
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 0202( لسنة     تعميمات رقم )
  بدل الخدماتتعميمات 

 0224( لسنة 02رقم )من قانون االستثمار ( 02) ادةالم الصادرة بموجبو 
 

 
 ( 1المادة )

  ويعمل بيا اعتبارا من تاريخ (االستثمار ىيئة المقدمة في بدل الخدمات تسمى ىذه التعميمات )تعميمات
     /   /2020. 
 

 (2المادة )
 القرينة تدل لم ما أدناه ليا المخصصة المعاني في ىذه التعميمات وردت حيثما والكممات لمعبارات تكون
 :ذلك خالف عمى

  .الييئة : ىيئة االستثمار
 .ييئةالالرئيس : رئيس 

  .ييئةالاالمين العام : أمين عام 
 

 (3) ةالماد
 :التالي النحو عمى الخدمة لمتمقي تقدميا التي الخدمات بدل الييئة تستوفي

 

 بدل الخدمة الخدمة التسمسل

 10 ةطمب اضافة موجودات ثابتة أو تعديل البنود المعفا 1
 20 بكفالة  ةمعفاطمب اخراج موجودات ثابتة  2
 50 التطويرطمب التوسع أو التحديث أو التجديد أو  3
 50 طمب دمج مشروعين مستفيدين من القانون  4



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 25 سنوات /اتالف وشطب 5طمب تسديد قيود مضى عمييا  5

 25 بموجب القانون   ةمعفاطمبات بيع وشراء موجودات ثابتة  6
 10 الموافقة عمى اعارة او نقل الماكينات من مكان آلخر لغايات تشغيميا 7
 25 طمب تمديد فترة استيراد الموجودات الثابتة  8
 50 رىن الطمب تاجير تمويمي او  9
 100 طمب االستفادة من مزايا القانون ) مشروع جديد( 10
 15 ةالموجودات الثابتة المعفا طمب إعادة تصدير 11
 50 طمب نقل ممكية  12
 50 طمب تعديل اسم  13
 50 الموافقة عمى فتح فرع جديد لممشروع  14
 100 لمستثمر اثاث ادخال طمب 15

 20 طمب ادخال سيارات وآليات تحت وضع االدخال المؤقت  16
 25 طمب تغيير نسبة االعفاء الضريبي الناتجة عن نقل مشروع  17
 100 طمب استفادة من مدخالت االنتاج  18
 10 طمب اضافة مدخل انتاج  19
 50 طمب اعتماد معادلة تصنيع  20
 150 طمب اصدار معادلة  21
 150 طمب اصدار تحديد المنشأ 22
 50 ترخيص المشاريع و/أو تعديل صفة استعمال 23
 100 طمب الحصول عمى بطاقة المستثمر فئة )أ( لمدة سنة واحدة 24
 300 عوام أطمب تجديد بطاقة المستثمر)لممرة االولى( مدة صالحيتيا ثالثة  25
 500 عوامأطمب تجديد بطاقة المستثمر) لممرة الثانية( مدة صالحيتيا خمسة  26



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 50 طمب تجديد بطاقة المستثمر فاقد / تالف فئة )أ( 27
 50 طمب الحصول عمى بطاقة المستثمر فئة )ب( 28
 20 طمب بطاقة جديدة بدل فاقد/ تالف فئة )ب( 29
 10 مؤقتاصدار توصية جواز سفر طمب  30
 50 طمب الحصول عمى بطاقة الفراد عائمة المستثمر السوري 31
 20 الفراد عائمة المستثمر السوري / بدل فاقد/ بدل تالفطمب تجديد 32
 1 طمب استقدام/ لمعامل الواحد 33
 1 طمب استخدام / لمعامل الواحد 34
 1 طمب تجديد تصاريح عمل/ لمعامل الواحد 35
 1 كفالة عمال/ لمعامل الواحدطمب نقل  36
 1 طمب استبدال عمالة/ لمعامل الواحد 37
 1 طمب تغيير مينة/ لمعامل الواحد 38
 20 طمب منح اذن اقامة لممستثمر مدة سنة واحدة 39
 40 مدة خمس سنوات ستثمرطمب منح اذن اقامة لمم 40
لكل فرد 25 خمس سنواتطمب منح / تجديد إذن إقامة الفراد عائمة المستثمر لمدة  41  
 25 طمب تجديد إقامة لممستثمر لمدة خمس سنوات 42
 5 اذن اقامة لممرافقين منحطمب  43
 5 طمب تمديد اذن اقامة 44
 5 طمب تجديد اذن اقامة 45
 5 طمب تعديل عنوان اقامة 46
 5 طمب تعديل المينة 47
 5 طمب تأشيرة دخول لغرض االقامة 48



