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 ــــــــــــــــــــــم نائب جاللة الملك المعظـــــبن الحسين فيصل نحن 

 (  مــــن الدستــــــــــــــــــــــــــــــــــور31بمقتضـــــى المــــــادة )

 وبنــــاء علــــى ما قـــرره مجلســــــا االعيــان  والنـــــــــــــــواب

 نصــادق علـــى القانــون اآلتــــي ونأمــــــر بإصـــــــــــــــــــداره 

 -اضافتــــه الى قوانيــــن الدولـــــــــــة :و

 

 2022( لسنة 21قانون رقم )

 قانون البيئة االستثمارية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

( ويعملل بله بعلد 2022يسمى هذا القانون )قانون البيئة االستثمارية لسنة -1المادة 

 تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

يكللون للكلمللال والعبللارال التاليللة ديثمللا وردل فللي هللذا القللانون المعللاني  -2المللادة

 -المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:
 

 .وزارة االستثمار : الوزارة
 وزير االستثمار. : الوزير

 .مجلس االستثمار المشكل بمقتضى ادكام هذا القانون : المجلس

 نشاط اقتصلاد  فلي المملكلة بملا فلي ذللك التمللك إنشاء  : االستثمار

 أو المشاركة أو التطوير أو التوسعة.

النشلللللللللللللللاط 

 االقتصاد 

 أ  نشللللاط صللللناعي أو تجللللار  أو زراعللللي او  للللدمي  :

أو سلليادي أو تكنولوجيللا معلومللال أو صللناعة إبداعيللة 

وال يشمل المصرفية أو الصليرفة أو النشلاطال المهنيلة 

  اصة. المنظمة بموجب تشريعال

 الشخص الطبيعي أو االعتبار . : الشخص
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الشخص الذ  يستثمر في المملكلة فلي نشلاط اقتصلاد   : المستثمر

 وفللللك أدكللللام القللللانونس سللللواء كللللان مسللللتثمرا أردنيللللاً 

 أو غير أردني.

التصللريأ أو الموافقللة أو اأذن أو التللر يص الصللادر  : الر صة

زاولللة علن الجهلة الرسللمية خ  شلخص للسللما  لله بم

 نشاط اقتصاد  معين.

الجهلللللللللللللللللة 

 الرسمية

أ  وزارة أو دائللرة أو هيئللة أو مجلللس أو أمانللة عمللان  :

 أو بلدية أو سلطة أو مؤسسة رسمية عامة.

 اخمللوال المنقولللة وغيللر المنقولللة سللواء أكانللت ماديللة  : اخصول

 أو معنوية المستثمرة في النشاط االقتصاد .

لجنللللللللللللللللللللة 

الحلللللللللللللوافز 

 واأعفاءال

واأعفاءال المشكلة بمقتضلى  للجنة الوزارية للحوافزا :

 ( من هذا القانون.12أدكام المادة )

لجنللللللللللللللللللللة 

 التظلمال

 اللجنلللة المشلللكلة بقلللرار ملللن اللللوزير بمقتضلللى أدكلللام  :

 ( من هذا القانون.44المادة )

 المنطقة التنموية والمنطقة الحرة. : المنطقة

المنطقلللللللللللللة 

 التنموية

 نطللللاق الجمركللللي للمملكللللة أ  منطقللللة تقللللع ضللللمن ال :

 .يتم اعالنها منطقة تنموية وفقا خدكام هذا القانون
المنطقلللللللللللللة 

 الحرة

جزء من أراضلي المملكلة محلدد ومسلور بحلاجز فاصلل  :

يخصص لغايال ممارسة االنشطة االقتصلادية بملا فيهلا 

تخللزين السلللع ويعتبللر  للار  النطللاق الجمركللي وتعامللل 

علللى انهللا  للار   السلللع واالنشللطة االقتصللادية دا للله

 .المملكة لغايال تطبيك ادكام هذا القانون

المطللللللللللللللور 

 الرئيسي

الشلللللخص االعتبلللللار  اللللللذ  يتلللللولى ادارة المنطقلللللة  :

  .وتطويرها بموجب اتفاقية التطوير وأدكام هذا القانون

المؤسسللللللللة 

 المسجلة

الشلللخص اللللذ  يلللتم تسلللجيله للللدس اللللوزارة لممارسلللة  :

فقلللا خدكللللام هللللذا النشلللاط االقتصللللاد  فلللي المنطقللللة و

 القانون.
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اتفاقيلللللللللللللللة 

 التطوير

اتفاقيلللة تبلللرم بلللين اللللوزارة والمطلللور الرئيسلللي أدارة  :

المنطقة وتطويرهلا وفقلا خدكلام هلذا القلانون واخنظملة 

 الصادرة بمقتضاه.

الخدملللللللللللللللة 

االسلللتثمارية 

 الشاملة

الخلللدمال المقدملللة لانشلللطة االقتصلللادية ملللن الجهلللة  :

التسلجيل والتلر يص ملن  الرسمية بما في ذللك  لدمال

 موقع وادد متضمنا المنصال االلكترونية.

صللللللللللللندوق 

 االستثمار

الصللندوق الللذ  يللتم انشللا ه وفقللاً خدكللام هللذا القللانون  :

 والنظام الصادر بمقتضاه .

صللللللللللللندوق 

االسللللللللتثمار 

 المشترك
 

 المنشأ وفقاً خدكام قانون اخوراق المالية. الصندوق :

 

 الفصل اخول
 العامة لالستثمار ودقوق المستثمرينالسياسة 

 

تقوم السياسة العاملة لالسلتثمار فلي المملكلة عللى تحقيلك ر س اقتصلادية   -3المادة 

وتنموية تهدف الى توفير فرص العمل وزيادة النملو االقتصلاد  وتحسلين 

 -التنافسية وبيئة االعمال وترتكز على المبادئ التالية:
 

ي وغير اخردني في الحقوق واالمتيازال المساواة بين المستثمر اخردن  - أ

والواجبلللالس ومعامللللة جميلللع المسلللتثمرين معامللللة عادللللة ومنصلللفة 

 وشفافة.

دمايللة االسللتثمارال وعللدم التللد ل فللي اخنشللطة والحقللوق والمصللالأ  - ب

 المعترف بها قانونا للمستثمر أو الشركة التي تم االستثمار بها.
لرقابة الالدقةس وفقا لمتطلبال التحول من مبادئ الرقابة المسبقة الى ا -  

 ممارسة اخعمال المعلن عنها مسبقا.
تحفيز وتشلجيع االسلتثمار فلي المشلاريع الرياديلة واالبتكلار ومشلاريع   -د

 البحث والتطوير.
 تهيئة البيئة المناسبة لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة. -هـ

  للمستثمرين. رقمنة وأتمتة كافة اأجراءال والخدمال المقدمة   -و
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 تعزيز المنافسة ومنع االدتكار وضمان دماية المستهلك.  -ز

دمايللة البيئللة والتحللول الللى االقتصللاد اال ضللر والسللالمة والصللحة  -  

 العامة ومراعاة المعايير االجتماعية .
 

يجوز إنشاء صناديك استثمار لرصلد اخملوال لغايلال اسلتثمارها فلي    -أ  -4المادة

ة ويكتسللللب صللللندوق االسللللتثمار بعللللد إنشللللائه اخنشللللطة االقتصللللادي

 وتسجيله الشخصية االعتبارية.

تحللدد شللروط انشللاء صللناديك االسللتثمار وتسللجيلها والجهللال التللي  -ب

 دكام المتعلقة بها بمقتضى نظام.خيجوز لها انشا ها وسائر ا

 

 -يحك للمستثمر ما يلي: -5المادة

اركة أو المسلاهمة فلي االستثمار في المملكة بالتملك الكامل أو المش  - أ

 أ  نشلللللاط اقتصلللللاد س باسلللللتثناء اخنشلللللطة االقتصلللللادية المقيلللللدة 

 بمقتضى نظام.

