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 ة الهاشميـــة ــنحن عبدهللا الثاني ابن الحسين ملك المملكة االردنيـ

 ــــــــــــــورــــــــــــ( مـــــــن الدستــــــــ 31بمقتضـــى المــــادة ) 

 26/1/2023وبنـاء على ما قــرره مجلـــس الــــــوزراء بتاريــخ 

 -:اآلتي  نأمر بوضع النظام

 

 2023( لسنة 7نظا  رقم )

 البي ة االستثماريةتنظيم نظا  

 ( من قانون البي ة االستثمارية 51صادر بمقتضى الفقرة ) ( من المادة )

 2022لسنة  (21)رقم 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ويعماال بااه ماان  )2023سااتثمارية لساانة البي ااة االتنظاايم  نظااا )يساامى  اااا النظااا   -1المااادة 

 تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في  ااا النظاا  المعااني الميصصاة  - -2المادة 

 -ذلك: لها  دناه ما لم تدل القرينة على غير 
 

 .قانون البي ة االستثمارية : القانون

 ستثمار.وزارة اال : الوزارة       

 وزير االستثمار : الوزير   

 النشاو االقتصاد  الياضن  حكا   اا النظا . : المشروع

 بنساابة هضااافة مووااودات ثابتااة ودياادة هلااى المشااروع  : التوسعة

حجام االساتثمار وفا  البياناات  %( مان25ال تقل عن )

 .المدققة من قبل مدق  ىاروي المالية اليتامية

   مان الموواودات الثابتاة فاي المشاروع كلياا  استبدال  : التطوير

 و وزجيااا  بغير ااا ودياادة  و متطااورة بهاادر رفاان كفاااءة 

%( ماااان الطاقااااة 25بنساااابة ال تقاااال عاااان )التشااااغيل 

 .االنتاوية 

مااااااادىات 

 امنتان

المواد التي تدىل في هنتان السلن التي تنتجهاا ا نشاطة  :

 االقتصادية وال يشمل ذلك مستلزمات امنتان.
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ستلزمات م

 امنتان

نتاااان وال تااادىل فاااي لإلالماااواد المساااتهلكة او الازماااة  :

  و اليدمات.تكوين السلن 

التشاااااااغيل 

 الفعلي

 تااااريخ  ول فااااتورة ضاااريبية لبيااان  و تورياااد اليدماااة  :

 . و المنت 

متطلبااااااات 

 الرىصة

الشروو الفنية والصاحية والتنظيمياة والبي ياة وشاروو  :

علااى ماان يمااارا النشاااو  السااامة العامااة التااي يتعااين

 االقتصاد  استيفاؤ ا وفقا للتشريعات ذات العاقة.

هدىااااااااااااال 

 البضاعة

مان ىاارن  قيا  الملسساة المساجلة باساتيراد البضااعة :

الااى المنطقااة المملكااة  و هدىالهااا ماان السااوق المحلااي 

 وف   حكا   اا النظا  والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

هىاااااااااااران 

 البضاعة

مان المنطقاة ة المسجلة بتصدير البضااعة قيا  الملسس :

الى ىارن المملكة  و هدىالها الى الساوق المحلاي وفا  

  حكا   اا النظا  والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المسااتودع 

 العا 

المطاور الرجيساي  و السااحة   هالبناء المغل  الا  ينشا :

المفتوحااة التااي يجهز ااا داىاال المنطقااة الحاارة لتياازين 

 الغير.اب البضاعة لحس

 الشاااايح الااااا  تشااااحن البضاااااعة المااااراد تيزينهااااا  : المودع

في المنطقة الحرة السمه  و الشايح الاا  تحاول هلياه 

 القانونية.البضاعة بالطرق 

مشاااااااروع 

 امعمار

   من ا عماال امنشااجية كالمبااني والطارق والجساور  :

وا نفاااق والبناااى التحتياااة ومشاااارين الطاقاااة المتجاااددة 

واقن وغير ا و   من ا عمال الياصة بهاا  وتنسي  الم

كالتصاااميم والتنفياااا والتشاااغيل والصااايانة وامشاااارار 

عليهاااا وفقاااا  حكاااا   ااااا النظاااا  والتعليماااات الصاااادرة 

 بمقتضاه.

 راضاااااااااي 

 الوزارة

ا راضااي المسااجلة باساام الااوزارة فااي المنطقااة والتااي  :

انتقلااات ملكيتهاااا الاااى المطاااور الرجيساااي وفقاااا ل حكاااا  

ود والشروو الواردة فاي اتفاقياة التطاوير المبرماة والبن

 لهاه الغاية.

 راضاااااااااي 

المطااااااااور 

 الرجيسي

 ا راضااي التااي انتقلاات ملكيتهااا ماان المطااور الرجيسااي  :

الى الملسسة المسجلة وفقا ل حكا  والبناود والشاروو 

 الواردة في االتفاقية المبرمة لهاه الغاية.
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اتفاقيااااااااااة 

 الشراكة

التااااي يبرمهااااا الشااااركاء لتأساااايس  االتفاقيااااة اليطيااااة :

صندوق استثمار وتنظيم شلونه و  داء  عماله وتنظايم 

العاقااااة بااااين الشااااركاء و   ماااان البيانااااات واالمااااور 

 المنصوص عليها في  اا النظا .

 .مسجل صنادي  االستثمار في الوزارة  : المسجل

 

   اااا النظااا  تعتمااد التعاااري( الااواردة فااي القااانون حيثمااا ورد الاانح عليهااا فااي -ب

 .ما لم تدل القرينة على غير ذلك

 داىل وىارن المنطقة اليدمة االستثمارية الشاملة
 

 تحاادد ا نشااطة االقتصااادية المسااتفيدة ماان اليدمااة االسااتثمارية الشاااملة وفاا  الجاادول  -  -3المااادة 

 بهاا النظا . الملح ( 1رقم )

( 2الجادول رقام ) الشااملة وفا رية تحدد اليدمات التي تقد  من ىال اليدمة االساتثما-ب

 بهاا النظا .لح  الم
الاوزير تعاديل ا  مان الجادولين المشاار  مبارر مان لمجلاس الاوزراء بنااء  علاى تنسايم - ن

 ب( من  اه المادة .( و )هليهما في الفقرتين ) 
 

يقااد  المسااتثمر ولاام الحصااول علااى اليدمااة االسااتثمارية الشاااملة شااريطة دفاان باادل  -  -4المااادة 

 يدمات المحدد بمووم التعليمات الصادرة لهاه الغاية.ال

ىاال تقو  الوزارة بإرسال هشعار هلكتروني هلى مقد  الطلم يثبت اساتا  الطلام مان  - ب

 اليدمة االستثمارية الشاملة.

 اليهااا باشااعار المسااتثمر ىااال يااومي عماال ماان تاااريخ ورود الطلااموتقااو  الااوزارة  - ن

 الناقصااة  المتطلبااات ة المطلوبااة  و السااتكمالالحصااول علااى اليدماامااال متطلبااات تباك

 ىالهاااا تقاااديمها والمااادة التاااي يتووااام علياااه  المتطلبااااتمااان تحدياااد تلاااك فاااي ولباااه 

 مرفوضا .الك يعتبر الطلم ب وهذا لم يقم
لمتطلباااات هلاااى مفاااو  الجهاااة الرسااامية اتقاااو  الاااوزارة بإحالاااة الطلااام المساااتكمل  - د

( ياو  عمال مان تااريخ امشاعار 15) بضرورة هصدار القرار المناسام ىاال واشعاره

 عتباااار التااااأىر عاااان الاااارد بانتهاااااء فيوهال  باكتمااااال الطلاااامالمرساااال هلااااى المسااااتثمر 

  اه الفترة موافقة تلقاجية منجاز المعاملة.
 الموافقة التلقاجية المشار اليها في الفقره )د( من  اه المادة.الوزارة هصدار على  - ـ
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 -يلي: بما ذات العاقة الرسمية تلتز  الجهات  -أ-5المادة 

لمتابعة الطلبات المقدمة واصدار القارار بشاأنها النجااز المهاا    و  كثر تسمية مفو  -1

 .على ان يكون القرار بالرفض مسببا   المرتبطة باليدمة االستثمارية الشاملة
تزويد المفو  با نظماة املكترونياة والبياناات والمعلوماات والتصااريت والتاراىيح  -2

 واميصاالت وا دلة امرشادية والنماذن واالوراق المتعلقة بعمله.
 تحديااد كافااة متطلبااات الرىصااة ونشاار ا بشااكل واضاات يسااهل االواااع عليهااا وتزويااد  -3

 .منهاالوزارة بنسية 
 

 تصااني( الاارىح وشااروو منحهااا بمااا فيهااا الاارىح التااي تماانت عنااد تقااديم الطلاام  -4

 لرسمية.ويتم التدقي  عليها الحقا  من الجهة ا
  رىصااة او سااحبها او تعليقهااا فااي حااال كاناات الرىصااة  هىطااار الااوزارة قباال هلغاااء  -5

 تتعل  با نشطة االقتصادية المشمولة باليدمة االستثمارية الشاملة.
 ىااااال لمساااااعدة المفااااو  علااااى القيااااا  بمهامااااه وذلااااك   كثاااارو مو اااا(  تساااامية  -6

 من الوزارة بالك.  ولبا  ( ايا  عمل من تاريخ تسلمها 10مدة ال تتجاوز )
متابعة تنفيا ا نشطة االقتصادية المستفيدة من اليدمة االستثمارية الشاملة بالتنساي   -7

 من الوزارة.
 بعااد هعااا  الااوزير ىطيااا قباال ماادة ال تقاال  المفااو اسااتبدال يجااوز للجهااة الرساامية  -ب

  يا  عمل.( 5)عن 
 المفاااااو  دال للاااااوزير و ساااااباب مباااااررة  ن يطلااااام مااااان الجهاااااة الرسااااامية اساااااتب -ن

(  ياا  3وعلى الجهة الرسمية تعيين البديل ىال مدة ال تزيد على )من مساعديه  و    

 عمل من تاريخ الطلم.

 

 -يلي: ماالرسمية  ةيشترو في مفو  الجه -6المادة 

 .بأعمال الجهة الرسمية التي يمثلها واالىتصاص وملما   ن يكون من ذو  اليبرة  -أ

 والتشااريعات  الجهااة الرساامية التااي يمثلهاااتشااريعات النا مااة  عمااال  ن يكااون ملمااا  بال -ب

 .ذات العاقة باالستثمار

 يماثلها. ن يكون من مو في الف ة ا ولى و ن ال تقل دروته عن الثانية  و ما  -ن

 ن تكون وبيعة عمله لدس الجهة الرسامية التاي يمثلهاا تتناسام مان المهاا  التاي ساتوكل -د

 .اليدمة االستثمارية الشاملةهليه والمرتبطة ب
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يحظر على المفو  ارتكاب    من ا عمال التالية تحت واجلة المساءلة القانونية وفقاا  -أ-7المادة 

 - حكا  التشريعات النافاة و اا النظا : 

 في الطلبات المقدمة ضمن المدد المحددة في  اا النظا . البت عد  -1
  .النظا اا امىال بأحكا  القانون و -2
 و مان شاأنه امسااءة هلاى سامعة واآلداب العاماة    فعل ماا بالشارر  و ا ىااق  -3

 الوزارة  و الجهة الرسمية التي يمثلها.
 هفشاء    معلومات مرتبطة باليدمة االستثمارية الشاملة وصنفت بأنها سرية. -4
  هضااافة هلااى العقوبااات التأديبيااة المنصااوص عليهااا فااي نظااا  اليدمااة المدنيااة، توقاان-ب

على المفو  في حال ارتكابه  يا من الميالفات الواردة في الفقارة ) ( مان  ااه الماادة 

 . و ايقافها له الوزارة هامالية ستمنح مبالغ   الحسم من عقوبة 
 

تعتبر البيانات التالياة الياصاة من مراعاة  حكا  القانون و اا النظا  والتشريعات النافاة،  -8المادة 

   بيانااااات ساااارية يجاااام علااااى مفااااو  الجهااااة الرساااامية الحفااااا  بالنشاااااو االقتصاااااد

 -على سريتها:
 المعلومات الياصة بالتكنولوويا المستيدمة في النشاو االقتصاد  ووبيعته. - أ
 .العقود الياصة بالنشاو االقتصاد  -ب
 الحسابات الياصة بتكالي( تشغيل النشاو االقتصاد  وهدارته. - ن
 ة.البيانات المالية اليتامية المدقق  - د
    معلومات يطلم المستثمر ىطيا عد  نشر ا. - ـ

 

تستوفي الاوزارة الرساو  من مراعاة البدالت المقررة بمووم القانون و حكا   اا النظا ، -9المادة 

 لها.والبدالت وفقا لتشريعات الجهات الرسمية وتقو  بتوريد ا 

 

 ىارن المنطقة ا نشطة االقتصادية المقيدة

   القياااااااااااود المتعلقاااااااااااة بالتملاااااااااااك  والمشااااااااااااركة  والمساااااااااااا مة ال تسااااااااااار-10الماااااااااااادة 

 -في ا نشطة االقتصادية على:

 وفقااا  حكااا  قااانون مشااروعات الشااراكة  المشااروع التااي يااتم تأسيسااها شااركة - أ

 بين القطاعين العا  والياص.

 الشركات المسا مة العامة وا نشطة االقتصادية التي تم تسجيلها قبال نفااذ  حكاا   - ب

 . اا النظا 
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 لغيااار ا ردناااي والشااايح االعتباااار  المساااجل ىاااارن المملكاااة  ن يتملاااك  و يساااا م  -11الماااادة 

  -%( بأ  من ا نشطة االقتصادية التالية: 50)تقل عن  و يشارك بنسبة 
اال ماا يلاز   تجارة التجزجة والجملة بما في ذلك ىدمات التوزين واالستيراد والتصادير -أ

 االقتصاد  وتصدير المنت   و السلن بموافقة الوزير . لغايات ممارسة النشاو
 -التالية: اليدمات  -ب

 اليدمات واالستشارات الهندسية. -1

 المقاوالت امنشاجية واليدمات المتصلة بها. -2
السمسرة باستثناء السمسرة والوساوة المالية التاي تقاو  بهاا البناوك وشاركات  -3

 اليدمات المالية.
 تجاريين ووسطاء التأمين.ىدمات الوكاء والوسطاء ال -4
ىدمات تقديم الطعا  والشراب باستثناء المطاعم السياحية وما يقاد  فاي الفناادق  -5

 والنزل.
 

