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 1995لسنة ) 16(قانون رقم 
 2000وتعديالته لعام 

  قانون تشجيع االستثمار
 

ويعمـل بـه    ) 1995قانون تشجيع االستثمار لسـنة        ( يسمى هذا القانون    
 ).1(اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 

 )1(المادة 

  

ي يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هـذا القـانون المعـان            
 -:المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك

 )2(المادة 
 

  • .المجلس األعلى لتشجيع االستثمار المؤلف بموجب هذا القانون :المجلس 

  • .مؤسسة تشجيع االستثمار المنشأة بموجب هذا القانون :المؤسسة

  • .مجلس إدارة المؤسسة: مجلس اإلدارة

  • .ارةوزير الصناعة والتج :الوزيـر

  • .لجنة تشجيع االستثمار المؤلفة بموجب هذا القانون :اللجنـة 

  • .المدير العام للمؤسسة :المدير العام

 واألنظمـة أي نشاط اقتصادي تنطبق عليه أحكام هذا القـانون           : المشروع
 .والتعليمات الصادرة بمقتضاه

•  

لوازم والعـدد  اآلالت واألجهزة والمعدات واآلليات وال : الثابتة الموجودات
وشات ولوازم  المخصصة السـتخدامها حصراً في المشروع وأثـاث ومفر      

  .الفنادق والمستشفيات

•  

رسوم االسـتيراد والرسوم الجمركية والرسوم األخرى المقـررة   :الرسوم 
بموجب التشريعات السـارية المفعول على أصـناف الموجـودات الثابتـة           

 .باستثناء الرسوم البلدية

•  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) 13( وُعدل بالقانون رقم 16/10/1995من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ ) 4075(نشر هذا القانون في العدد رقم  )1(

  .2000/ 4  /2 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ ) 4423( والمنشور في العدد رقم 2000لسنة 
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ئب المقررة بموجب القوانين الســارية المفعـول علـى   الضرا :الضرائب 
 .أصناف الموجودات الثابتة باستثناء الضرائب البلدية

•

الشخص الطبيعي أو االعتباري الذي يستثمر في المملكـة وفـق    :المستثمر 
 .هذا القانون أحكام

•

 .القدرة التصميمية أو االستيعابية للمشروع :الطاقة اإلنتاجية 
 

•

ي مشروع باإلعفاءات والتسهيالت المنصوص عليها في هـذا         يتمتع أ 
 :القانون إذا كان في أحد القطاعات التالية أو فروعها

 )3(المادة  -أ

  الصناعة   .1

بدون اإلجحـاف بأيـة امتيـازات وردت فـي          (قطاع الزراعة   .  2
 )أخرى قوانين 

 

  الفنادق   .3

  المستشفيات . 4

   الحديديةالنقل البحري والسكك . 5

 ضافته بناء على إأي قطاع آخر أو فروعه يقرر مجلس الوزراء .  6
 )2( )1(تنسيب المجلس      

 

لمجلس الوزراء بناًء على تنسيب الوزير وتوصية اللجنـة مـنح أي            
مشروع ينشأ ضمن القطاعات المنصوص عليها فـي هـذا القـانون            

و مزايا أخرى وفقاً    وللسنوات التي يراها مناسبة حوافز أو ضمانات أ       
لطبيعة نشاطه وموقعه الجغرافي ومدى مساهمته في زيادة الصادرات         

الوطنية واستغالل الموارد الطبيعية المحليـة      وتشغيل األيدي العاملة    
ودفع عجلة التنمية االقتصادية، وذلك في حاالت خاصة والعتبـارات        

 .يقررها مجلس الوزراء وتقتضيها المصلحة الوطنية

  -ب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -:لتالية الفرعية ا، إضافة القطاعات28/10/1997قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ )  1(
 مدن التسلية والترويح السياحي. 1
  مراكز المؤتمرات والمعارض. 2
 -:القطاع التالي، إضافة ،28/5/2002قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ )  2(
 "خدمات نقل وتوزيع واستخراج المياه والغاز والمشتقات النفطية بخطوط األنابيب " 
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 ألغراض هذا القانون، تحدد المناطق التي تتمتع باإلعفاءات الضريبية          -أ

حسب درجة التطور االقتصادي لكـل      ) أ،ب،ج(بثالث مناطق تنموية    
اعات المبينة في المادة الثالثـة مـن هـذا       منها في كل قطاع من القط     

 .القانون وذلك بموجب نظام يصدر لهذه الغاية

 )4(المادة 

) أ(الواردة في الفقرة    االستثمارية   تعرف فروع القطاعات والنشاطات      -ب
من هذه المادة والشروط المطلوبة لتأهيلها في كل منطقة من المناطق           

لالستفادة من المزايا الواردة في     التنموية المحددة بموجب هذا القانون      
 .نون بموجب نظام يصدر لهذه الغايةهذا القا

 

 

تعني عبارة رأس المال األجنبي المستثمر ألغـراض هـذا القـانون مـا            
يستثمره غير األردني من أموال نقدية أو عينية أو حقوق لها قيمة ماليـة              

 -:في المملكة، بما في ذلك ما يلي

 )5( المادة

لبنـوك والشـركات الماليـة      حول إلى المملكة عن طريـق ا      النقد الم  - أ
 .المستثمر لغايات هذا القانونالمرخصة 

 

  .الموجودات العينية المستوردة مدفوعة التكاليف من خارج المملكة -ب

 الناجمة عن استثمار رأس مال أجنبي       واالحتياطياتاألرباح والعوائد    -ج
مشروع أو إذا استثمرت فـي      المشروع إذا تم زيادة رأسمال هذا ال       في

 .منصوص عليه في هذا القانون  مشروع

 

 الحقوق المعنوية كالتراخيص وبراءات االختراع والعالمات واألسـماء         -د
 .التجارية المسجلة في المملكة

 

  

