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 (1المادة )

 

 وٌعمل به من تارٌخ نشره فً الجرٌدة الرسمٌة.( 2015ٌسمى هذا النظام )نظام الحوافز 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.

 الهٌئة: هٌئة االستثمار.

 الرئٌس: رئٌس الهٌئة.

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

 اللجنة الفنٌة: اللجنة الفنٌة المشكلة بموجب أحكام هذا النظام.

طبٌعتها بوسائل  النشاط الصناعً أو الحرفً: النشاط الذي ٌهدف الى تحوٌل المواد الى منتج جدٌد ٌغٌّر فً شكلها أو مكوناتها أو نوعها أو

ٌفة الفرعً اإلنتاج المختلفة بما فً ذلن العملٌات الكٌمٌائٌة والخلط والمص والتشكٌل والتجمٌع والتعبئة والتغلٌف وٌإدي الى تغٌٌر فً بند التعر

نشطة الصناعٌة المحددة فً فً النظام الجمركً المنسك او ٌحمك المٌمة المضافة التً ٌتم تحدٌدها وفما للتشرٌعات النافذة، أو ٌكون ضمن األ

 (.SISIالتصنٌف الصناعً الدولً )

 تاج.مدخالت اإلنتاج: المواد التً تدخل فً انتاج السلع التً تنتجها األنشطة االلتصادٌة الصناعٌة أو الحرفٌة وال ٌشمل ذلن مستلزمات اإلن

الصناعٌة او الحرفٌة وال تدخل فً تكوٌن السلع بما فً ذلن لطع غٌار مستلزمات اإلنتاج: المواد المستهلكة او الالزمة إلنتاج السلع من األنشطة 

 اآلالت وأجزاء الموجودات الثابتة.

أو مآال  الموجودات الثابتة: األصول المستوردة أو التً ٌتم شراإها محلٌا او المستؤجرة تموٌلٌا او التً بحوزة المستثمر على سبٌل التملن حاال

من سنة والتً ال تباع وال تشترى ضمن النشاط االعتٌادي بما فٌها اآلالت واألجهزة والمعدات واآللٌات واألثاث  لغاٌات االحتفاظ بها ألكثر

 والمفروشات المخصصة الستخدامها حصرا فً النشاط االلتصادي المشمول بؤحكام هذا النظام.

 الة الكهربائٌة.السلعة: كل مادة طبٌعٌة أو منتج حٌوانً أو زراعً أو صناعً بما فً ذلن الط

تورٌد الخدمة: كل عمل ٌموم به الشخص لماء بدل بما فً ذلن تمدٌم منفعة إلى الغٌر وال ٌشمل هذا العمل تزوٌد سلعة ما لم تكن السلعة الزمة ل

 هذه الخدمة.

 زمنٌة معٌنة. الطالة اإلنتاجٌة: المدرة اإلنتاجٌة أو االستٌعابٌة أو التشغٌلٌة الفعلٌة للنشاط االلتصادي خالل فترة
 

 (3المادة )

 

 -تحدد السلع والخدمات الخاضعة للحوافز االستثمارٌة بممتضى الجداول التالٌة الملحمة بهذا النظام والتً تعتبر جزءا ال ٌتجزأ منه:

 -(:1الجدول رلم ) -أ

 الصناعٌة او الحرفٌة./أ( الخاص بمدخالت االنتاج الالزمة لممارسة االنشطة االلتصادٌة 1الجدول رلم ) -1



 /ب( الخاص بمدخالت االنتاج.1الحدول رلم ) -2

 /ج( الخاص بمستلزمات االنتاج والموجودات الثابتة.1الجدول رلم ) -3

 /د( الخاص بمستلزمات االنتاج والموجودات الثابتة ذات االستخدام المزدوج.1الجدول رلم ) -4

 للضرٌبة العامة على المبٌعات. ( الخاص بالخدمات التً تخضع2الجدول رلم ) -ب

 ( من المانون.4( الخاص بالسلع الالزمة لألنشطة االلتصادٌة المنصوص علٌها فً المادة )3الجدول رلم ) -ج
 

 (4المادة )

 

بهذا النظام من الرسوم /أ( الملحك 1تعفى مدخالت االنتاج الالزمة لممارسة األنشطة االلتصادٌة الصناعٌة أو الحرفٌة الواردة فً الجدول رلم )

 الجمركٌة عند االستٌراد، وتخضع للضرٌبة العامة على المبٌعات وفما ألحكام لانون الضرٌبة العامة على المبٌعات النافذ على ان ترد هذه

 -الضرٌبة التً تم دفعها عن االستٌراد او الشراء المحلً، ووفك الشروط التالٌة:

لانونا طلب رد خطً لدائرة ضرٌبة الدخل والمبٌعات وفك النموذج المعد منها مرفما به ما ٌثبت دفعه  أن ٌمدم المستثمر او من ٌفوضه -1-أ

 للضرٌبة.