   -بها: ىدمات النقل التالية وىدمات التيليح المرتبطة  -ن

 -التالية: النقل البحر  واليدمات التابعة له  -1
 المملوكة لغير ا ردنيين. نقل الركاب والبضاجن باستثناء النقل على السفن -أ
 البحرية.ينة االمع -ب
 السفن.تزويد  -ن
 ىدمات وسطاء الشحن البحر .  -د
 ىدمات وكاء الماحة. - ـ
 

 -التالية:  اليدمات التابعة للنقل الجو  -2
 ينة.االمع - 
 وكاالت نقل البضاجن. -ب
 وسطاء الشحن الجو .  -ن
 

 -التالية: ليدمات ىدمات النقل على الطرق بما فيها ا -3
 ىدمات النقل السياحي المتيصح. - 
 ىدمات نقل الركاب والبضاجن على الطرق. -ب
 ينة وىدمات وسطاء الشحن.اىدمات ووكاالت نقل البضاجن والمع -ن

 

 ماان الااوزير تيفياا( القيااود علااى التملااك  مبااررلمجلااس الااوزراء بناااء علااى تنساايم  -12المااادة 

( 11ي ا نشطة االقتصاادية المنصاوص عليهاا فاي الماادة ) و المسا مة  و المشاركة ف

 و بإضاااافة    مااان ا نشاااطة االقتصاااادية الاااواردة فاااي تلاااك الماااادة  مااان  ااااا النظاااا  

 قاجم.هلى مشروع 
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 يحظاار علااى غياار ا ردنااي والشاايح االعتبااار  المسااجل ىااارن المملكااة  ن يتملااك  -أ -13المااادة 

 -التالية: ية في ا نشطة االقتصادية بصورة كلية  و وزج و يسا م  و يشارك 
والركاااا  الطبيعاااي مناشاااير الحجااار ومقاااالن رمااال البنااااء والااادب  وحجااار البنااااء  -1

 غرا  البناء.المستعملة  
 وا من.ىدمات التحريات  -2
  عمالها.ية والحراسة الياصة والتدريم على اىدمات الحم -3
 النظا . ( من  اا 11ن المادة )التيليح وذلك من مراعاة الفقرة )ن( مىدمات   -4
 وصيانتها.االتجار با سلحة النارية والاىاجر واستيراد ا   -5
 الياصة.ية ا نشطة الرم  -6
 االتجار با لعاب النارية واستيراد ا واستيدامها. -7

 نواعها. الميابز على اىتار  -8
 

ا ردنيااين بممارسااتها تحاادد المهاان الحرفيااة وا شااغال اليدويااة التااي ال يساامت لغياار  -ب

 بمووم تعليمات تصدر لهاه الغاية.

 ا ساسية ىارن المنطقةالحوافز 
 

ومساااتلزمات ومااادىات امنتاااان وقطااان الغياااار الازماااة تعفاااى الموواااودات الثابتاااة  -أ -14الماااادة 

 من الرسو  الجمركية بقرار من الوزير.  لممارسة النشاو االقتصاد 

مسااتلزمات وماادىات امنتااان وقطاان الغيااار الازمااة المووااودات الثابتااة و تيضاان -ب

وفا  بقارار مان الاوزير لممارسة النشاو االقتصاد  لضريبة المبيعات بنسابة الصافر 

 ( من القانون.9من المادة ) ب(الجدول الصادر بمووم الفقرة )

اذا لااام يرغااام المساااتثمر فاااي االساااتفادة مااان االعفااااءات الجمركياااة فلاااه اىضااااع  -ن

سو  الجمركية حسم وداول التعرفاة الجمركياة  و  حكاا  االتفاقياات مستورداته للر

 التجارية التي تكون المملكة ورفا فيها . 
 

( يو  عمل 15( من  اا النظا  ىال )14يصدر الوزير قراره المشار هليه في المادة )  -أ-15المادة

ات الثابتاة لموواودبناء على حاوة النشاو االقتصاد  المرىح الفعلية للكميات مان ا

 الازمة منشاجه  و توسعته  و تطويره.ومستلزمات ومدىات امنتان وقطن الغيار 
 ؤ الاى المملكاة  و شاراهيتم هدىال المواد المعفاة بمووام الفقارة ) ( مان  ااه الماادة  -ب

 .بامعفاء ( سنوات من تاريخ صدور القرار3محليا ىال مدة ال تتجاوز )

 مماثلة. مدةلتمديد امعفاء متعلقة بطبيعة المشروع وحجمه و سباب مبررة  ريللوز   - ن
 تيضاان الكميااات التااي يااتم هعفاؤ ااا بموواام  حكااا   اااا النظااا  هلااى التاادقي  الاحاا    -د

 من قبل داجرة الجمارك وداجرة ضريبة الدىل والمبيعات. 
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مووااودات الثابتااة علااى المسااتثمرهعا  الااوزارة ىطيااا فااور االنتهاااء ماان تركياام ال -أ -16المااادة 

 وتجهيز ا لممارسة النشاو االقتصاد .

 للمساااااتثمر هعاااااادة تصااااادير الموواااااودات الثابتاااااة  و التيلااااايح عليهاااااا محلياااااا  -ب 

 .الوزارة بالكهشعار  دونوف  التشريعات النافاة 
  -الوزارة: للمستثمر بموافقة   - ن

 شراء المووودات الثابتة من ىال التأوير التمويلي. -1
 و نقل نشاوه االقتصاد  من منطقة هلى  ىرس في المملكة. س فتت فروع  ىر -2
نقااال ملكياااة النشااااو االقتصااااد  الاااى    مساااتثمر لىااار علاااى  ن يساااتمر النشااااو  -3

االقتصاد  في االساتفادة مان الحاوافز وامعفااءات شاريطة  ن يواصال المساتثمر 

 الااا  نقلاات اليااه الملكيااة العماال بالنشاااو ذاتااه ويحاال محاال المسااتثمر بااالحقوق

 وااللتزامات المترتبة على النشاو االقتصاد .
 ( 9للمسااتثمر ىااال فتاارة سااريان امعفاااءات الممنوحااة لااه بموواام  حكااا  المااادة ) - د

للاااوزير لتعاااديل قاجماااة الموواااودات الثابتاااة ومساااتلزمات مااان القاااانون التقاااد  بطلااام 

والتااي تماات  ازمااة لممارسااة نشاااوه االقتصاااد وماادىات االنتااان وقطاان الغيااار ال

 .على اعفاجها سابقالموافقة ا
 

 

المووااودات الثابتااة بياان  و التنااازل  و التصاارر  و اسااتعمال الال يجااوز للمسااتثمر   -أ -17المااادة 

 ( 9ومسااتلزمات وماادىات امنتااان وقطاان الغيااار المعفاااة بموواام  حكااا  المااادة )

 عفاااء مان القاانون فااي غيار النشاااو االقتصااد   و فااي غيار الغايااة التاي تاام مانت ام

احكا   من  ولها وبيار ذلك يتووم عليه دفن الضراجم والرسو  والغرامات وف 

 النافاة. التشريعات

يلتاز  بتزوياد الاوزارة بكتااب  المعفااة،في حال ر ن المستثمر للموواودات الثابتاة  -ب 

 الثابتاااااة  صاااااادر عااااان الاااااداجن المااااارتهن يفياااااد بعلااااام الاااااداجن باااااأن الموواااااودات

 .المر ونة معفاة

 ىارن المنطقة عفاء وتيفيض ضريبة الدىلام

 

 المشاااار هليهاااا   و تيفيضاااها تطبااا   حكاااا  امعفااااء مااان ضاااريبة الااادىل المساااتحقة -18 الماااادة

  -التالية:  والمشاريناالقتصادية على ا نشطة ( من القانون 10في المادة )

 الصناعة.   - أ

   .الزراعة والثروة الحيوانية - ب
   .المستشفيات  - ن
   .ة المتيصصةالمراكز الطبي - د
 والسياحية.المنشآت الفندقية  - ـ
 مدن التسلية والترويت.    - و
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 مراكز االتصال.    - ز
 تكنولوويا المعلومات.    - ح
 العلمية.مراكز البحث العلمي والميتبرات   - و
 ا فا .امنتان الفني وامعامي وصناعة  -      

   والمعار .مراكز الملتمرات     - ك
 غااااااز والمشاااااتقات النفطياااااة باساااااتعمال نقااااال وتوزيااااان واساااااتيران الميااااااه وال - ل

 ىطوو االنابيم.
 الحديدية.النقل الجو  والنقل البحر  والسكك     -  
 التعليم.  -ن               

 
 

 و التيفااايض  التالياااة مااان  حكاااا  امعفااااء والمشاااارين تساااتثنى ا نشاااطة االقتصاااادية  -19الماااادة 

 -( من القانون: 10المادة )من ضريبة الدىل المنصوص عليها في 

 المسجلة في المناو  التنموية والمناو  الحرة. ةلملسس نشطة ا    - أ
يامااات الفوساافات والبوتاااا واليورانيااو  ومشااتقات    منهااا ب المرتبطااةالصااناعات  - ب

ويساااتثنى مااان ذلاااك صاااناعة  ماااات وبيعياااة  ىااارس يقرر اااا مجلاااس الاااوزراءاو   ى

 .امسمنت وصناعة ا سمدة
 لطاقة المتجددة.توليد الكهرباء باستثناء ما يتم توليده عن وري  ا - ن
النشاااو االقتصاااد  المعفااى  و غياار الياضاان لضااريبة الاادىل بموواام قااانون ضااريبة   -د

 الدىل.
 

تحاادد المناااو  ا قاال نمااوا التااي تتمتاان بامعفاااء  و التيفاايض ماان ضااريبة الاادىل وفاا   -20المااادة 

 -الجدول التالي:

 ن محافظااة العقبااة قضاااء واد  عربااة ولااواء القااويرة وقضاااء الديسااة ماا ( ف ة )مناو  

 ولاااواء الحساااينية وقضااااء الجفااار وقضااااء المريغاااة مااان محافظاااة معاااان

 لااااااواء القطرانااااااة وقضاااااااء غااااااور المزرعااااااة وقريااااااة غااااااور الصااااااافي 

من محافظاة الكارك ولاواء الرويشاد وقضااء ديار الكها( وقضااء اليالدياة 

 وقضااااااااء    الجماااااااال وقرياااااااة الصاااااااالحية مااااااان محافظاااااااة المفااااااارق 

 ة وااااااار ، ولاااااااواء ديااااااارعا ولاااااااواء قصااااااابة وااااااار  مااااااان محافظااااااا

 ولااااااواء الشااااااونة الجنوبيااااااة ماااااان محافظااااااة البلقاااااااء ولااااااواء بصاااااايرا 

 من محافظة الطفيلة.
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لواء الحسا من محافظة الطفيلة، لواء البادية الشامالية وقضااء    القطاين  (بف ة )مناو  

 مااان محافظاااة المفااارق، ولاااواء البتااارا وقضااااء  ذرح مااان محافظاااة معاااان

 قر من محافظة العاصمة.لواء الجيزة ولواء المو

 قصااابة الطفيلاااة مااان محافظاااة الطفيلاااة، وقضااااء صااابحا وقضااااء بلعماااا  )ن( مناو  ف ة

 وقضاء حوشا من محافظة المفرق، ولواء عين الباشا من محافظة البلقااء

 قريااااااة الشااااااونة الشاااااامالية ماااااان محافظااااااة اربااااااد، وقضاااااااء الموواااااام 

 ي ماااان محافظااااة الكاااارك، وقضاااااء    الرصاااااص وقضاااااء رواااام الشااااام

 من محافظة العاصمة.

 

 
 بامعفااء  ( من  اا النظاا 18المادة ) الواردة فيتتمتن ا نشطة االقتصادية والمشارين  -21المادة 

 - و التيفيض من ضريبة الدىل المستحقة وعلى النحو التالي: 

 ( سانوات مان تااريخ التشاغيل الفعلاي 5لمادة )من ضاريبة الادىل المساتحقة امعفاء  - أ

 ) (.ف ة مارستها في المناو  هذا تمت م
 ( ساااانوات 5لماااادة )%( ماااان ضااااريبة الاااادىل المسااااتحقة  75بنساااابة )التيفاااايض  - ب

 )ب(.ف ة من تاريخ التشغيل الفعلي هذا تمت ممارستها في المناو  
 ( ساااانوات 5( ماااان ضااااريبة الاااادىل المسااااتحقة لماااادة )% 50التيفاااايض بنساااابة ) -ن

 (.ن)ف ة ي المناو  من تاريخ التشغيل الفعلي هذا تمت ممارستها ف

 

 ( 18المااااادة ) المنصااااوص عليهااااا فاااايتتمتاااان ا نشااااطة االقتصااااادية والمشااااارين  -أ-22المااااادة 

علااى ا قاال بامعفاااء ماان ضااريبة  ا ردنياا ( عاااما250تشااغل ) النظااا  التاايماان  اااا 

 ساااانوات ماااان تاااااريخ التشااااغيل الفعلااااي وتيفاااايض ( 4الاااادىل المسااااتحقة ولماااادة )

 .للسنة التالية( %50بنسبة )من ضريبة الدىل المستحقة 

 فاااااااي الفقااااااارة ) (  الاااااااواردلغاياااااااات االساااااااتفادة مااااااان امعفااااااااء  و التيفااااااايض  -ب

 وااااوال العمالااااة المطلوبااااة عاااادد بيشااااترو اسااااتمرارية االحتفااااا  ماااان  اااااه المااااادة 

 .الماليةسنة ال
 فاااااي الفقااااارة ) (  الاااااواردفاااااي حاااااال تااااام نقااااال المشاااااروع  و النشااااااو االقتصااااااد   -ن

فيساتح  ( من  اا النظا  20ى مناو  الف ة ) ( وفقا  حكا  المادة )هلمن  اه المادة 

 لمدة المتبقية.لفق  وامعفاء المقرر لتلك المنطقة 
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   و تيفيضااااه امعفاااااء الضااااريبيبالنشاااااو االقتصاااااد   يشااااترو لتمتاااان المشااااروع  و-23المااااادة 

 -( من القانون ما يلي:10)وفقا  حكا  المادة 

 قا للتشريعات النافاة.ن يكون مرىصا وف    - أ
 االقتصاد .ممارسة النشاو المشروع  و موقن   ن يقد  وثاج  تثبت - ب
حااوافز ضااريبية بموواام تشااريعات سااابقة بمااا فيهااا  ماان    قااد اسااتفاد ن ال يكااون  - ن

 التشريعات النا مة لضريبة الدىل بغض النظر عن تغير الملكية.
 الطلم. تاريخ تقديمبتشغيا فعليا  ان ال يكون مشغا  -د

 يشاااكل الاااوزير لجناااة للنظااار فاااي الطلباااات المقدماااة لاساااتفادة مااان  حكاااا  امعفااااء   -أ -24الماااادة 

  و التيفااايض مااان ضاااريبة الااادىل المساااتحقة وتصااادر تنسااايبها للاااوزير بامعفااااء 

 ( يو  عمل من تاريخ تسلم الطلم المستكمل للمتطلبات.15ىال ) و التيفيض 
 يفااايض مااان ضاااريبة الااادىل المساااتحقة للسااانة المالياااة يساار  قااارار امعفااااء  و الت -ب

 دىل والتي صدر فيها قرار امعفاء  و التيفيض.الالتي استحقت فيها ضريبة 
 

  الاواردةذا تم نقل النشاو االقتصاد  من منطقة الاى منطقاة  ىارس وفقاا لف اة المنااو  ه -25المادة 

 و التيفاايض    بامعفاااء ( ماان  اااا النظااا  فيتمتاان النشاااو االقتصاااد20فااي المااادة )

 .للمدة المتبقيةمن ضريبة الدىل المقررة للمنطقة التي انتقل اليها 

 

 

 ىارن المنطقةالحوافز امضافية 

   ماان الحااوافز  ماانتمجلااس الااوزراء بناااء علااى تنساايم لجنااة الحااوافز وامعفاااءات ل - 26 المااادة