تعفى الموجودات الثابتة للمشروع من الرسوم والضرائب على أن يـتم            -أ
وات من تاريخ صدور قرار اللجنة      إدخالها إلى المملكة خالل ثالث سن     

بالموافقة على قوائم الموجودات الثابتة للمشروع، وللجنة تمديـد هـذه            
 . المدة إذا تبين لها أن طبيعة المشروع وحجم العمل فيه يقتضيان ذلك

 )6(المادة 
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تُعفى قطع الغيار المستوردة للمشروع من الرسوم والضرائب على أن           -ب
من قيمة الموجودات الثابتة التـي      % 15قطع على   ال تزيد قيمة هذه ال    

تلزمها هذه القطع على أن يتم إدخالها إلى المملكة أو اسـتعمالها فـي              
المشروع خالل عشر سنوات من تاريخ بدء اإلنتاج أو العمـل وذلـك             

 .بقرار من اللجنة بالموافقة على قوائم قطع الغيار وكمياتها

 

  الالزمة لتوسيع المشروع أو تطويره أو       تعفي اللجنة الموجودات الثابتة    -ج
تحديثه من الرسوم والضرائب إذا ما أدى ذلك إلى زيادة ال تقل عـن              

 .من الطاقة اإلنتاجية للمشروع% 25

 

 تعفي اللجنة من الرسوم والضرائب الزيادة التي تطـرأ علـى قيمـة              -د
ناتجة الموجودات الثابتة المستوردة لحساب المشروع إذا كانت الزيادة         

عن ارتفاع أسعار تلك الموجودات في بلد المنشأ أو عن ارتفاع أجـور             
 .شحنها أو تغير في سعر التحويل

 

  
 أو فروعها المعرفة وفق المـادة        يعفى المشروع في أي من القطاعات      -أ

من هذا القانون لمدة عشر سنوات وذلك اعتباراً من تـاريخ بـدء             ) 3(
بقـرار  نتاج الفعلي للمشاريع الصناعية     العمل لمشاريع الخدمات أو اإل    

 من كل من ضـريبتي الـدخل والخـدمات          من اللجنة وبالنسب المبينة   
 -:االجتماعية وذلك حسب  المنطقة التنموية التي يقع فيها كما يلي

 )7(المادة 

 ).أ(إذا كان المشروع في المنطقة التنموية من الفئة % 25
 ).ب(موية من الفئة إذا كان المشروع في المنطقة التن% 50
 ).ج(إذا كان المشروع في المنطقة التنموية من الفئة % 75

 

تمنح اللجنة إعفاًء إضافياً إذا جرى توسيع المشـروع أو تطـويره أو    -ب
تحديثه وأدى إلى زيادة طاقته اإلنتاجية بواقع سنة واحدة لكل زيادة في            

ء اإلضـافية   شريطة أن ال تزيد مدة اإلعفـا      % 25اإلنتاج ال تقل عن     
 . أربع سنواتلىبموجب هذه الفقرة ع
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تمنح مشاريع الفنادق والمستشفيات إعفاءات إضافية من الرسوم والضرائب         
لمشترياتها من األثاث والمفروشات واللوازم لغايات التحديث والتجديد مـرة          
كل سبع سنوات على األقل على أن يتم إدخالها إلى المملكة أو استعمالها في              

روع خالل أربع سنوات من تاريخ صدور قرار اللجنة بالموافقة علـى            المش
 .قوائم المشتريات وكمياتها

 )8(المادة 

  
إذا نقل المشروع خالل مدة اإلعفاء الممنوحة من منطقة تنموية إلى منطقـة             
تنموية أخرى، فيعامل المشروع لغايات اإلعفاء خالل باقي المـدة معاملـة            

 .المنقول إليها على أن يعلم المؤسسة بذلكمشاريع منطقة التنمية 

 )9(المادة 

  
من هذا القانون، يتمتع باإلعفاءات     ) 7(باستثناء اإلعفاءات الواردة في المادة      

والمزايا الواردة في هذا القانون أي مشروع قائم سواء جرت الموافقة على            
انون تشجيع  اعتباره مشروعاً اقتصاديا أو اقتصادياً مصدقاً بمقتضى أحكام ق        

 والتعديالت التي طرأت عليه أو القـوانين        1987لسنة  ) 11(االستثمار رقم   
هذه القوانين شريطة أن يلبـي      من  له وأي مشروع لم يستفد من أي         السابقة

المشروع متطلبات النظام الذي يصدر لهذه الغاية ويوفـق أوضـاعه وفقـاً     
 .ألحكامه

 

 )10(المادة 

برئاسة رئيس "  األعلى لتشجيع االستثمارالمجلس"يؤلف مجلس يسمى  -أ
  -:الوزراء وعضوية كل من

       نائبا للرئيس        وزير الصناعة والتجارة           
 عضواً           وزير الماليــــــة             

 عضواً       وزير التخطيـــــط                 
 عضواً       وزير الســـــياحة                  

        عضواً       وزير النقـــــــل          

 )11(المادة 
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  عضواً              محافظ البنك المركــزي              

 مقرراً/ عضواً             المدير العـــــــام                
 عضواً               رئيس اتحاد الغرف التجارية األردنية    

 عضواً               ة صناعة عمان               رئيس غرف
 ذوي ثالثة أشخاص من القطاع الخاص من

  الكفاءة والخبرة يعينهم رئيس المجلس بتنسيب 
   أعضاء            قابلتين للتجديد       من الوزير لمدة سنتين

 

 
 

 يعقد المجلس اجتماعاته كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسـه            -ب
أو نائبه في حالة غيابه، ويكون اجتماعه قانونياً إذا حضره ثلثا أعضائه            
على أن يكون الرئيس أو نائبه في حالة غيابـه مـن بيـنهم ويصـدر        
المجلس قراراته باإلجماع أو بأكثرية أصوات الحاضرين، وعند تساوي         