 أن ٌكون الطلب ممدما خالل ثالث سنوات من تارٌخ دفع الضرٌبة العامة على المبٌعات المطالب بردها. -2

 ة الدخل والمبٌعات ولبل دفعه للضرٌبة المطالب بردها.أن ٌكون طالب الرد مسجال فً ضرٌبة المبٌعات لدى دائرة ضرٌب -3

 أن ٌكون طالب الرد ملتزماً بتمدٌم االلرارات الضرٌبٌة للفترات التً تسبك تارٌخ دفعه للضرٌبة المطالب بردها. -4

أو تم استٌرادها والتخلٌص علٌها أن تكون السلعة لد تم شراإها محلٌاً من مسجل لدى دائرة ضرٌبة الدخل والمبٌعات بموجب فاتورة ضرٌبٌة  -5

 أصوالً واستوفٌت الضرٌبة علٌها ووردت باسم طالب الرد نفسه.

 ترد الضرٌبة لما سبك دفعه بالمٌمة والفئة التً كانت سارٌة ولت التخلٌص على السلعة أو ولت شراء السلعة المنتجة محلٌا. -ب

 مستحمة لها على المستثمر بممتضى التشرٌعات النافذة. تستوفً دائرة ضرٌبة الدخل والمبٌعات أي مبالغ لطعٌة -ج
 

 (5المادة )

 

/ج( 1/ب( الملحك بهذا النظام ومستلزمات االنتاج والموجودات الثابتة الواردة فً الجدول رلم )1تعفى مدخالت االنتاج الواردة فً الجدول رلم )

/د( الملحك بهذا النظام الالزمة 1ت االستخدام المزدوج الواردة فً الجدول رلم )الملحك بهذا النظام ومستلزمات اإلنتاج والموجودات الثابتة ذا

) لممارسة األنشطة االلتصادٌة الصناعٌة أو الحرفٌة من الرسوم الجمركٌة، وتخفض الضرٌبة العامة على المبٌعات المفروضة علٌها الى نسبة 

كون المستثمر مسجالً لدى دائرة ضرٌبة الدخل والمبٌعات وملتزماً بتنظٌم السجالت الصفر( فً حال تم استٌرادها أو شراإها محلٌاً شرٌطة أن ٌ

 والمستندات الالزمة وفك احكام لانون الضرٌبة العامة على المبٌعات.
 

 (6المادة )

 

فً حال تم استٌرادها او شراإها ( الملحك بهذا النظام 2ترد الضرٌبة العامة على المبٌعات المستوفاة عن الخدمات الواردة فً الجدول رلم ) -أ

 ( من هذا النظام.4محلٌاً، ووفك الشروط والحاالت المبٌنة فً المادة )

للمستثمر طلب تؤجٌل دفع الضرٌبة العامة على المبٌعات المستحمة على السلع وفما لإلجراءات المنصوص علٌها فً لانون الضرٌبة العامة  -ب

 على المبٌعات.
 

 (7المادة )

 

( 3( من المانون والواردة فً الجدول رلم )4( من الفمرة )ب( من المادة )4السلع الالزمة لممارسة األنشطة االلتصادٌة الواردة فً البند )تعفى 

طة الملحك بهذا النظام، من الرسوم الجمركٌة وتخضع للضرٌبة العامة على المبٌعات بنسبة )صفر( فً حال تم استٌرادها او شراإها محلٌاً شرٌ

عامة ان ٌكون المستثمر مسجالً لدى دائرة ضرٌبة الدخل والمبٌعات وملتزماً بتنظٌم السجالت والمستندات الالزمة وفك أحكام لانون الضرٌبة ال

 على المبٌعات.
 

