
 القوانين

 مالحظات القانون

  2222( لسنة 22المواصفات و المقاييس رقم )
  (2224نشر في الجريدة الرسمية رقم )

 64/2/2222بتاريخ 

نون العالمات قانون معدل لقا 6111( لسنة 42قانون رقم )
 6192( لسنة 44التجارية رقم )

 (2431نشر في الجريدة الرسمية رقم )
 6/66/6111بتاريخ 

 6111( لسنة 42قانون براءات االختراع رقم )
 ( 2431نشر في الجريدة الرسمية رقم )

 6/66/6111بتاريخ 

( 69قانون المنافسة غير المشروعة و األسرار التجارية رقم )

 2222لسنة 

 (2224نشر في الجريدة الرسمية رقم )

 2/2/2222بتاريخ 

( لسنة 62قانون الرسوم الصناعية و النماذج الصناعية رقم )

2222 

 (2224نشر في الجريدة الرسمية رقم )

 2/2/2222بتاريخ 

 2222( لسنة 3قانون المؤشرات الجغرافية رقم )
 (2224نشر في الجريدة الرسمية رقم )

 2/2/2222بتاريخ 

 2222( لسنة 1قانون حماية التصاميم للدوائر المتكاملة رقم )
  (2224نشر في الجريدة الرسمية رقم )

 2/2/2222بتاريخ 

قانون معدل لقانون توحيد  2222( لسنة 22قانون رقم )
الرسوم والضرائب التي تستوفى عن البضائع المستوردة 

 .6117( لسنة 7والمعاد تصديرها رقم )

 (2224الرسمية رقم ) نشر في الجريدة

 2/2/2222بتاريخ 

 2222لسنة  44قانون المنافسة رقم 

 بتاريخ 2474نشر في الجريدة الرسمية رقم 

والذي حل محل قانون المنافسة المؤقت  2222/ 1/ 6

 2222لسنة 21رقم 

 2222لسنة  26قانون حماية اإلنتاج الوطني رقم 

 بتاريخ 2442نشر في الجريدة الرسمية رقم 

والذي حل محل قانون حماية اإلنتاج  2222/ 4/ 6
 2222( لسنة 92الوطني رقم )

لسنة  46قانون المؤسسة العامة للغذاء والدواء المؤقت رقم 

2224 

  2912نشر في الجريدة الرسمية رقم 

 2224/ 64/2بتاريخ 

 6112لسنة  22قانون حماية حق المؤلف وتعديالته رقم 

 انون بمراحل منها:تم تعديل عدد من نصوص الق

 2224لسنة  33القانون المعدل رقم    

 2224لسنة  73القانون المعدل رقم    

 6111لسنة  21القانون المعدل رقم    

 6113لسنة  62القانون المعدل رقم    

 2224لسنة  22قانون األسماء التجارية المؤقت رقم 
  2912نشر في الجريدة الرسمية رقم 

 2224/ 64/2بتاريخ 

 2224لسنة  6قانون حماية البيئة المؤقت رقم 
  2932نشر في الجريدة الرسمية رقم 

 6/2224/ 64بتاريخ 

 2222لسنة  22قانون الزراعة المؤقت رقم 
  2993نشر في الجريدة الرسمية رقم 

 2222/ 3/ 6بتاريخ 

 2226لسنة  32قانون الدواء والصيدلة المؤقت وتعديالته رقم 
  2922الرسمية رقم  نشر في الجريدة

 64/62/2226بتاريخ 

لسنة  71قانون الرقابة على الغذاء المؤقت وتعديالته رقم 
2226 

  2922نشر في الجريدة الرسمية رقم 
 64/62/2226بتاريخ 



 2226لسنة  26قانون االستيراد والتصدير وتعديالته رقم 
  2212نشر في الجريدة الرسمية رقم 

 2226/ 7/ 6بتاريخ 

 2222لسنة  22قانون حماية األصناف النباتية الجديدة رقم 
  2224نشر في الجريدة الرسمية رقم 