 .األصوات يرجح الجانب الذي أيده رئيس الجلسة

 

  

لبيئة المالئمة لالستثمار بما يؤدي إلى تحقيق أهـداف         يتولى المجلس تهيئة ا   
 :التنمية الشاملة، وله في سبيل ذلك ما يلي

 

 )12(المادة 

 إقرار االستراتيجية الوطنية الخاصة باالستثمار بمـا فـي ذلـك تنميـة             . أ
 .القطاعات اإلنتاجية وتطويرها ومتابعة تنفيذها

 

  .إقرار السياسات االستثمارية. ب

  .ية لالستثمار ومتابعة تنفيذهاجقرار السياسة الترويإ. ج

  .النظر في األنظمة الخاصة باالستثمار. د
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مؤسسـة تشـجيع    (يؤسس بموجب أحكام هذا القانون مؤسسـة تسـمى          . أ
تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقالل مالي وإداري ولها بهذه         ) االستثمار

ة ومن ذلـك التعاقـد وتملـك        الصفة أن تقوم بجميع التصرفات القانوني     
األموال المنقولة وغير المنقولة واالقتـراض والبيـع والـرهن وقبـول            
التبرعات والهبات، ويمثلها في األمور القانونية واإلجراءات القضـائية         
 المتعلقة بأعمالها أو الناشئة عنها المحامي العـام المـدني أو أي محـام             

 .مسجل في المملكة تعتمده المؤسسة

 )13(المادة 

يكون للمؤسسة مدير عام يعين بقرار من مجلس الوزراء بنـاء علـى             . ب
 .القرار باإلرادة الملكية الساميةتنسيب الوزير على أن يقترن 

 

 يكون مركز المؤسسة الرئيسي في مدينة عمان ويجوز لها إنشاء فروع   .ج
 .في أي مكان في المملكة أو خارجها

 

ة من خالل العمل على     ـستثمار في المملك  دف المؤسسة إلى تشجيع اال    ـته
 -:ما يلي 

 )14(المادة 

 تعزيز الثقة في البيئة االستثمارية والتعرف على الفـرص االسـتثمارية           . أ
 .وتحفيز االستثمار فيها والترويج لها

 

تبسيط إجراءات التسجيل والترخيص للمشاريع االسـتثمارية ومتابعـة         . ب
 ولوية لها في اإلنجـاز لـدى الجهـات     ء األ المشاريع القائمة منها وإعطا   

 .الرسمية

 

إنشاء نافذة استثمارية في المؤسسة تتولى ترخيص مشاريع االستثمار . ج
والحصول على الموافقات من الجهات األخرى وفق التشريعات المعمول 
بها ويحق للوزير إصدار قرار ترخيص المشروع إذا لم تصدر 

رارها المعلل حول هذا الترخيص خالل الوزارات أو المؤسسات العامة ق
من قبل  يص المقدم إليهاثالثين يوماً من تاريخ تقديم طلب الترخ

 .المستثمر

 

 تقديم المشورة وتوفير المعلومات والبيانات للمستثمرين وإصدار األدلـة         . د
 .الخاصة بذلك
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وضع برامج لترويج االستثمار فـي المملكـة لجـذب المسـتثمرين      .ـه
 .اتنفيذهو
 

 

يكون للمؤسسة موازنة سنوية مستقلة وتتكون مواردها المالية من المصادر          
 -:التالية

 )15(المادة 

  .المبالغ التي تخصصها لها الحكومة . أ

  . تقدمها والعوائد التي تتأتى لهابدل الخدمات التي. ب

القروض المحلية أو الخارجية على أن تؤخذ موافقة مجلـس الـوزراء            . ج
 .لقروض الخارجيةعلى ا

 

  .هاموالأريــع  . د

  الهبات واإلعانات والمنح والوصايا وأي موارد أخرى تقدم للمؤسسة .هـ
 .بموافقة المجلس     

 

   
تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اليوم األول من شهر كانون الثاني مـن              . أ

ول من السنة   كانون األ السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثالثين من شهر         
 .نفسها

 )16(المادة 

تنظم المؤسسة خالل األشهر األربعة التالية النتهاء سنتها المالية تقريراً          . ب
شامالً عن نشاطاتها مرفقاً به حساباتها الختامية مصـدقة مـن مـدققي             

 . ترفعه إلى مجلس اإلدارة القرارهالحسابات

 

ادئ واصول المحاسـبة    ا مب تتبع المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجالته     . ج
 .التجارية

 

 

يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة برئاسة الوزير ويشكل بقـرار مـن            . أ
المجلس األعلى بالعدد الذي يختاره من أعضائه بما ال يزيد علـى سـبعة              

جلـس مـن بـين    أعضاء على أن يكون المدير العام من بينهم ويختار الم         
 .أعضائه نائباً للرئيس

 )17(المادة 
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يجتمع مجلس اإلدارة كلما دعت الحاجة إلى ذلك بنـاء علـى دعـوة              . ب
الرئيس ويكون االجتماع قانونياً إذا حضره أغلبية األعضـاء علـى أن            
يكون الرئيس أو نائبه في حالة غيابه منهم ويتخذ قراراته باإلجمـاع أو             
بأكثرية أصوات الحاضرين وعند تساوي األصوات يرجح الجانب الـذي     

 .الجلسةأيده رئيس 

 

لرئيس مجلس اإلدارة أن يدعو أياً مـن أهـل الخبـرة واالختصـاص              . ج
لحضور اجتماعات مجلس اإلدارة وتقـديم المشـورة فـي الموضـوع            

 .المعروض عليه دون أن يكون له الحق في التصويت

 

تحدد مكافآت وأتعاب أعضاء مجلس اإلدارة بقرار من المجلس وتصرف          . د
 .تي حضرها العضوعلى أساس عدد الجلسات ال

 