 -المنافسة العادلة: امضافية التالية وبما ال يلثر على وامعفاءات والمزايا

 -من ا ردنيين: ( 350نشاو االقتصاد  الا  يشغل ما ال يقل عن )ال - أ

هعفاء من بدل هيجار ا راضي المملوكاة لليزيناة العاماة لغاياات هقاماة النشااو  -1

 من تاريخ القرار. ( سنوات5االقتصاد  لمدة )

مان الاامم  و السماح بتيصيمها المسا مة في كلفة فاتورة الطاقة الكهرباجية  -2

 ( % 50بنساااابة ) المسااااتحقة علااااى النشاااااو االقتصاااااد  للجهااااة الرساااامية

 بناااء  علااى  ن يحاادد مجلااس الااوزراءماان تاااريخ القاارار  ( ساانوات5لماادة )

 الجهة التي ستتحمل  اه المسا مة. على تنسيم لجنة الحوافز وامعفاءات 
 تيفااااايض ضاااااريبتي ا بنياااااة وا راضاااااي والعواجاااااد التنظيمياااااة المساااااتحقة  -3

 من تاريخ القرار. ( سنوات5لمدة ) %(50ى النشاو االقتصاد  بنسبة )عل
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السااماح بتيصااايم كلااا( هنشااااء ىااادمات البنيااة التحتياااة التاااي قاااا  المساااتثمر  -4

ىاال  للجهاة الرسامية بإيصالها للنشاو االقتصاد  من الامم المستحقة علياه

 -ما يلي: الفعلي شريطة( سنوات بعد تاريخ التشغيل 5)
 .من تاريخ القرار ( سنوات3المشروع تشغيا  فعليا  ىال )تشغيل   -  
ىاااال هثباااات القيماااة الفعلياااة لكلااا( هنشااااء ىااادمات البنياااة التحتياااة مااان  - ب

 البيانات المالية اليتامية المدققة.
 ( %50ردنياااات بماااا ال يقااال عااان ) لنشااااو االقتصااااد  الاااا  يشاااغل عاااامات ا -ب

 - ردنية: ( عاملة 50عدد عن )ن ال يقل ال على  لديه من اومالي العمالة

هيجاار ا راضاي المملوكاة لليزيناة العاماة  من بادل (% 50تيفيض بنسبة ) -1

 .من تاريخ القرار ( سنوات5هقامة النشاو االقتصاد  ولمدة ) اتلغاي

 و السماح بتيصيمها من الاامم المسا مة في كلفة فاتورة الطاقة الكهرباجية  -2

 ( % 50بنساااابة )لجهااااة الرساااامية لاالقتصاااااد   المسااااتحقة علااااى النشاااااو

 بناااء  علااى  ن يحاادد مجلااس الااوزراءماان تاااريخ القاارار ( ساانوات 5لماادة )

 الجهة التي ستتحمل  اه المسا مة. على تنسيم لجنة الحوافز وامعفاءات 
 تيفااااايض ضاااااريبتي ا بنياااااة وا راضاااااي والعواجاااااد التنظيمياااااة المساااااتحقة  -3

  من تاريخ القرار. سنوات( 5%( لمدة )50على النشاو االقتصاد  بنسبة )
 

 االقتصاااااااادية التااااااااي تساااااااتهدر ا سااااااااواق التصاااااااديرية بنساااااااابة ا نشاااااااطة  -ن

 -%(:50ال تقل عن )

هعفاء من بادل هيجاار ا راضاي المملوكاة لليزيناة العاماة لغاياات هقاماة النشااو  -1

 .من تاريخ القرار ( سنوات5االقتصاد  ولمدة )
 و الساماح بتيصايمها مان الاامم ة المسا مة في كلفة فااتورة الطاقاة الكهرباجيا -2

 ( %50بنسااااابة )للجهاااااة الرسااااامية االقتصااااااد   المساااااتحقة علاااااى النشااااااو

 بنااااء  علاااى  ن يحااادد مجلاااس الاااوزراءمااان تااااريخ القااارار ( سااانوات 5)لمااادة 

 الجهة التي ستتحمل  اه المسا مة. لجنة الحوافز وامعفاءات على تنسيم 
لتنظيمية المستحقة على النشااو تيفيض ضريبتي ا بنية وا راضي والعواجد ا -3

 شاريطة تشاغيل من تاريخ القرار ( سنوات 5%( لمدة )50االقتصاد  بنسبة )

  ردنيا. ( عاما20ما ال يقل عن )
 وضااريبة بياان العقااار ا راضااي رسااو  تسااجيل  ماان( % 50)امعفاااء بنساابة  -4

 ساااااايقا  عليااااااه النشاااااااو االقتصاااااااد  شااااااريطة تشااااااغيل مااااااا ال يقاااااال الااااااا  

  ردنيا. عاما( 20عن )
 

 -: (%50)االقتصادية ذات القيمة المضافة المحلية وبنسبة ال تقل عن ا نشطة  -د

هعفاء من بادل هيجاار ا راضاي المملوكاة لليزيناة العاماة لغاياات هقاماة النشااو  -1

 .من تاريخ القرار ( سنوات5االقتصاد  ولمدة )
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ح بتيصايمها مان الاامم المسا مة في كلفة فااتورة الطاقاة الكهرباجياة  و الساما -2

 ( %50)بنسااااابة  للجهاااااة الرسااااامية االقتصااااااد  علاااااى النشااااااوالمساااااتحقة 

علااى  ن يحاادد مجلاس الااوزراء بناااء علااى ماان تااريخ القاارار ( ساانوات 5لمادة )

 لجنة الحوافز وامعفاءات الجهة التي ستتحمل  اه المسا مة. تنسيم 
مساتحقة علاى النشااو تيفيض ضريبتي ا بنية وا راضي والعواجد التنظيمية ال -3

 شاريطة تشاغيل من تااريخ القارار  ( سنوات5%( لمدة )75االقتصاد  بنسبة )

   ردنيين.( عمال 10ما ال يقل عن )
 وضااريبة بياان العقااار ا راضااي رسااو  تسااجيل  ماان (%50)امعفاااء بنساابة  -4

( عماال 10النشاو االقتصاد  شريطة تشغيل ما ال يقال عان ) سيقا  عليهالا  

  ردنيين.
 

والتحااااول  لنشاااااو االقتصاااااد  الااااا  يسااااتهدر نقاااال المعرفااااة والتكنولووياااااا -ـ اااا

 -: الرقمي
المسا مة في كلفة فاتورة الطاقة الكهرباجية  و الساماح بتيصايمها مان الاامم  -1

 ( % 50) بنساااابةللجهااااة الرساااامية االقتصاااااد   علااااى النشاااااوالمسااااتحقة 

ء بنااء علاى علاى  ن يحادد مجلاس الاوزرامن تااريخ القارار ( سنوات 5لمدة )

 تنسيم لجنة الحوافز وامعفاءات الجهة التي ستتحمل  اه المسا مة. 
تيفيض ضريبتي ا بنية وا راضي والعواجد التنظيمية المستحقة على النشاو  -2

شريطة تشاغيل من تاريخ القرار ( سنوات 5%( لمدة )75االقتصاد  بنسبة )

 ( عمال  ردنيين. 10ما ال يقل عن )
 -: تصادية االستراتيجية نشطة االقا -و

( ماان باادل بياان ا راضااي المملوكااة لليزينااة العامااة % 75امعفاااء بنساابة ) -1

  ( سانوات3لغايات هقامة النشااو االقتصااد  شاريطة تشاغيل المشاروع ىاال )

 ويجوز التمديد هذا اقتضت وبيعة المشروع ذلك.من تاريخ القرار 

العاماة لغاياات هقاماة النشااو  هعفاء من بدل هيجار ا راضي المملوكة لليزينة  -2

 .من تاريخ القرار ( سنوات5االقتصاد  ولمدة )
المسا مة في كلفة فاتورة الطاقة الكهرباجية  و السماح بتيصيمها من الاامم  -3

 ( %50)بنساااابة  للجهااااة الرساااامية االقتصاااااد  علااااى النشاااااوالمسااااتحقة 

 ء  ن يحاادد مجلااس الااوزراء بنااا علااى ماان تاااريخ القاارار( ساانوات 5لماادة )

 على تنسيم لجنة الحوافز وامعفاءات الجهة التي ستتحمل  اه المسا مة.  
امعفاء مان ضاريبتي ا بنياة وا راضاي والعواجاد التنظيمياة المساتحقة علاى  -4

 شااريطة تشااغيل  ماان تاااريخ القاارار( ساانوات 10النشاااو االقتصاااد  لماادة )

 .  ردنيا ( عاما25ما ال يقل عن )
 وضااريبة بياان العقااار ا راضااي رسااو  تسااجيل  ماان(%50)امعفاااء بنساابة  -5

 النشااااااو االقتصااااااد  شاااااريطة تشاااااغيل ماااااا ال يقااااال  سااااايقا  علياااااهالاااااا  

 . ردنيا ( عاما25عن )



823 
 

 823 

الساااماح بتيصااايم كلااا( هنشااااء ىااادمات البنياااة التحتياااة التاااي قاااا  المساااتثمر  -6

ىاال للجهاة الرسامية بإيصالها للنشاو االقتصاد  من الامم المستحقة عليه 

 -ما يلي: الفعلي شريطةنوات بعد تاريخ التشغيل ( س5)
 

 من تاريخ القرار.( سنوات 3تشغيل المشروع تشغيا فعليا ىال )  -  
البياناات هثبات القيمة الفعلية لكل( هنشاء ىدمات البنية التحتياة مان ىاال  - ب

 .المالية اليتامية المدققة
 

 

فااي السااجل الااووني  المسااجلة مشااروعات الشااراكة بااين القطاااعين العااا  والياااص -ز

  -للمشروعات الحكومية االستثمارية: 

من بادل بيان ا راضاي المملوكاة لليزيناة العاماة لغاياات %( 50امعفاء بنسبة ) -1

 ( ساااانوات 3هقامااااة النشاااااو االقتصاااااد  شااااريطة تشااااغيل المشااااروع ىااااال )

 ويجوز التمديد هذا اقتضت وبيعة المشروع ذلك.من تاريخ القرار 

ر ا راضااي المملوكااة لليزينااة العامااة لغايااات هقامااة النشاااو هعفاااء ماان باادل هيجااا -2

 .من تاريخ القرار ( سنوات5االقتصاد  ولمدة )
المسااا مة فااي كلفااة فاااتورة الطاقااة الكهرباجيااة  و السااماح بتيصاايمها ماان الااامم  -3

  (%50)بنساااااابة  للجهااااااة الرساااااامية االقتصاااااااد  علااااااى النشاااااااوالمساااااتحقة 

ى  ن يحاادد مجلااس الااوزراء بناااء علااى علاا ماان تاااريخ القاارار ( ساانوات5لماادة )

 لجنة الحوافز وامعفاءات الجهة التي ستتحمل  اه المسا مة.  تنسيم 
 امعفاااااء ماااان ضااااريبتي ا بنيااااة وا راضااااي والعواجااااد التنظيميااااة المسااااتحقة -4

 شااريطة تشااغيل  ماان تاااريخ القاارار ( ساانوات10علااى النشاااو االقتصاااد  لماادة )

 . اردني  ( عاما25ما ال يقل عن )
  وضاااريبة بيااان العقاااارا راضاااي رساااو  تساااجيل  مااان (%50)امعفااااء بنسااابة  -5

 ساااااايقا  عليااااااه النشاااااااو االقتصاااااااد  شااااااريطة تشااااااغيل مااااااا ال يقاااااال الااااااا  

 .اردني  ( عاما25عن )
السماح بتيصيم كل( هنشاء ىدمات البنية التحتياة التاي قاا  المساتثمر بإيصاالها  -6

 ( ساااااانوات 5ة عليااااااه ىااااااال )للنشاااااااو االقتصاااااااد  ماااااان الااااااامم المسااااااتحق

 -ما يلي: الفعلي شريطةبعد تاريخ التشغيل 
 

 .من تاريخ القرار ( سنوات3تشغيل المشروع تشغيا فعليا ىال ) -  

البيانااات هثبااات القيمااة الفعليااة لكلاا( هنشاااء ىاادمات البنيااة التحتيااة ماان ىااال  - ب

 .المالية اليتامية المدققة
 ومناااااو  الفقاااار وتنميااااة  واااارار نشااااطة االقتصااااادية التااااي تسااااتهدر ا ا -ن

 -: المجتمن المحليوىدمة 
ماان باادل بياان ا راضااي المملوكااة لليزينااة العامااة %( 50امعفاااء بنساابة ) -1

 ( سانوات 3هقامة النشاو االقتصاد  شريطة تشغيل المشروع ىاال ) لغايات

 ويجوز التمديد هذا اقتضت وبيعة المشروع ذلك.من تاريخ القرار 
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ا راضي المملوكة لليزينة العامة لغايات هقامة النشااو  هعفاء من بدل هيجار -2

 .من تاريخ القرار ( سنوات5االقتصاد  ولمدة )
المسااا مة فااي كلفااة فاااتورة الطاقااة الكهرباجيااة  و السااماح بتيصاايمها ماان  -3

 (%50)بنساابة  للجهااة الرساامية االقتصاااد  علااى النشاااوالااامم المسااتحقة 

  ن يحاادد مجلااس الااوزراء بناااء  علااى ماان تاااريخ القاارار( ساانوات 5لماادة )

 لجنة الحوافز وامعفاءات الجهة التي ستتحمل  اه المسا مة.  على تنسيم 
 امعفااااء مااان ضاااريبتي ا بنياااة وا راضاااي والعواجاااد التنظيمياااة المساااتحقة  -4

 شريطة تشاغيل  من تاريخ القرار ( سنوات10على النشاو االقتصاد  لمدة )

 .  ردنيا ( عاما25ما ال يقل عن )
الااا  علااى رسااو  التسااجيل وضااريبة بياان العقااار %( 50)امعفاااء بنساابة  -5

 سااااااايقا  علياااااااه النشااااااااو االقتصااااااااد  شاااااااريطة تشاااااااغيل ماااااااا ال يقااااااال 

 . ردنيا ( عاما25عن )
السااماح بتيصاايم كلاا( هنشاااء ىاادمات البنيااة التحتيااة التااي قااا  المسااتثمر  -6

ىاال سمية للجهة الربإيصالها للنشاو االقتصاد  من الامم المستحقة عليه 

 -الفعلي شريطة ما يلي: تاريخ التشغيلبعد ( سنوات 5)
 من تاريخ القرار.( سنوات 3تشغيل المشروع تشغيا فعليا ىال ) -  

البياناات هثبات القيمة الفعلياة لكلا( هنشااء ىادمات البنياة التحتياة مان ىاال  - ب

 .المالية اليتامية المدققة 
 

 الصاادرة كشاوفات الردنيين في النشاو االقتصاد  بناء  علاى يتم تحديد عدد العمال ا  -أ -27المادة 

 ن يكون قد مضى على تسجيل العمال لضمان االوتماعي على عن الملسسة العامة ل

  (  شااااهر علااااى ا قاااال لاااادس الملسسااااة العامااااة للضاااامان االوتماااااعي4ا ردنيااااين )

شاريطة  فيةامضاا تاريخ تقديم ولم الحصول على الحاوافز وامعفااءات والمزاياافي 

 استمرارية العدد المطلوب. 