 2222/ 7/ 2بتاريخ 

 6111لسنة  42قانون براءات االختراع وتعديالته رقم 
تعديل عدد من نصوص القانون بموجب القانون 

 2226لسنة  76المعدل رقم 

لسنة  4عديالته رقم قانون الضريبة العامة على المبيعات وت
6112 

 تم تعديل عدد من نصوص القانون على مراحل منها:

 2222( لسنة 42القانون المعدل رقم )   

 2224لسنة  24القانون المعدل رقم    

 2222لسنة  44القانون المعدل رقم    

 6119لسنة  69القانون المعدل رقم    

 6113لسنة  22قانون الجمارك وتعديالته رقم 

 تم تعديل عدد من نصوص القانون بمراحل منها:

 2222لسنة  64القانون المعدل رقم    

  2222لسنة  27القانون المعدل رقم    

 6111لسنة  62القانون المعدل رقم    

  قانون حماية تشجيع االستثمار وتعديالته

  4302لسنة  03قانون االستثمار رقم 

  4330لسنة  98قانون النقل رقم 

  4332قانون نقل البضائع على الطرق لسنة 

 األنظمة

 مالحظات النظام

 2222( لسنة 92نظام تنظيم استثمارات غير األردنيين رقم )
( 41يلغي نظام تشجيع استثمارات غير األردنيين رقم )

 6117لسنة

 (2249نشر في الجريدة الرسمية رقم )
 64/66/2222بتاريخ 

 2222( لسنة 99لوطني رقم )نظام حماية اإلنتاج ا
 (2249نشر في الجريدة الرسمية رقم )

 64/66/2222بتاريخ 

نظام معدل لنظام العالمات  2222( لسنة 47نظام رقم )
 6192( لسنة  6التجارية رقم )

 (2294نشر في الجريدة الرسمية رقم )
 64/3/2222بتاريخ 

 2222( لسنة 77نظام الرسوم و الخدمات القنصلية رقم )
( لسنة 6يلغي نظام الرسوم و الخدمات القنصلية رقم )

 و تعديالته 6131

  (2747نشر في الجريدة الرسمية رقم ) 

 46/62/2222بتاريخ 

لسنة  662نظام رخص وبطاقات االستيراد والتصدير رقم 
2222 

  2477نشر في الجريدة الرسمية رقم 

من قانون  62صادر بموجب المادة  42/1/2222بتاريخ 

 2226لسنة  26االستيراد والتصدير وتعديالته رقم 

لسنة  11نظام رسوم الرقابة على الغذاء وتعديالته رقم 
2224 

  2422نشر في الجريدة الرسمية رقم 

فقرة أ من  27صادر بموجب المادة  64/1/2224بتاريخ 
 71المؤقت وتعديالته رقم قانون الرقابة على الغذاء 

 2226لسنة 

 2224لسنة  24نظام مكافحة اإلغراق والدعم رقم 

 2937نشر في الجريدة الرسمية رقم 
من قانون  24صادر بموجب المادة  2224/ 2/4بتاريخ 

 2222لسنة  92حماية اإلنتاج الوطني رقم



 2222لسنة  14نظام حماية التصاميم للدوائر المتكاملة رقم 

  2976ي الجريدة الرسمية رقم نشر ف

من  24صادر بموجب المادة  46/62/2222بتاريخ 

 62قانون حماية التصاميم للدوائر المتكاملة رقم 
 2222لسنة 

لسنة  92نظام الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية رقم 

2222 

 2927نشر في الجريدة الرسمية رقم 
من قانون  63صادر بموجب المادة  64/9/2222بتاريخ 

لسنة  62الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية رقم 
2222 

 2226لسنة  17نظام براءات االختراع رقم 

  2922نشر في الجريدة الرسمية رقم 

من  43صادر بموجب المادة  64/62/2226بتاريخ 
 6111لسنة  42قانون براءات االختراع وتعديالته رقم 

المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتها نظام اجازة 
 2222لسنة  44وتعديالته رقم 

  2494نشر في الجريدة الرسمية رقم 
 21/2/2222بتاريخ 

 
  