 (8المادة )



 

( الملحمٌن بهذا النظام 2والجدول رلم )/أ( 1تلتزم دائرة ضرٌبة الدخل والمبٌعات برد الضرٌبة المدفوعة على المبٌعات الواردة فً الجدول رلم )

ُ  من تارٌخ تمدٌم الطلب رد خطً، وبخالف ذلن تلتزم دائرة ضرٌبة الدخل والمبٌعات بدفع فائدة بنسبة ) ً  %( سنوٌاً.9خالل ثالثٌن ٌوما
 

 (9المادة )

 

 -تشكل لجنة فنٌة برئاسة امٌن عام الهٌئة وعضوٌة كل من: -أ

 ز فً الهٌئة نائبا للرئٌس.مدٌر التسهٌالت والحواف -1

 مدٌر النافذة االستثمارٌة فً الهٌئة. -2

 ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة والتموٌن ٌسمٌه وزٌرها. -3

 ممثل عن دائرة الجمارن ٌسمٌه مدٌرها العام. -4

 ممثل عن دائرة ضرٌبة الدخل والمبٌعات ٌسمٌه مدٌرها العام. -5

 سمٌه رئٌسها.ممثل عن غرفة تجارة األردن ٌ -6

 ممثل عن غرفة صناعة األردن ٌسمٌه رئٌسها. -7

تجتمع اللجنة بدعوة من رئٌسها او نائبه عند غٌابه مرة على االلل كل شهر وكلما دعت الحاجة وٌكون اجتماعها لانونٌا بحضور اغلبٌة  -ب

بؤغلبٌة اصوات اعضائها وفً حال تساوي االصوات ٌرجح الجانب اعضائها على ان ٌكون من بٌنهم الرئٌس او نائبه عند غٌابه وتتخذ لراراتها 

 الذي صوت معه رئٌس اللجنة.

ٌسمً الرئٌس احد موظفً الهٌئة امٌنا لسر اللجنة ٌتولى اعداد جداول اعمالها وتدوٌن محاضر اجتماعاتها وحفظ لٌودها وسجالتها ومتابعة  -ج

 تنفٌذ لراراتها.

نة بشخص او اكثر من ذوي الخبرة واالختصاص لتمدٌم المشورة الفنٌة فً األمور المعروضة علٌها دون أن ٌكون لرئٌس اللجنة الفنٌة االستعا -د

 لهم حك التصوٌت على لراراتها.
 

 (11المادة )

 

 -تتولى اللجنة الفنٌة والصالحٌات التالٌة: -أ

االستخدام المزدوج والسلع المعفاة من الرسوم الجمركٌة والخاضعة تحدٌد الكمٌات الالزمة من مستلزمات االنتاج والموجودات الثابتة ذات  -1

 ( الملحمٌن بهذا النظام.3/د( والجدول رلم )1للضرٌبة العامة على المبٌعات بنسبة )الصفر( والواردة فً الجدول رلم )

 دراسة طلبات االعتراض الممدمة من المستثمرٌن والمتعلمة بمرارات لجنة معادلة التصنٌع. -2

( من هذا النظام وذلن ضمن اسس ومعاٌٌر تؤخذ بعٌن االعتبار التعرٌفة 3التوصٌة للرئٌس بتعدٌل الجداول المنصوص علٌها فً المادة ) -3

 ة.الجمركٌة المطبمة ولانون الضرٌبة العامة على المبٌعات مع بٌان أثر االعفاءات او التخفٌضات الجمركٌة او الضرٌبٌة على الخزٌنة العام

 مهام أخرى ٌكلفها بها الرئٌس. أي -4

( من الفمرة )أ( من هذه المادة خالل مدة ال تتجاوز 2( و)1تتخذ اللجنة الفنٌة المرارات المناسبة بشان الطلبات الممدمة بموجب البندٌن ) -ب

 الرد خطٌا ومسببا. ثالثٌن ٌوم عمل من تارٌخ تمدٌم الطلب وإعالم المستثمر خطٌا بالرد وفً حال عدم الموافمة ٌجب ان ٌكون
 

 (11المادة )

 

تحدد الكمٌات الالزمة من مستلزمات االنتاج والموجودات الثابتة ذات االستخدام المزدوج والسلع المعفاة من الرسوم الجمركٌة والخاضعة  -أ