 يحدد حجم االستثمار بنااء علاى دراساة الجادوس االقتصاادية المعادة مان قبال احادس  -ب

 وهات االىتصاص محليا  و عالميا.
علااى النشاااو االقتصاااد  تقااديم كافااة الوثاااج  الازمااة مثبااات اسااتمرارية تحقيقااه  - ن

 بمووبه سنويا.لميزة الحافز  و امعفاء  و امعيار الا  تم منت ال
تشاامل ىاادمات البنيااة التحتيااة الشااوارع والمماارات وشاابكات الكهرباااء واالتصاااالت  - د

 والمياه والصرر الصحي.
حكاااا  الرقاباااة علاااى االلتااازا  بمعاااايير وشاااروو امعفااااءات  تحااادد الضااامانات و - اااـ

 ( مااااان القاااااانون 13حكاااااا  الماااااادة ) والمزايااااا والحاااااوافز الممنوحاااااة بمووااااام 

 سس تقر ا لجنة الحوافز وامعفاءات.   بمووم و اا النظا
 

 حقااااا  الشاااااروين تاساااااتراتيجيا فاااااي حاااااال  يعتبااااار النشااااااو نشااااااوا اقتصااااااديا -أ  -28الماااااادة

 -مجتمعين: التاليين 
 ( 13الفقارة )ب( مان الماادة )قل من المعايير المبيناة فاي تحقي  معيارين على ا  -1

 القانون.من 
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 -ستثمار وف  ما يلي:دنى من حجم االتحقي  الحد ا    -2
 ا نشاااطة الزراعياااة وتكنولووياااا المعلوماااات التاااي يزياااد حجااام اساااتثماراتها  - أ

 ( مايين دينار.10)على 
 نشاااطة الطاقاااة المتجاااددة والنقااال واليااادمات اللووساااتية التاااي يزياااد حجااام  - ب

 ( مليون دينار.25استثماراتها على )
ة التاي يزياد حجام ا نشطة الصناعية والساياحية والتعليمياة واليادمات الصاحي - ن

 .دينار ( مليون75استثماراتها على )
 ا نشااااااااطة االقتصااااااااادية ا ىاااااااارس التااااااااي يزيااااااااد حجاااااااام اسااااااااتثماراتها  - د

 ( مليون دينار.100على )
 ( 20ياااتم تحدياااد ا وااارار ومنااااو  الفقااار باعتمااااد التصاااني( الاااوارد فاااي الماااادة ) -ب

 -التالية: من  اا النظا  ووفقا ل سس 
 ) ( بحجاام اسااتثمار  الف ااة قتصاااد  المقااا  فااي هحاادس مناااو ن يكااون النشاااو اال  -1

 ال يقل عن مليون دينار.
 )ب( بحجاام اسااتثمار  الف ااة مناااو  فااي هحادسن يكاون النشاااو االقتصاااد  المقااا    -2

 دينار.مليوني ال يقل عن 

 ( بحجاام اسااتثمار ن)الف ااة مناااو   فااي هحاادسن يكااون النشاااو االقتصاااد  المقااا    -3

 دينار.ثاثة مايين ال يقل عن 
 

يااتم تحديااد ا نشااطة االقتصااادية المعتماادة لغايااات تنميااة وىدمااة المجتماان المحلااي  -ن

والتحااول الرقمااي ومشااارين  والمشااارين التااي تسااتهدر نقاال المعرفااة والتكنولوويااا

الريادة واالبتكار وف  ما تقرره لجنة الحوافز وامعفاءات بعاد التنساي  مان الجهاات 

 المعنية.

غايااات تحديااد نساابة القيمااة المضااافة المحليااة او نساابة التصاادير للنشاااو االقتصاااد  ل -د

 تعتماااااد البياناااااات المالياااااة اليتامياااااة المدققاااااة والمعااااادة وفقاااااا  للمعاااااايير الدولياااااة 

 . (IFRS)لإلباغ المالي 

 

الملسسااات المسااجلة فااي المناااو  ( ماان القااانون 13حكااا  المااادة ) ماان  ال تسااتفيد   -أ -29المااادة 

الصااناعات المرتبطااة بيامااات الفوساافات والبوتاااا و التنمويااة والمناااو  الحاارة

واليورانيو  ومشتقات    منها و   ىامات وبيعية  ىرس يقرر ا مجلاس الاوزراء 

 باستثناء صناعة امسمنت وا سمدة.
 تسااتثنى ا نشااطة االقتصااادية فااي حااال تحقيقهااا    ماان المعااايير المشااار اليهاااا  -ب

 ( مااان القاااانون مااان حاااافز المساااا مة فاااي كلفاااة الطاقاااة هذا زادت 13فاااي الماااادة )

 .من الكلفة التشغيلية االومالية %(20)فاتورة الكلفة التشغيلية للطاقة على 

 

 -ما يلي:امضافية يتضمن قرار منت الحوافز وامعفاءات والمزايا  -  -30المادة 

 امضافية. لمزاياالسق( المالي االومالي لمجموع الحوافز وامعفاءات وا -1
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  التااي يساامت للنشاااو االقتصاااد  بالتيصاايم منهاااللجهااة الرساامية الااامم المسااتحقة  -2

 وللية التيصيم ومدته.
الممنوحااة لكاال والمزايااا امضااافية ن ال يتجاااوز حجاام الحااوافز وامعفاااءات  يجاام  -ب

 .%( من حجم االستثمار20معيار ما نسبته )
، يازاد في القانونمعيار وف  المعايير المحددة من   كثرحق  النشاو االقتصاد   هذا  - ن

من حجام  %(10ما نسبته )بالممنوحة امضافية حجم الحوافز وامعفاءات والمزايا 

 االستثمار لكل معيار اضافي.
  و اعتبر من مشارين الرياادة واالبتكاار االقتصاد  اعادة التدوير  استيد  النشاو هذا -د

ساااطة  و حماياااة البي اااة والتحاااول هلاااى االقتصااااد  و ماان المشاااارين الصاااغيرة والمتو

نساابته بمااا الممنوحااة امضااافية ياازاد حجاام الحااوافز وامعفاااءات والمزايااا  ا ىضاار

 .من حجم االستثمار %(5)

 

لمجلس الوزراء بناء على تنسايم لجناة الحاوافز وامعفااءات مانت    نشااو اقتصااد   -31المادة 

 ن منااو  المملكاة    حاوافز  و هعفااءات ذ    مية اقتصادية ىاصة في    منطقاة ما

  و مزايا ضرورية منشاجه. 
 

 ( 13تسااار  امعفااااءات والمزاياااا والحاااوافز التاااي تقاااد  بمووااام  حكاااا  الماااادة ) -أ -32الماااادة 

 من القانون على المشارين الجديدة  و  عمال التوسعة والتطوير للمشارين القاجمة.

امضااافية وامعفاااءات والمزايااا الحااوافز علااى المسااتثمر ولغايااات الحصااول علااى -ب

 وثااج  اللام مرفقاا باه ومان  ااا النظاا ، تقاديم ( 26لماادة )المنصوص عليها فاي ا

 .التي يحدد ا الوزير بمووم قرار يصدره لهاه الغاية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 داىل وىارن المنطقة استيدا  غير ا ردنيين

 
 ة نساابعماااال غياار  ردنيااين ب  هلااى الااوزارة  ن يسااتيد  للمسااتثمر بناااء علااى ولاام يقااد -33المااادة 

امدارياة والفنياة  فاي الو ااج(اوماالي عادد العااملين لدياه من %( 25) ال تزيد على 
 -سس التالية:ا  التي تتطلم مهارات متيصصة وف 

 العمالة غير ا ردنية التي تسا م في تدريم ورفن كفاءة العمال ا ردنيين.    - أ

ردنية المتعلقة بالبحث والتطاوير والجاودة وتشاغيل وصايانة ا وهازة العمالة غير ا  - ب
بف ااااااتهم الت المتيصصاااااة ذات التكنولووياااااا الحديثاااااة واليباااااراء والمعااااادات واآل

 وتيصصاتهم كافة.

العمالااة غياار ا ردنيااة التااي تسااا م بيبراتهااا ومعارفهااا بنقاال التكنولوويااا والمعرفااة  - ن
 واليبرات الى السوق االردني.

 الازماااة لمزاولاااة وتشاااغيل غيااار ا ردنياااة ذات اليبااارات واالىتصاصاااات العمالاااة  - د
 النشاو االقتصاد  .
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 للعمال فاي الو ااج( امدارياة والفنياة  العمالاة ا ردنياة المل لاة لم تتاوفر هذاللمستثمر  -أ-34ةالماد

 ( مان  ااا النظاا  33النسابة الاواردة فاي الماادة )التي تتطلم مهارات متيصصة رفان 

 علااى ولاام يقااد   %( ماان اومااالي عاادد العاااملين لديااه بناااء40)ال يزيااد علااى  ماااهلااى 

بااامعان عاان تلااك الو اااج( علااى موقعااه هلااى الااوزارة مرفقااا بااه مااا يثباات  نااه قااا  

 فااي صااحيفتين محليتااين يااوميتين  هاااعن واضاات بنشاار هعااانااللكترونااي و نااه قااا  

 -ا وسن انتشارا يتضمن العناصر التالية:الصح( من 

 وبيعة الشواغر المتوافرة لديه. -1

 .المل ات المطلوبة لشغل كل من  اه الشواغر -2

 .على ان ال تقل عن  سبوعين المدة المحددة لتقديم ولبات التو ي( -3

 رسال ولبات التو ي(.عنوان م -4

 ال يجااااوز للمسااااتثمر ان يطلاااام رفاااان نساااابة العمالااااة غياااار ا ردنيااااة قباااال انتهاااااء  -ب

 .( من الفقرة ) ( من  اه المادة3ي البند )المدة المحددة ف

ىطااي يفيااد بعااد  تقااد  عمالااة  ردنيااة تملااك المهااارة  اقاارارعلااى المسااتثمر تقااديم  -ن

 المتيصصة للو يفة امدارية والفنية.

 

 تطب  التشريعات النافاة فيما يتعل  برسو  تصاريت العمل المتووم استيفاؤ ا. -35المادة
 

 

 

 ىل وىارن المنطقةدا الموافقة الواحدة

 ( مان القاانون 14)الاواردة فاي الماادة يجام  ن يتاوافر فاي ولام الموافقاة الواحادة  -أ -36 الماادة

  -التالية:الشروو 

  حكاا  الفقارة ) (  ا ن يكون النشااو االقتصااد  نشااوا  اقتصااديا اساتراتيجيا وفقا -1

 من  اا النظا . (28)المادة   من

قااانون الشااركات   نااواع الشااركات الااواردة فااي د حااان يتيااا النشاااو االقتصاااد   -2

 ة ويلة مدة المشروع .المحدودباستثناء الشركة ذات المسلولية 
كاام بجريمااة اقتصااادية  -3 ىافااا  الحكااا  قااانون الجااراجم  ن ال يكااون المسااتثمر قااد حر

مكتسااام  و وريماااة احتياااال  و وريمااة غسااايل  ماااوال بموواام قااارار االقتصااادية 

   لمملكة  و ىاروها.داىل ا الدروة القطعية
 

 -يرف  بالطلم المقد  الوثاج  التالية: -ب

 .للمستثمر ما يثبت الماءة المالية  -1
او العالمياة  احدس الجهاات الميتصاة المحلياةميط  عا  للمشروع معد من قبل  -2

 الميتصة وبما يتناسم ووبيعة المشروع.
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ماان قباال ن تاواادوس اقتصااادية للمشااروع ودراسااة ا ثاار االقتصاااد  معااددراسااة  -3

 الجهات الميتصة بالك. سحدا

 .المشروعلتنفيا  محددودول زمني   -4
 تعهاااااد باااااااللتزا  بكافاااااة المتطلباااااات والشاااااروو المتعلقاااااة بنشااااااو المشاااااروع  -5

 .وف  التشريعات النافاة
( من حجم االستثمار المتوقن صادرة عان احاد البناوك % 2كفالة بنكية بقيمة )  -6

 حددة من الوزارة .العاملة في المملكة وف  الصيغة الم
 

لجنة لدراسة الطلباات المقدماة للحصاول علاى الموافقاة الواحادة وتقاد  يشكل الوزير  -أ -37المادة 

 لوزير.لتوصياتها 

الواحدة مقامة المشاروع الاى لجناة ولم الموافقة  توصية بيصوصيرفن الوزير  -1-ب

تااأت اللجنااة بشااأنه وفااي حااال ارالقاارار المناساام  وامعفاااءات التياااذالحااوافز 

 .لمجلس الوزراء بمنت الموافقة  هاتنسيبالموافقة على الطلم ترفن 

 المااادة  هقاااراربيحااادد فاااي حاااال موافقاااة مجلاااس الاااوزراء علاااى هقاماااة المشاااروع  -2

 فعليا.التي يتووم ىالها تشغيل المشروع تشغيا 
لمجلااس الااوزراء و سااباب مبااررة بناااء علااى تنساايم لجنااة الحااوافز وامعفاااءات  - ن

 الفقارة )ب( ( مان 2البناد )فاي المشار هليها ستندة هلى توصية الوزير تمديد المدة الم

 من  اه المادة. 
الااى توصااية  وامعفاااءات المسااتندلمجلااس الااوزراء بناااء علااى تنساايم لجنااة الحااوافز  -د

الااوزير هلغاااء    موافقااة واحاادة منحاات وفقااا  حكااا   اااا النظااا  فااي حااال امىااال 

 وفقا  لتعليمات تصدر لهاه الغاية. بمتطلبات الموافقة

 تحدد لجنة الحوافز وامعفاءات بدل اليدمة المستح  عن الموافقة الواحدة . - ـ
 

 

 االستقرار التشريعي داىل وىارن المنطقة 
 

لضاامان عااد  تااأثر اسااتثمارات    مسااتثمر داىاال المنطقااة وىاروهااا بتغياار ا حكااا   -38المااادة 

 -القانون:( من 15ايات تطبي  المادة )لغو التشريعية والتنظيمية

 .بيانات مالية ىتامية مدققة من مدق  ىارويمن ىال يحدد حجم االستثمار  - أ
الملسساة  كشا( صاادر عانالمشاروع مان ىاال  العاملين ا ردنياين فاييحدد عدد  - ب

مساتمرين فاي  ا ردنيا ( عااما250)ن ال يقال عان العامة للضمان االوتماعي على  

 . شهرربعة  عن ال تقل   الملسسة العامة للضمان االوتماعي لمدةاكاتهم في اشتر
 

 صنادي  االستثمار

 -يح  للجهات التالية تأسيس صنادي  االستثمار  و المسا مة فيها:-39المادة

 القطاع الياص. - أ
 الحكومة والملسسات الرسمية العامة والملسسات العامة. - ب
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 -اع التالية:تقسم صنادي  االستثمار هلى ا نو-40المادة

 ستثمار الياصة المملوكة للقطاع الياص.صنادي  اال - أ
 سااااتثمار العامااااة المملوكااااة بالكاماااال    ماااان الجهااااات المشااااار هليهااااا صاااانادي  اال - ب

 ( من  اا النظا .39)المادة ( من بفي الفقرة )
صااااانادي  االساااااتثمار الميتلطاااااة التاااااي تساااااا م فيهاااااا الحكوماااااة  و الملسساااااات  -ن

 الملسساااااااات العاماااااااة  و صااااااانادي  االساااااااتثمار العاماااااااة الرسااااااامية العاماااااااة  و 

 من القطاع الياص. 

