
   

 

 5402رلم الجرٌدة : 

 3260الصفحة : 

 2016-06-16التارٌخ : 

 غٌر استثمارات تنظٌم نظام) 2016 لسنة 77 رلم نظام

 وتعدٌالته (2016 لسنة  األردنٌٌن

 2016السنة : 

 11عدد المواد : 

 2016-06-16تارٌخ السرٌان : 

 

 (1المادة )

 

 ( وٌعمل به من تارٌخ نشره فً الجرٌدة الرسمٌة .2016األردنٌٌن لسنة ٌسمى هذا النظام )نظام تنظٌم استثمارات غٌر 
 

 (2المادة )

 

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

 المانون: لانون االستثمار.

 الهٌئة : هٌئة االستثمار .

 : رئٌس الهٌئة . الرئٌس

 المستثمر غٌر األردنً: الشخص الطبٌعً الذي ٌحمل جنسٌة غٌر أردنٌة أو الشخص االعتباري الذي تم تأسٌسه وتسجٌله خارج المملكة .

  تعتمد التعارٌف الواردة فً المانون حٌثما ورد النص علٌها فً هذا النظام . -ب
 

 (3المادة )

 

لوطنً والنظام العام واآلداب العامة والصحة العامة للمستثمر غٌر األردنً ان ٌتملن بأي نسبة كانت أي مشروع دون اإلخالل باعتبارات األمن ا

( من هذا النظام مالم ٌرد نص فً التشرٌعات ذات العاللة ٌضع 5( و)4فً أي نشاط التصادي باستثناء األنشطة االلتصادٌة المبٌنة فً المادتٌن )

 تلن المساهمة. لٌداً على ذلن التملن أو
 

 (4المادة )

 

 -%( من رأسمال أي مشروع فً األنشطة االلتصادٌة التالٌة:50للمستثمر غٌر األردنً ان ٌتملن نسبة تمل عن )

 تجارة التجزئة والجملة بما فً ذلن خدمات التوزٌع واالستٌراد والتصدٌر إال ما ٌلزم لغاٌات ممارسة النشاط االلتصادي وتصدٌر المنتج/ -أ

 السلع.

 -الخدمات التالٌة: -ب

 الخدمات واالستشارات الهندسٌة. -1

 المماوالت االنشائٌة والخدمات المتصلة بها. -2

 السمسرة باستثناء السمسرة والوساطة المالٌة التً تموم بها البنون وشركات الخدمات المالٌة. -3

 خدمات الوكالء والوسطاء التجارٌٌن ووسطاء التأمٌن. -4

 افة باستثناء ما ٌمدم منها من خالل البنون والشركات المالٌة.. الصر5

 خدمات المطاعم والمماهً والكافتٌرٌات باستثناء المطاعم السٌاحٌة وما ٌمدم فً الفنادق والنزل. -6

 -خدمات النمل التالٌة: -ج



 -النمل البحري والخدمات التابعة له وتشمل: -1

 مل على السفن المملوكة لغٌر األردنٌٌن.نمل الركاب والبضائع باستثناء الن -أ

 المعاٌنة البحرٌة . -ب

 تزوٌد السفن . -ج

 د. خدمات وسطاء الشحن البحري.

 خدمات وكالء المالحة. -هـ

 -النمل الجوي والخدمات التابعة له وتشمل: -2

 خدمات النمل الجوي المنتظم وغٌر المنتظم للركاب والبضائع والبرٌد. -أ

 المعاٌنة. -ب

 وكاالت نمل البضائع. -ج

 د. وسطاء الشحن الجوي.

 -خدمات النمل على الطرق بما فٌها الخدمات التالٌة: -3

 خدمات النمل السٌاحً المتخصص. -أ

 خدمات نمل الركاب والبضائع على الطرق. -ب

 خدمات الموالف. -ج

 د. خدمات ووكاالت نمل البضائع والمعاٌنة وخدمات وسطاء الشحن.

 ذا كان مرتبطا بأي من خدمات النمل المشار الٌها فً الفمرة )ج( من هذه المادةالتخلٌص إ -د

  
 

 (5المادة )

 

 -ال ٌجوز للمستثمر غٌر األردنً ان ٌمتلن او ٌساهم بصورة كلٌة او جزئٌة فً أي من األنشطة االلتصادٌة التالٌة: -أ

 والركام المستعملة الغراض البناء.مناشٌر الحجر وممالع رمل البناء والدبش وحجر البناء  -1

 خدمات التحرٌات واألمن . -2

 خدمات الحماٌة والحراسة الخاصة والتدرٌب على اعمالها . -3

 ( من هذا النظام .4التخلٌص وذلن مع مراعاة الفمرة )د( من المادة ) -4

 االتجار باالسلحة النارٌة والذخائر واستٌرادها وصٌانتها . -5

 ٌة الخاصة .أنشطة الرما -6

 االتجار باأللعاب النارٌة واستٌرادها واستخدامها. -7

 المخابز على اختالف انواعها. -8

  تحدد المهن الحرفٌة واالشغال الٌدوٌة التً ال ٌسمح لغٌر األردنٌٌن بممارستها بموجب تعلٌمات تصدرها الهٌئة لهذه الغاٌة . -ب
 

 (6المادة )

