخصصها لها الحكومة .
ب .بدل الخدمات التً تقدمها والعوائد التً تتؤتى لها .
ج .القروض المحلٌة أو الخارجٌة على أن تإخذ موافقة مجلس الوزراء على القروض
الخارجٌة.
د .رٌع األموال.
ه.الهبات واإلعانات والمنح والوصاٌا وأي موارد أخرى تقدم للمإسسة بموافقة المجلس.
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المادة ()66
أ-تبدأ السنة المالٌة للمإسسة فً الٌوم األول من شهر كانون الثانً من السنة وتنتهً فً
الٌوم الحادي والثالثٌن من شهر كانون األول من السنة نفسها.
ب -تنظم المإسسة خالل األشهر األربعة التالٌة النتهاء سنتها المالٌة تقرٌراً شامالً عن
نشاطاتها مرفقا ً به حساباتها الختامٌة مصدقة من مدققً الحسابات ترفعه إلى مجلس
اإلدارة القراره.
ج -تتبع المإسسة فً تنظٌم حساباتها وسجالتها مبادئ واصول المحاسبة التجارٌة.

المادة ()67
أٌ -تولى إدارة المإسسة مجلس إدارة برئاسة الوزٌر وٌشكل بقرار من المجلس األعلى
بالعدد الذي ٌختاره من أعضائه بما ال ٌزٌد على سبعة أعضاء على أن ٌكون المدٌر العام
من بٌنهم وٌختار المجلس من بٌن أعضائه نائبا ً للرئٌس
بٌ -جتمع مجلس اإلدارة كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على دعوة الرئٌس وٌكون
االجتماع قانونٌا ً إذا حضره أغلبٌة األعضاء على أن ٌكون الرئٌس أو نائبه فً حالة غٌابه
منهم وٌتخذ قراراته باإلجماع أو بؤكثرٌة أصوات الحاضرٌن وعند تساوي األصوات
ٌرجح الجانب الذي أٌده رئٌس الجلسة.
ج -لرئٌس مجلس اإلدارة أن ٌدعو أٌا ً من أهل الخبرة واالختصاص لحضور اجتماعات
مجلس اإلدارة وتقدٌم المشورة فً الموضوع المعروض علٌه دون أن ٌكون له الحق فً
التصوٌت.
د -تحدد مكافآت وأتعاب أعضاء مجلس اإلدارة بقرار من المجلس وتصرف على أساس
عدد الجلسات التً حضرها العضو.
هٌ -عٌن رئٌس مجلس اإلدارة أمٌن سر لمجلس اإلدارة من موظفً المإسسة بنا ًء على
تنسٌب المدٌر العامٌ ،تولى مسإولٌة تنظٌم األعمال اإلدارٌة لمجلس اإلدارة ،وتدوٌن
قراراته وتوقٌعها من رئٌس الجلسة واألعضاء.
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المادة ()68
ٌتولى مجلس اإلدارة المهام والصالحٌات المنصوص علٌها فً هذا القانون بما فً ذلك ما
ٌلً-:
أ -اإلشراف على األمور اإلدارٌة للمإسسة ومتابعتها
ب -اقتراح السٌاسات االستثمارٌة للمملكة وتحدٌد أولوٌاتها ووضع البرامج والخطط
المنبثقة عنها ورفعها إلى المجلس القرارها.
ج -إقرار موازنة المإسسة وتقرٌر مدققً الحسابات والحسابات الختامٌة.
د-إقرار التعلٌمات المالٌة واإلدارٌة الخاصة بالمإسسة.
ه-تحدٌد بدل الخدمات التً تقدمها المإسسة.
و-تعٌٌن مدقق حسابات قانونً للمإسسة وتحدٌد أتعابه.
ز -إنشاء فروع للمإسسة فً أي مكان فً المملكة أو خارجها.

المادة ()69
ٌتولى رئٌس مجلس اإلدارة تمثٌل المإسسة فً جمٌع صالتها مع الغٌر وله أن ٌفوض
المدٌر العام بذلك.