يعين رئيس مجلس اإلدارة أمين سـر لمجلـس اإلدارة مـن مـوظفي               هـ
 األعمال  المؤسسة بناًء على تنسيب المدير العام، يتولى مسؤولية تنظيم        

توقيعها من رئـيس الجلسـة     وتدوين قراراته و   اإلدارية لمجلس اإلدارة  
 .واألعضاء

 

   

المنصوص عليها في هذا القانون     يتولى مجلس اإلدارة المهام والصالحيات      
 -:بما في ذلك ما يلي 

 )18(المادة 

  .لى شؤون إدارة المؤسسة ومتابعتهااإلشراف ع. أ
اقتراح السياسات االستثمارية للمملكة وتحديد أولوياتها ووضع البرامج والخطط         .ب

 .عنها ورفعها إلى المجلس القرارهاالمنبثقة 

 

  .رير مدققي الحسابات والحسابات الختاميةإقرار موازنة المؤسسة وتق. ج
  .إقرار التعليمات المالية واإلدارية الخاصة بالمؤسسة. د
  .تحديد بدل الخدمات التي تقدمها المؤسسة. ـه
  .تعيين مدقق حسابات قانوني للمؤسسة وتحديد أتعابه. و
  .في أي مكان في المملكة أو خارجهاإنشاء فروع للمؤسسة . ز

ى رئيس مجلس اإلدارة تمثيل المؤسسة في جميع صالتها مع الغير وله            يتول
 . ن يفوض المدير العام بذلكأ

 )19(المادة 
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 )20(المادة  -:يمارس المدير العام المهام والصالحيات التالية 
كام تطبيق السياسة العامة للمؤسسة وتنفيذ القرارات التي تصدر وفقاً ألح         . أ

 .نفيذهاهذا القانون ومتابعة ت

 

 الفنيـة   إدارة أعمال المؤسسة واإلشراف علـى موظفيهـا وشـؤونها         . ب
 .واإلدارية والمالية

 

وضع البرامج التي من شأنها تحقيق أهداف المؤسسة ومهامها وتقـديم           . ج
 .مجلس اإلدارة والعمل على تطويرهاالتوصيات بشأنها ل

 

ظمـة  ه بمقتضى األن  أية مهام أخرى يحددها له مجلس اإلدارة أو تناط ب         . د
 .التي تصدر بموجب هذا القانون

 

   

برئاسة المدير العام وعضوية    " لجنة تشجيع االستثمار  "تؤلف لجنة تسمى    . أ
 -:كل من 

 )21(المادة 

  .المدير العام لدائرة ضريبة الدخل -1

  . المدير العام لدائرة الجمارك-2

  .وزيرة الصناعة والتجارة يعينه ال ممثل عن وزار-3

  . القطاع الخاص يعينه رئيس المجلس ممثل عن-4

  .وفي حالة غياب الرئيس يتولى مدير عام دائرة الجمارك رئاسة اللجنة. ب

تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس ويكون االجتماع قانونيـاً إذا حضـره            . ج
اراتهـا بأغلبيـة    أربعة من أعضائها بمن فيهم الرئيس وتصدر اللجنة قر        

 .من أعضائهاثالثة 

 

للمدير العام أن يدعو شخصاً أو أكثر من الجهات ذات العالقة في القطاع             . د
المعني لحضور اجتماعات اللجنة وتقـديم المشـورة فـي الموضـوع            

 .عليها دون أن يكون له حق التصويتالمعروض 

 

 اللجنـة   يعين المدير العام أحد موظفي المؤسسة للقيام بأعمال مقرر        .  هـ
 .اراتها ومتابعتهالحفظ قر
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تتولى اللجنة المهام والصالحيات المنصوص عليها في هذا القانون بما فـي            
 - :يلي  ماذلك

 )22(المادة 

النظر في الطلبات التي يتقدم بها المستثمرون واتخاذ القـرارات بشـأنها            . أ
الة عدم الموافقـة    خالل مدة ثالثين يوماً من تاريخ ورود الطلب وفي ح         

 .ب ذلكبيان أسبا

 

  .ص عليها في هذا القانونالموافقة على اإلعفاءات اإلضافية المنصو. ب

النظر في االعتراضات التي يتقدم بها المستثمرون على قراراتها ويكون          . ج
ل ثالثين  قرارها برد االعتراض قابالً لالستئناف لدى مجلس اإلدارة خال        

 .يوماً من تاريخ التبليغ

 

 
ات الثابتة المعفاة كلها أو بعضها قد بيعت خالفاً ألحكام          إذا تبين أن الموجود   

هذا القانون أو استعملت في غير المشروع أو استخدمت في غير األغراض            
المصرح بها فيستحق على المشـروع الضـرائب والرسـوم والغرامـات            

 .المتحققة عليها وفق أحكام القوانين واألنظمة النافذة

 
 )23(المادة 

  
 )24(المادة  -: ورد في أي قانون آخر مع مراعاة ما

للمستثمر غير األردني أن يستثمر في المملكة بالتملك أو بالمشـاركة أو            . أ
بالمساهمة وفق أحكام نظام يصدر مبيناً قطاعات المشاريع أو فروعهـا           
والنسبة التي يحق للمستثمر غير األردني المشـاركة فـي حـدودها أو             

س المال األجنبي الذي يقدمـه      ألدنى من رأ  المساهمة في كل منها والحد ا     
 .فيها

 

أعاله يعامل المستثمر غير األردني في      ) أ(مع مراعاة ما ورد في الفقرة       .ب
 .القانون معاملة المستثمر األردنيأي مشروع تسري عليه أحكام هذا 

 

باألسـلوب الـذي يـراه      وللمستثمر مطلق الحق فـي إدارة مشـروعه         .ج
لجهـات المختصـة    وباألشخاص الذين يختارهم لهـذه اإلدارة وتقـدم ا        