تحويللل العملللة المسللتخدمة فللي المملكللة بصللورة قانونيللة الللى عملللة    - ب

 قابلة للتحويل.
تحويل العمالل القابلة للتحويل دا لل المملكلة و ارجهلا دون تلأ ير    - 

 لمية والتشريعال النافذة.ووفقاً للممارسال المالية العا
المطالبللة بللالتعوي  عللن الخسللائر المتحققللة علللى اعتمللاد المسللتثمر    -د

بحسن نية عللى أ  قلرار صلادر علن الجهلة الرسلمية تجاهلهس أو أ  

التزام ا ذته تللك الجهلة عللى عاتقهلا تجلاه المسلتثمرس وكلان إصلدار 

عللى ان يلتم مثل هذا القرار أو اال ذ بهذا االلتزام  ار  ا تصاصلها 

 ( من هذا القانون.6التعوي  وفقاً خدكام الفقرة )ب( من المادة )

اسللتخدام غيللر اخردنيللين فللي الواللائو اأداريللة والفنيللة التللي تتطلللب  -هللـ

مللن اجمللالي عللدد ( %25) مهللارال متخصصللة بنسللبة ال تزيللد علللى

 %(40) العاملين ويجوز رفع هذه النسبة الى ملاال يزيلد عللى نسلبة

 ردنية لهذه الواائو.أعدم إمكانية توفير عمالة في دال 



7077 
 

 الجريدة الرسمية

 تصفية أو إنهاء اخنشطة االستثمارية الخاصة به.  -و

 أ  دقوق أ رس يمنحها له هذا القانون والتشريعال النافذة. -ز
 

 
ال يجلللوز نلللزة ملكيلللة أ  اسلللتثمار أو جلللزء منللله إال بمقتضلللى القلللانون -أ -6الملللادة 

قللة غيللر تمييزيللة مقابللل دفللع ولغللرع عللام  ومحللدد ومشللروة وبطري

 تعوي  عادل للمستثمر.

يراعلللى عنلللد دفلللع التعلللوي  المشلللار إليللله فلللي الفقلللرة )أ( ملللن هلللذه  -ب

  -المادة  ما يلي:
 

 أن يدفع دفعة واددة بالدينار اخردني أو بعملة قابلة للتحويل. -1

أن يكون مساوياً للقيمة السوقية العادلة لاصول المعنية قبل اتخاذ  -2

 ر نزة الملكية.قرا

 أن يشلللمل سلللعر فائلللدة يعلللادل التمويلللل المضلللمون لليللللة وادلللدة  -3

 الذ  ينشره يومياً البنك المركز  اخردني.

 

 الفصل الثاني

 وزارة االستثمار ومجلس االستثمار
 
 

تعتبللر الللوزارة المرجعيللة الرئيسللة لالسللتثمار فللي المملكللةس وتهللدف الللى  -أ -7المللادة

ه وترويجه وضمان ديمومة المنلا  االسلتثمار  جذب االستثمار وتشجيع

 الجاذب وتعزيز الثقة في البيئة االستثمارية وتنميتها وتنظيمها.

 -تتولى الوزارة في سبيل تحقيك أهدافها المهام والصالديال التالية: -ب
 

 

تنفيلللذ السياسلللة االسلللتثمارية للمملكلللة ووضلللع الخطللل  االسلللتراتيجية  -1

سللتثمارال المحليللة واالجنبيللة بمللا فيهللا والبللراما الالزمللة لتحفيللز اال

 صناديك االستثمار وصناديك االستثمار المشترك.

إعلللداد مشلللروة الخارطلللة االسلللتثمارية للمملكلللة التلللي تحلللدد الفلللرص  -2

االستثمارية المتادلة دسلب القطاعلال والمحافظلال بملا فيهلا مشلاريع 

 الشراكة ملع القطلاة الخلاص بالتنسليك والتعلاون ملع الجهلال المعنيلة

 على أن يتم التحديث بشكل مستمر. 
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تللرويا الفللرص االسللتثمارية المتادللة فللي المملكللة وتللوفير المعلومللال  -3

والبيانلال للمسلتثمرين والللراغبين فلي االسللتثمار والتلرويا للمشللاريع 

 االقتصادية واالستثمارية الكبرس ومتابعة تقدم سير العمل في تنفيذها.
مللا فيهللا  للدمال مللا بعللد بللدء تقللديم الخللدمال الداعمللة للمسللتثمرينس ب -4

 االستثمار.
تسللللهيل االجللللراءال وتللللذليل الصللللعوبال وإزالللللة المعوقللللال أمللللام  -5

 المستثمرين للبدء في ممارسة نشاطهم االقتصاد  واستمراره.
إصللدار وتحللديث اخدلللة االرشللادية لالسللتثمار وممارسللة االعمللال فللي   -6

 المملكة.
ليللللة للفللللرص إعللللداد الدراسللللال القطاعيللللة ودراسللللال الجللللدوس اخو -7

 االستثمارية المتادةس وبناء قاعدة بيانال دولها.
 اأشراف على المناطك التنموية والحرة وتنظيم عملها.  -8
متابعللة تصللنيو المملكللة وترتيبهللا فللي التقللارير والمؤشللرال الدوليللة  -9

الخاصة باالستثمارس والعمل على وضع وتنفيذ الخطل  الالزملة لتعزيلز 

   تنافسية المملكة استثماريا.
النظر في طلبلال اللتظلم المقدملة ملن المسلتثمرين للتحقلك ملن سلالمة  -10

والعملل  اأجراءال المتخذة أو القرارال الصادرة عن الجهة الرسلمية

 على معالجتها وفقا للتشريعال النافذة.
إعلللداد التقلللارير المتعلقلللة بتنفيلللذ الخطللل  واالسلللتراتيجيال والبلللراما  -11

 المتعلقة باالستثمار.
 عمل وددة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.االشراف على  -12

 
 

 

يشلللكل مجللللس يسلللمى )مجللللس االسلللتثمار( برئاسلللة رئللليس اللللوزراء  -أ -8الملللادة

 -وعضوية كل من:
 

 نائباً للرئيس.   وزير االستثمار   -1
 .التخطي  والتعاون الدوليوزير  -2

 وزير المالية. -3

 وزير الصناعة والتجارة والتموين. -4
 ر االقتصاد الرقمي والريادة .وزي -5
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 محافظ البنك المركز  اخردني. -6
 رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة اخردن . -7
 رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة اخردن. -8
أربعلللة ممثللللين علللن القطلللاة الخلللاص عللللى ان يكلللون ملللن بيلللنهم  -9

سللليدة أعملللال ومالملللة ممثللللين علللن القطلللاة الزراعلللي والسللليادي 
 لية.والخدمال الما

 

( من الفقرة )أ( من هلذه 9تتم تسمية اخعضاء المشار إليهم في البند ) -ب
المادة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء لمدة 
سللنتين قابلللة للتجديللد لمللرة وادللدة ويجللوز إنهللاء عضللوية أ  مللنهم 

 بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته بالطريقة ذاتها. 
 

 -ولى المجلس المهام والصالديال التالية:يت - 
 

إقرار السياسة االستثمارية التلي تتضلمن القطاعلال والمشلاريع ذال  -1
والر يلة اخولوية المستهدفةس بملا يتفلك ملع السياسلة العاملة للدوللة 

 االقتصادية والخط  والبراما التنفيذية االقتصادية واالجتماعية. 
 ة ومتابعة تحديثها. إقرار الخارطة االستثمارية للمملك -2
مناقشللة التقللارير المتعلقللة بتنفيللذ الخطلل  واالسللتراتيجيال والبللراما  -3

 المتعلقة باالستثمار والتوجيه بشأنها. 
 التوجيه باتخاذ كل ما يلزم لتطوير البيئة االستثمارية للمملكة. -4
 التوصللللية بالتعلللللديالل التشللللريعية والتنظيميلللللة الالزمللللة لتحسلللللين  -5

 بيئة االستثمار. 
بللت فللي الخالفللال التللي قللد تنشللأ بللين الجهللال الرسللمية فيمللا يتعلللك ال -6

 بالبيئة االستثمارية.
 أ  أملللللور أ لللللرس تتعللللللك باالسلللللتثمار باسلللللتثناء ملللللا هلللللو ملللللن  -7

 صالديال الوزارة. 
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على اخقل كل مالمة أشلهر ويكلون  -د

ضلائه ويتخلذ قراراتله اجتماعه قانونياً بحضور ملا ال يقلل علن أغلبيلة أع
 بأغلبية أصوال أعضائه. 

للمجلس دعوة من يراه مناسبا من الخبلراء والمختصلين للمشلاركة فلي  -هـ
اجتماعاتلله لالسللتئناأ برأيلله دون ان يكللون للله دللك التصللويت علللى 

 قرارال المجلس.
 يكون أمين عام الوزارة أمين سر للمجلس. -و

مللل المجلللس بمقتضللى تعليمللال تللنظم اخدكللام واأجللراءال المتعلقللة بع -ز

 يصدرها لهذه الغاية.
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 الفصل الثالث

 الحوافز الممنودة  ار  المناطك التنموية والمناطك الحرة

 الحوافز اخساسية -والً:أ
 

علللى الللرغم ممللا ورد فللي قللانون الجمللاركس تعفللى الموجللودال الثابتللة  -أ -9المللادة

القتصللاد  مللن ومسللتلزمال ومللد الل اأنتللا  وقطللع الغيللار للنشللاط ا

 الرسوم الجمركية.

يصدر مجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنلة الحلوافز واأعفلاءال  -1-ب

جللدوالً يتضللمن الموجللودال الثابتللة ومسللتلزمال ومللد الل اأنتللا  

وقطع الغيار الالزمة لممارسة النشاط االقتصاد  الخاضعة للضريبة 

 بنسبة الصفر .