المادة ()02
ٌمارس المدٌر العام المهام والصالحٌات التالٌة-:
أ -تطبٌق السٌاسة العامة للمإسسة وتنفٌذ القرارات التً تصدر وفقا ً ألحكام هذا القانون
ومتابعة تنفٌذها.
ب-إدارة أعمال المإسسة واإلشراف على موظفٌها وشإونها الفنٌة واإلدارٌة والمالٌة.
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ج -وضع البرامج التً من شؤنها تحقٌق أهداف المإسسة ومهامها وتقدٌم التوصٌات
بشؤنها لمجلس اإلدارة والعمل على تطوٌرها.
د-أٌة مهام أخرى ٌحددها له مجلس اإلدارة أو تناط به بمقتضى األنظمة التً تصدر
بموجب هذا القانون.

المادة ()06
أ -تإلف لجنة تسمى "لجنة تشجٌع االستثمار" برئاسة المدٌر العام وعضوٌة كل من-:
 -1المدٌر العام لدائرة ضرٌبة الدخل.
 -2المدٌر العام لدائرة الجمارك.
 -3ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة ٌعٌنه الوزٌر
 -4ممثل عن القطاع الخاص ٌعٌنه رئٌس المجلس.
ب -وفً حالة غٌاب الرئٌس ٌتولى مدٌر عام دائرة الجمارك رئاسة اللجنة.
ج -تجتمع اللجنة بدعوة من الرئٌس وٌكون االجتماع قانونٌا ً إذا حضره أربعة من
أعضائها بمن فٌهم الرئٌس وتصدر اللجنة قراراتها بؤغلبٌة ثالثة من أعضائها.
د -للمدٌر العام أن ٌدعو شخصا ً أو أكثر من الجهات ذات العالقة فً القطاع المعنً
لحضور اجتماعات اللجنة وتقدٌم المشورة فً الموضوع المعروض علٌها دون أن ٌكون
له حق التصوٌت.
هٌ -عٌن المدٌر العام أحد موظفً المإسسة للقٌام بؤعمال مقرر اللجنة لحفظ قراراتها
ومتابعتها.

المادة ()00
تتولى اللجنة المهام والصالحٌات المنصوص علٌها فً هذا القانون بما فً ذلك ما ٌلً-:
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أ -النظر فً الطلبات التً ٌتقدم بها المستثمرون واتخاذ القرارات بشؤنها خالل مدة ثالثٌن
ٌوما ً من تارٌخ ورود الطلب وفً حالة عدم الموافقة بٌان أسباب ذلك.
ب -الموافقة على اإلعفاءات اإلضافٌة المنصوص علٌها فً هذا القانون.
ج-النظر فً االعتراضات التً ٌتقدم بها المستثمرون على قراراتها وٌكون قرارها برد
االعتراض قابالً لالستئناف لدى مجلس اإلدارة خالل ثالثٌن ٌوما ً من تارٌخ التبلٌغ.

المادة ()03
إذا تبٌن أن الموجودات الثابتة المعفاة كلها أو بعضها قد بٌعت خالفا ً ألحكام هذا القانون أو
استعملت فً غٌر المشروع أو استخدمت فً غٌر األغراض المصرح بها فٌستحق على
المشروع الضرائب والرسوم والغرامات المتحققة علٌها وفق أحكام القوانٌن واألنظمة
النافذة.

المادة ()04
مع مراعاة ما ورد فً أي قانون آخر-:
أ -للمستثمر غٌر األردنً أن ٌستثمر فً المملكة بالتملك أو بالمشاركة أو بالمساهمة وفق
أحكام نظام ٌصدر مبٌنا ً قطاعات المشارٌع أو فروعها والنسبة التً ٌحق للمستثمر غٌر
األردنً المشاركة فً حدودها أو المساهمة فً كل منها والحد األدنى من رأس المال
األجنبً الذي ٌقدمه فٌها.
ب-مع مراعاة ما ورد فً الفقرة (أ) أعاله ٌعامل المستثمر غٌر األردنً فً أي مشروع
تسري علٌه أحكام هذا القانون معاملة المستثمر األردنً.
ج -للمستثمر مطلق الحق فً إدارة مشروعه باألسلوب الذي ٌراه وباألشخاص الذٌن
ٌختارهم لهذه اإلدارة وتقدم الجهات المختصة التسهٌالت الالزمة.
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المادة ()05
ال ٌجوز نزع ملكٌة أي مشروع أو إخضاعه ألي إجراءات تإدي إلى ذلك إال باستمالكه
لمقتضٌات المصلحة العامة شرٌطة دفع التعوٌض العادل للمستثمر ،وٌدفع التعوٌض
للمستثمر غٌر األردنً فً هذه الحالة بعملة قابلة للتحوٌل.

