
   

 

 8335رلم الجرٌدة : 

 0022الصفحة : 

 0208-20-02التارٌخ : 

 لسنة  االستثمارٌة النافذة نظام) 2015 لسنة 32 رلم نظام

 وتعدٌالته (2015

 0208السنة : 

 05عدد المواد : 

 0208-20-02تارٌخ السرٌان : 

 

 (1المادة )

 

 وٌعمل به من تارٌخ نشره فً الجرٌدة الرسمٌة.( 0208ٌسمى هذا النظام )نظام النافذة االستثمارٌة لسنة 
 

 (2المادة )

 

 -ٌكون للكلمات والعبارات التالٌة حٌثما وردت فً هذا النظام المعانً المخصصة لها أدناه ما لم تدل المرٌنة على غٌر ذلن:

 المانون: لانون االستثمار.

 المجلس: مجلس االستثمار.

 الهٌئة: هٌئة االستثمار.

 رئٌس الهٌئة.الرئٌس: 

 النشاط االلتصادي: أي نشاط صناعً أو زراعً أو سٌاحً أو إعالمً أو حرفً أو خدمً بما فٌها تكنولوجٌا المعلومات.

 المستثمر: الشخص الطبٌعً او االعتباري الذي ٌمارس نشاطا التصادٌا فً المملكة وفك أحكام المانون.

 صدر عن الجهة الرسمٌة ألي شخص للسماح له بمزاولة نشاط التصادي معٌن.الرخصة: أي تصرٌح او موافمة او اذن او ترخٌص ٌ

  المندوب المفوض: الموظف المنتدب اصولٌا من الجهة الرسمٌة للعمل فً النافذة االستثمارٌة.

 اللجنة: اللجنة الحكومٌة المشكلة بموجب أحكام هذا النظام.

 بهذا النظام. الجدول: جدول المطاعات واألنشطة االلتصادٌة الملحك

  

  
 

 (3المادة )

 

للمجلس بناء على تنسٌب الرئٌس اجراء التعدٌل على الجدول بحذف اي من المطاعات او االنشطة الواردة فٌه او بإضافة أي لطاع او نشاط  -أ

 التصادي الٌه.

التمدم بطلب وفك النموذج المعد لهذه الغاٌة شرٌطة االلتزام للمستثمر الذي ٌرغب فً االستفادة من الخدمات التً تمدمها النافذة االستثمارٌة  -ب

 بدفع بدل الخدمات المحدد وفما ألحكام هذا النظام.
 

 (4المادة )

 

 -تمدم النافذة االستثمارٌة الخدمات التالٌة:

 انون الشركات.تسجٌل الشركات لممارسة األنشطة االلتصادٌة المشمولة بخدمات النافذة االستثمارٌة وفما ألحكام ل -أ



 تسجٌل االسم التجاري للشركات التً تمارس أنشطة التصادٌة مشمولة بخدمات النافذة االستثمارٌة وفما للتشرٌعات النافذة. -ب

 تأسٌس وتسجٌل الشركات واالفراد فً المناطك الحرة. -ج

 تسجٌل المؤسسات المسجلة فً المناطك التنموٌة أو المناطك الحرة. -د

 النشاط االلتصادي لدى دائرة ضرٌبة الدخل والمبٌعات.تسجٌل  -هـ

 الموافمات الالزمة لتنفٌذ األنشطة االلتصادٌة. -و

 التراخٌص اإلنشائٌة الالزمة إللامة األنشطة االلتصادٌة. -ز

 أذونات األشغال الالزمة لألنشطة االلتصادٌة. -ح

 ة الواردة فً الجدول الملحك بهذا النظام.رخصة مهن لمدة ثالث سنوات للمطاعات واألنشطة االلتصادٌ -ط

 رخصة ممارسة النشاط االلتصادي فً المناطك التنموٌة والمناطك الحرة. -ي

 تمدٌم التسهٌالت والحوافز وفما ألحكام التشرٌعات النافذة. -ن

 كام التشرٌعات النافذة.استٌفاء الرسوم والبدالت مستحمة الدفع خالل مختلف مراحل تنفٌذ النشاط االلتصادي، وفما ألح -ل