بلللرر ملللن لجنلللة الحلللوافز لمجللللس اللللوزراء بنلللاء عللللى تنسللليب م -2

 ( 1تعللللللديل الجللللللدول المشللللللار إليلللللله فللللللي البنللللللد )واأعفللللللاءال 

  .من هذه الفقرة

 

 عللللى اللللرغم مملللا ورد فلللي قلللانون ضلللريبة اللللد لس يلللتم اأعفلللاء ملللن  -10الملللادة 

%( عللى 30ضريبة الد ل المسلتحقة أو تخفيضلها بنسلبة ال تقلل علن )

ي المملكللة أو المشللاريع اخنشللطة االقتصللادية فللي المنللاطك اخقللل نمللواً فلل

 ( سللللنوال مللللن 5علللللى اخقلللللس ولمللللدة ) ا( أردنيلللل250التللللي تشللللغل )

 تلللاريخ التشلللغيل الفعللللي دلللدا أعللللىس وتحلللدد اخدكلللام المتعلقلللة بلللذلك 

 -:بمقتضى نظام يتضمن ما يلي

 اخنشطة االقتصادية التي تتمتع باأعفاء من ضريبة الد ل.    -أ 

 ملللن ضلللريبة اللللد ل ع بلللالتخفي  االنشلللطة االقتصلللادية التلللي تتمتللل -ب

 ونسب التخفي  لكل منها .

أسللس ومعللايير وشللروط ومللدد التمتللع باأعفللاء أو التخفللي  مللن  -  

 ضريبة الد ل .

 اخنشللللطة االقتصللللادية المسللللتثناة مللللن اأعفللللاء أو التخفللللي  مللللن  -د 

 ضريبة الد ل.

 ء تحديللد المنللاطك اخقللل نمللوا فللي المملكللة لغايللال التمتللع باأعفللا -هللـ

أو التخفللي  مللن ضللريبة الللد ل عنللد ممارسللة النشللاط االقتصللاد  

  .فيها
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 اذا تبللين أن السلللع والخللدمال التللي تلم اعفا هللا مللن الرسللوم والضللرائب  -11الملادة 

( ملن 10( و)9أو التي استفادل من أ  تخفي  وفقا خدكام الملادتين )

أو اسلتعملت  هذا القانون قد تم بيعها أو التنلازل عنهلا أو التصلرف فيهلا

في غير النشاط االقتصاد  أو في غير الغايال التي تم منأ اأعفلاء ملن 

أجلها فيتوجب دفع الضرائب والرسوم المتحققة وفك أدكلام التشلريعال 

 النافذة إضافة إلى الغرامال المنصوص عليها في تلك التشريعال.
 

 

 مانياً : الحوافز االضافية
 

 راء مللللللن بللللللين اعضللللللائه لجنللللللة تسللللللمى يشللللللكل مجلللللللس الللللللوز -أ -12المللللللادة 

علللى أن تضللم فللي عضللويتها الللوزير )لجنللة الحللوافز واأعفللاءال ( 

ووزير التخطي  والتعاون الدولي ووزير الصناعة والتجلارة والتملوين 

 ووزيللللر الماليللللة علللللى ان يتضللللمن قللللرار التشللللكيل تسللللمية رئيسللللها 

 وباقي اخعضاء.

او أ  عضلللو ملللن  يحظلللر عللللى رئللليس لجنلللة الحلللوافز واالعفلللاءال -ب

 أعضلللائها أن يشلللترك فلللي اتخلللاذ أ  قلللرار يتعللللك بنشلللاط اقتصلللاد  

أو صندوق استثمار أو صندوق استثمار مشترك تتحقك له او خزواجه 

 او فروعللله او خقاربللله دتلللى الدرجلللة الثانيلللة فيهلللا منفعلللة مباشلللرة 

 او غيللر مباشللرة وعلللى كللل مللنهم االفصللا  عللن ا  منللافع قللد تتحقللك 

 طائلة المسؤولية القانونية. خ  منهم تحت

 

عللللى اللللرغم مملللا ورد فلللي ا  تشلللريع ا لللر لمجللللس اللللوزراء بنلللاء  -أ -13الملللادة

 عللللللى تنسللللليب لجنلللللة الحلللللوافز واأعفلللللاءالس اعتملللللاد أ  دلللللوافز 

أو مزايللللا أو إعفللللاءال لانشللللطة االقتصللللادية فللللي أ  منطقللللة مللللن 

 -مناطك المملكة بما في ذلك ما يلي:
 

علقللة بسللعر بللدل البيللع أو اأيجللار لاراضللي إعفللاءال ودللوافز مت-1

 .المملوكة للخزينة العامة لغايال إقامة االنشطة االقتصادية
 .دعم كلو الطاقة والمياه ودعم مشاريع الطاقة المتجددة -2 
السما  للمسلتثمرين بتخصليم كللو إنشلاء  لدمال البنيلة التحتيلة  -3 

 م المسللتحقة التللي قللاموا بإيصللالها للنشللاط االقتصللاد  مللن الللذم

 في دال تشغيل المشروة  الل مدة زمنية معينة.

منأ إعفاءال أو تخفيضال ضريبية أو جمركية مقابلل تشلغيل دلد  -4

 أدنى من العمالة اخردنية. 
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 يراعلللى فلللي ملللنأ الحلللوافز واأعفلللاءال والمزايلللا المشلللار إليهلللا فلللي  -ب

 عللللى الفقلللرة )أ( ملللن هلللذه الملللادة المعلللايير التاليلللة وبملللا ال يلللؤمر 

 -المنافسة العادلة:

 

 ردنيين.( من اخ350تشغيل ما ال يقل عن ) -1

مللن اجمللالي  (%50) تشللغيل عللامالل اردنيللال بمللا ال يقللل عللن -2

 ردنية. أ( عاملة 50العمالة على ان ال يقل العدد عن )

 االنشللطة االقتصللادية التللي تسللتهدف االسللواق التصللديرية بنسللبة  -3

  .%( 50)ال تقل عن 

يمللللة المضللللافة المحليللللة وبنسللللبة ال تقللللل عللللن االنشللللطة ذال الق -4

(50)% . 

 االنشلللللللطة التلللللللي تسلللللللتهدف نقلللللللل المعرفلللللللة والتكنولوجيلللللللا  -5

 والتحول الرقمي.

 االنشطة االقتصادية االستراتيجية. -6

 االنشلللطة المدرجلللة ضلللمن مشلللروعال الشلللراكة بلللين القطلللاعين  -7

 العام والخاص. 

 اخنشللللطة التللللي تسللللتهدف اخطللللراف ومنللللاطك الفقللللر وتنميللللة  -8

 دمة المجتمع المحلي.و 
 

 يتم تحديد أسس ومعايير االسلتحقاق والملدد وإجلراءال ملنأ الحلوافز - 

 واأعفللاءال والمزايللا المشللار إليهللا فللي الفقللرة )أ( مللن هللذه المللادة

 .بموجب نظام يصدر وفقا خدكام هذا القانون
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على لجنة الحوافز واالعفلاءال مراجعلة أ  ازدوا  ضلريبي لصلناديك  -د

 تثمار او صللناديك االسللتثمار المشللترك عللن االسللتثمار المباشللر االسلل

او غير المباشر ومعالجة هذا االزدوا  باسلتيفاء ضلريبة اللد ل عللى 

الحصللللص او مسللللاهمي الصللللندوق لاشللللخاص االعتبللللاريين وفقللللاً 

لنشاطهم وعلى أن يسر  هذا االجراء للسنوال المالية الالدقة ورفع 

   اذ القرار المناسب بهذا الشأن.االمر الى مجلس الوزراء التخ

 تصللدر لجنللة الحللوافز واأعفللاءال قراراتهللا بأغلبيللة أعضللائها  للالل  -هللـ

 ( يللللللوم عمللللللل مللللللن تللللللاريخ تقللللللديم الطلللللللب 15مللللللدة ال تتجللللللاوز)

 المستكمل للشروط.

تتلللولى اللللوزارة أمانلللة سلللر لجنلللة الحلللوافز واأعفلللاءال وتلللنظم كافلللة  -و 

 بمقتضلللى تعليملللال تصلللدرها الشلللؤون المتعلقلللة بهلللا وباجتماعاتهلللا 

 لهذه الغاية.