المادة ()06
على المستثمر القٌام بما ٌلً-:
أ -إعالم المإسسة خطٌا ً فور االنتهاء من تركٌب الموجودات الثابتة وتجهٌزها لغاٌات
المشروع وتارٌخ بدء العمل أو اإلنتاج الفعلً.
ب-مسك حسابات منتظمة ٌدققها محاسب قانونً مجاز فً المملكة
ج -مسك سجل للموجودات الثابتة التً دخلت فعالً فً المشروع تدرج فٌه جمٌع التفاصٌل
المتعلقة بها.
د -تقدٌم أي معلومات أو بٌانات أو وثائق تطلبها المإسسة وتتعلق بالموجودات الثابتة
للمشروع والسماح ألي موظف مخول من المإسسة أن ٌدخل المشروع لمطابقة البٌانات
والمعلومات على الواقع.

المادة ()07
إذا انتقلت ملكٌة المشروع خالل مدة اإلعفاء الممنوحة له فٌستمر تمتع المشروع
باإلعفاءات والتسهٌالت والضمانات التً منحت له حتى آخر تلك المدة على أن ٌواصل
المستثمر الجدٌد العمل فً المشروع وٌحل محل المستثمر السابق فً الحقوق وااللتزامات
المترتبة بموجب أحكام هذا القانون.
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المادة ()08
أ -للمستثمر بموافقة اللجنة بٌع الموجودات الثابتة المعفاة أو التنازل عنها إلى مستثمر آخر
مستفٌد من أحكام هذا القانون ،على أن ٌستعملها فً مشروعه .وٌجوز للمستثمر بعد
إشعار اللجنة بٌع الموجودات الثابتة المعفاة ألي شخص أو مشروع آخر غٌر مشمول
بؤحكام هذا القانون بعد دفع الرسوم والضرائب المستحقة عنها.
ب -للمستثمر بموافقة اللجنة إعادة تصدٌر الموجودات الثابتة المعفاة.

المادة ()09
إذا اندمجت شركتان أو مإسستان أو أكثر تكون الشركة أو المإسسة الجدٌدة الناتجة عن
الدمج ملزمة بتنظٌم حسابات مستقلة لكل مشروع مستفٌد لدٌها قبل الدمج من تطبٌق
اإلعفاءات والتسهٌالت المنصوص علٌها فً هذا القانون خالل المدة الباقٌة لإلعفاء.

المادة ()32
ٌحق للمستثمر غٌر األردنً إخراج رأس المال األجنبً الذي أدخله إلى المملكة لالستثمار
فٌها وفق أحكام هذا القانون أو أي تشرٌع سابق علٌه وما جناه فً استثماره من عوائد
وأرباح وحصٌلة تصفٌة استثماره أو بٌع مشروعه أو حصته أو أسهمه دون تؤخٌر وبعملة
قابلة للتحوٌل.

المادة ()36
للعاملٌن الفنٌٌن واإلدارٌٌن غٌر األردنٌٌن فً أي مشروع أن ٌحولوا رواتبهم وتعوٌضاتهم
إلى خارج المملكة وفقا ً للتشرٌعات المعمول بها.