 منح الموافمات الخاصة باستمدام واستخدام العمالة. -م

 منح تأشٌرات الدخول واإللامة للمستثمرٌن والعاملٌن باألنشطة االلتصادٌة المشمولة بخدمات النافذة االستثمارٌة وعائالتهم. -ن

 الرئٌس لهذه الغاٌة.منح بطالة المستثمر لألنشطة االلتصادٌة وفك تعلٌمات ٌصدرها  -س

 تمدٌم المعلومات والمشورة الفنٌة للمستثمرٌن. -ع

 تمدٌم المساعدة فً حل المشكالت والمعٌمات التً تواجه األنشطة االلتصادٌة. -ف

 أي خدمة أخرى ٌمرر الرئٌس اضافتها. -ص

  
 

 (5المادة )

 

الخبرة والكفاءة والمندوبٌن المفوضٌن من الجهات الرسمٌة ، إلصدار التراخٌص تتألف النافذة االستثمارٌة من عدد من موظفً الهٌئة من ذوي  -أ

 المطلوبة من تلن الجهات وفما للتشرٌعات النافذة ، باإلضافة الى تمدٌم الخدمات التً تدخل فً اختصاص جهاتهم الرسمٌة .

تثمارٌة والمندوبٌن المفوضٌن من هذه الجهات وذلن لمتابعة تلتزم الجهات الرسمٌة بتسمٌة ضباط ارتباط للتنسٌك مع موظفً النافذة االس -ب

  الطلبات الممدمة للنافذة االستثمارٌة .
 

 (6المادة )

 

 -تلتزم الجهات الرسمٌة المختصة عند تسمٌة مندوبٌها وتفوٌضهم فً النافذة االستثمارٌة بما ٌلً: -أ

 هم فً مختلف المراحل التنفٌذٌة للنشاط االلتصادي.انتماء مندوبٌها من ذوي الخبرة واالختصاص إلنجاز مهام -0

 تفوٌض المندوبٌن بتسلٌم الطلبات الممدمة من المستثمرٌن وتحدٌد الرسوم الواجب استٌفاؤها وإصدار التراخٌص والموافمات الالزمة بشأنها -0

 وربطهم الكترونٌا معها.

ترونٌة المعمول بها لدٌها والبٌانات والمعلومات والتصارٌح والتراخٌص واإلٌصاالت تزوٌد مندوبٌها لدى النافذة االستثمارٌة باألنظمة االلك -3

 واألدلة االرشادٌة والنماذج واالوراق المتعلمة بعملها.

 متابعة تنفٌذ األنشطة االلتصادٌة بالتنسٌك مع النافذة االستثمارٌة ومندوبٌها لدى الهٌئة. -0

ض الممنوح لمندوبٌها فً النافذة االستثمارٌة إال بعد اعالم الرئٌس خطٌا بذلن ولبل مدة ال تمل عن خمسة ال ٌجوز للجهة الرسمٌة إنهاء التفوٌ -ب

 عشر ٌوما من تارٌخ تسمٌة المندوب الجدٌد.

ل للرئٌس وألسباب مبررة أن ٌطلب من الجهة الرسمٌة إنهاء التفوٌض الممنوح لمندوبها وتسمٌة بدٌل عنه وعلى الجهة الرسمٌة أن تعٌن البدٌ -ج



 خالل مدة ال تزٌد على ثالثة أٌام من تارٌخ طلب الرئٌس.

 سنوي وسنوي عن عمله لدٌها. ٌلتزم المندوب المفوض بتزوٌد مدٌر النافذة االستثمارٌة بتمرٌر احصائً ربع -د

  
 

 (7المادة )

 

( من هذا النظام االستعانة بشركة خاصة او أكثر لنمل البرٌد الخاص بالنافذة االستثمارٌة 0للهٌئة فً سبٌل تمدٌم خدماتها المشار إلٌها فً المادة )

 للجهات ذات العاللة.
 