 
 

لمجللس اللوزراء بنلاء عللى على الرغم مما ورد في أ  تشلريع ا لرس  -أ  -14المادة

منأ موافقة واددة أقامة مشلروة  واأعفاءالتنسيب لجنة الحوافز 

لمسللتثمر إذا كللان هللذا المشللروة يشللكل نشللاطا اقتصللاديا اسللتراتيجيا 

 .تدامةيسهم في تحقيك التنمية المس
تعتبر الموافقة الصادرة بمقتضى الفقرة )أ( من هذه الملادة بلديال علن  -ب

 .أ  تر يص أو تصريأ أو إذن يتطلبه أ  تشريع
 ال يجلللوز التنلللازل علللن الموافقلللة الممنودلللة بمقتضلللى الفقلللرة )أ( ملللن  - 

هذه المادة أقامة المشروة او نقل ملكيته او تأجيره للغير اال بموافقة 

 اء بناء على تنسيب لجنة الحوافز واأعفاءال.مجلس الوزر

 تنظم شروط وإجراءال الحصول على الموافقة الواددة بمقتضى نظام. -د
 
 

ونجلم علن ذللك  إذا تم تعديل أو تغيير اخدكلام التشلريعية أو التنظيميلة -أ -15المادة 

اللذ  تبللا اسلتثماراته فلي التعديل أو التغيير أمر سلبي على المستثمر 

 وة وادلللللد  مسلللللة ماليلللللين دينلللللار فلللللأكثر أو قلللللام بتوايلللللو مشلللللر

مللائتين و مسللين اردنيللاً فللأكثر فيحللك للله المطالبللة بعللدم تطبيللك تلللك 

 االدكام فلي مواجهتله ولملدة سلبع سلنوال ملن تلاريخ تحقيقله خ  ملن 

 هذين الشرطين.
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تطبيك أدكام الفقرة )أ( من هذه المادةس على المستثمر توجيه لغايال  -ب

 للللللوزارة  للللالل مللللدة ال تتجللللاوز سللللتة أشللللهر مللللن  إ طللللار  طللللي

 تللللللاريخ اجللللللراء التعللللللديل أو التغييللللللر التشللللللريعي او التنظيمللللللي 

   -:يتضمن ما يلي
مضمون التعديل أو التغيير التشريعي أو التنظيمي واخملر السللبي  -1

 الذ  لحك او سيلحك به نتيجة لذلك.

قلرة )أ( إرفاق الومائك التي تثبت تحقيقه للشلروط اللواردة فلي الف -2

 من هذه المادة.

 طللللللب علللللدم تطبيلللللك أدكلللللام التعلللللديل أو التغييلللللر التشلللللريعي  -3

 أو التنظيمي عليه.

( يوم عمل من تاريخ استالم اأ طار المشار 20على الوزارة  الل ) - 

إليه في الفقرة )ب( من هذه المادة دراسة الطللب والتوصلية لمجللس 

 الوزراء التخاذ القرار المناسب.

وزراء اتخاذ قرار بعدم تطبيك التعديل او التغيير التشلريعي لمجلس ال -د

 او التنظيمي او أ  منها على المستثمر.

 تُعللللللم اللللللوزارة المسلللللتثمر والجهلللللة الرسلللللمية المعنيلللللة بقلللللرار  -هلللللـ

 مجلس الوزراء.

 
ملع مراعلاة أ  مزايلا أو إعفلاءال أو دلوافز يمنحهلا هلذا الفصلل للنشلاط  -16المادة

خنشللطة االقتصللادية التللي تتمتللع بمزايللا أو إعفللاءال االقتصللاد س تبقللى ا

 جمركيلللللة أو ضلللللريبية أو دلللللوافز ماليلللللة بمقتضلللللى قلللللانون االسلللللتثمار 

وأ  أنظملللة أو تعليملللال أو قلللرارال صلللادرة  2014( لسلللنة  30رقلللم )

بمقتضلاه مسللتفيدة مللن تللك اأعفللاءال والمزايللا دتلى نهايللة مللدة اأعفللاء 

وبالشللروط الللواردة فيهللا أو لسللبع الممنللو  لهللا بموجللب تلللك التشللريعال 

 سنوال من تاريخ نفاذ أدكام هذا القانون لإلعفاءال التي لم تحدد بمدة.
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 يملللللنأ المسلللللتثمر وعائلتللللله والعلللللاملون لديللللله ملللللن اأدارة العليلللللا  -أ -17الملللللادة

)بطاقللة تعريللو مسللتثمر( لتبسللي  وتسللهيل اجللراءال المسللتثمر لللدس 

   داملها من وإلى المملكة.الجهال الرسمية وتسهيل د ول و رو

تلللنظم أسلللس وتصلللنيفال وشلللروط الحصلللول عللللى بطاقلللة تعريلللو  -ب 

 المستثمر بمقتضى تعليمال. 

 
 

 الفصل الرابع

 المناطك التنموية والمناطك الحرة

 

تنشأ المنطقة بقرار من مجللس اللوزراء بنلاء عللى تنسليب اللوزير  -1-أ -18المادة 

هلا بالطريقلة ذاتهلا ملع دفلظ  الغا ويتم تعيين ددودها أو تعلديلها أو

الحقوق المكتسبة فلي داللة التعلديل أو األغلاء ويلتم تحديلد المعلايير 

 والشروط واأجراءال المطلوبة لذلك بموجب نظام.

( مللن هللذه الفقللرة فللي 1تنشللر القللرارال المشللار إليهللا فللي البنللد ) -2

 الجريدة الرسمية.

 ك ادكللام الفقللرة )أ( مللن يجللوز ان تكللون المنطقللة الحللرة المنشللأة وفلل -ب

 هذه المادة دا ل المنطقة التنموية.

 

عنللد إنشللاء المنطقللة وفقللاً خدكللام هللذا الفصلللس تنتقللل ملكيللة اخراضللي -أ  -19المللادة

 دا لها من الخزينة العامة إلى الوزارة وتسجل باسمها.

لللللوزارة تلللأجير أو بيلللع أ  ملللن االراضلللي المسلللجلة باسلللمها دا لللل  -ب

لمطلور الرئيسلي لتللك المنطقلةس وفقلا التفاقيلة التطلوير المنطقلة اللى ا

 التي يوافك عليها مجلس الوزراء وبالبدل الذ  يحدده.
علللى الللرغم ممللا ورد فللي الفقللرة )ب( مللن هللذه المللادةس ال يجللوز بيللع  - 

اخراضللي المخصصللة للنفللع العللام وأراضللي انحسللار البحللر للمطللور 

 فاقية التطوير.الرئيسي وعليه تطويرها وفك ما يحدد في ات
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( من هلذا القلانونس اذا للم يقلم المطلور الرئيسلي 22مع مراعاة المادة ) -د

بإنجاز اعمال التطوير في المنطقة على الوزارة مطالبته بغرامة نسبتها 

%( من قيمة االراضي السلوقية التلي للم يلتم تطويرهلا 2امنان بالمائة )

 فللللي  وذلللللك عللللن كللللل سللللنة تللللأ ير عللللن الجللللدول الزمنللللي المحللللدد

 اتفاقية التطوير.
مع مراعاة الفقرة ) ( من هذه المادةس للمطور الرئيسي تلأجير أو بيلع  -هـ

اخراضي في المنطقة الى المؤسسة المسجلة فلي تللك المنطقلة أو اللى 

المؤسسال الرسمية العامة او المؤسسال العامة أو الجهال التي تدير 

نطقلة عللى ان يلتم البيلع مرافك عامة او تقدم  دمال البنى التحتية للم

بموافقة مجلس الوزراء بنلاء عللى تنسليب اللوزير فلي االراضلي التلي 

 .كانت مملوكة للوزارة وانتقلت للمطور الرئيسي
 -على الرغم مما ورد في أ  تشريع ا ر: -و

تكون مدة اأيجار في المنطقة بالنسبة للعقود المبرمة بين اللوزارة  -1

لرئيسللي والمؤسسللة المسللجلة والمطللور الرئيسللي وبللين المطللور ا

مالمللين سللنة قابلللة للتجديللد لمللدة مماملللة باتفللاق الطللرفين ويحللك 

 للفريقين تجديدها لثالمين سنة اضافية بموافقة مجلس الوزراء.

تومك عقود الوعد بالبيع لاراضي في المنطقة لدس دائرة االراضي  -2

والمسلادة علللى ان تسللتوفي رسلما مقللداره وادللد بلاخلو مللن قيمللة 

 ه العقود يدفع من قبل المشتر .هذ
 

وفقللاً للشللروط  يتللولى المطللور الرئيسللي إدارة المنطقللة وتطويرهللا -أ -20المللادة 

واخدكلللام والمعلللايير المنصلللوص عليهلللا فلللي هلللذا الفصلللل واخنظملللة 

 الصادرة لتنفيذه واتفاقية التطوير.  