14

المادة ()30
أ -تراعى أحكام اتفاقٌة استثمار األموال العربٌة وانتقالها بٌن الدول العربٌة وجمٌع
االتفاقٌات المعقودة مع الدول العربٌة وأي تعدٌالت تطرأ علٌها على رأس المال العربً
المستثمر بمقتضى أحكام هذا القانون.
ب -للمستثمر الذي تضمن دولته أو مإسسة رسمٌة تابعة لها استثماره أن ٌحٌل ما ٌتعلق
باستثماره من التعوٌضات والعوائد التً تترتب له إلى تلك الدولة أو المإسسة بحٌث تحل
محله.

المادة ()33
ٌتم تسوٌة أي نزاع على استثمار بٌن مستثمر لرأس مال أجنبً ووكاالت حكومٌة أردنٌة
بشكل سلمً .فً حال عدم التوصل إلى حل سلمً خالل فترة  6شهور ٌحق ألي من
الطرفٌن اللجوء إلى التحكٌم أو إرجاع النزاع إلى "المركز الدولً لتسوٌة نزاعات
االستثمار" للتوصل إلى تسوٌة من خالل المصالحة أو التحكٌم ووفقا لبنود اتفاقٌة تسوٌة
نزاعات االستثمار بٌن الدول ومواطنً دول أخرى والتً وقعت علٌها المملكة.

المادة ()34
ٌجوز إجراء الرهن العٌنً لآلالت والمعدات من الموجودات الثابتة ألي مشروع ،وذلك
لتمكٌنه من الحصول على تسهٌالت ائتمانٌة بضمانة تلك اآلالت والمعدات ،وتحقٌقا ً
للغاٌات المقصودة من هذه المادة تنظم المإسسة سجالً صناعٌا ً تسجل فٌه هذه اآلالت
والمعدات لدى كل مشروع وفقا ً للتعلٌمات التً ٌصدرها مجلس اإلدارة لهذه الغاٌة وتنشر
هذه التعلٌمات فً الجرٌدة الرسمٌة.
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المادة ()35
ٌستمر أي مشروع جرت الموافقة علٌه بمقتضى أحكام قانون تشجٌع االستثمار رقم ()11
لسنة  1987والتعدٌالت التً طرأت علٌه باالستفادة من جمٌع اإلعفاءات التً منحت له
بموجب ذلك القانون حتى آخر مدة اإلعفاء وبشروطه.

المادة ()36
تتمتع المإسسة باإلعفاءات والتسهٌالت التً تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومٌة.

المادة ()37
لمجلس الوزراء إصدار األنظمة الالزمة لتنفٌذ أحكام هذا القانون بما فً ذلك األنظمة
الخاصة بالشإون المالٌة واللوازم والموظفٌن فً المإسسة.

المادة ()38
ٌلغى كل من-:
أ -قانون تشجٌع االستثمار رقم ( )11لسنة  1987وتعدٌالته واألنظمة الصادرة بموجبه.
ب -قانون تنظٌم االستثمارات العربٌة واألجنبٌة رقم ( )27لسنة  1992واألنظمة
الصادرة بموجبه.

المادة ()39
رئٌس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفٌذ أحكام هذا القانون.
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نظام رقم ( )54لسنة  0222نظام تنظيم استثمارات غير األردنيين صادر
بمقتضى أحكام المادة ( )04من قانون تشجيع االستثمار لسنة 6995

المادة ()6
ٌسمى هذا النظام (نظام تنظٌم استثمارات غٌر األردنٌٌن لسنة  )2000وٌعمل به بعد
ثالثٌن ٌوما ً من تارٌخ نشره فً الجرٌدة الرسمٌة.

المادة ()0
فً غٌر الحاالت المنصوص علٌها فً المادة ( )3والمادة ( )4من هذا النظام المتعلقتٌن
بتحدٌد نسبة تملك أو مساهمة المستثمر غٌر األردنً فً القطاعات واألنشطة المبٌنة فً
كل منهما ،للمستثمر غٌر األردنً أن ٌتملك أي مشروع بكامله أو أي جزء منه أو ٌساهم
فٌه بؤي نسبة كانت.