 .التسهيالت الالزمة
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 ال يجوز نزع ملكية أي مشروع أو إخضاعه ألي إجراءات تؤدي إلى ذلك             
إال باستمالكه لمقتضيات المصلحة العامة شريطة دفـع التعـويض العـادل        

 هذه الحالة بعملة قابلة      غير األردني في   للمستثمر، ويدفع التعويض للمستثمر   
 .للتحويل

 )25(المادة 

  
 )26(المادة  -:على المستثمر القيام بما يلي 

إعالم المؤسسة خطياً فور االنتهاء مـن تركيـب الموجـودات الثابتـة             . أ
 .نتاج الفعليوتجهيزها لغايات المشروع وتاريخ بدء العمل أو اإل

 

  .ققها محاسب قانوني مجاز في المملكةمسك حسابات منتظمة يد. ب

 فيه مسك سجل للموجودات الثابتة التي دخلت فعالً في المشروع تدرج. ج
 .جميع التفاصيل المتعلقة بها

 
 

تقديم أي معلومات أو بيانـات أو وثـائق تطلبهـا المؤسسـة وتتعلـق               . د
بالموجودات الثابتة للمشروع والسماح ألي موظف مخول من المؤسسـة          

 . يدخل المشروع لمطابقة البيانات والمعلومات على الواقعأن

 

   
لـه فيسـتمر تمتـع       إذا انتقلت ملكية المشروع خالل مدة اإلعفاء الممنوحة       

المشروع باإلعفاءات والتسهيالت والضمانات التي منحت له حتى آخر تلك          
المدة على أن يواصل المستثمر الجديد العمل في المشـروع ويحـل محـل              

لمترتبة بموجـب أحكـام هـذا       تثمر السابق في الحقوق وااللتزامات ا     المس
 .القانون

 )27(المادة 

   
للمستثمر بموافقة اللجنة بيع الموجودات الثابتة المعفاة أو التنـازل عنهـا        . أ

إلى مستثمر آخر مستفيد من أحكام هذا القانون، على أن يسـتعملها فـي              
لجنة بيع الموجودات الثابتة المعفاة     ويجوز للمستثمر بعد إشعار ال    . مشروعه

ـ              ع ألي شخص أو مشروع آخر غير مشمول بأحكام هذا القانون بعـد دف
 .الرسوم والضرائب المستحقة عنها

 )28(المادة 

  .تصدير الموجودات الثابتة المعفاةللمستثمر بموافقة اللجنة إعادة . ب
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ة أو المؤسسة الجديدة    إذا اندمجت شركتان أو مؤسستان أو أكثر تكون الشرك        
الناتجة عن الدمج ملزمة بتنظيم حسابات مستقلة لكل مشروع مستفيد لـديها            
قبل الدمج من تطبيق اإلعفاءات والتسهيالت المنصوص عليهـا فـي هـذا             

 .انون خالل المدة الباقية لإلعفاءالق

 )29(المادة 

   
أدخلـه إلـى    يحق للمستثمر غير األردني اخراج رأس المال األجنبي الذي          

المملكة لالستثمار فيها وفق أحكام هذا القانون أو أي تشريع سابق عليه وما             
جناه في استثماره من عوائد وأرباح وحصيلة تصـفية اسـتثماره أو بيـع              

 . دون تأخير وبعملة قابلة للتحويلمشروعه أو حصته أو أسهمه

 )30(المادة 

   
ن فـي أي مشـروع أن يحولـوا         للعاملين الفنيين واإلداريين غير األردنيي    

 . وفقاً للتشريعات المعمول بها.لكةرواتبهم وتعويضاتهم إلى خارج المم
 )31(المادة 

   
تراعى أحكام اتفاقية استثمار األموال العربية وانتقالها بين الدول العربية          . أ

وجميع االتفاقيات المعقودة مع الدول العربية وأي تعديالت تطـرأ عليهـا            
 .مستثمر بمقتضى أحكام هذا القانونالمال العربي العلى رأس 

 )32(المادة 

للمستثمـر الذي تضمن دولته أو مؤسسة رسمية تابعة لها استثماره أن           . ب
يحيل ما يتعلق باستثماره من التعويضات والعوائد التي تترتب له إلى تلك            

 .ة بحيث تحل محلهالدولة أو المؤسس
 

 

 المستثمر لرأس مـال أجنبـي والمؤسسـات         تسوى نزاعات االستثمار بين   
الحكومية األردنية ودياً بين طرفي النزاع، وإذا لم تتم تسوية النـزاع مـن              
خالل ذلك خالل مدة ال تزيد على ستة أشهر فألي من الطرفين اللجوء إلى              

" المركز الدولي لتسوية نزاعـات االسـتثمار      "القضاء أو إحالة النزاع على      
فيق أو بالتحكيم وفق اتفاق تسوية نزاعات االستثمار بين         لتسوية النزاع بالتو  

 .الدول ومواطني دول أخرى الموقعة من المملكة

 )33(المادة 
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يجوز إجراء الرهن العيني لآلالت والمعدات من الموجـودات الثابتـة ألي            
مشروع، وذلك لتمكينه من الحصول على تسهيالت ائتمانية بضـمانة تلـك            

 وتحقيقاً للغايات المقصودة من هذه المادة تنظم المؤسسـة          اآلالت والمعدات، 
سجالً صناعياً تسجل فيه هذه اآلالت والمعدات لدى كـل مشـروع وفقـاً              

ذه التعليمات في   للتعليمات التي يصدرها مجلس اإلدارة لهذه الغاية وتنشر ه        
 .الجريدة الرسمية

 )34(المادة 

   
تضى أحكـام قـانون تشـجيع       يستمر أي مشروع جرت الموافقة عليه بمق      

 والتعديالت التي طرأت عليه باالسـتفادة       1987لسنة  ) 11(االستثمار رقم   
من جميع اإلعفاءات التي منحت له بموجب ذلك القانون حتى آخـر مـدة              