يقوم المطلور الرئيسلي بتطلوير وتشلغيل وإدارة المنطقلة سلواء قلام  -ب

  -ذلك بنفسه أو من  الل الغير ولهذه الغاية يلتزم بما يلي:ب
 

 تأمين التمويل الالزم لتطوير المنطقة وإدارتها وصيانتها. -1
إنشاء البنية التحتية اخساسلية دا لل المنطقلة وإدامتهلا بملا فلي  -2

ذلللك الطللرق والكهربللاء والميللاه واالتصللاالل والصللرف الصللحي 

 وفقاً التفاقية التطوير.
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مباني والقيلام بالتحسلينال وأعملال الصليانة واجلراءال تشييد ال -3

 اخمن والحماية الضرورية وفقاً التفاقية التطوير.
 تسويك المنطقة وترويجها. -4
تللوفير المتطلبللال واالشللتراطال البيئيللة و للدمال جمللع النفايللال  -5

 والتخلص منها.
الرقابة على أعملال اأعملار وإعلالم اللوزارة التخلاذ االجلراءال  -6

 في دال المخالفة. الالزمة
 أ  أمور أ رس الزمة لتطوير المنطقة.  -7

 
يلتلزم المطلور الرئيسلي باسلتكمال االجلراءال الالزملة لتسلجيله مؤسسلة  -21المادة

 مسجلة في المنطقة وفقاً خدكام هذا الفصل واخنظمة الصادرة لتنفيذه.

 

المطللور  علللى الللرغم ممللا ورد فللي أ  تشللريع ا للرس فللي دللال إ للالل -أ -22المللادة

الرئيسي أو المؤسسة المسجلة بأدكام هذا الفصلل واخنظملة الصلادرة 

  -لتنفيذه واالتفاقيال ذال العالقة:

للللوزارة بموافقللة مجلللس الللوزراء اسللترداد أراضلليها التللي انتقلللت  -1

 ملكيتها الى المطور الرئيسي كليا او جزئيا. 

اضليه التلي للمطور الرئيسلي بموافقلة مجللس اللوزراء اسلترداد أر -2

 انتقلت ملكيتها الى المؤسسة المسجلة كليا او جزئيا. 

تللنظم أدكللام وإجللراءال ودللاالل اسللترداد اخراضللي المشللار إليهللا فللي  -ب

 الفقرة )أ( من هذه المادة بمقتضى نظام .

 

علللى الللرغم ممللا ورد فللي أ  تشللريع ا للرس يشللكل الللوزير فللي المنطقللة -أ -23المللادة

يال مجلللس التنظلليم اخعلللى وصللالديال اللجللان التللي تمللارأ صللالد

اللجان المحلية و اللوائية على ان تكون اللجنة التي تملارأ صلالديال 

 مجلس التنظيم اخعلى برئاسة الوزير. 
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 -تمارأ الوزارة دا ل ددود المنطقة المهام والصالديال التالية : -ب
صالديال المجلس البلد  والجهال اخ رس المنصوص عليها فلي  -1

 التشلللللللللللريعال النافلللللللللللذة ويملللللللللللارأ اللللللللللللوزير صلللللللللللالديال 

 رئيس المجلس البلد .
تنظيم المنطقة وفقاً خدكام هلذا الفصلل واخنظملة الصلادرة لتنفيلذه  -2

ومنأ الر ص التنظيميلة والمهنيلة الالزملة لملن يرغلب بممارسلة 

 نشاط اقتصاد  فيها.
تأسلليس وتسللجيل الشللخص فللي المنطقللة الحللرة لممارسللة النشللاط  -3

 قتصاد  دا ل المملكة و ارجها وفك نظام.اال
 تسللجيل المؤسسللة المسللجلة وتجديللد تسللجيلها وتعليقلله وإلغللا ه  -4

 وفك نظام. 

بيع أو مصادرة أو إتالف أو تملك المواد والبضائع التي تم التخلي  -5

عنهللا أو تركهللا دون مطالبللة فللي المنطقللة وفقللاً خسللس وإجللراءال 

 تحدد بموجب تعليمال.
البيئة ومصادر الميلاه والملوارد الطبيعيلة والتنلوة الحيلو   دماية -6

 بما ينسجم مع التشريعال النافذة.
 اسلللتمالك اخراضلللي والعقلللارال الالزملللة لتطلللوير المنطقلللة وفقلللاً  -7

 خدكام قانون الملكية العقارية.
 مراقبة تنفيذ تطوير المنطقة. -8
ى اخنظمللة تحصلليل الرسللوم والعوائللد والغرامللال المحللددة بمقتضلل -9

الصادرة لتنفيلذ أدكلام هلذا الفصلل أو بمقتضلى التشلريعال النافلذة 

 في المنطقة وتحديد بدل الخدمال وكيفية استيفائه.
يكلللون لللللوزارة دلللك ملللنأ الوصلللول للخلللدمال العاملللة بالتنسللليك ملللع  - 

 مقدميها والمطور الرئيسي.

 

متطلبلال تحلددها أن للوزارة بموافقة مجلس اللوزراء ووفقلاً أجلراءال و -24المادة

تعهد بأ  من مهامها وصالدياتها المتعلقة بالمنطقة إلى أ  جهة رسمية 

أو شلللركة مملوكلللة بالكاملللل للحكوملللة أو إللللى المطلللور الرئيسلللي لتللللك 

 المنطقة.
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على الرغم مما ورد في أ  تشلريع ا لرس يجلوز خ  مؤسسلة مسلجلة  -أ -25 المادة

  الذ  ر صلت ملن أجلله وفقلا في المنطقة ممارسة النشاط االقتصاد

خدكام هذا الفصل واالنظمة الصادرة لتنفيلذه واتفاقيلة التطلوير وذللك 

 باستثناء ما يتم دظره او تقييد ممارسته في المنطقة بمقتضى نظام.

يتمتلللع المطلللور الرئيسلللي والمؤسسلللة المسلللجلة فلللي المنطقلللة بكافلللة  -ب

 -ذلك:الحقوق الالزمة لممارسة النشاط االقتصاد  بما في 

القيللام بكافللة التصللرفال المتعلقللة ببيللع وشللراء واسللتئجار وتللأجير  -1

وادارة ونقلللل ملكيلللة أ  أرع أو منشلللدل دا لللل دلللدود المنطقلللة 

وذللللك بملللا يتفلللك وادكلللام هلللذا الفصلللل عللللى ان ال يتعلللارع ملللع 

 التشريعال الناامة لملكية االراضي في المملكة.
ة بموجللب أدكللام هللذا كافللة أنللواة التسللهيالل واأعفللاءال المقللرر -2

 الفصل واالنظمة والتعليمال الصادرة لتنفيذه.
التعاقد مع الملوافين والعملال وفلك اخنظملة والتعليملال الصلادرة  -3

 لتنفيذ أدكام هذا الفصل.
 التعاقد أدارة العقارال الواقعة ضمن المنطقة. -4
أ  دقللوق ومزايللا أ للرس يمنحهللا هللذا الفصللل واخنظمللة الصللادرة  -5

 يذه أو أ  قانون ا ر للمؤسسة المسجلة.لتنف

 

علللى الللرغم ممللا ورد فللي أ  تشللريع ا للرس تعتبللر الر صللة الممنودللة  -26المللادة 

لممارسللة النشللاط االقتصللاد   فللي المنطقللة وفقًللا خدكللام هللذا الفصللل 

 واخنظمة والتعليمال الصادرة لتنفيذه بمثابة ر صة مهن. 

 

ي أ  تشريع ا رس ال تطبك في المنطقة أ  قيود على الرغم مما ورد ف -أ -27المادة 

 متعلقة بنسبة رأأ المال اخجنبي .

يطبك في المنطقلة التنمويلة قلانون االسلتيراد والتصلدير ولهلذه الغايلة  -ب

يمللللارأ الللللوزير صللللالديال وزيللللر الصللللناعة والتجللللارة والتمللللوين 

 المنصوص عليها في ذلك القانون .
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مة للمستثمرين فلي المؤسسلة المسلجلة والملديرين تحدد أسس منأ اأقا -28 المادة

والموافين العلاملين فيهلا وأفلراد أسلرهم بمقتضلى نظلام  يراعلي نسلبة 

 تشغيل اخردنيين وتنمية المحافظال. 
 

%( مللن قيمللة بيللع أو توريللد 7يللتم اسللتيفاء ضللريبة مبيعللال بنسللبة ) -أ -29المللادة

بيعهلا أو توريلدها الخدمال التي يتم تحديدها بموجلب نظلام وذللك عنلد 

 لالستهالك في المنطقة التنموية.