 

 لسااااس فااااي الااااوزارة سااااجل ىاااااص يساااامى )سااااجل صاااانادي  االسااااتثمار( تسااااجل ي -41المااااادة

فياااااه صااااانادي  االساااااتثمار بأرقاااااا  متسلسااااالة حسااااام نوعهاااااا وتااااااريخ تساااااجيلها 

 وتدرن فيه التعديات والتغييرات التي تطر  عليها.

 

تنشاااأ صااانادي  االساااتثمار العاماااة بقااارار مااان مجلاااس الاااوزراء يحااادد فياااه غاياااات    -أ-42الماااادة 

 الصاااااندوق و  دافاااااه ور ساااااماله علاااااى  ن ال تشااااامل غاياتاااااه بيااااان ا راضاااااي 

 قبل تطوير ا. 

 ياااااتم تساااااجيل صاااااندوق االساااااتثمار العاااااا  فاااااي الساااااجل بعاااااد صااااادور قااااارار   -ب  

 مجلس الوزراء بالموافقة على انشاجه.

 -ندوق االستثمار العا  مما يلي:يتكون ر ا مال ص -ن

ا ماااوال العاماااة المنقولاااة وغيااار المنقولاااة التاااي يقااارر مجلاااس الاااوزراء نقااال  -1

 ملكيتها هليه.

( مااان  ااااه الفقااارة التاااي يوافااا  1فاااي البناااد )المنصاااوص عليهاااا ريااان ا ماااوال  -2

 مجلس الوزراء للصندوق على رسملتها.

 لعاااااااا  علاااااااى ا ماااااااوال يجاااااااوز  ن يقتصااااااار ر ا ماااااااال صاااااااندوق االساااااااتثمار ا -د

 غير المنقوله.

لصاااندوق االساااتثمار العاااا  وتحقيقاااا ل  ااادار والغاياااات التاااي  نشااا  مااان  ولهاااا   - اااـ

 -وبموافقة مجلس الوزراء القيا  بمايلي:

 هنشاااااء شااااركات مملوكااااة لااااه بالكاماااال لتنفيااااا المشااااارين التنمويااااة ونقااااال  -1

 بعض موووداته هليها.
 ياص لتنفيا مشارين محددة.هنشاء شركات بالشراكة من القطاع ال -2
 المسا مة  و المشاركة من شركات قاجمة. -3

 ال يجاااااوز لصاااااندوق االساااااتثمار العاااااا  التصااااارر فاااااي ا ماااااوال غيااااار المنقولاااااة  -و

 التااااي نقلاااات ملكيتهااااا هليااااه قباااال تطوير ااااا باسااااتثناء تقااااديمها كحصااااح عينيااااة 

 في الفقرة ) ـ( من  اه المادة.المنصوص عليها في الحاالت 
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االساااتثمار العاااا  وبموافقاااة مجلاااس الاااوزراء حااا  التعاقاااد مااان    وهاااة  لصاااندوق -ز

 مل لة ماليا وفنيا مدارته  و الستثمار  مواله.

تااانظم ا حكاااا  المتعلقاااة باااادارة صاااندوق االساااتثمار العاااا   وممارساااته  نشاااطته   -ح

 وساااااجر الشاااالون المتعلقااااة بااااه بمقتضااااى تعليمااااات يصاااادر ا مجلااااس الااااوزراء 

 لهاه الغاية.

 

 تنشااااأ صاااانادي  االسااااتثمار الميتلطااااة بموواااام اتفاقيااااة شااااراكة بااااين الحكومااااة     -أ -43لمااااادةا

دوق االسااااتثمار نالملسسااااة الرساااامية العامااااة  و الملسسااااة العامااااة  و صاااا  و 

 العا  وبين    وهة من القطاع الياص.

 تيضاااان اتفاقيااااة الشااااراكة المشااااار اليهااااا فااااي الفقاااارة ) ( ماااان  اااااه المااااادة    -ب 

 يطر  عليها لموافقة مجلس الوزراء . و   تعديل

 يااااتم تسااااجيل صااااندوق االسااااتثمار الميااااتل   فااااي السااااجل بعااااد صاااادور قاااارار  - ن

 مجلس الوزراء بالموافقة على اتفاقية الشراكة.
 -يجم  ن تتضمن اتفاقية الشراكة حدا  دنى ما يلي: - د

 اسم الصندوق ومدته والهدر من انشاجه.-1
 فر ا فيهم.ف ات الشركاء والشروو الواوم توا-2

 حقوق الشركاء وواوباتهم والتزاماتهم.-3

ر ا مااااال الصااااندوق ومسااااا مات الشااااركاء فيااااه و نواعهااااا والحااااد ا دنااااى -4

 للمسا مة وكيفية تسديد ا وموعد ا.

تحديااااااد نساااااابة المسااااااا مات العينيااااااة وتقاااااادير قيمتهااااااا ماااااان ر ا مااااااال -5

 ة الصاااندوق علاااى  ن تقتصااار المساااا مات العينياااة هن ووااادت علاااى الحكومااا

 والملسسااااااااااااااات الرساااااااااااااامية العامااااااااااااااة  والملسسااااااااااااااات العامااااااااااااااة 

 ق االستثمار العا .صندوو

 .وريقة ادارة الصندوق واتياذ القرارات فيه-6

 سياسة توزين االرباح في الصندوق.-7

  مااان مراعااااة  حكاااا   ااااه الماااادة و حكاااا  اتفاقياااة الشاااراكة المشاااار هليهاااا فيهاااا - اااـ

( 47( و)46ا  الماااااواد )تسااااار  علاااااى صاااااندوق االساااااتثمار المياااااتل   حكااااا

 ( من  اا النظا . 54( و)53( و)52( و)51( و)50( و)49( و)48و)
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ينشأ صندوق االستثمار الياص  بمووم اتفاقية شراكة ويتأل( من الف تين التااليتين  -أ -44المادة 

 - من الشركاء وتدرن  سماؤ م في اتفاقية الشراكة وولم التسجيل:

تااولى هدارة صاندوق االسااتثمار ياعتبااار   و  كثار الشاريك المادير: و ااو شايح  -1

الياص وممارسة  عماله، ويكون مسلوال  بالتضامن والتكافل عن ديون صندوق 

 االستثمارالياص وااللتزامات المترتبة عليه في  مواله الياصة.

 الشاااريك المساااا م: و اااو الشااايح الطبيعاااي  و االعتباااار  الاااا  يشاااارك فقااا   -2

صااندوق االسااتثمار الياااص دون  ن يكااون لااه حاا   فااي المسااا مة فااي ر ا مااال

المشاركة في هدارته  و ممارساة  عمالاه، وال يكاون مسالوال عان دياون صاندوق 

االستثمار الياص وااللتزامات المترتبة عليه هال في الحدود المنصوص عليها في 

 اتفاقية الشراكة و حكا   اا النظا .
 لصااندوق االسااتثمار الياااص، يجاام  فااي حااال تعاادد الشااركاء المااديرين الملسسااين -ب

  ن يكااون  حااد الملسسااين علااى ا قاال مسااجا فااي المملكااة وفقااا للتشااريعات النافاااة 

 وله محل هقامة وموون ميتار في المملكة.

ال يشاترو  ن يكاون الشاريك المادير مرىصاا  مدارة صانادي  االساتثمار عناد تسااجيل  -ن

د تسااااجيل صااااندوق صااااندوق االسااااتثمار الياااااص شااااريطة تصااااويم وضااااعه بعاااا

 االستثمارالياص وف  تعليمات تصدر لهاه الغاية.

 

 

يتاااأل( ر ا ماااال صاااندوق االساااتثمار اليااااص مااان مساااا مة الشاااركاء النقدياااة  -أ -45الماااادة 

المدفوعاااة  و غيااار المدفوعاااة علاااى  ن تحااادد اتفاقياااة الشاااراكة ا حكاااا  المتعلقاااة 

 دوق بكيفيااااااااة تسااااااااديد ا وموعااااااااد ا علااااااااى  ن ال يقاااااااال ر ا مااااااااال الصاااااااان

 عن ماجة مليون دينار.

ال يجااااوز  ن تقاااال المسااااا مة النقديااااة لحصااااة الشااااريك المسااااا م عاااان مليااااون  -ب

 ن وديناااااار وال تشااااامل ا ماااااوال التاااااي يقااااادمها الشاااااريك  و الشاااااركاء المساااااا م

 على سبيل القر .
 ال يجااااااااااوز  ن تقاااااااااال المسااااااااااا مة النقديااااااااااة لحصااااااااااة الشااااااااااريك الماااااااااادير  -ن

  ل( دينار.ماجة عن 
 الشاااركاء النقدياااة فاااي حسااااب ىااااص باسااام صاااندوق االساااتثمار تاااودع مساااا مة  - د

 في  حد البنوك ا ردنية ىال المدة المحددة في اتفاقية الشراكة.
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تاااانظم اتفاقيااااة الشااااراكة حقااااوق وواوبااااات كاااال ماااان الشااااريك الماااادير والشااااريك  -أ -46المااااادة 

 -المسا م في صندوق االستثمار الياص على  ن تشمل ا مور التالية: 

 تحديد مدة الصندوق هذا كان محدد المدة.-1
صاااااحيات وواوبااااات الشااااريك الماااادير والتزاماتااااه المتعلقااااة بااااإدارة الصااااندوق -2

 ومسلوليته تجاه الصندوق والغير.
 اوتماعات الشركاء ونصابها ووريقة التصويت على القرارات فيها.للية -3
هوااااااراءات دىااااااول شااااااركاء واااااادد وىاااااارون  و انسااااااحاب    ماااااان الشااااااركاء -4

 ودين وهوراءات التنازل.الموو
 هوراءات ومواعيد تحويل المسا مات النقدية. -5
تحدياااااد ف اااااات المساااااا مات للشاااااركاء وشاااااروو زيادتهاااااا واآلثاااااار القانونياااااة  -6

المترتباااة علاااى عاااد  دفااان المساااا مات النقدياااة مااان قااابلهم وحقاااوق كااال مااانهم 

 وا ولويات عند التصفية و   من الحقوق والمزايا والقيود ا ىرس.
 تحديد الميصصات وللية توزين  رباح الصندوق بين الشركاء. -7
 تحديد  حكا  تفويض الشريك المدير لصاحياته وللية التفويض. -8
مااان الغيااار  و مااان الشاااركاء  علاااى التمويااال الصاااندوق حصاااولتحدياااد همكانياااة  -9

 وتحديد السقور المالية  و النسم واموراءات الواوم اتباعها.
 ية المتحققة للشريك المدير وللية دفعها.البدالت المال -10
  سماء المفوضين بالتوقين عن الصندوق من الشركاء المديرين. -11
تحديااااد الهيكاااال التنظيمااااي مدارة الصااااندوق  وكافااااة ا مااااور المتعلقااااة بتنظاااايم  -12

  عماله وهدارته وللية اتياذ القرارات الياصة به.
 لشركاء وشرووها و حكامها.حصح احاالت ر ن  -13
عاااديل وانتهااااء  و هنهااااء اتفاقياااة الشاااراكة وامواااراءات المتعلقاااة باااالك حااااالت ت -14

 واآلثار القانونية المترتبة على ذلك.
صااااحبة محكماااة بداياااة عماااان تيضااان اتفاقياااة الشاااراكة للقاااانون ا ردناااي وتكاااون  -ب

 االىتصاااص للنظااار فاااي    ىافااات قاااد تنشاااأ عنهااا ماااا لااام تاانح اتفاقياااة الشاااراكة 

 شرو تحكيم.على ىار ذلك  و على 
يجاااوز    شااايح  ن يصااابت شاااريكا فاااي صاااندوق االساااتثمار اليااااص باالنضاااما   -ن

 هلى اتفاقية الشراكة هذا  وازت ذلك ووفقا  لما  و منصوص على ذلك فيها. 

 يكاااااون انضاااااما  الشاااااريك الجدياااااد مااااان ىاااااال التوقيااااان علاااااى اتفاقياااااة الشاااااراكة  -د

ريك الماااادير بشاااارو  و علااااى    ملحاااا  لهااااا  و نسااااية هضااااافية منهااااا ماااان الشاااا

 مصادقة الكاتم العدل على ذلك.

 تااانظم اتفاقياااة الشاااراكة باللغاااة العربياااة ويجاااوز  ن تتاااروم هلاااى    لغاااة  ىااارس  - اااـ

 وفي حال اىتار النصوص تطب  ا حكا  الواردة باللغة العربية.
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 تعتباااار ا عمااااال والتصاااارفات التااااي يقااااو  بهااااا الشااااريك الماااادير باساااام صااااندوق -أ– 47المااااادة

االساااتثمار اليااااص ملزماااة لاااه فاااي مواوهاااة الغيااار الاااا  يتعامااال مااان الصاااندوق 

بحساااان نيااااة بغااااض النظاااار عاااان    قيااااد ياااارد فااااي اتفاقيااااة الشااااراكة ماااان بقاااااء 

الشاااريك المااادير مسااالوال عااان وميااان ا عماااال والتصااارفات التاااي قاااا  بهاااا  ثنااااء 

 دارة الصندوق.هتوليه 

 رساااااااة  عمالاااااااه  كثااااااار هذا تاااااااولى هدارة صاااااااندوق االساااااااتثمار اليااااااااص  ومما-ب

مااان شاااريك مااادير فتتياااا قاااراراتهم با غلبياااة ماااا لااام تااانح اتفاقياااة الشاااراكة 

علااااى غياااار ذلااااك ماااان بقاااااء ومياااان الشااااركاء المااااديرين مساااالولين بالتضااااامن 

 والتكافل عن    قرارات تتيا بأغلبية الشركاء.
ناه تحمل الشريك المدير المسلولية القانونية والجزاجياة عان    وثيقاة صاادرة عي -ن

ويعتبر    محضر  و شهادة صادرة عناه فيماا يياح قارارات صاندوق االساتثمار 

 الياص دليا على صحة  اه القرارات.

يحظااار علاااى الشاااريك المساااا م االشاااتراك فاااي هدارة صاااندوق االساااتثمار اليااااص  -أ-48الماااادة 

التصاااارر باساااامه  و تمثيلااااه  و ترتياااام االلتزامااااات عليااااه، وبغياااار ذلااااك تعتباااار 

لتصااارفات التاااي قاااا  بهاااا ملزماااة للصاااندوق فاااي مواوهاااة الغيااار حسااان ا عماااال وا

ويكاااون الشاااريك المساااا م مسااالوال  فاااي  موالاااه الياصاااة تجااااه الصاااندوق   النياااة

والشااااااركاء اآلىاااااارين عاااااان     ضاااااارار تلحاااااا  بااااااه نتيجااااااة  اااااااه ا عمااااااال 

 والتصرفات.