المادة ()3
للمستثمر غٌر األردنً أن ٌتملك ما ال ٌتجاوز ( )%50من رأسمال أي مشروع فً
األنشطة والقطاعات التالٌة-:
أ -األنشطة التجارٌة التالٌة-:
 )1شراء البضائع وغٌرها من المنقوالت المادٌة بقصد تؤجٌرها أو استئجارها ألجل
تؤجٌرها ثانٌة بما فً ذلك اآلالت والمعدات ووسائط النقل ومعدات النقل األخرى
والسٌارات السٌاحٌة والطائرات (دون طاقم) والسفن وذلك باستثناء التؤجٌر التموٌلً الذي
تقوم به البنوك والشركات المالٌة وشركات التؤمٌن.
 )2شراء البضائع وغٌرها من المنقوالت المادٌة لبٌعها بربح.
 )3تجارة العروض (التجزئة والجملة).
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 )4االستٌراد والتصدٌر باستثناء االستٌراد حتى المنافذ الحدودٌة للمملكة.
( )1نشر هذا النظام فً العدد ( )4465من الجرٌدة الرسمٌة الصادرة بتارٌخ
2000/11/16م
 )5توزٌع البضائع والخدمات داخل المملكة بما فً ذلك المصنفات المرئٌة والمسموعة.
 )6تورٌد المواد باستثناء تورٌد األطعمة التً ال تقوم بها المطاعم والمقاهً والكافٌترٌات
وذلك مع مراعاة أحكام البند ( )12من الفقرة (ب) من هذه المادة.
ب -الخدمات التالٌة-:
 )1الخدمات الهندسٌة وتشمل جمٌع فروع الهندسة وخدمات تخطٌط المدن وهندسة
المناظر.
 )2المقاوالت اإلنشائٌة بما فً ذلك خدمات التشٌٌد والخدمات الهندسٌة المتصلة بها.
 )3خدمات االختبار الفنً المتعلقة بفحص التربة والفحوص الكٌمٌائٌة ألغراض البناء
والتشٌٌد.
 )4صٌانة وسائط النقل على الطرق.
 )5صٌانة أجهزة اإلرسال والبث اإلذاعً والتلفزٌونً.
 )6التصوٌر بما فً ذلك النسخ المكتبً باستثناء خدمات التصوٌر السٌنمائً والتلفزٌونً.
 )7التشغٌل وتوفٌر العمال.
 )8السمسرة باستثناء السمسرة والوساطة المالٌة التً تقوم بها البنوك والشركات المالٌة
وشركات الخدمات المالٌة.
 )9الخدمات اإلعالنٌة بما فً ذلك وكاالت ومكاتب الدعاٌة واإلعالن.
 )10خدمات الوكالء والوسطاء التجارٌٌن ووسطاء التؤمٌن.
 )11الصرافة باستثناء ما ٌقدم منها من خالل البنوك والشركات المالٌة.
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 )12خدمات المطاعم والمقاهً والكافٌترٌات باستثناء ما ٌقدم فً الفنادق والنزل وعلى
ظهر السفن والقطارات.
 )13وكاالت السفر وإدارة الجوالت والرحالت السٌاحٌة.
ج-خدمات النقل التالٌة-:
-1خدمات النقل البحري والخدمات التابعة له وتشمل-:
 نقل الركاب والبضائع باستثناء النقل على السفن المملوكة لغٌر األردنٌٌن. المعاٌنة البحرٌة. خدمات وسطاء الشحن البحري. خدمات وكالء المالحة. تزوٌد السفن. الوساطة فً استئجار السفن وتؤجٌرها وشرائها وبٌعها. إدارة السفن.-2الخدمات التابعة للنقل الجوي وتشمل-:
 المناولة. المعاٌنة التعبئة والتفرٌغ. وكاالت نقل البضائع. وسطاء الشحن الجوي. خدمات المخازن والمستودعات.وٌستثنى من خدمات النقل الجوي ما ٌلً-:
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 ترمٌم محركات الطائرات. االستثمار فً األسواق الحرة فً المطارات. التدرٌب على الطٌران التشبٌهً. أنظمة الحجز بالكمبٌوتر.-3الخدمات التابعة للنقل على السكك الحدٌدٌة وتشمل-:
 مناولة البضائع. المعاٌنة. التعبئة والتفرٌغ. خدمات المخازن والمستودعات. خدمات وكاالت نقل البضائع. خدمات وسطاء الشحن.وٌستثنى من خدمات النقل على السكك الحدٌدٌة ما ٌلً-:
 نقل الركاب والبضائع. خدمات الدفع والجر. الخدمات الداعمة للنقل على السكك الحدٌدٌة كالمحطات.-4خدمات النقل على الطرق بما فٌها الخدمات التالٌة-:
 خدمات النقل السٌاحً المتخصص. الخدمات الداعمة للنقل على الطرق بما فً ذلك خدمات محطات الباصات والمواقفوخدمات تشغٌل األنفاق والجسور وطرق األوتوستراد.
 الخدمات التابعة للنقل على الطرق بما فً ذلك خدمات مناولة البضائع والمخازنوالمستودعات ووكاالت نقل البضائع والمعاٌنة والتعبئة والتفرٌغ وخدمات وسطاء الشحن.
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د -التخلٌص إذا كان مرتبطا ً بؤي من الخدمات التً تشملها أحكام الفقرة (ج) من هذه
المادة.