الملحمٌن بهذا النظام والالزمة لممارسة النشاط ( 3/د( والجدول رلم )1للضرٌبة العامة على المبٌعات بنسبة )الصفر( والواردة فً الجدول رلم )

 -االلتصادي وفك االسس التالٌة:

 حجم النشاط االلتصادي وطبٌعته ومولعه. -1

 بدء النشاط االلتصادي المستفٌد من االعفاء باالنتاج الفعلً خالل سنتٌن من تارٌخ لرار اللجنة بتحدٌد الكمٌة. -2



ودات الثابتة او السلع المعفاة الى المملكة خالل ثالث سنوات من تارٌخ صدور لرار اللجنة الفنٌة بالموافمة إدخال مستلزمات االنتاج او الموج -3

 وٌمكن للجنة الفنٌة تمدٌد المدة فً حال تبٌن لها ان طبٌعة المشروع وحجمه ٌمتضٌان ذلن.

لحك بهذا النظام الالزمة لتوسعة المشروع او تطوٌره او تحدٌثه ( الم3تحدد بمرار من اللجنة الفنٌة كمٌات السلع الواردة فً الجدول رلم ) -ب

على أن ٌمدم الطلب وفك النموذج المعد لذلن بعد مرور خمس سنوات من تارٌخ بدء التشغٌل الفعلً للنشاط االلتصادي إذا كانت التوسعة أو 

توسعة او التطوٌر او التحدٌث للنشاط االلتصادي ذاته شرٌطة ان التطوٌر أو التحدٌث ألول مرة او من تارٌخ آخر لرار للجنة بتحدٌد الكمٌات لل

 ٌتم استٌراد السلع او شراإها محلٌا خالل ثالث سنوات من تارٌخ لرار اللجنة.

ل رلم تحدد بمرار من اللجنة الفنٌة كمٌات مستلزمات االنتاج او الموجودات الثابتة ذات االستخدام المزدوج او كلتٌهما والواردة فً الجدو -ج

لطالة /د( الملحك بهذا النظام والالزمة لتوسعة المشروع او تطوٌره او تحدٌثه إذا كانت التوسعة او التطوٌر او التحدٌث ٌإدي الى زٌادة فً ا1)

 %( من مستلزمات االنتاج او50%( أو ان ٌكون لد استورد او اشترى محلٌا ما ال ٌمل عن )25االنتاجٌة للمشروع بنسبة ال تمل عن )

 الموجودات الثابتة ذات االستخدام المزدوج المعفاة او كلتٌهما حسب ممتضى الحال.
 

 (12المادة )

 

 -على المستثمر المٌام بما ٌلً: -أ

 ً.إعالم الهٌئة خطٌا فور االنتهاء من تركٌب الموجودات الثابتة وتجهٌزها لممارسة النشاط االلتصادي وتارٌخ بدء العمل او اإلنتاج الفعل -1

 مسن حسابات منظمة ٌدلمها محاسب لانونً مجاز فً المملكة باستثناء االنشطة الحرفٌة. -2

مسن سجل للموجودات الثابتة التً دخلت فعلٌاً فً النشاط االلتصادي وتدرج فً هذا السجل جمٌع التفاصٌل المتعلمة بها وسجل المبٌعات  -3

 والمشترٌات.

 وثائك تطلبها اللجنة الفنٌة وتتعلك بالموجودات الثابتة للنشاط االلتصادي.تمدٌم أي معلومات أو بٌانات أو  -4

م بتنفٌذها اذا تخلف المستثمر عن تنفٌذ أي من التزاماته المنصوص علٌها فً الفمرة )أ( من هذه المادة، تموم اللجنة الفنٌة بتوجٌه انذار له لٌمو -ب

بذلن خالل تلن المدة ٌعالب بمرار من الرئٌس بناء على تنسٌب من اللجنة الفنٌة بغرامة ال تمل عن خالل المدة المحددة له فً االنذار، واذا لم ٌمم 

 ( عشرة آالف دٌنار.10000( الف دٌنار واذا تكررت المخالفة ٌعالب المستثمر بغرامة ال تمل عن )1000)

 -جراءات المطبمة فً التشرٌعات النافذة وذلن على النحو التالً:للمستثمر التصرف فً الموجودات الثابتة المعفاة او التنازل عنها وفك اال -ج

 إلى مستثمر آخر مستفٌد مسبما من أحكام هذا النظام شرٌطة استعمالها فً نشاطه االلتصادي المشمول بؤحكام هذا النظام. -1

ٌة والضرٌبة العامة على المبٌعات المستحمة إلى أي شخص او نشاط التصادي غٌر مشمول بؤحكام هذا النظام شرٌطة تؤدٌة الرسوم الجمرك -2

 علٌها.