 

%( من رأسمالها، 50للشركة غٌر األردنٌة المؤسسة والمسجلة خارج المملكة والتً ٌمتلن فٌها أردنٌون أسهماً وحصصاً بنسبة ال تمل عن ) -أ

تسجٌل شركة أردنٌة فً المملكة تتملن أي مشروع فً نشاط التصادي بكامله أو أي جزء منه أو تساهم فٌه بأي نسبة كانت ما لم برد نص فً 



 ٌعات ذات العاللة ٌضع لٌدا على التملن أو المساهمة فً ذلن النشاط االلتصادي .التشر

 -تستثنى من احكام الفمرة )أ( من هذه المادة : -ب

 الشركة غٌر االردنٌة إذا كانت شركة مساهمة عامة . -1

 ( من هذا النظام.6األنشطة االلتصادٌة الواردة فً المادة ) -2
 

 (7المادة )

 

 -( من هذا النظام تحت طائلة المسؤولٌة المانونٌة بما ٌلً :7ركة التً تم تسجٌلها وفما ألحكام الفمرة )أ( من المادة )تلتزم الش

ا إخطار مرالب عام الشركات خالل ثالثٌن ٌوما من تارٌخ أي تغٌٌر أو تعدٌل ٌطرأ على بٌاناتها بما فً ذلن فسخ الشركة وإنمضاؤها وتصفٌته - أ

 عمل .وتولفها عن ال

 تزوٌد مرالب عام الشركات سنوٌا بشهادة مصدلة صادرة عن الجهات المعنٌة فً الدولة التً تحمل جنسٌتها تثبت استمرارٌة ملكٌة االردنٌٌن - ب

 لالسهم او الحصص بالنسبة المحددة .

ٌد على ستة أشهر لابلة للتمدٌد مماثلة بناء %( وذلن خالل مدة ال تز50توفٌك اوضاعها إذا للت نسبة مساهمة األردنٌٌن فً رأسمالها عن )-ج

 على طلب مبرر ٌمدم الى مرالب عام الشركات لبل ثالثٌن ٌوما من انتهاء مدة توفٌك االوضاع.
 

 (8المادة )

 

( 4المادة )لمجلس الوزراء بناء على تنسٌب من الرئٌس السماح ألي مستثمر غٌر أردنً بأن ٌتملن او ٌساهم فً نسب أعلى مما هو محدد فً 

 -من هذا النظام او ٌضٌف أٌاً من الغاٌات الواردة فٌها فً أي من الحاالت التالٌة:

 إذا كان ٌرغب فً تملن أي نسبة فً شركة أردنٌة لائمة. -أ

 ب. إذا كان المشروع الذي ٌرغب المستثمر غٌر األردنً فً إنشائه خارج محافظة العاصمة.

ادٌة خاصة وفك الشروط التً ٌتم تحدٌدها بممتضى تعلٌمات تصدر لهذه الغاٌة على أن ٌتم نشر هذه التعلٌمات إذا كان المشروع ذا أهمٌة التص -ج

 فً الجرٌدة الرسمٌة.
 

 (9المادة )

 

حكام هذا ال تسري احكام هذا النظام على االستثمارت غٌر االردنٌة فً أي من األنشطة االلتصادٌة التً تم تسجٌلها وترخٌصها لبل تارٌخ نفاذ أ

 النظام .
 

 (11المادة )

 

نضمة الٌها تراعى عند تطبٌك احكام هذا النظام أحكام االتفالٌات الدولٌة واتفالٌات تشجٌع وحماٌة االستثمارات التً تكون المملكة طرفا فٌها او م

.  
 

 (11المادة )

 

 تصدر الهٌئة التعلٌمات الالزمة لتنفٌذ احكام هذا النظام .

15/5/2016 
 

 

 على 5402 العدد فً المنشور وتعدٌالته (2016 لسنة  األردنٌٌن غٌر استثمارات تنظٌم نظام) 2016 لسنة 77 رلم نظام

 تنظٌم لنظام معدل نظام) 2019 لسنة 80 رلم معدل بنظام المعدل 2016-06-16  بتارٌخ والساري 2016-06-16  بتارٌخ 3260  الصفحة

-05-16  بتارٌخ والساري 2019-05-16  بتارٌخ 2982  الصفحة على 5573 العدد فً المنشور (2019 لسنة  األردنٌٌن غٌر استثمارات

 فً المنشور (2020 لسنة  األردنٌٌن غٌر استثمارات تنظٌم لنظام معدل نظام) 2020 لسنة 4 رلم معدل بنظام المعدل 2019



 نظام) 2020 لسنة 53 رلم معدل بنظام المعدل 2020-01-16  بتارٌخ والساري 2020-01-16  بتارٌخ 274  الصفحة على 5617 العدد

 والساري 2020-06-16  بتارٌخ 2242  الصفحة على 5646 العدد فً المنشور (2020 لسنة  األردنٌٌن غٌر استثمارات تنظٌم لنظام معدل

  2020-06-16  بتارٌخ

 

 وتعدٌالته (2016 لسنة  األردنٌٌن غٌر استثمارات تنظٌم نظام) 2016 لسنة 77 رلم نظام   المختصر باالسم بعد وفٌما هنا إلٌه والمشار