علللى الللرغم ممللا ورد فللي قللانون ضللريبة الللد ل س ال تسللر  النسللب  -ب 

الضريبية المحددة في قانون ضريبة اللد ل للمؤسسلال المسلجلة فلي 

المنطقللة التنمويللة علللى الللد ل المتللأتي  للبنللوك وشللركال االتصللاالل 

وسللاطة الماليللة والشللركال الحاصلللة علللى ر للص فرديللة وشللركال ال

 الماليةس بما فيهلا الشلركال التلي تملارأ أعملال الصلرافة أو التمويلل 

أو التلللللأجير التملللللويلي وشلللللركال االستشلللللارال والتلللللدقيك الملللللالي 

والضريبيس وشركال النقل بكافة أشكالها ونقل البضلائع عللى الطلرق 

وشللللللركال التللللللأمين وإعللللللادة التللللللأمينس والصللللللناعال التعدينيللللللة 

تخراجية اخساسيةس وتوليد وتوزيع الكهرباء ونقلل و/أو توزيلع واالس

و/أو اسللتخرا  الميللاه والغللاز والمشللتقال النفطيللة باسللتعمال  طللوط 

 اخنابيب.
تسللتفيد المؤسسللة المسللجلة فللي المنطقللة مللن أ  اعفللاءال ضللريبية  - 

 سارية في المملكة تتعلك بالصادرال من الخدمال إلى  ار  المملكة. 

 

 تخضللع السلللع والخللدمال التللي تقللوم المؤسسللة المسللجلة بشللرائها  -1-أ -30المللادة

أو اسللتيرادها لغايللال ممارسللة نشللاطها االقتصللاد  دا للل المنطقللة 

 التنموية للضريبة العامة على المبيعال بنسبة الصفر.

تخضع للضريبة العامة على المبيعال السللع والخلدمال التلي يكلون  -2

ة والتللي يللتم بيعهللا الللى بللاقي منللاطك منشللؤها فللي المنطقللة التنمويلل

 المملكة.
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تخضلللع مبيعلللال السللللع الخاضلللعة للضلللريبة الخاصلللة عنلللد بيعهلللا  -3

لالسلللتهالك فلللي المنطقلللة التنمويلللة لضلللريبة المبيعلللال والرسللللوم 

 الجمركية التي يتم استيفا ها في المملكة.
تحدد اخدكلام واالجلراءال وأسلس الرقابلة وكيفيلة تحصليل ضلريبة  -4

 ال فللللي المنطقللللة التنمويللللة المنصللللوص عليهللللا فللللي هللللذه المبيعلللل

 المادة بمقتضى نظام.
تخضللع للضللريبة العامللة علللى المبيعللال والرسللوم الجمركيللة السلللع  -5

المستهلكة دا ل المنطقة ما لم يكن استهالكها قد تم لغايال ممارسة 

 المؤسسة المسجلة لنشاطها االقتصاد  .
( مللن هللذه الفقللرةس تعفللى مللن 3علللى الللرغم ممللا ورد فللي البنللد ) -6 

ضريبة المبيعال اليال المناولة والنقل المعدة لنقل عشلرة اشلخاص 

عة الى المؤسسة المسجلة لغايال نقل يفأكثر بمن فيهم السائك والمب

العمللال مللن والللى منشللدل عمللل هللذه المؤسسللة فللي المنطقللةس ويللتم 

 تنظيم اسس هذا االعفاء وشروطه واالستهالك بموجب نظام. 
اذا تبين ان السلع او الخدمال الواردة في هذه الفقرة كلها او بعضها  -7 

 قللد تلللم بيعهللا او التنلللازل عنهللا او التصلللرف فيهللا  الفلللا خدكامهلللا 

او استعملت في غير النشاط االقتصاد  او في غيلر االغلراع التلي 

تم منأ االعفاء من اجلها س فعلى المؤسسة المسجلة دفلع الضلرائب 

 امال المتحققة وفك ادكام التشريعال النافذة .والرسوم والغر
تتمتع المؤسسلة المسلجلة التلي تملارأ نشلاطا اقتصلاديا فلي المنطقلة  -ب

التنمويلة بإعفللاء المللواد والمعللدال واآلالل والتجهيللزال ومللواد البنللاء 

الدا لة في بناء وإنشاء وتجهيز وتأميث كافة انواة المشاريع التي يتم 

المنطقة التنموية بما في ذلك قطع الغيلار الالزملة اقامتها من قبلها في 

لصيانتها المستمرة والبضائع المسلتوردة للمنطقلة التنمويلة لممارسلة 

النشللاط االقتصللاد  او المصللدرة منهللا لخللار  المملكللة مللن الرسللوم 

الجمركيللللة باسللللتثناء رسللللوم الصللللادرال وبللللدل الخللللدمال واالجللللور 

 المستحقة وفقا للتشريعال النافذة.

 



7092 
 

 الجريدة الرسمية

ال تخضللللع السلللللع المنتجللللة او المصللللنعة فللللي المنطقللللة التنمويللللة  -1- 

والمسللتوفية شللروط المنشللأ االردنللي للرسللوم الجمركيللة والرسللوم 

 والضرائب اال رس عند وضعها في االستهالك في السوق المحلي. 
( ملن هلذه الفقلرةس تخضلع السللع 1على اللرغم مملا ورد فلي البنلد ) -2

التنمويلة غيلر المسلتوفية شلروط  المنتجة او المصنعة في المنطقلة

المنشللأ اخردنللي وكللذلك التبللا ومصللنوعاته والمشللروبال الكحوليللة 

والمسللكرال والجعللة ومنتجللال المنطقللة الحللرة عنللد وضللعها فللي 

االستهالك المحلي للرسوم الجمركية والرسلوم والضلرائب اال لرس 

المسلللتحقة فلللي دلللدود النفقلللال والتكلللاليو االجنبيلللة وفقلللا خدكلللام 

 يعال النافذة .التشر
تحللدد شللروط واجللراءال تطبيللك ادكللام هللذه المللادة بمللا فللي ذلللك اسللس  -د

ادتسللاب قيملللة ونسلللبة النفقلللال والتكللاليو االجنبيلللة وكيفيلللة ادتسلللاب 

رسللومها وسللدادها عنللد التخللليص عليهللا لغايللال وضللعها لالسللتهالك 

 المحلي بمقتضى نظام.

 
 

نشلللللاطا اقتصلللللاديا فلللللي تتمتلللللع المؤسسلللللة المسلللللجلة التلللللي تملللللارأ  -31الملللللادة

 -المنطقة الحرة  بما يلي :
 

  -اأعفاء من ضريبة الد ل عن االربا  المتأتية مما يلي: -أ 

 تصدير الخدمال  ار  المملكة . -1

 تجارة الترانزيت. -2

 البيع او التنازل عن السلع دا ل ددود المنطقة الحرة . -3

 تقديم الخدمال وتوريدها دا ل المنطقة الحرة. -4

 اأعفللللاء مللللن ضللللريبة الللللد ل عللللن رواتللللب وعللللالوال المللللوافين  -ب 

 ردنيين العاملين في المشاريع التي تقام في المنطقة الحرة.غير اخ
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اأعفاء من الرسلوم الجمركيلة وسلائر الضلرائب والرسلوم المترتبلة  -  

علللى البضللائع المصللدرة مللن المنطقللة الحللرة لغيللر السللوق المحلللي 

الدا للة فلي بنلاء وإنشلاء وتجهيلز وتأميلث  وعلى المواد المسلتوردة

كافة انواة المشاريع التلي يلتم اقامتهلا ملن قبلل المؤسسلة المسلجلة 

في المنطقة الحرة بما في ذلك المعلدال واآلالل والتجهيلزال وملواد 

البناء والمواد الالزمة للبنية التحتية وقطع الغيار الالزملة لصليانتها 

الخلللدمال والرسلللوم المرتبطلللة المسلللتمرة وال يشلللمل اأعفلللاء بلللدل 

 بإجراءال دماية التجارة الدولية التي تطبقها المملكة.
إعفاء الخدمال المؤداة من مؤسسلة مسلجلة فلي المنطقلة الحلرة ملن  -د

 الضللللريبة العامللللة علللللى المبيعللللال عنللللد بيعهللللا لالسللللتهالك فللللي 

 المنطقة الحرة.
االربا  وفلك السما  للمؤسسة المسجلة بتحويل العمالل االجنبية و -هـ

 أدكام التشريعال النافذة.
إ را  اآلالل والمعدال والمواد والسلع والتجهيزال الالزملة أقاملة  - و

ا  مشروة في المنطقة الحرة وتشغيله او توسعته واالربا  الناشئة 

 عنه الى  ار  المملكة وفك ادكام التشريعال النافذة.

 
 

امة في المنطقة من عوائلد التعبيلد والتنظليم تعفى اخبنية واأنشاءال المق -32المادة

والتحسين ورسوم التر يص ومن ضريبتي اخبنية واخراضلي وذللك دون 

 اأ الل بالحقوق المكتسبة.