 (8المادة )

 

اف على نظام العمل داخلها وضمان التزام موظفٌها والمندوبٌن المفوضٌن بساعات العمل، وٌضع المواعد ٌتولى مدٌر النافذة االستثمارٌة االشر -أ

واآللٌات واإلجراءات ومؤشرات األداء النجاز معامالت الترخٌص والولت الذي تستغرله كل معاملة بالتنسٌك مع المندوبٌن المفوضٌن وذلن 

 عامالت التً تدخل ضمن خدمات النافذة االستثمارٌة.لضمان كفاءة األداء وسرعة ودلة إنجاز الم

 تموم الهٌئة بإعداد نظام الكترونً ٌتٌح تمدٌم خدمات النافذة االستثمارٌة واالجابة على استفسارات المستثمرٌن الكترونٌا. -ب

  
 

 (9المادة )

 

 -عما ٌلً:تعد الهٌئة بالتنسٌك مع الجهات الرسمٌة أدلة إرشادٌة تتضمن معلومات وافٌة 

 عرض للحوافز والمزاٌات والضمانات التً ٌتمتع بها المستثمر. -أ

 أحكام تنظٌم استثمارات غٌر االردنٌٌن. -ب

 أحكام تنظٌم تملن غٌر االردنٌٌن للعمار. -ج

 التشرٌعات الضرٌبٌة فً الممكلة. -د

 تشرٌعات العمل والعمال المطبمة فً المملكة. -هـ

 الجهات الرسمٌة لحماٌة الصناعات الوطنٌة وتشجٌعها.اإلجراءات المطبمة من  -و

  
 

 (11المادة )

 

 -تلتزم النافذة االستثمارٌة بما ٌلً:

 إعداد نماذج الطلبات الالزمة لتمدٌم خدماتها. -أ

الممدمة من المستثمر أو من ٌنوب عنه، وٌجوز تسلّمها من خالل أي وسٌلة أخرى تحددها الهٌئة بما فً  تسلّم الطلبات واألوراق والمستندات -ب

 ذلن البرٌد المسّجل او الوسائل االلكترونٌة.

بعد التأكد من ( من هده الفمرة تموم النافذة االستثمارٌة بتسلٌم ممدم الطلب اشعارا ٌثبت لبول طلبه للدراسة 0مع مراعاة أحكام البند ) -0 -ج

 استٌفائه لجمٌع الشروط والبٌانات والمستندات التً تحددها.

لم فً حال تسلّم الطلبات واألوراق والمستندات من خالل البرٌد المسّجل او البرٌد اإللكترونً تموم النافذة بإرسال االشعار الذي ٌثبت تس -0

 الطلب للدراسة.

  
 

 (11المادة )



 

 -ة سجال لمٌد طلبات المستثمرٌن على ان ٌتضمن الحد االدنى من البٌانات التالٌة:تعد النافذة االستثمارٌ

 ( من هذا النظام.02اسم المستثمر وعنوانه والبٌانات الالزمة للتعرٌف عنه والوسٌلة المعتمدة فً مخاطبته وفما ألحكام الفمرة )ب( من المادة ) -أ

 نوع الطلب ورلمه التسلسلً وتارٌخ وروده. -ب

 النشاط االلتصادي المطلوب ترخٌصه والتفاصٌل الفنٌة المتعلمة بهذا النشاط. -ج

 ( من هذا النظام إلى المستثمر.02( من الفمرة )ج( من المادة )0تارٌخ إرسال االشعار المنصوص علٌه فً البند ) -د
 

 (12المادة )

 

بالنشاط االلتصادي بٌانات سرٌة ٌجب على ممثلً الجهات الرسمٌة فً النافذة مع مراعاة التشرٌعات النافذة، تعتبر البٌانات التالٌة الخاصة 

 -االستثمارٌة الحفاظ على سرٌتها وعدم استخدامها إال لغاٌات تطبٌك أحكام المانون واألنظمة الصادرة بممتضاه:

 المعلومات الخاصة بنوع التكنولوجٌا المستخدمة فً النشاط االلتصادي وطبٌعته. -أ

 نٌات النشاط االلتصادي.مٌزا -ب

 الحسابات الخاصة بتكالٌف تشغٌل النشاط االلتصادي وإدارته. -ج

 العمود الخاصة بالنشاط االلتصادي.-د

 أي معلومات عن المستثمر وشركائه مهما كانت. -هـ

 أي معلومات ٌطلب المستثمر خطٌا عدم نشرها. -و
 

 (13المادة )

 