 للمستثمر إعادة تصدٌر الموجودات الثابتة المعفاة وفك االجراءات الجمركٌة المنصوص علٌها فً التشرٌعات النافذة. -د

انمضاء خمس سنوات من تارٌخ  تسدد لٌود الموجودات الثابتة التً تم اعفاإها بعد مرور ثالث سنوات من تارٌخ التشغٌل الفعلً أو بعد -هـ 

 تسجٌل البٌان الجمركً أو فاتورة الشراء أي من المدد تنتهً الحما شرٌطة إعالم الهٌئة بتارٌخ بدء التشغٌل او بدء اإلنتاج الفعلً.

حصول علٌها من خالل التؤجٌر للمستثمر وبموافمة اللجنة الفنٌة الحصول على تسهٌالت ائتمانٌة ممابل الموجودات الثابتة من خالل رهنها او ال -و

 التموٌلً.

 للمستثمر بموافمة الهٌئة فتح فروع اخرى او نمل نشاطه االلتصادي من منطمة إلى أخرى فً المملكة. -ز
 

 (13المادة )

 

مسبما مع بٌان اسباب هذا مع مراعاة التشرٌعات النافذة، للمستثمر نمل ملكٌة النشاط االلتصادي الى اي مستثمر آخر شرٌطة اعالم الهٌئة بذلن 

اط ذاته النمل، وٌستمر النشاط االلتصادي فً هذه الحالة فً االستفادة من الحوافز على ان ٌواصل المستثمر الذي نملت الٌه الملكٌة العمل بالنش

 وٌحل محل المستثمر فً الحموق وااللتزامات المترتبة على النشاط االلتصادي.

  
 

 (14المادة )

 

 الستثمار بناء على تنسٌب الرئٌس تعدٌل الجداول الملحمة بهذا النظام.لمجلس ا -أ



 -تشكل فً الهٌئة لجنة تسمى )لجنة معادلة التصنٌع( برئاسة أحد موظفً الهٌئة ٌسمٌه الرئٌس وعضوٌة كل من: -1-ب

 ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة والتموٌن ٌسمٌه وزٌرها. - أ

 مٌه مدٌرها.ممثل عن دائرة الجمارن ٌس - ب

 ممثل عن غرفة صناعة األردن ٌسمٌه رئٌسها. -ج

للرئٌس إضافة عضو أو أكثر للجنة ٌمثل أٌا من الجهات الحكومٌة أو األهلٌة ذات العاللة بدراسة معادالت التصنٌع إذا التضت الضرورة  -2

 ذلن.

 -تتولى اللجنة المهام والصالحٌات التالٌة: -ج

 لخاصة بمدخالت أي من المنتجات الممدمة من المإسسة المسجلة.دراسة معادالت التصنٌع ا -1

 دراسة الطلبات المتعلمة بتعدٌل معادالت التصنٌع. -2

 تجتمع اللجنة بدعوة من رئٌسها كلما دعت الحاجة بحضور جمٌع أعضائها وتتخذ لراراتها بؤغلبٌة اصوات أعضائها. -د

ٌسمً الرئٌس أحد موظفً الهٌئة أمٌنا لسر اللجنة ٌتولى تنظٌم جدول أعمالها وتدوٌن محاضر جلساتها وحفظ لراراتها وسجالتها وأي مهام  -هـ

 أخرى ٌكلفه رئٌس اللجنة بها.
 

 (15المادة )

 

 أو المستلزمات او المدخالت أو الموجودات الثابتة.لغاٌات تطبٌك احكام هذا النظام تعتمد شروحات بند التعرٌفة الجمركٌة لغاٌات تحدٌد السلع 
 

 (16المادة )

 

 ٌصدر الرئٌس التعلٌمات الالزمة لتنفٌذ احكام هذا النظام.

2015/4/19 
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