 

تطبك في إقليم البترا التنمو  السيادي ادكام الملواد المتعلقلة بالمزايلا  -أ -33المادة

 القانون.والحوافز دا ل المناطك التنموية الواردة في هذا 

ملن  %(50) تخصص لسلطة إقليم البترا التنمو  السيادي ملا نسلبته -ب

 اأيرادال المتأتية للسلطة وفقاً خدكام هذا القانون.
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يكللون لمللوافي الللوزارة المفوضللين  طيللا مللن الللوزير لغايللال قيللامهم  -أ-34المللادة

بمهللامهم صللفة الضللابطة العدليللة فللي دللدود ا تصاصللهم وفللك اخدكللام 

لمقررة في قانون أصول المحاكمال الجزائيلةس وللملوافين المفوضلين ا

الحك في ضب  ا  مخالفة خدكام هذا الفصل واالنظمة الصادرة لتنفيذه 

والتفتيش دا ل المنطقة س ولهذه الغاية يجوز لهم الد ول إلى ا  مكان 

 وتلللللدقيك المسلللللتندال واالطلللللالة عللللللى كافلللللة الوملللللائك والسلللللجالل 

 كترونية .والبيانال االل

يلتللزم الموافللون المشللار إللليهم فللي الفقللرة )أ( مللن هللذه المللادة عنللد  - ب

د للولهم المؤسسللة المسللجلة بمراعللاة أنظمتهللا الدا ليللة واجراءاتهللا 

 الخاصة بالسالمة والحماية للمواد والمعامالل الحساسة.
 

 الفصل الخامس

 تسجيل اخنشطة االقتصادية وتر يصها
 

 

 الشللركال والمؤسسللال الفرديللة وفللك أدكللام التشللريعال يللتم تسللجيل  -أ -35المللادة 

 ذال العالقة.

ال يشترط لتسجيل أ  شركة أو مؤسسة فرديلة الحصلول عللى موافقلة -ب

 مسبقة من أ  جهة أ رس ما لم ينص أ  تشريع على غير ذلك .

 
 

ينشأ سلجل علام لانشلطة االقتصلادية المسلجلة والمر صلة فلي المملكلة  -36المادة 

مه بمقتضى نظلام عللى أن تحلدد بمقتضلاه الجهلة التلي تتلولى تنظم أدكا

 االشراف على هذا السجل.

 

على الرغم مما ورد في أ  تشريع ا رس تقلوم اللوزارة بتقلديم الخدملة -أ -37المادة 

االستثمارية الشاملة لتر يص اخنشلطة االقتصلاديةس ملن  لالل منصلة 

 يل والتللر يص الكترونيللة مشللتركة مللع الجهللال المسللؤولة عللن التسللج

 وال يمنع ذلك تقديم الطلب وجاهياً في الوزارة.
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عللللى الجهلللال الرسلللمية ذال العالقلللة انجلللاز المعلللامالل المرتبطلللة  -ب

( يلوم عملل 15بالخدمة االستثمارية الشاملة  لالل ملدة ال تتجلاوز )

من تاريخ تسلم الطلب المستكمل للمتطلبالس وفي دال تلأ ر الجهلة 

انتهاء هذه الفتلرة يعتبلر ذللك موافقلة تلقائيلة  الرسمية عن الرد قبل

 أنجاز المعاملة. 

يحظللر علللى الجهللة الرسللمية الطلللب مللن المسللتثمر تقللديم أ  وميقللة    - 

سارية المفعول صادرة عن جهة رسمية أ رس في دال توفر اللرب  

 االلكتروني بين هاتين الجهتين. 

أو أكثلر لمتابعلة  على الجهلال الرسلمية ذال العالقلة تسلمية مفلوع   -د

وتسهيل معامالل المسلتثمر  لالل ملدة ال تتجلاوز عشلرة أيلام عملل 

 من تاريخ تسلمها كتاباً من الوزارة بذلك. 

 علللللى الللللرغم مملللا ورد فللللي أ  تشللللريع ا لللرس يكللللون للمفللللوع   -هـلللـ 

صلللالدية إصلللدار فلللي الفقلللرة )د(  ملللن هلللذه الملللادة  المشلللار إليللله

ال التلي تطبقهلا الجهلة الرسلمية الموافقال المطلوبة وفقاً للتشلريع

 التي يمثلها. 
يللللنظم عمللللل الخدمللللة االسللللتثمارية الشللللاملة للللللوزارة واخنشللللطة     -و 

والشلللروط والملللؤهالل الواجلللب االقتصلللادية المشلللمولة بخلللدماتها 

توافرها في مفوضي الجهال الرسمية وسائر اخمور المتعلقلة بهلم 

لهللم بمسللؤولياتهم بمللا فللي ذلللك العقوبللال التأديبيللة فللي دللال إ ال

 نظام.بمقتضى 
 

 ال يجلللوز خ  جهلللة رسلللمية فلللرع متطلبلللال للحصلللول عللللى الر صلللة  -38الملللادة

 ما لم تكن مخولة بذلك صرادة بموجب التشريعال النافذة.

 
 يجلللللب أن ال يلللللؤد  القلللللرار الصلللللادر بملللللنأ الر صلللللة أو رفضلللللها  -39الملللللادة

 -إلى أ  مما يلي:

 تقييد المنافسة. -أ 

 دماية ادتكار أو وضع مهيمن لشخص أو أكثر.دعم أو  -ب
 تقييد درية النشاط االقتصاد . - 
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( مللللللن هللللللذا القللللللانونس تلتللللللزم الجهللللللة 43مللللللع مراعللللللاة المللللللادة ) -40المللللللادة 

 -الرسمية بما يلي :
 

 تحديلللد كافلللة متطلبلللال الر صلللة ونشلللرها بشلللكل واضلللأ يسلللهل  - أ

 االطلللالة عليهلللا وتزويلللد اللللوزارة بنسلللخة عنهلللا وال يجلللوز فلللرع

 متطلبال أ رس  الفا خدكام هذا القانون.

تصللنيو الللر ص وتحديللد متطلباتهللا وشللروط كللل منهللا بمللا فيهللا  - ب

الر ص التي تمنأ عند تقديم الطلب ويتم التدقيك عليهلا الدقلاً ملن 

 الجهة الرسمية.

 تحديللللد المللللدة الالزمللللة لمللللنأ الر صللللة وإجراءاتهللللا وفللللي دللللال  -  

 نأ الر صلللة عللللى علللدم تحديلللد الملللدة يجلللب أن ال تزيلللد ملللدة مللل

 ( يللللوم عمللللل مللللن تللللاريخ اسللللتكمال المتطلبللللال القانونيللللة 15)

 لمنأ الر صة.    

اتخاذ قرارها بمنأ الر صلة أو رفضلها  لالل الملدة المحلددة عللى  - د

 أن يكون قرارها بالرف  مسببا.
 تحديللد مللدة سللريان الر صللة وفقللا لتشللريعاتها ويجللوز أن تكللون    -هللـ

ء علللى طلللب صللادب العالقللة مللع مللدة سللريانها سللنة أو أكثللر بنللا

 مراعاة استيفاء الرسوم المفروضة على ذلك.

 
 

عللللى الجهلللة الرسلللمية قبلللل إلغلللاء أ  ر صلللة أو سلللحبها أو تعليقهلللا -41الملللادة  

 -مراعاة ما يلي:

 إ طار صادب الر صة  طيا بمخالفة أدكام الر صة. - أ

منأ صلادب الر صلة مهللة لتصلويب المخالفلة أو تقلديم ملا يثبلت  - ب

 رتكابه لها.عدم ا
إ طار الوزارة في دال كانت الر صة تتعلك باخنشطة االقتصلادية  - 

 المشمولة بالخدمة االستثمارية الشاملة.
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 تقلللوم اللللوزارة و لللالل مالملللة أشلللهر ملللن تلللاريخ نفلللاذ هلللذا القلللانون  -أ -42الملللادة

بإعلللداد دليلللل للتلللر يص يتضلللمن الشلللروط واأجلللراءال والمتطلبلللال 

ية أصدار الر صة وفقاً للتشريعال النافذة التي تطبقهلا والمدد القانون

الجهال الرسمية وذلك وفقاً للنموذ  المعتمد فلي اللوزارة لهلذه الغايلة 

عللللى ان ينشلللر عللللى موقلللع اللللوزارة األكترونلللي س وعللللى الجهلللال 

الرسمية تزويلد اللوزارة بالبيانلال التلي تطلبهلا والالزملة أعلداد دليلل 

وم عمللل مللن تللاريخ تسلللمها طلبللاً بللذلك مللن ( يلل15التللر يص  للالل )

 الوزارة.

تقوم اللوزارة بعلرع مسلودة دليلل التلر يص عللى الجهلال الرسلمية  -ب

لالطالة عليها وإبداء مالدظاتهاس وفي دلال للم تلزود أ  جهلة رسلمية 

( يلوم عملل ملن تلاريخ تسللمها مسلودة 20الوزارة بمالدظاتها  لالل )

 نها على ما ورد فيه. الدليل المذكور يعد ذلك موافقة م
 تقللللوم الللللوزارة وبشللللكل سللللنو  أو كلمللللا دعللللت الحاجللللة بمراجعللللة  -  

دليلل التللر يص وتحلديث بياناتلله فلي ضللوء التعلديالل التللي تطلرأ علللى 

 التشللللريعال النافللللذة علللللى أن تتبللللع فللللي أ  تحللللديث أو تعللللديل علللللى 

 دليل التر يص اأجراءال نفسها الواردة في هذه المادة العتماده.
 