 .اإلعفاء وبشروطه

 )35(المادة 

  
تتمتع المؤسسة باإلعفاءات والتسهيالت التي تتمتع بها الوزارات والـدوائر          

 . ميةالحكو
 )36(المادة 

  
لمجلس الوزراء إصدار األنظمة الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بمـا فـي             

 .ة واللوازم والموظفين في المؤسسةذلك األنظمة الخاصة بالشؤون المالي
 )37(المادة 

   
 )38(المادة  -:يلغى كل من 

ألنظمـة  عديالتـه وا   وت 1987لسـنة   ) 11(قانون تشجيع االستثمار رقم     . أ
 .الصادرة بموجبه

 

ـ ) 27(قانون تنظيم االستثمارات العربية واألجنبيـة رقـم         .ب  1992نة  لس
 .واألنظمة الصادرة بموجبه

 

   
 )39(المادة  .مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانونرئيس الوزراء والوزراء 
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 2000لسنة ) 54(نظام رقم 
 نظام تنظيم استثمارات غير األردنيين

 من) 24(قتضى أحكام المادة صادر بم
 1995 لسنة االستثمارقانون تشجيع 

 
 

ويعمل ) 2000تثمارات غير األردنيين لسنة     نظام تنظيم اس  (يسمى هذا النظام    
 . )1(به بعد ثالثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

 )1(المادة 

  
 من هذا النظام    )4(والمادة  ) 3(في غير الحاالت المنصوص عليها في المادة        

ات المتعلقتين بتحديد نسبة تملك أو مساهمة المستثمر غير األردني في القطاع          
، للمستثمر غير األردني أن يتملك أي مشروع        واألنشطة المبينة في كل منهما    

 .بكامله أو أي جزء منه أو يساهم فيه بأي نسبة كانت

 )2(المادة 

  
مـن رأسـمال أي     %) 50(تجـاوز   للمستثمر غير األردني أن يتملك ما ال ي       
 -:مشروع في األنشطة والقطاعات التالية 

 )3(المادة 

  -: األنشطة التجارية التالية -أ 

شراء البضائع وغيرها من المنقوالت الماديـة بقصـد تأجيرهـا أو            )  1
استئجارها ألجل تأجيرها ثانية بما في ذلك اآلالت والمعدات ووسائط          

دون ( والسيارات السـياحية والطـائرات       رىالنقل ومعدات النقل األخ   
 والسفن وذلك باستثناء التأجير التمويلي الذي تقوم بـه البنـوك          ) طاقم

 .والشركات المالية وشركات التأمين

  

   .ن المنقوالت المادية لبيعها بربحشراء البضائع وغيرها م)  2
   .)التجزئة والجملة(جارة العروض ت)  3
   .للمملكة دير باستثناء االستيراد حتى المنافذ الحدوديةاالستيراد والتص)  4

  
 

 م16/11/2000 الصادرة بتاريخ الرسميةمن الجريدة ) 4465(نشر هذا النظام في العدد ) 1(
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 توزيع البضائع والخدمات داخل المملكة بما فـي ذلـك المصـنفات           )  5   
 .المرئية والمسموعة

 

توريد المواد باستثناء توريد األطعمة التي ال تقوم بهـا المطـاعم            )  6
ـ        مـن  ) 12(د  والمقاهي والكافيتريات وذلك مع مراعاة أحكام البن

 .هذه المادة من )ب(الفقرة 

  

  -:الخدمات التالية  -ب
الخدمات الهندسية وتشمل جميع فروع الهندسة وخدمات تخطيط المدن         ) 1

 .وهندسة المناظر
  

المقاوالت اإلنشائية بما في ذلك خدمات التشييد والخـدمات الهندسـية           ) 2
 .المتصلة بها

  

 لقة بفحص التربة والفحـوص الكيميائيـةخدمات االختبار الفني المتع) 3
 .ألغراض البنـاء والتشييد

  

   .صيانة وسائط النقل على الطرق) 4
   .صيانة أجهزة اإلرسال والبث اإلذاعي والتلفزيوني) 5
ت التصـوير   التصوير بما في ذلك النسخ المكتبـي باسـتثناء خـدما          ) 6

 .السينمائي والتلفزيوني
  

   .العمالالتشغيل وتوفير ) 7
السمسرة باستثناء السمسرة والوساطة المالية التي تقوم بهـا البنـوك           ) 8

 .الماليـة وشركات الخدمات الماليةوالشركـات 
  

   .الخدمات اإلعالنية بما في ذلك وكاالت ومكاتب الدعاية واإلعالن) 9
   .خدمات الوكالء والوسطاء التجاريين ووسطاء التأمين) 10
   .ة باستثناء ما يقدم منها من خالل البنوك والشركات الماليةالصراف) 11
خدمات المطاعم والمقاهي والكافيتريات باستثناء ما يقدم في الفنـادق          ) 12

 .النـزل وعلى ظهر السفن والقطاراتو
  

   .وكاالت السفر وإدارة الجوالت والرحالت السياحية) 13
  -:خدمات النقل التالية -ج
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   -:لنقل البحري والخدمات التابعة له وتشمل  خدمات ا-1
نقل الركاب والبضائع باستثناء النقل على السفن المملوكـة لغيـر            -

 .األردنيين

  

   .المعاينة البحرية -

   .خدمات وسطاء الشحن البحري -

   .مات وكالء المالحةخد -

   .تزويد السفن -

   .ائها وبيعهار السفن وتأجيرها وشرالوساطة في استئجا -

   .إدارة السفن -

   -: الخدمات التابعة للنقل الجوي وتشمل -2
   .المناولة -

   .المعاينة -

   .التعبئة والتفريغ -

   .وكاالت نقل البضائع -

   .وسطاء الشحن الجوي -

   .خدمات المخازن والمستودعات -

   -: ويستثنى من خدمات النقل الجوي ما يلي 
   .ترميم محركات الطائرات -

   .ار في األسواق الحرة في المطاراتاالستثم -

   .التدريب على الطيران التشبيهي -

   .أنظمة الحجز بالكمبيوتر -

   -: الخدمات التابعة للنقل على السكك الحديدية وتشمل -3
   .مناولة البضائع -

   .المعاينة -

   .التعبئة والتفريغ -

   .ت المخازن والمستودعاتخدما -
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   .خدمات وكاالت نقل البضائع -