المادة ()4
للمستثمر غٌر األردنً أن ٌتملك ما ال ٌتجاوز ( )%49من رأسمال أي مشروع فً
القطاعات واألنشطة التالٌة-:
أ -خدمات النقل الجوي المنتظم وغٌر المنتظم للركاب والبضائع والبرٌد.
ب-خدمات تؤجٌر الطائرات مع طواقمها.

المادة ()5
تكون نسبة تملك غٌر األردنً أو مساهمته فً أي من القطاعات أو األنشطة غٌر
المذكورة أو المستثناه بمقتضى المادة ( )3والمادة ( )4من هذا النظام غٌر مقٌدة ما لم ٌرد
نص فً التشرٌعات ذات العالقة ٌضع قٌداً على ذلك التملك أو تلك المساهمة.

المادة ()6
ال ٌجوز لغٌر األردنً أن ٌتملك أٌا من المشارٌع أو األنشطة التالٌة أو ٌساهم فٌها بصورة
كلٌة أو جزئٌة-:
أ  -خدمات نقل الركاب والبضائع على الطرق بما فً ذلك الخدمات المتعلقة بسٌارات
األجرة والباصات والشاحنات.
ب -مقالع رمل البناء والدبش وحجر البناء والركام المستعملة ألغراض البناء.
ج -خدمات التحرٌات واألمن.
د  -النوادي الرٌاضٌة بما فٌها تنظٌم األحداث الرٌاضٌة ،باستثناء مراكز اللٌاقة والصحة
البدنٌة.
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ه -التخلٌص وذلك مع مراعاة الفقرة (د) من المادة ( )3من هذا النظام.

المادة ()7
مع مراعاة أحكام هذا النظام ،ال ٌجوز أن ٌقل مقدار استثمار غٌر األردنً عن خمسٌن
ألف دٌنار أردنً أو ما ٌعادلها وذلك باستثناء مساهمته فً الشركات المساهمة العامة.

المادة ()8
لمجلس الوزراء بتنسٌب من المجلس األعلى لتشجٌع االستثمار السماح ألي مستثمر غٌر
أردنً أن ٌتملك أو ٌساهم فً كل من المشارٌع التنموٌة الكبٌرة وذات األهمٌة الخاصة
وذلك بنسب أعلى مما هو مقرر فً هذا النظام وفقا ً لما ٌحددها المجلس فً قراره الذي
ٌصدره لهذه الغاٌة.

المادة ()9
ٌصدر الوزٌر التعلٌمات الالزمة لتنفٌذ أحكام هذا النظام.