 علللى الجهللال الرسللمية التللي تمللنأ الللر ص مراعللاة أدكللام هللذا الفصللل  -43ة المللاد

 فلللي كلللل ملللا يتعللللك بملللنأ اللللر ص ملللن متطلبلللال وشلللروط وإجلللراءال 

 و مواءمللة تشللريعاتها بمللا يتفللك وأدكاملله  للالل مللدة سللتة أشللهر مللن 

  تاريخ نفاذ أدكام هذا القانون.
 

 أدكام  تامية
 

 

قرار ملن اللوزير لجنلة أو اكثلر للتظلملال برئاسلة تشكل في الوزارة ب  -أ -44المادة 

 أمين عام الوزارة.

تتللولى اللجنللة النظللر فللي طلبللال الللتظلم المقدمللة مللن المسللتثمرين  -ب

للتحقللك مللن سللالمة اأجللراءال المتخللذة أو القللرارال الصللادرة عللن 

 الجهة الرسمية.
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قلانوني تنظم اخمور المتعلقة بعمل اللجنة وعدد أعضائها والنصاب ال - 

الجتماعاتها واتخاذ قراراتها والمدد الزمنيلة الالزملة وسلائر اخدكلام 

 واأجراءال المتعلقة بالتظلم بمقتضى نظام.
فللي دللال عللدم امتثللال الجهللة الرسللمية لتوصللية اللجنللة يرفللع الللوزير  -د 

 التوصية الى المجلس.
 

 

الرسلللمية يجلللوز تسلللوية منازعلللال عقلللود االسلللتثمار بلللين الجهلللة  -أ -45الملللادة 

 والمسللتثمر مللن  للالل التحكلليم وفقللا للقواعللد المتفللك عليهللا بينهمللا 

وفي دال وجود اتفاق تحكليم دون تحديلد القواعلد فللمسلتثمر ا تيلار 

 -تطبيك أ  من القواعد التالية:

 قانون التحكيم اخردني. -1

قواعللد التحكلليم الخاصللة بلجنللة اخمللم المتحللدة للقللانون التجللار   -2

 نسيترال(.الدولي )اخو

 قواعد التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية. -3

يكون مكان التحكيم فلي المملكلة فلي مدينلة عملان ملا للم يلنص العقلد  -ب

 على غير ذلك.

إذا صدر قرار تحكيم من هيئة تحكيم أجنبية أو دولية بمقتضى أدكلام  - 

التفاقيلال هذه المادة يتم تنفيذه وفقا لقانون تنفيذ اخدكام اخجنبيلة وا

 .ذال العالقة النافذة في المملكة
 

تطبك المحكمة أو هيئة التحكيم على منازعلال عقلود االسلتثمار القلانون   -46المادة

المتفك عليه بين اخطراف وفي دلال علدم وجلود مثلل هلذا االتفلاق تُطبلك 

 القانون اخردني باستثناء قواعد القانون الدولي الخاص.

 

شللاء المراكللز التجاريللة وإقامللة المعللارع وفللتأ االسللواق دا للل يللتم إن -أ-47المللادة 

المملكة و ارجها وتنظيم البعثال التجارية لترويا المنتوجال الوطنية 

 وتسويقها من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
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تلللتم الموافقلللة عللللى طلبلللال المؤسسلللال الخاصلللة والعاملللة المحليلللة  -ب

جاريلللة والصلللناعية فلللي المملكلللة واخجنبيلللة أقاملللة المعلللارع الت

ومراقبتها من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين س ويتم تنظليم 

المعارع للمنتجال اخردنية فلي الخلار  أو المشلاركة فلي معلارع 

مقامة  ار  المملكة وفقا لشروط يحددها وزيلر الصلناعة والتجلارة 

 والتموين بمقتضى تعليمال تنشر في الجريدة الرسمية. 

للللوزير الصلللناعة والتجلللارة والتملللوين ان يعهلللد بصلللالديال وزارة  - 

 الصللللللللناعة والتجللللللللارة والتمللللللللوين المنصللللللللوص عليهللللللللا فللللللللي 

 ب( من هذه المادة الى أ  جهة .)و ( الفقرتين )أ
 

 

للللللوزير تفللللوي  أ  مللللن صللللالدياته المنصللللوص عليهللللا فللللي هللللذا  -48المللللادة 

هللللا علللللى ان القللللانون خمللللين عللللام الللللوزارة أو خ  مللللن كبللللار موافي

 .يكون التفوي   طيا ومحددا

 

( من هذا القانونس ال يعملل بلأ  نلص ورد فلي أ  50مع مراعاة المادة )  -49ةالماد

 تشريع ا ر الى المدس الذ  يتعارع فيه مع ادكام هذا القانون.
 

 

 ال تسر  أدكام هذا القانون على منطقة العقبة االقتصادية الخاصة. -50المادة 
 

 يصدر مجلس الوزراء اخنظمة الالزمة لتنفيذ أدكام هذا القانون. -أ -51المادة 

 يصدر الوزير التعليمال الالزمة لتنفيذ أدكام هذا القانون. -ب  
 

 قللللللانون االسلللللللتثمار عنللللللد نفلللللللاذ أدكللللللام هللللللذا القلللللللانون يلغللللللى -أ -52المللللللادة

 .2014( لسنة 30رقم )

يسللتمر العمللل دةس علللى الللرغم ممللا ورد فللي الفقللرة )أ( مللن هللذه المللا-ب 

باخنظمللة والتعليمللال والقللرارال الصللادرة بمقتضللى قللانون االسللتثمار 

 .إلى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها وفقا خدكام هذا القانون
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 الجريدة الرسمية

 رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أدكام هذا القانون. -53المادة

 

 

 نائب رئيس الوزراء ووزير
  ملغرتبنياخلارجية وشؤون ا 

  أمين حسني عبداهلل الصفدي
 

 نائب رئيس  الوزراء ووزير اإلدارة احمللية 
 ووزير الشؤون السياسية والربملانية /املكلف

  توفيق حممود حسني كريشان
 رئيس الوزراء
 ووزير الدفاع

 الدكتور بشر هاني حممد اخلصاونة
 

 وزير الرتبية والتعليم  
 ث العلميووزير التعليم العالي والبح 

 الدكتور وجيه موسى عويس عويس

 وزير   
 التخطيط والتعاون الدولي 

   ناصر سلطان محزة الشريدة

 وزير 
 املياه والري 

 حممد مجيل موسى النجار
 

 وزير
 السياحة واآلثار  

 نايف محيدي حممد الفايز

 وزير
 النقل  

 املهندس وجيه طيب عبداهلل عزايزه

 وزير 
 سكاناألشغال العامة واإل

 املهندس حييى موسى بيجاينج كسيب
 

 وزير
 الزراعة  

   املهندس خالد موسى شحادة احلنيفات

 وزير
 العدل 

 الدكتور امحد نوري حممد الزيادات 
 

 وزير    
 دولة لشؤون رئاسة الوزراء

 الدكتور ابراهيم مشهور حديثة اجلازي
 

 وزير 
 األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية

 مد امحد مسلم اخلاليلةالدكتور حم

 وزير 
 املالية

 الدكتور حممد حممود حسني العسعس

 وزير 
 الطاقة والثروة املعدنية 

 الدكتور صاحل علي حامد اخلرابشة
    

 وزير 
 الشباب 

 "حممد سالمة" فارس سليمان النابلسي

 وزير
  دولة لشؤون املتابعة والتنسيق احلكومي 

 فى وهيب" التلالدكتور "نواف وصفي" سعيد "مصط

 وزير   
 التنمية االجتماعية  

  أمين رياض سعيد املفلح 
 

 وزير
 الصحة

 الدكتور فراس إبراهيم ارشيد اهلواري

 وزير
 الداخلية  

 مازن عبداهلل هالل الفراية

 وزير 
 االقتصاد الرقمي والريادة 
 امحد قاسم ذيب اهلناندة

 

 وزير 
 الثقافة

 هيفاء يوسف فضل حجار النجار

 زير و
 دولة لشؤون اإلعالم 

 فيصل يوسف عوض الشبول
 

 وزير 
 الصناعة والتجارة والتموين

 يوسف حممود علي الشمالي

 وزير 
  البيئة

 الدكتور معاوية خالد حممد الردايده
    

 وزير  
 دولة للشؤون القانونية 

  وفاء سعيد يعقوب بين مصطفى

 وزير  
 العمل 

  نايف زكريا نايف استيتية

  وزير
 االستثمار

 املهندس خريي ياسر عبداملنعم عمرو
 