   .خدمات وسطاء الشحن -

   -: ويستثنى من خدمات النقل على السكك الحديدية ما يلي 
   .عنقل الركاب والبضائ -

   .خدمات الدفع والجر -

 .نقل على السكك الحديدية كالمحطاتالخدمات الداعمة لل -
 

  

   -:قل على الطرق بما فيها الخدمات التالية  خدمات الن-4
   .خدمات النقل السياحي المتخصص -

الخدمات الداعمة للنقل على الطرق بما في ذلك خدمات محطـات            -
ألنفـاق والجسـور وطـرق    الباصات والمواقف وخدمات تشغيل ا 

 .األوتوستراد

  

ولـة  الخدمات التابعة للنقل على الطرق بما في ذلك خـدمات منا           -
البضائع والمخازن والمستودعات ووكاالت نقل البضائع والمعاينة       

 .بئة والتفريغ وخدمات وسطاء الشحنوالتع

  

) ج( أحكام الفقرة    التخليص إذا كان مرتبطاً بأي من الخدمات التي تشملها         -د
 .من هذه المادة

 

  
 مـن رأسـمال أي    %) 49(للمستثمر غير األردني أن يتملك ما ال يتجـاوز          

 -:مشروع في القطاعات واألنشطة التالية 
 )4(المادة 

ظم للركـاب والبضـائع     ـظم وغير المنت  ـوي المنت ـل الج ـ خدمات النق  -أ
 .والبريد

 

  .واقمهاخدمات تأجير الطائرات مع ط-ب
  



 19

تكون نسبة تملك غير األردني أو مساهمته في أي من القطاعات أو األنشطة             
من هـذا النظـام   ) 4(والمادة ) 3( بمقتضى المادة المستثناةغير المذكورة أو    

غير مقيدة ما لم يرد نص في التشريعات ذات العالقة يضع قيداً علـى ذلـك               
 .التملك أو تلك المساهمة

 )5(المادة 

  

ال يجوز لغير األردني أن يتملك أيا من المشاريع أو األنشطة التالية أو يساهم              
 -:فيها بصورة كلية أو جزئية 

 )6(دة الما

 خدمات نقل الركاب والبضائع على الطرق بما في ذلك الخدمات المتعلقة            - أ
 .يارات األجرة والباصات والشاحناتبس

 

مقالع رمل البناء والدبش وحجر البناء والركام المسـتعملة ألغـراض            -ب
 .البناء

 

  .خدمات التحريات واألمن -ج

اث الرياضية، باستثناء مراكـز     النوادي الرياضية بما فيها تنظيم األحد      -د  
 .اللياقة والصحة البدنية

 

  .من هذا النظام) 3(من المادة ) د(التخليص وذلك مع مراعاة الفقرة  -هـ
  

، ال يجوز أن يقل مقدار استثمار غير األردنـي          مع مراعاة أحكام هذا النظام    
فـي  همته عن خمسين ألف دينار أردني أو ما يعادلها وذلك باسـتثناء مسـا         

 .الشركات المساهمة العامة

 )7(المادة 

  

لمجلس الوزراء بتنسيب من المجلس األعلى لتشجيع االستثمار السماح ألي          
 من المشاريع التنموية الكبيرة      أي مستثمر غير أردني أن يتملك أو يساهم في       

وذات األهمية الخاصة وذلك بنسب أعلى مما هو مقرر في هذا النظام وفقـاً              
 . المجلس في قراره الذي يصدره لهذه الغايةلما يحددها

 )8(المادة 

  
 )9(المادة  .الالزمة لتنفيذ أحكام هذا النظاميصدر الوزير التعليمات 

  
 ومـا   1997لسـنة   ) 39(يلغى نظام تشجيع استثمارات غير األردنيين رقم        

 .طرأ عليه من تعديل
 )10(المادة 
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  1996لسنة  ) 2( م ـام رقـنظ
 لمناطق والقطاعات االستثماريةنظام ا

 االستثمارمن قانون تشجيع ) 4(صادر بمقتضى المادة 
 1995لسنة ) 16(رقم 

 
 

ويعمل ) 1996نظام المناطق والقطاعات االستثمارية لسنة      (يسمى هذا النظام    
 ) 1 (.به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 

 )1(المادة 

  

 في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه        يكون للكلمات التالية حيثما وردت    
 :ما لم تدل القرينة على غير ذلك 

 )2(المادة 

  

  . المعمول بهاالستثمارقانون تشجيع  : القانون

  .  مار المؤلفة بموجب أحكام القانونلجنة تشجيع االستث: اللجنـة
   

المادة، يتم تقسيم    من هذه    )و(،)د(،)ج(الفقرتين  أحكام الفقرات   مع مراعاة    -أ
المملكة لغايات تحديد المناطق التنموية التي تتمتع باالعفاءات الضـريبية          

م التقسـيمات   وفقاً للجدول المبين أدناه، ويعتمد لتحديد هذه المناطق نظـا         
 .االدارية المعمول به

 )3(المادة 

 وذلك فيما يتعلق بقطاعـات   -ج–تصنف جميع مناطق المملكة في الفئة        -ب
 .ة والنقل البحري والسكك الحديديةاعالزر

 

 كم عن خط البحر فـي       -5– البحر الميت بعمق     شاطيءتصنف منطقة    -ج
 . وذلك فيما يتعلق بالفنادق-أ–ئة الف