المادة ()62
ٌلغى نظام تشجٌع استثمارات غٌر األردنٌٌن رقم ( )39لسنة  1997وما طرأ علٌه من
تعدٌل.
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نظام رقم ( )0لسنة  6996وتعديالته لعام 6997
نظام المناطق والقطاعات االستثمارية صادر بمقتضى المادة ( )4من قانون
تشجيع اإلستثمار رقم ( )66لسنة 6995

المادة ()6
ٌسمى هذا النظام (نظام المناطق والقطاعات االستثمارٌة لسنة  )1997وٌعمل به من
تارٌخ نشره فً الجرٌدة الرسمٌة)1( .

المادة ()0
ٌكون للكلمات التالٌة حٌثما وردت فً هذا النظام المعانً المخصصة لها أدناه ما لم تدل
القرٌنة على غٌر ذلك:
القانون :قانون تشجٌع اإلستثمار المعمول به.
اللجنة :لجنة تشجٌع االستثمار المإلفة بموجب أحكام القانون.

المادة ()3
أ -مع مراعاة الفقرتٌن (ج،د) من هذه المادةٌ ،تم تقسٌم المملكة لغاٌات تحدٌد المناطق
التنموٌة التً تتمتع باالعفاءات الضرٌبٌة وفقا ً للجدول المبٌن أدناه ،وٌعتمد لتحدٌد هذه
المناطق نظام التقسٌمات االدارٌة المعمول به.
ب -تصنف جمٌع مناطق المملكة فً الفئة –ج -وذلك فٌما ٌتعلق بقطاعات الزراعة والنقل
البحري والسكك الحدٌدٌة.
ج -تصنف منطقة شاطًء البحر المٌت بعمق – -5كم عن خط البحر فً الفئة –أ -وذلك
فٌما ٌتعلق بالفنادق.
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( )1نشر هذا النظام فً العدد رقم ( )4095من الجرٌدة الرسمٌة الصادر بتارٌخ
 ،1996/1/16وعُدل بنظام رقم ( )37لسنة  1997والمنشور فً العدد رقم ()4205
من الجرٌدة الرسمٌة الصادر بتارٌخ  ،1997/5/17كما عُدل بنظام رقم ( )60لسنة
 1997والمنشور فً العدد رقم ( )4241من الجرٌدة الرسمٌة الصادر بتارٌخ
.1997/11/16

المحافظة

العاصمة

اللواء

الصناعة

قصبة عمان أ
راس العين
أ
أ
ماركا
أ
القويسمة
الجامعة أ
أ
وادي السير
أ
قضاء مرج

الفنادق

أ
ب
ج
ج
أ
أ
ج

المستشفيات

أ
أ
ب
ج
أ
ب
ب

الزراعة و
النقل البحري
و السكك
الحديدية

مدن التسلية و
الترويج السياحي
و مراكز
المؤتمرات و
المعارض

ج
ج
ج
ج
ج
ج
ج

أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ

الحمام
قضاء عراق

أ

ب

ج

ج

أ

األمير
باقي األقضية
سحاب
الموقر
الجيزة
قضاء أم

أ
أ
ب
ب
ج

ب
ج
ج
ج
ج

ب
ج
ج
ج
ج

ج
ج
ج
ج
ج

أ
أ
أ
أ
أ

الرصاص

قضاء القنيطرة ج
قضاء ضبعة ج
ج
قضاء

ج
ج
ج

ج
ج
ج

ج
ج
ج

أ
أ
أ

العامرية

قضاء زميمة
ناعور
قضاء حسبان
اربد

قصبة اربد
جميع األلوية

ج
أ
ب
ب
ب

ج
ج
ج
ج
ج

ج
ج
ج
ب
ج
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ج
ج
ج
ج
ج

أ
أ
أ
أ
أ

على أن ال ٌقل تصنٌف الفندق عن ثالث نجوم فً المنطقة

(أ)*.