 ت ا  مااان الحااااال علاااى الااارغم مماااا ورد فاااي الفقااارة ) ( مااان  ااااه الماااادة ال تعتبااار-ب

التصااااارفات التالياااااة اشاااااتراكا  فاااااي هدارة صاااااندوق االساااااتثمار اليااااااص مااااان   و 

 -الشريك المسا م:
 ن يكااااااون شااااااريكا   و مسااااااا ما   و عضااااااوا  فااااااي مجلااااااس امدارة  و  ي ااااااة  -1

 المااااديرين للشااااريك الماااادير  و لااااه عاقااااة تعاقديااااة معااااه  و  ن يكااااون وكاااايا  

  و مو فا  في الصندوق او لدس الشريك المدير.
م استشاااارات للشاااريك المااادير  و منحاااه الموافقاااة بيصاااوص هدارة عمااال تقااادي -2

 الصندوق وفقا لما تقتضيه اتفاقية الشراكة. 
 .مناقشتهاالبيانات المالية للصندوق  و  االواع على -3
 الموافقة  و رفض التعديات على اتفاقية الشراكة. -4
 حضور اوتماعات الشريك المدير. -5
 شراكة القيا  به.القيا  بأ  عمل تووم اتفاقية ال -6
 ن يكاااون شاااريكا   و مو فاااا   و وكااايا   و مستشاااارا   و لاااه    عاقاااة مباشااارة  -7

 الشاااااااااااركات التاااااااااااي يسااااااااااااا م  و غيااااااااااار مباشااااااااااارة مااااااااااان    ماااااااااااان 

 .  فيها الصندوق
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ياااتم التناااازل عااان حقاااوق مساااا مة الشاااريك المااادير بمووااام ساااند تناااازل بموافقاااة  -أ-49الماااادة 

 كثااار مااان واحاااد ويرتااام لثااااره عناااد توثيقاااه بااااقي الشاااركاء الماااديرين هذا كاااانوا 

 لدس المسجل وهصدار شهادة بالك.

 يحااال الشاااريك المااادير الجدياااد المتناااازل لاااه محااال الشاااريك المااادير المتناااازل   -1 -ب

وال يكاااون الشاااريك المااادير المتناااازل لاااه مسااالوال عااان    التزاماااات ساااابقة 

 النضمامه كشريك مدير في صندوق االستثمار الياص.

 ى الشااااااريك الماااااادير المتنااااااازل مساااااالوال عاااااان التزامااااااات الصااااااندوق  يبقاااااا    -2

التاااي نشاااأت قبااال تااااريخ ىروواااه كشاااريك مااادير هال هذا تااام االتفااااق ىطياااا 

علاااى ىاااار ذلاااك باااين الشاااريك المااادير المتناااازل والشاااريك المااادير المتناااازل 

 له والجهة الداجنة بااللتزامات.  
 ل عااان حقاااوق مساااا مته يجاااوز للشاااريك المساااا م  ن يتناااازل بمووااام ساااند تنااااز - ن

 فاااااي صاااااندوق االساااااتثمار اليااااااص وزجياااااا  و كلياااااا بشااااارو الموافقاااااة اليطياااااة 

مااان قبااال الشاااريك المااادير قبااال هواااراء التناااازل، ويرتااام التناااازل لثااااره عناااد قياااده 

 وتوثيقه لدس المسجل وهصدار شهادة بالك.
 

 دة وفااااااي    وقاااااات ووفقااااااا لإلوااااااراءات المحااااااد الياااااااص لصااااااندوق االسااااااتثمار  -50ة الماااااااد

 فاااااي اتفاقياااااة الشاااااراكة، توزيااااان    عواجاااااد  و هيااااارادات  و مباااااالغ متأتياااااة لاااااه 

ماااان نشاااااواته  و اسااااتثماراته علااااى الشااااركاء، شااااريطة التاااازا  الشااااريك الماااادير 

بالتثباات ماان قاادرة الصااندوق علااى الوفاااء بالتزاماتااه وتعااويض الااداجنين فااي حااال 

 .ن ودون المساا بر ا المالتضرر م وراء  اا التوزي
 

يحظااااار علاااااى صاااااندوق االساااااتثمار اليااااااص كفالاااااة    مااااان الشاااااركاء  و ضااااامان  -51ماااااادة ال

 .التزاماتهم كما يحظر عليه هقرا  الشركاء  و الغير
 

بساااجل لتساااجيل حقاااوق الضااامان  وتحااات واجلاااة المسااالولية يحاااتفل الشاااريك المااادير -52الماااادة 

 ص والااار ن الممنوحاااة مااان قبااال الشاااركاء فاااي مقااار عمااال صاااندوق االساااتثمار الياااا

 على  ن يتم هىطار المسجل ببيانات  اا السجل و   تغيير يطر  عليه  صوليا.
 

 االساااتثمار اليااااص للتااادقي  والرقاباااة مااان قبااال المساااجل  صاااندوقتيضااان  عماااال  -53الماااادة 

%( مااااان قيماااااة  25شاااااركاء يملكاااااون ماااااا ال يقااااال عااااان ) و بنااااااء  علاااااى ولااااام 

ة تااااادقي  ىاروياااااة وللمساااااجل اىتياااااار وهااااا المساااااا مات فاااااي صاااااندوق االساااااتثمار

 وف  تعليمات تصدر لهاه الغاية.للتدقي  وذلك 
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 يجم  ن تتضمن اتفاقية الشراكة ا حكا  الياصة بالتصفية.  -أ-54المادة 

يعتبااااار صاااااندوق االساااااتثمار اليااااااص بعاااااد انقضااااااجه    سااااابم مااااان ا ساااااباب -ب

ويقااااو  وزياااار المنصااااوص عليهااااا فااااي اتفاقيااااة الشااااراكة، فااااي حالااااة تصاااافية، 

ار بتعياااين المصااافي وعلاااى نفقاااة الصاااندوق وتاااتم التصااافية تحااات اشااارار االساااتثم

 الاااااااوزارة وتنطبااااااا  عليهاااااااا ا حكاااااااا  المنصاااااااوص عليهاااااااا فاااااااي الفقااااااارة ) ( 

 من  اه المادة .
يحاااااتفل صاااااندوق االساااااتثمار اليااااااص الموواااااود تحااااات التصااااافية بشيصااااايته  - ن

 االعتباريااااة هلااااى ان تااااتم تصاااافيته وذلااااك بالقاااادر الاااااز  للتصاااافية وهوراءاتهااااا 

 وفي  اه الحالة تنتهي سلطة الشريك المدير بإدارة  عمال الصندوق.
 

لمجلاااس الاااوزراء بنااااء علاااى تنسااايم لجناااة الحاااوافز وامعفااااءات مااانت    حاااوافز  -55الماااادة 

 ل نشااااطة االقتصااااادية التااااي يقااااو  صااااندوق االسااااتثمار باالسااااتثمار فيهاااااهضااااافية 

 . ( من القانون و اا النظا 13وفقا   حكا  المادة )

 
 

 يجاااوز تساااجيل فااارع عامااال لصاااندوق االساااتثمار ا ونباااي المساااجل ىاااارن المملكاااة -56الماااادة

 فااااااي سااااااجل صاااااانادي  االسااااااتثمار والسااااااماح لااااااه بممارسااااااة اعمالااااااه ونشاااااااوه 

 وف  تعليمات تصدر لهاه الغاية .
 
 

  المنطقة هنشاء 

 را    و علااىامااة علااى  را  مملوكااة لليزينااة العوفاا   حكااا  القااانون تنشااأ المنطقااة -57المااادة

 ملكية ىاصة. مملوكة
 

 -العامة: تنشأ المنطقة على ا راضي المملوكة لليزينة -58المادة 

بناااء علااى دراسااات فنيااة وماليااة ودراسااات الجاادوس االقتصااادية الازمااة منشاااء    - 

 .لهاه الغاية المنطقة تجريها الوزارة

 .بناء على ولم يقد  من شيح اعتبار  مل ل -ب
. 

 

 علااى  را  مملوكااة لليزينااة العامااة المنشااأة يااتم اىتيااار المطااور الرجيسااي للمنطقااة  -59المااادة 

 -وفقا     من الطرق التالية: 

 ورح عطاء.  - 

 استدران عرو . -ب

العر  المباشر بناء على ولم شايح اعتباار  مل ال لممارساة نشااو اقتصااد   -ن

د  قاااجم بقاارار ماان مجلااس متيصااح  و بالتبعيااة لسلساالة هنتااان لنشاااو اقتصااا

 الوزراء بناء على تنسيم الوزير .
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 -يراعى عند هنشاء المنطقة المعايير التالية:  -60المادة 

الموقاان الجغرافااي للمنطقااة والمياازة التنافسااية لااه وحاوااة الموقاان والمجتماان المحلااي   - 

 الموقاان  حاادود هلااىالمحااي  بااه للتطااوير وماادس تااوافر عناصاار البنيااة التحتيااة الواصاالة 

 .تكلفة هيصالها  و

المتوقن من مسا مة المنطقة في توفير فرص العمل وتحقي  التنمية االقتصاادية  ا ثر -ب

 .واالوتماعية في المملكة

 .مدس ماءمة مساحة الموقن ل نشطة االقتصادية المطلوب ممارستها -ن

 وتكاملهاا  هنشااؤ ام النوعية التي يمكان  ن تحققهاا  نشاطة المنطقاة التاي سايت امضافة -د

 ن تساااااتهدر المنطقاااااة بشاااااكل رجيساااااي  مااااان منظوماااااة المنااااااو  القاجماااااة علاااااى 

 .التصديرية ا سواق
اآلثااار المتوقعااة ل نشااطة االقتصااادية التااي سااتتم ممارسااتها فااي موقاان المنطقااة التااي  - ااـ

وهمكانيااة تحقياا   اااه ا نشااطة لتنميااة شاااملة للمجتمعااات المحليااة  هنشاااؤ اساايتم 

 .بها المحيطة

التااأثيرات البي يااة المحتملااة ل نشااطة االقتصااادية فااي المنطقااة وفااي المجتماان المحلااي  -و 

والسياساات البي ياة  ا راضايالمحي  بها ومدس انسجا   ااه ا نشاطة مان اساتعماالت 

 .والتشريعات والمعايير المتعلقة بها

 .طقة وتطوير ا  لية المطور الرجيسي المالية والفنية وىبراته في هدارة المن -ز
 

 لجنااااة هنشاااااء المناااااو  التنمويااااة  تشااااكل بقاااارار ماااان الااااوزير لجنااااة تساااامى )  -أ -61المااااادة

والمناااو  الحاارة( ماان ذو  اليباارة واالىتصاااص فااي الااوزارة برجاسااة  مااين عااا  

المناو  التنموية والمنااو  الحارة المقدماة للاوزارة  هنشاءالوزارة، تتولى دراسة 

 .لى الوزيرورفن توصياتها بشأنها ه

ن الوزارات والدواجر الحكومية والجهاات عللجنة بموافقة الوزير االستعانة بممثلين   -ب

فاااي المنطقاااة المطلاااوب ن المجتمااان المحلاااي عاااذات العاقاااة و   مااان ذو  اليبااارة 

 انشاؤ ا.

  المنصااااوص عليهااااالساااار اللجنااااة   مينااااايساااامي الااااوزير  حااااد مااااو في الااااوزارة   -ن

وتادوين محاضار ولسااتها   عمالهاالمادة يتولى تنظيم وادول في الفقرة ) ( من  اه ا

 .قيود ا وسجاتها ومعاماتها ومتابعة تنفيا توصياتها لوحف
عاادد  يصاادر الااوزير التعليمااات الازمااة لتنفيااا  حكااا   اااه المااادة علااى  ن يحاادد فيهااا   -د

وسااجر   عضاء اللجنة ومهامها وكيفية عقد اوتماعاتها واتياذ قراراتها وتوصاياتها

 شلونها.
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علاى  را  منطقاة حارة   ومنطقة تنموياة الا  يرغم بإنشاء  عتبار االشيح على ال -62المادة

للااوزارة  بااالكتقااديم ولاام مملوكااة لليزينااة العامااة  و  را  مملوكااة ملكيااة ىاصااة 

 وا نشااااطة المطلااااوب ممارسااااتها  وامحااااداثياتمتضاااامنا وصاااا( الموقاااان والمساااااحة 

 -به ما يلي:  في المنطقة مرفقا

 .ا راضيميط  تنظيمي حديث للموقن والميط  العا  المتعل  باستعماالت  -أ
الطبيعااة القانونيااة لحيااازة الموقاان وفااي حااال كاناات ا ر  التااي سااتتم هقامااة المنطقااة -ب

 فعلاااى مقاااد  الطلااام تقاااديم ساااند ملكياااة  العاماااة اليزيناااة  راضااايعليهاااا ليسااات مااان 

 عقد هيجار.  و ا راضيلهاه 
وبيعاااة ا نشاااطة االقتصاااادية المطلاااوب مباشااارتها فاااي المنطقاااة ودراساااة الجااادوس  -ن

 االقتصادية الياصة بها.
 المكونات والعناصر الرجيسية ليطة التطوير ومراحلها. -د

متضاامنا الياادمات التااي ساايتم  انشاااؤ االعااا  للمنطقااة المطلااوب  ميطاا  التصااميم - ااـ

 توفير ا.
 ا ساسية القاجمة في الموقن والمطلوب هدىالها. بيان بالمراف  وعناصر البنية -و
 البرنام  الزمني مقامة المنطقة وتجهيز ا لغايات استغالها. -ز
 ىطة العمالة وىطة التسوي  والتروي  للمنطقة. -ح
 الدراسة المبدجية ل ثر البي ي. -و
والسااامة تعهاد ماان مقااد  الطلام بمراعاااة المعااايير البي يااة والصاحية ومعااايير ا ماان  - 

 العامة.
 الوثاااااج  والمسااااتندات التااااي تثباااات قاااادرة مقااااد  الطلاااام الماليااااة والفنيااااة وىبرتااااه  -ك

 في التطوير.
 

تتحق  الاوزارة مان اساتيفاء ولام هنشااء المنطقاة للمساتندات والوثااج  والميططاات  -أ-63المادة 

ترا اا  دراساات هضاافية  والمطلوبة ولها تكلي( مقد  الطلام بتزوياد ا باأ  معلوماات 

 ضرورية ىال المدة التي تحدد ا في قرار ا الصادر بهاا الشأن.

  اااا النظااا  تحياال الااوزارة الطلاام بعااد اسااتيفاجه للمتطلبااات المنصااوص عليهااا فااي  -ب

مااان  ااااا النظاااا  لدراساااته ورفااان ( 61)فاااي الماااادة  المنصاااوص عليهاااااللجناااة  هلاااى

 ليها.هالتوصيات الازمة بشأنه 

 .هلى الوزير مسببة بشأنه هارفن توصياتتوم تدرا اللجنة الطل -ن

تبااين فااي مرحلااة التفاااو  ماان مقااد  الطلاام تعااار   وهذا قاارر الااوزير رفااض الطلاام  -د

 اتفاق فعليه تبليغ مقد  الطلم بقراره من بيان ا سباب. هلىالتوصل 
 

 

 

كاة لليزيناة هذا وافا  الاوزير علاى توصاية اللجناة بإنشااء المنطقاة علاى  را  مملو -أ -64المادة 

   .هلى مجلس الوزراء التياذ ما يراه مناسبا بهاا الشأن تنسيبهيرفن العامة 
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بعد صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على هنشاء المنطقاة علاى  را  مملوكاة  -ب

 -لليزينة العامة يتم:

 التفااااو  علاااى اتفاقياااة التطاااوير مااان المطاااور الاااا  قاااد  الطلااام وفااا   حكاااا  -1

 ( من  اا النظا . 59المادة )الفقرة )ن( من 

 ( 59بعااد اىتيااار المطااور وفاا   حكااا     ماان الفقاارتين ) ( و)ب( ماان المااادة )-2

ماان  اااا النظااا ، يااتم هعااداد اتفاقيااة التطااوير والتنساايم بهااا الااى مجلااس الااوزراء 

 للموافقة عليها.
 