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) 37(، وُعدل بنظـام رقـم       16/1/1996اريخ  من الجريدة الرسمية الصادر بت    ) 4095(نشر هذا النظام في العدد رقم        )1(

، كما ُعدل بنظـام رقـم       17/5/1997من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ      ) 4205( والمنشور في العدد رقم      1997لسنة  
، كما عدل بنظـام  16/11/1997رسمية الصادر بتاريخ من الجريدة ال) 4241( والمنشور في العدد رقم     1997لسنة  ) 60(

 .1/11/2001بتاريخ ) 4515( والمنشور في العدد رقم 2001لسنة ) 88(رقم 
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 مدن التسلية
والترويج السياحي 
ومراكز المؤتمرات 

 والمعارض

 الزراعة 
والنقل البحري 

والسكك 
 الحديدية

 المحافظة اللــواء الصناعة *الفنادق المستشفيات

 العاصمة قصبة عمان أ أ أ ج أ
  رأس العينقضاء  أ ب أ ج أ
  ماركا أ ج ب ج أ
  القويسمة أ ج ج ج أ
  الجامعة أ أ أ ج أ
  وادي السير أ أ ب ج أ
  قضاء مرج الحمام أ ج ب ج أ
  قضاء عراق األمير أ ج ب ج أ
  باقي األقضية أ ب ب ج أ
  الجيزة ب ج ج ج أ
  قضاء أم الرصاص ج ج ج ج أ
  قضاء القنيطرة ج ج ج ج أ
  قضاء ضبعة ج ج ج ج أ
  قضاء العامرية ج ج ج ج أ
  قضاء زميلة ج ج ج ج أ
  سحاب أ ج ج ج أ
  الموقر ب ج ج ج أ
  ناعور أ ج ج ج أ
  قضاء حسبان ب ج ج ج أ
 دـارب قصبة اربد ب ب ج ج أ
  جميع األلوية ب ج ج ج أ

 
 ).أ(على أن ال يقل تصنيف الفندق عن ثالث نجوم في المنطقة * 
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 مدن التسلية
 السياحي والترويج

ومراكز المؤتمرات 
 والمعارض

الزراعة 
البحري  والنقل

 والسكك
 الحديدية

 المحافظة اللواء الصناعة *الفنادق المستشفيات

 اءـالبلق قصبة السلط ب ج ج ج أ
  دير عال ج ج ج ج أ
  الشونة الجنوبية ج ج ج ج أ
  عين الباشا أ ج ج ج أ
 ركـالك جميع األلوية ج ج ج ج أ
 انـمع وادي موسى ج أ ج ج أ
  باقي األلوية ج ج ج ج أ
 الزرقاء 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 الضليل ج ج ج ج أ
  قضاء قصر الحالبات ج ج ج ج أ
 المفرق جميع األلوية ج ج ج ج أ
 الطفيلة ويةجميع األل 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
 عجلون عجلون ج ج ج ج أ
 العقبة قصبة العقبة ج ج ج ج أ
  القويرة ج ج ج ج أ
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تستثنى مناطق المحميات والحفاظ البيئي القائمة أو التي ستقام من أحكـام             -د

 .مادة من هذه ال-أ-الفقرة 

 

 تُصنف مدن التسلية والترويح السياحي ومراكز المؤتمرات والمعارض في  هـ
 .-أ-الفئة     

 

القائمة أو التي سـتقام ضـمن       ) QIZ( تصنف المناطق الصناعية المؤهلة      -و
 ).ج(ما لم تقع هذه المناطق ابتداء ضمن الفئة ) ب(الفئة 

 

   
ع قطاعات الصناعة وفروعها بما في       لغايات هذا النظام جمي    ةتعني الصناع  -أ

ذلك إجراء تغيير جزئي أو كلي على المادة النتاج منتج يختلف بالوصـف             
 بشكل مسـتمر    والشكل والخصائص والتركيب وبحيث تجري هذه األعمال      

 .داخل منشأة خاصة بها

 )4(المادة 

طاعـات الزراعـة والثـروة      تعني الزراعة لغايات هذا النظام جميـع ق        -ب
 .نيةالحيوا

 

تشمل عبارة الفنادق لغايات هذا النظـام القـرى والمـدن والمنتجعـات              -ج
السياحية ويشترط لحصول الفندق على اإلعفاءات المنصوص عليهـا فـي           

 -أ-القانون أن ال يقل تصنيف المشروع عن ثالث نجوم في المنطقة 

 

ـ            ـتشم -د أة ـل عبارة مدن التسلية والترويح السـياحي أي مرفـق أو منش
ياحية تعنى بتقديم الخدمات المتخصصة بالتسـلية والترفيـه والتـرويح           س

والثقافة مجتمعة وتفتح أبوابها للسياحة الداخلية والوافدة وتضم مرافقها البهو          
ددة األغـراض علـى أن ال       ـوالمطاعم المتنوعة والصاالت المختلفة المتع    

 من فئة   ا عن مستوى ومواصفات الفندق    ـل مستوى تلك المدن ومرافقه    ـيق
 .نجوم) 4(الـ 
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تشمل عبارة مراكز المؤتمرات والمعارض أي منشأة أو تجمـع يعنـى             -هـ
بسياحة المؤتمرات والمعارض المحلية واإلقليمية والدوليـة المتخصصـة         
بالنشاطات والفعاليات االقتصادية واإلعالمية والثقافية وتضـم الصـاالت         

افة واإلعـالم والترجمـة     المتعددة األغراض والمسارح وغـرف الصـح      
والسكرتارية باإلضافة إلى مرافق الخدمات المسـاندة كخـدمات الطعـام           

ية لالتصاالت وغيرها من المرافق المعتمـدة فـي    تقنمات ال والشراب والخد 
 .مثل هذه المراكز والمعارض 

 

 

 )5(دة الما .للوزير بناًء على تنسيب اللجنة إصدار التعليمات الالزمة لتنفيذ هذا النظام
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