المحافظة

أ

الصناعة

الفنادق

المستشفيات

قصبة السمط

ب

ج

ج

دير عال

ج

ج

ج

ج

الشونة الجنوبية

ج

ج

ج

ج

أ

عين الباشا

أ

ج

ج

ج

أ

الكرك

جميع األلوية

ج

ج

ج

ج

أ

معان

وادي موسى

ج

أ

ج

ج

أ

باقي األلوية

ج

ج

ج

ج

أ

جميع األلوية

أ

ج

ج

ج

أ

قضاء األزرق

ب

ج

ج

ج

أ

قضاء بيرين

ب

ج

ج

ج

أ

قضاء الهاشمية

ب

ج

ج

ج

أ

قضاء الضميل

ج

ج

ج

ج

أ

ج

ج

ج

ج

أ

البمقاء

الزرقاء

اللواء

الزراعة و
النقل
البحري و
السكك
الحديدية
ج

مدن التسلية و
الترويج السياحي
و مراكز
المؤتمرات و
المعارض
أ

قضاء

قصر

الحالبات
المفرق

جميع األلوية

ج

ج

ج

ج

أ

الطفيمة

جميع األلوية

ج

ج

ج

ج

أ

مأدبا

قصبة مأدبا

ب

ج

ج

ج

أ

ذيبان

ج

ج

ج

ج

أ

جرش

جميع األلوية

ج

ج

ج

ج

أ

عجمون

عجمون

ج

ج

ج

ج

أ

العقبة

قصبة العقبة

ج

ج

ج

ج

أ

القويرة

ج

ج

ج

ج

أ
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د -تستثنى مناطق المحمٌات والحفاظ البٌئً القائمة أو التً ستقام من أحكام الفقرة -أ -من
هذه المادة.
رُ -تصنف مدن التسلٌة والتروٌح السٌاحً ومراكز المإتمرات والمعارض فً الفئة -أ-

المادة ()4
أ .تعنً الصناعات لغاٌات هذا النظام جمٌع قطاعات الصناعة وفروعها بما فً ذلك
إجراء تغٌٌر جزئً أو كلً على المادة النتاج منتج ٌختلف بالوصف والشكل والخصائص
والتركٌب وبحٌث تجري هذه األعمال بشكل مستمر داخل منشؤة خاصة بها.
ب .تعنً الزراعة لغاٌات هذا النظام جمٌع قطاعات الزراعة والثروة الحٌوانٌة.
ج .تشمل عبارة الفنادق لغاٌات هذا النظام القرى والمدن والمنتجعات السٌاحٌة وٌشترط
لحصول الفندق على اإلعفاءات المنصوص علٌها فً القانون أن ال ٌقل تصنٌف المشروع
عن ثالث نجوم فً المنطقة-أ.-
د .تشمل عبارة مدن التسلٌة والتروٌح السٌاحً أي مرفق أو منشؤة سٌاحٌة تعنى بتقدٌم
الخدمات المتخصصة بالتسلٌة والترفٌه والتروٌح والثقافة مجتمعة وتفتح أبوابها للسٌاحة
الداخلٌة والوافدة وتضم مرافقها البهو والمطاعم المتنوعة والصاالت المختلفة المتعددة
األغراض على أن ال ٌقل مستوى تلك المدن ومرافقها عن مستوى ومواصفات الفندق من
فئة ( )4نجوم.
ه .تشمل عبارة مراكز المإتمرات والمعارض أي منشؤة أو تجمع ٌعنى بسٌاحة المإتمرات
والمعارض المحلٌة واإلقلٌمٌة والدولٌة المتخصصة بالنشاطات والفعالٌات االقتصادٌة
واإلعالمٌة والثقافٌة وتضم الصاالت المتعددة األغراض والمسارح وغرف الصحافة
واإلعالم والترجمة والسكرتارٌة باإلضافة إلى مرافق الخدمات المساندة كخدمات الطعام
والشراب والخدمات الفنٌة لالتصاالت وغٌرها من المرافق المعتمدة فً مثل هذه المراكز
والمعارض.

المادة ()5
للوزٌر بنا ًء على تنسٌب اللجنة إصدار التعلٌمات الالزمة لتنفٌذ هذا النظام.
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http://www.jordaninvestment.com/Portals/0/pdf_downloads/lab
or_law_no_8_2003_ar.pdf

http://www.jordaninvestment.com/default.aspx
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