اذا كان الطلم يتعل  بإنشاء منطقة علاى  را  مملوكاة ملكياة ىاصاة يرفان الاوزير  - ن

 .التطوير تنسيبه بالموافقة هلى مجلس الوزراء مرفقا به مسودة اتفاقية
 

المنطقاة وتطوير اا لشاروو اتفاقياة التطاوير  هدارةييضان حا  المطاور الرجيساي فاي  -أ-65المادة 

 المبرمة بينه وبين الوزارة وبما يتف  من  حكا  القانون و اا النظا .

الاوزارة والمطاور الرجيساي التزاماات وحقاوق ن تتضمن االتفاقية المبرمة بين  يجم  -ب

 -الطرفين بما في ذلك ما يلي: 
 حقااوق المطااور الرجيسااي المتعلقااة بأراضااي المنطقااة وحاااالت اسااترداد  راضااي  -1

 الوزارة منه.
 االلتزامات المالية والضمانات والبدالت المترتبة على المطور الرجيسي. -2
 لاااة وتأ يلهاااا ضااامن المجتمااان المحلاااي العمااال علاااى تاااوفير بااارام  تااادريم للعما -3

 فيه المنطقة.  نش تالا  
 المنطقاااة ومراحااال   راضااايالتزاماااات المطاااور الرجيساااي فيماااا يتعلااا  بتطاااوير  -4

 وتنفياه. ا راضيالميط  العا  المتعل  باستعماالت  وهعداد اا التطوير 
 معايير ا داء المطلوب من المطور الرجيسي االلتزا  بها. -5
المطورين والمشغلين الفرعيين في المنطقة وااللتزامات المترتبة علاى    حقوق  -6

 منهم.
حا  المطااور الرجيساي فااي التعاقااد مان اليبااراء والمستشاارين والمتعهاادين لتنفيااا  -7

 االلتزامات المترتبة عليه مدارة المنطقة وتطوير ا.
ا ياتم االتفااق ح  المطور الرجيسي في تحصيل اميجاارات وبادل اليادمات وفقاا لما -8

 عليه من الملسسات المسجلة.
 .ورق فض النزاعات -9

 حاالت هنهاء االتفاقيات المتعلقة بإدارة المنطقة وتطوير ا. -10
حقااوق حصاارية يااتم منحهااا للمطااور الرجيسااي   وشااروو  ىاارس   والتزامااات     -11

 وكيفية تنظيم  اه الحقوق.

وشروو فسخ االتفاقية المبرماة   حكا اىال المطور الرجيسي بالتزاماته و تحاال-12

 .الوزارة ه وبينبين
تتيااا الااوزارة اموااراءات الازمااة لمراقبااة التاازا  المطااور الرجيسااي بشااروو اتفاقيااة  -ن

 التطوير المبرمة بينهما.
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المناو  التنموية المنشأة قبال نفااذ  حكاا   ااا النظاا  يلتاز  المطاور الرجيساي باستثناء  -66المادة 

بإقامااة التنمويااة التااي تيصااح لمزاولااة النشاااو الصااناعي  والمنطقااةالحاارة للمنطقااة 

 ا سااااوار الازمااااة وفاااا  الشااااروو والمواصاااافات المحااااددة بالتعليمااااات التااااي تصاااادر 

 لهاه الغاية. 
 

 -يراعى عند هنشاء المنطقة الحرة داىل المنطقة التنموية ما يلي:  -أ -67المادة 

 المنطقة التنموية. تكامل نشاو المنطقة الحرة من نشاو -1

موقاان المنطقااة الحاارة ومساااحتها بحيااث ال تتجاااوز نساابة معقولااة ماان مساااحة  -2

 المنطقة التنموية وفقا لما يقرره الوزير لهاه الغاية.

المتطلبااات الجمركيااة والرقابااة علااى دىااول ا شااياص والبضاااجن هليهااا وىاارووهم  -3

 بها.منها وفقا للتشريعات المعمول 

لمسجلة ممارسة النشاو االقتصاد  ذاته في المنطقاة التنموياة ال يجوز للملسسة ا - ب

 وفي المنطقة الحرة المنشأة داىلها في وقت واحد.
 

 للااوزارة الموافقااة علااى ولاام الملسسااة المسااجلة نقاال نشاااوها االقتصاااد  القاااجم   -أ -68المااادة 

 في المنطقة التنموية هلى المنطقة الحرة المنشأة داىلها  و العكس.

 والبااات فياااه والبااادالت المسااااتوفاة  وهوراءاتاااهتحااادد شاااروو تقاااديم  ااااا الطلاااام   -ب

 عنه بمقتضى تعليمات تصدر لهاه الغاية .

 لغير ا ردنيين امقامة

 -من: يمنت هذن امقامة لكل  -أ -69ةالماد

 المستثمر غير ا ردني المالك لملسسة مسجلة  و الشريك  و المسا م فيها. -1

 المديرين للملسسة المسجلة من غير ا ردنيين.دارة  و  ي ة الاعضاء مجلس   -2

شااااغلي الو ااااج( امدارياااة والفنياااة التاااي تتطلااام مهاااارات متيصصاااة شاااريطة  -3

 حصولهم على تصاريت عمل.

 ( 3( و)2( و)1البنااااااود )فااااااي  غياااااار ا ردنيااااااين للماااااااكورين ا ساااااارةفااااااراد   -4

غياار المتاازووين  وهناثااا ابناااء ذكااوروا  المسااتثمر وتشاامل زونماان  اااه الفقاارة 

 .ومن يعيلهم والبنات ا رامل  و المطلقات

غيار ا ردنياين شاريطة حصاولهم علاى تصااريت  المساجلة ةفي الملسسا نيالعامل -5

 .عمل
 

 لماانت هذن امقامااة ل شااياص المنصااوص علاايهم فااي  اااه المااادة ان يكونااوا  يشااترو -ب

 (  شااهر علااى ا قاال6ة )ماان حاااملي وااوازات  و وثاااج  ساافر سااارية المفعااول لمااد

 ومعترر بها في المملكة.
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 ( 69الماادة )( من الفقرة ) ( مان 1البند )يمنت هذن امقامة ل شياص الماكورين في  -أ-70 المادة

( سانوات علاى  ن تجادد 3من  اا النظا  وافراد  سر م  لمدة سنة واحدة تجدد لمادة )

ن الملسسة المسجلة ملتزمة بنسام على  ن تكو ( سنوات5في المرات الاحقة لمدة )

 .تشغيل ا ردنيين المنصوص عليها في التشريعات النافاة
  (69الماادة )( من الفقرة ) ( مان 2البند )يمنت هذن امقامة ل شياص الماكورين في -ب

 وافاااراد  سااار م  للمااادة التاااي يكوناااون فيهاااا  عضااااء مجلاااس ادارة  مااان  ااااا النظاااا 

 . و  ي ة مديرين
 ( ماااااان الفقاااااارة ) ( 3البنااااااد ) ن امقامااااااة ل شااااااياص الماااااااكورين فااااااييماااااانت هذ -ن

( مان الفقارة 5( من  اا النظا  وافراد  سر م والماكورين فاي البناد )69من المادة )

 .ذاتها للمدة المحددة في تصريت العمل الممنوح لهم
  شاهر( 6منت هقامة ملقتة للشيح الاا  يرغام فاي االساتثمار فاي المنطقاة لمادة )ت -د

 جدد لمدة مماثلة ولمرة واحدة.وت
 لااوزير الداىليااة بناااء ففااي حااال تعثاار الملسسااة المسااجلة للمسااتثمر غياار االردنااي،  - ااـ

 علاااى تنسااايم الاااوزير وبالتنساااي  مااان الجهاااات ذات العاقاااة مااانت  ااااا المساااتثمر 

 العاااملين لاادسو عضاااء مجلااس امدارة  و  ي ااة المااديرين هضااافة هلااى وافااراد  ساارته 

هذن هقاماة لمادة سانة قابلاة للتجدياد جلة الحاصلين على تصاريت عمال الملسسة المس

 وفقا ل سس التي يصدر ا وزيرالداىلية لهاه الغاية.

  فاااراد  سااارة المساااتثمر البقااااء فاااي المملكاااة ويلاااة مااادة ساااريان هقاااامتهم فاااي حاااال  -و

 المستثمر شريطة قيا  الورثة بتصويم ا وضاع وفقا  للتشريعات النافاة .وفاة 
 

تحادد علاى النماوذن المعتماد لهااه الغاياة ويقد  ولم هذن امقاماة ورقياا  و هلكترونياا   -أ -71المادة 

 طلااام امقاماااة بمووااام تعليماااات يصااادر ا برفاقهاااا هالوثااااج  والبياناااات المطلاااوب 

 وزير الداىلية لهاه الغاية.
 بمقتضاااااى  حكاااااا   ااااااا النظاااااا  وفقاااااا   الممناااااوحيساااااتوفى رسااااام هذن امقاماااااة  -ب

 ا  و منصوص عليه في التشريعات النافاة.لم
 

 

 -يلي: تلتز  الملسسة المسجلة بما  -72لمادة ا
تسمية منادوب معتماد لمتابعاة ا ماور المتعلقاة باإذن امقاماة للمساتثمر غيار ا ردناي  -أ

 ساااااارته وماااااان يعاااااايلهم والعاااااااملين فااااااي هدارة المشااااااارين والعاااااااملين  فااااااراد  و

 المسجلة.في الملسسة 
 وزارة بأ  تعديل يطر  على الشركاء وسجل الملسسة المسجلة.الهعا   -ب
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 سااباب منحااه يلغااى هذن امقامااة الممنااوح بموواام  حكااا   اااا النظااا  فااي حااال انتفاااء  -73المااادة 

 .املغاءوضاع قبل ا مهلة لتصويم من همكانية منت  
 

 المنطقةفي  وتسجيل ا شياصترىيح 

نشطة االقتصادية داىال المنطقاة باساتثناء ماا ياتم حظاره او تقيياد يسمت بممارسة ا  -أ -74المادة 

 ( الملحقين بهاا النظا .4( ورقم )3ممارسته وفقا لما  و مبين في الجدولين رقم )

 تعااااديل الجاااادولين المشااااار اليهمااااا زير بناااااء علااااى تنساااايم الااااوالااااوزراء  لمجلااااس-ب

لماا تقتضايه المصالحة العاماة  في الفقرة ) ( من  اه المادة بامضافة او باملغاء وفقاا

 ويتم نشر القرار الصادر بهاا الشأن وتاريخ سريانه في الجريدة الرسمية. 
 

 

 .ممارسة النشاو االقتصاد  داىل المنطقة اال بعد الحصول على الرىصة يحظر -أ -75المادة 

  يشاترو للحصاول علاى الرىصااة التقاد  بطلام مرفقاا  بااه الوثااج  والبياناات المطلوبااة-ب

 التي يتم تحديد ا بمقتضى تعليمات تصدر لهاه الغاية.
فااي الحاااالت التااي يتطلاام فيهااا ماانت الرىصااة اسااتيفاء المنشااأة لدراسااة تقياايم ا ثاار  -ن

بالموافقاة علاى الطلام مشارووا باالتحق  مان اساتيفاء  الاوزارة قرار ااالبي ي تصدر 

 المنشأة لمتطلبات الرىصة.
 بماا  و هيقافهاا  و هلغاجهاا قة على منحهاا او رفضاها تحدد ف ات الرىصة و سس المواف-د

فاااي ذلاااك امواااراءات والمااادد الزمنياااة المتعلقاااة باااالك وتصاااني( النشااااو االقتصااااد  

 بمقتضى تعليمات تصدر لهاه الغاية.

 الاااوزارة   لااادسيجاااوز االعتااارا  علاااى قااارار رفاااض ولااام الحصاااول علاااى الرىصاااة  -76الماااادة 

عمال مان تااريخ تبلياغ القارار وعلاى الاوزارة  اتيااذ  ( ياو 15ىال مدة ال تزياد علاى )

 (  يااا  عماال ماان تاااريخ تساالمها لااه 5قرار ااا بشااأن االعتاارا  المقااد  اليهااا ىااال )

 .ومسببا  ىطيا  قرار اعلى ان يكون 
 

على كل مان يماارا النشااو االقتصااد  فاي المنطقاة  و يرغام فاي ممارساته تجهياز -  -77المادة 

 ت الرىصة قبل تقديم ولم الكش( عليها.المنشأة وفقا لمتطلبا

تحاادد اوااراءات الكشاا( المسااب  والكشاا( الاحاا  والرقابااة الاحقااة علااى المنشااأة  -ب

وشروو هعادة الكش( والمدد الزمنية الازمة للتأكد مان اساتيفاء المنشاأة لمتطلباات 

 لهاه الغاية. الرىصة بمووم تعليمات تصدر

الرقابة الاحقة التي تقو  بها الاوزارة او الجهاات  اذا تبين نتيجة الكش( الاح  او -ن

ن النشاو االقتصاد  الحاصل على الرىصة غير مساتور لمتطلباتهاا  ذات العاقة 

 عقوباااة  و  كثرمماااا يلاااي بماااا يتناسااام او غيااار ملتاااز  بهاااا فللاااوزارة  ن تتياااا 

 -:من الميالفة

 .هفي ىال المدة المحددة الميالفةتوويه هناار بضرورة تصويم  -1
 ( دينار.500) مقدار اغرامة  فر  -2
 .الميالفةالنشاو االقتصاد  الى حين تصويم ممارسة  وق( -3
 .الميالفةهغاق المنشأة الى حين تصويم  -4
 هلغاء الرىصة. -5
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 فااي حااال ميالفااة المطااور الرجيسااي    ماان التزاماتااه المحااددة فااي اتفاقيااة التطااوير  -78المااادة 

 و تقااديم الضاامانات الماليااة  توريااد العواجااد الماليااة المسااتحقة التزامااه ب بمااا فااي ذلااك

  وضااعه  بعد هشعاره ىطياا  بوواوب تصاويم  يقار تسجيله كملسسة مسجلةهللوزارة 

 .اتفاقية التطوير  يجوز هلغاءذلك  وبغير( يو  عمل 30ىال )
 

 

 -يلي: يلتز  كل من يمارا النشاو االقتصاد  في المنطقة بما  -79المادة
 الحصول على الرىصة وفقا   حكا   اا النظا  والتعليمات الصادرة بمقتضاه. -أ
 بماا يتفا  مان احكاا   النشاو االقتصااد  توفي  اوضاع و بمتطلبات الرىصة  االلتزا -ب

  اا النظا  والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
و االقتصااد  تزويد الوزارة بما تطلبه من بياناات ومعلوماات ووثااج  متعلقاة بالنشاا -ن

 بشكل دور  وف  اموراءات وىال المدد التي تحدد ا الوزارة لهاه الغاية.
  النافااااةدفااان ماااا يترتااام علياااه مااان رساااو  وضاااراجم وبااادالت بمقتضاااى التشاااريعات  -د

 الغاية. الوزارة لهاهوفقا لإلوراءات والمدد التي تحدد ا 
 انتهاجها. تاريخ بعد  شهر( 3التقد  بطلم تجديد الرىصة ىال )- ـ
 وضن الرىصة في مكان بارز داىل موقن ممارسة النشاو االقتصاد . -و

 

 الحارة التساجيل  المنطقاةال يترتم على ا شياص الاين ينحصر نشاوهم االقتصاد  فاي -80المادة 

 لدس    من غرر الصناعة والتجارة.
 