 -المتعلمة بمنح الرخص برئاسة أمٌن عام الهٌئة وعضوٌة كل من:تشكل لجنة للنظر فً االعتراضات  -أ

 أمٌن عام وزارة الصناعة والتجارة والتموٌن. -0

 أمٌن عام وزارة اإلدارة المحلٌة. -0

 أمٌن عام وزارة البٌئة. -3

 أمٌن عام وزارة العدل. -0

ة أعضائها على أن ٌكون من بٌنهم الرئٌس، وتتخذ لراراتها بأغلبٌة تجتمع اللجنة بدعوة من رئٌسها، وٌكون اجتماعها لانونٌا بحضور أغلبٌ -ب

أصوات أعضائها، وفً حال تساوي األصوات ٌرجح الجانب الذي صوت معه رئٌس اللجنة وعلى العضو المخالف تثبٌت مخالفته خطٌا فً 

 محضر االجتماع والتولٌع علٌها.

ٌتولى إعداد جداول أعمالها وتدوٌن محاضر اجتماعاتها وحفظ لٌودها وسجالتها ومتابعة تنفٌذ  ٌكون مدٌر النافذة االستثمارٌة امٌنا لسر اللجنة -ج

 لراراتها.

 للجنة االستعانة بمن تراه مناسبا لالستٌضاح عن أي أمر ٌتعلك باالعتراض المحال إلٌها. -د

 ٌصدر الرئٌس التعلٌمات الالزمة لتنظٌم عمل لجنة االعتراض. -هـ

  
 

 (14)المادة 

 

 وفك ٌحظر على أعضاء اللجنة وتحت طائلة المسؤولٌة المانونٌة إفشاء أي معلومات متعلمة باالعتراض الممدم للهٌئة او بالمرار المتخذ بها إال

 اإلجراءات المبٌنة فً هذا النظام.
 

 (15المادة )



 

ولة بخدماتها تمٌد فٌه البٌانات والمعلومات عن كل نشاط التصادي بما تعد النافذة االستثمارٌة برنامجا إحصائٌا شامال لألنشطة االلتصادٌة المشم

 -فً ذلن ما ٌلً:

 المطاع المختص. -أ

 هدف النشاط االلتصادي ومولعه. -ب

 اسم المستثمر وجنسٌته وأي بٌانات متعلمة به. -ج

 الشكل المانونً للنشاط االلتصادي. -د

 حجم االستثمار للنشاط االلتصادي. -هـ

 االستثمار األجنبً من لٌمة النشاط االلتصادي. نسبة -و

  
 

 (16المادة )

 

 ٌبت فً أي خالف بٌن الجهات الرسمٌة ناجم عن تطبٌك أحكام هذا النظام من رئٌس الوزراء، وٌكون لراره بهذا الشأن نهائٌاً.

  
 

 (17المادة )

 

الصادرة وفما ألحكام التشرٌعات الخاصة وأي رسوم او بدالت مستحمة للجهات تستوفً الهٌئة الرسوم والبدالت مستحمة الدفع عن الرخص  -أ

 الرسمٌة.

لهٌئة توزع المبالغ المحصلة وفما الحكام الفمرة )أ( من هذه المادة على حسابات الجهات الرسمٌة المختصة وفما للترتٌبات المتفك علٌها بٌن ا -ب

 وهذه الجهات.

  
 

 (18المادة )

 

 التعلٌمات الالزمة لتنفٌذ احكام هذا النظام.ٌصدر الرئٌس 

0208-0-02 
 

 

-04-29  بتارٌخ 2206  الصفحة على 5338 العدد فً المنشور وتعدٌالته (2015 لسنة  االستثمارٌة النافذة نظام) 2015 لسنة 32 رلم نظام

 لسنة  االستثمارٌة النافذة لنظام معدل نظام) 2019 لسنة 47 رلم معدل بنظام المعدل 2015-04-29  بتارٌخ والساري 2015

  2019-05-01  بتارٌخ والساري 2019-05-01  بتارٌخ 2554  الصفحة على 5572 العدد فً المنشور (2019

 

 وتعدٌالته (2015 لسنة  االستثمارٌة النافذة نظام) 2015 لسنة 32 رلم نظام   المختصر باالسم بعد وفٌما هنا إلٌه والمشار