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 5 تاشيرة دخولطمب تجديد  49
 5 طمب الغاء اذن اقامة 50
 5 طمب فصل اذن اقامة 51
 10 طمب تسييل ميمة دخول 52
 50 نقل ممكية أرض مقام عمييا نشاط استثماري  53
 50 ترخيص موقع لممارسة النشاط االقتصادي ألول مرة 54
 600 طمب التجديد السنوي لشيادة التسجيل 55
 100 التسجيلطمب تعديل شيادة  56
 10 طمب اصدار وثيقة تتعمق بالتسجيل 57
 100 بدل فاقد او تالف لشيادة التسجيل  58
 10 طمب إلغاء تسجيل مؤسسة في المناطق التنموية 59
 10 طمب إلغاء رخصة ممارسة نشاط اقتصادي 60
 10 طمب تصديق صورة عن شيادة التسجيل 61
 25 طمب الحصول عمى صورة مصدقة عن الوثائق المحفوظة في الممف  62
 150 (30/6 - 1/1)خالل الفترة طمب اصدار الرخصة سنوي  63
 75 ألول مرة (31/12 - 1/7) خالل الفترة طمب اصدار الرخصة سنوي 64
 25 بدل تعديل معمومات عمى الرخصة 65
 75 من كل عام  31/3غرامة تأخير عمى تجديد الرخصة بعد تاريخ  66
 25 بدل اضافي عن كل مبنى لممؤسسة داخل المنطقة نفسيا سنويا 67
 25 بدل تالف او نسخة اضافية عن الرخصة 68
 100 طمب نقل موقع ممارسة النشاط االقتصادي داخل المنطقة نفسيا 69
 10 تتعمق بالرخصةطمب اصدار اي وثيقة او شيادة  70



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 50 طمب كشف لجنة ألول مرة 71
 50 طمب نقل رخصة 72
 25 طمب اعادة كشف لجنة 73
 5 طمب صورة مصدقة )طبق األصل( عن الرخصة 74

 بدالت الخدمات وجمع النفايات الصناعية والتخزين 75
 2فمس/ م 100
دينار وبسقف  50)بحد أدنى 

دينار ( 50000  

 وجمع النفايات المنشآت الفندقية والمستشفياتبدالت الخدمات  76
 2م فمس/ 100

 وبسقف دينار 50 أدنى بحد)
 ( دينار 50000

 بدالت الخدمات وجمع النفايات المطاعم والمقاىي والمحالت التجارية  77
 2م /واحد دينار

 وبسقف دينار 50 أدنى بحد)
 ( دينار 50000

الخدمية والمكاتب والعيادات والمراكز بدالت الخدمات وجمع النفايات االنشطة  78
 الصحية

 2م /واحد دينار
 وبسقف دينار 50 أدنى بحد)

 ( دينار 50000

 بدالت الخدمات وجمع النفايات االنشطة الزراعية 79
 2م فمس/ 50

 وبسقف دينار 50 أدنى بحد)
 ( دينار 50000

 بدالت الخدمات وجمع النفايات حقول شمسية 80
 2م فمس/ 50

 وبسقف دينار 50 أدنى بحد)
 ( دينار 50000

 بدالت الخدمات وجمع النفايات انشطة اقتصادية اخرى غير مذكورة 81
 2م فمس/ 100

 وبسقف دينار 50 أدنى بحد)
 ( دينار 50000

 200 بدالت الخدمات وجمع النفايات مقطوع / رخصة مؤقتة 82



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 500000 اعالن منطقة تنموية او حرة 83
 30000 عمى انشاء منطقة تنموية او حرة طمب الموافقة 84

 التنموية لممناطق مستوياتو بجميع الشمولي المخطط اعتماد 85
 جزء أو دونم لكلدنانير  10
 دينار ألف مائةوبسقف  منو

 طمب اجراء تعديل عمى المخططات التنظيمية 86

 جزء أو دونم لكلدنانير  10
 دينار ألف مائةوبسقف  منو

باالضافة الى كمفة االعالنات 
او الحصة من كمفة 

االعالنات في حال كان 
 االعالن يشمل اكثر من قرار

 400 طنيــة محمية و وخدمات  منتجاتمعرض لعرض  87
 750 أجنبية  وخدمات منتجاتمعرض لعرض  88
 400 وطنيــة محمية وخدمات منتجاتمعرض بيع مباشر  89
  750 أجنبية  وخدمات منتجاتمعرض بيع مباشر  90
 10500 إقامة و تنظيم ميرجان 91
 20000 )منتجات أو خدمات( إقامة وتنظيم معرض خارج االردن 92
 10 خدمات اخرى  93

 

 (:4) المادة
الموافقة عمى ب قراراً  البدل استيفاء يعتبر وال ،غير مسترد ويكون طمبال تقديم عند بدل الخدمة استيفاء يتم

 .الطمب
 

  (:5) المادة
 كمما اقتضت الحاجة لذلك . التعميمات بناء عمى تنسيب االمين العام تعديلرئيس مل
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ( :6) المادة
 المقررة الخدمة بدل تخفيض أو إعفاء ومبررة خاصة حاالت وفيعمى تنسيب االمين العام  وبناءاً  لمرئيس

 .مشروع أو مستثمر ألي التعميمات ىذه في
 

 ( : 7المادة )
باستثناء الخدمات المرتبطة بالمناطق عمى البدالت % 16 بنسبة الخدمات مبيعات ضريبةتستوفي الييئة 

 .التنموية والمناطق الحرة
 

 ( :8المادة )
 .2017( لسنة 15تعميمات بدل الخدمات رقم )تمغى 

 
 
 

 هيئة االستثماررئيس                                                                       
           

 الدكتور خالد الوزني                                                                    