 لمنطقاة ان يفاتت مكتباا  يجوز للشيح المارىح لاه بممارساة النشااو االقتصااد  فاي ا -81المادة 

 مكان فاي المملكاة علاى ان يساجل  ااا المكتام فاي الساجل وان يقتصار نشااوه    في 

 على هدارة  عماله وامشرار عليها.

 

 اعتبااارا ماان اليااو  ا ول ماان شااهر كااانون الثاااني  ( ساانوات5)تكااون ماادة الرىصااة  -82المااادة 

 اثااين ماان شااهر كااانون االول ساانة وينتهااي العماال بهااا فااي اليااو  الحاااد  والثالماان 

، وللاوزير بغض النظر عن التاريخ الاا  صادرت فياهالمحددة بانتهاء المدة من السنة 

 بناء على ولم الملسسة هصدار الرىصة  و تجديد ا لمدة سنة واحدة  و  كثر.

 

تعتبار رىاح المهان ورىاح ممارساة النشااو الصاادرة قبال نفااذ احكاا   ااا النظاا   -أ -83المادة 

 .هاارية المفعول هلى حين انتهاء المدة المحددة فيس

يعفااى مقااد  ولاام الحصااول علااى الرىصااة ماان تقااديم    وثيقااة سااب  لااه ان قاادمها  -ب

 للوزارة ولم يطر  عليها    تغيير.
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ال يجوز    شيح ممارسة    نشااو اقتصااد  فاي المنطقاة الحارة ماا لام يكان  -1 -أ -84المادة 

 ارة.ملسسة مسجلة لدس الوز

( ماان  اااه الفقاارة 1يسااتثنى ماان شاارو التسااجيل المنصااوص عليااه فااي البنااد ) -2

  النشااااو االقتصااااد  الاااا  ياااتم تحدياااده بمووااام تعليماااات تصااادر لهااااه الغاياااة

 بما في ذلك تنظيم ا حكا  المتعلقة بالمودع .

 -يقتصر ح  التأسيس والتسجيل في المنطقة الحرة على: -ب

 الفردية. ةالملسس -1
 التضامن. ةكشر -2
 التوصية البسيطة. ةشرك -3
 ذات المسلولية المحدودة. ةالشرك-4
 ا ونبية. ةالشرك -5
 

 يجوز تسجيل فرع شركة عاملة داىل المنطقة شريطة تنظيم بيانات مالية مستقلة.  -ن

 لغايااات تطبياا  احكااا  الفقاارة )ب( ماان  اااه المااادة تطباا  الااوزارة قااانون الشااركات  -د 

واالنظمااااة والتعليماااات الصااااادرة وقااااانون الصاااناعة والتجاااارة ة وقاااانون التجاااار

الرسو  والبدالت المنصوص عليها فيها ولهاه الغاياة يماارا  وتستوفى بمقتضا ا

الاااوزير صااااحيات مراقااام عاااا  الشااااركات وصااااحيات مراقااام ساااجل التجااااارة 

 المنصوص عليها في  اه التشريعات.

 

الملسساات اص لتسجيل الشركات وساجل ىااص لتساجيل ينظم في الوزارة سجل ى   -أ -85المادة 

 وتعطااى كاال منشااأة رقمااا  وونيااا  فيااه علااى  ن ياارتب   فااي المنطقااة الحاارة الفرديااة

 اااا السااجل بالسااجل العااا  ل نشااطة االقتصااادية المسااجلة والمرىصااة فااي المملكااة 

 .( من  اا النظا 188المنشأ بمووم  حكا  المادة )

 
مراقاام عااا  الشااركات ومراقاام سااجل التجااارة فااي وزارة تتااولى الااوزارة تزويااد  -ب 

الصاااناعة والتجاااارة والتماااوين بصاااورة مصااادقة عااان شاااهادة تساااجيل الشاااركات 

( يوما  من تاريخ التسجيل في الساجل المشاار 30والملسسات الفردية لديها ىال )

اليه في الفقرة ) ( اعاه وذلك لتوثي  التسجيل اليااص بالمساتثمرين فاي المنااو  

 حرة لدس وزارة الصناعة والتجارة والتموين.ال
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 مان مراعااة حقاوق االمتيااز والحقاوق الحصارية الممنوحاة للشاركات العاملاة حالياا  -أ -86المادة 

 فااي المطااارات وهلااى حااين انتهاااء ماادتها تحاادد ا نشااطة التااي يساامت بممارسااتها 

الازماة  عمااال  فاي المنااو  الحاارة داىال المطااارات المدنياة وفااي المنااو  الحاارة

 -التالي: التدريم على النحو 

 ا سواق الحرة. -1
 ىدمات المناولة واليدمات المساندة  عمال النقل الجو . -2
 تموين الطاجرات واليدمات الملحقة بها. -3
 صيانة الطاجرات. -4
 ترميم محركات الطاجرات. -5
  عمال التدريم. -6
 ر ا.تصنين الطاجرات وقطن الغيار وتطوي -7

يقصد بأعمال التدريم  عماال تادريم الطياران التشابيهي، ويجاوز  ن تكاون مقروناة  -ب

 بجميااان ا عماااال المتعلقاااة بتااادريم واااواقم الطااااجرات وماااو في الشاااركات العاملاااة 

 في قطاع النقل الجو  واليدمات المساندة له  و بأ  من تلك ا عمال.

    نشاااو ل نشااطة الماااكورة  بناااء علااى تنساايم الااوزير اضااافة لمجلااس الااوزراء -ن

 في الفقرة ) ( من  اه المادة.

 

 -التنموية:    مما يلي في المنطقة  الوزارة تسجيلتتولى  -87المادة 
 الملسسات الفردية المسجلة وف   حكا  قانون التجارة. -أ
 الشركات المسجلة وف   حكا  قانون الشركات. -ب
  ااااات والمنظمااااات والجمعيااااات العاملااااة الملسسااااات الرساااامية  و العامااااة، والهي -ن

ياتها ممارساة افي المملكة وف  التشريعات ذات العاقة والتي يكون من ا دافها وغ

 ا نشطة االقتصادية.
 

 يلتاااز  المطاااور الرجيساااي باساااتكمال امواااراءات الازماااة لتساااجيله ملسساااة مساااجلة  -88الماااادة 

 في المنطقة وفقا   حكا  القانون و اا النظا .
 

 

 على من يتقد  بطلام تساجيل ملسساة فاي المنطقاة ابارا  عقاد مان المطاور الرجيساي  -أ -89 المادة

 وفقا  للشروو والمتطلبات التي تحدد ا الوزارة لهاه الغاية.

على الرغم مما ورد في الفقرة ) ( من  اه المادة، للاوزارة الموافقاة علاى تساجيل  -ب

المنطقاة دون هلزامهاا باإبرا  عقاد  ملسسة لممارساة نشااو اقتصااد  معاين داىال

الازماااة لهااااه الغاياااة بمقتضاااى تعليماااات  والمتطلبااااتتطاااوير وتحااادد الشاااروو 

 لهاه الغاية.تصدر
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يقااد  ولاام التسااجيل هلااى الااوزارة مرفقااا  بااه الوثاااج  والبيانااات التااي يااتم تحديااد ا  -أ -90المااادة 

 بمقتضى تعليمات تصدر لهاه الغاية.
 البيانااات الااواردة فااي الطلاام والوثاااج  المرفقااة بااه بالوساااجل ماان الااوزارة  تتحقاا  -ب

 التي ترا ا مناسبة.
 تباين للاوزارة باأن ولام التساجيل لام يكان مساتكما البياناات والوثااج  المطلوبااة هذا -ن

فعليهاا ولام اساتكمالها مان والام التساجيل ىاال مادة تحادد ا لهااه الغاياة  وميعها

 وذلك تحت واجلة رفض الطلم.
مراعاة احكاا  الفقارة )ن( مان  ااه الماادة تصادر الاوزارة قرار اا بشاأن الطلام  من  -د

 ( ياااو  عمااال مااان تااااريخ تقديماااه مساااتكما البياناااات 15ىاااال مااادة ال تتجااااوز )

 والوثاج  المطلوبة.
 

 -التالية:في    من الحاالت  الشيح كملسسة مسجلةرفض ولم تسجيل للوزارة  -أ -91المادة 
نااود العقااد المباار  بااين مقااد  الطلاام والمطااور الرجيسااي  حكااا  ميالفااة    ماان ب -1

التطاااوير  التفاقياااةالقاااانون  و ا نظماااة  و التعليماااات الصاااادرة بمقتضاااا ا  و 

 النافاة.الرجيسي  و    من التشريعات 
 كاناات البيانااات الااواردة فااي الطلاام او الوثاااج  المرفقااة بااه غياار صااحيحة  هذا -2

 او مضللة.
  وفقاااا  حكاااا تااام هلغااااء تساااجيلها مساااجلة م التساااجيل ملسساااة كاااان والااا هذا -3

 ( من  اا النظا .94الفقرة )ب( من المادة )
كان النشاو االقتصاد  المطلوب ممارسته ال يقن ضمن ا نشطة االقتصاادية  هذا -4

 المحددة للمنطقة.
 

يل باه يكون قرار الوزارة المتضمن رفض التسجيل ىطيا  ومسببا  ويبلغ والم التساج -ب

  و من يمثله قانونا .

 لطالاااام التسااااجيل االعتاااارا  علااااى قاااارار رفااااض التسااااجيل ىااااال ماااادة ال تزيااااد  -ن

  للاااوزارة(  ياااا  عمااال مااان تااااريخ تبلغاااه القااارار، بتقاااديم اعتااارا  ىطاااي 5علاااى )

 على  ن يحدد فيه  سباب اعتراضه ويرف  به الوثاج  والمعلومات التي تبرر ذلك.

العترا  المقد  وف   حكا  الفقرة )ن( من  ااه الماادة ىاال في ا الوزارة البتعلى  -د

 (  يااااااا  عماااااال ماااااان تاااااااريخ تساااااالم الااااااوزارة ولاااااام االعتاااااارا  ويكااااااون 5)

 نهاجيا.  اقرار
 

 -يلي: تلتز  الملسسة المسجلة بما  -92المادة 

 تجديد شهادة التسجيل سنويا. -أ

 غبتها فاي االساتمرار التقد  بطلم هلغاء تسجيل الملسسة المسجلة في حال عد  ر -ب

 في التسجيل.
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يااانظم لااادس الاااوزارة ساااجل للملسساااات المساااجلة فاااي المنااااو  التنموياااة وساااجل  -أ -93الماااادة 

للملسسااات المسااجلة فااي المناااو  الحاارة وتحاادد محتويااات  اااا السااجل بمقتضااى 

 تعليمات تصدر لهاه الغاية.
 يها  و للوكيال القاانوني للمطور الرجيسي ولمالك الملسسة المسجلة او    شريك ف -ب

   منهما ان يطلن على السجل وان يطلم صورة مصادقة عان الوثااج  المحفو اة 

 بالمل( الياص بها من الوزارة بعد دفن البدل المقرر لالك.
 

 -التالية: للوزارة هلغاء تسجيل الملسسة المسجلة في    من الحاالت  -أ  -94المادة 
 ات التااااي تضاااامنها ولاااام التسااااجيل او الوثاااااج  تبااااين ان  يااااا ماااان البياناااا هذا -1

 المرفقة به غير صحيحة.
   الملسسة المسجلة ذلك ىطيا . ولبت هذا -2
 ( سنوات متتالية.3بتجديد تسجيلها لـ )الملسسة المسجلة لم تلتز   هذا -3
 

 -التالية: ملغى حكما  في    من الحاالت المسجلة يعتبر تسجيل الملسسة  -ب
 اوا  محظورا .هذا مارست نش -1
 .النافاةهذا مارست نشاوا  مقيدا  ىافا   حكا  التشريعات  -2
 تقرر هلغاء الرىصة الممنوحة لها وفقا  حكا   اا النظا . هذا -3
 هذا انتهت الغاية التي سجلت من  ولها. -4
 

 -وف   حكا   اا النظا  ما يلي:المسجلة يترتم على هلغاء تسجيل الملسسة  -95المادة 
 عد  االستفادة من امعفاءات واالمتيازات المنصوص عليها في القانون.-أ
 ( ماان  اااا النظااا  دون امىااال 85) شااطبها ماان السااجل المشااار هليااه فااي المااادة-ب

 بأ  التزامات مترتبة عليها.
 عااد  وااواز تصاارر مالكيهااا  و الشااركاء فيهااا فااي    ماان موووداتهااا  و  موالهااا -ن

 المملكااااة هال بعااااد الوفاااااء بااللتزامااااات المترتبااااة عليهااااا   و تحويلهااااا هلااااى ىااااارن

 داىل المملكة.
 

 -التالية: تستوفي الوزارة الرسو   -  - 96المادة

 ( دينار عن تسجيل الملسسة في المنطقة التنموية.1800) -1

 بارا  عقاد هيجاار ه( دينار عن تسجيل الملسسة في المنطقة الحارة دون 3500) -2

 .من المطور الرجيسي

تيفض الرسو  المشار اليها في الفقارة ) ( مان  ااه الماادة الاى النصا( للمشاارين -ب

 الصاااغيرة والمتوساااطة وتحااادد اساااس ومعاااايير  ااااه المشاااارين وشاااروو منحهاااا 

  اا التيفيض بمقتضى تعليمات تصدر لهاه الغاية.
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 المنطقةاموراءات الجمركية في 

فااي المنطقااة فتااي  علااى مواقاان الملسسااة المسااجلة تتااولى داجاارة الجمااارك هوااراء الت -97المااادة 

 .وضبطها لغايات تدقي  القيود والتحر  عن الميالفات الجمركيةالتنموية 

 

 فاي المنطقاة التنموياة ينظم بيان ومركاي بالبضااعة المدىلاة الاى الملسساة المساجلة -أ-98المادة 

صوص عليهاا لممارسة نشاوها المرىح من الوزارة وفقا ل وضاع الجمركية المن

 .في قانون الجمارك
على الملسسة المسجلة في المنطقة التنموية التي تساتورد منتجاات التباغ والمعسال -ب

والمشااروبات الكحوليااة لغايااات ممارسااة نشاااوها االقتصاااد  الماارىح بااه تقااديم 

ضاامانات ماليااة  و مصاارفية لااداجرة الجمااارك عنااد اسااتيراد  اااه المنتجااات لضاامان 

 لضااراجم والغرامااات التااي قااد تترتاام عليهااا فااي حااال التصاارر اسااتيفاء الرسااو  وا

 بها في غير الغاية التي  عفيت من  ولها.
التي سب  و ن  في المنطقة التنموية عند هعادة استيراد منتجات الملسسة المسجلة - ن

تااام تصااادير ا لغاياااات هعاااادة التصااانين  و امصااااح  و التوضااايم لااادس الملسساااة 

ويااتم اسااتيفاء  (IM6) حاات وضاان هعااادة اسااتيرادالمسااجلة ياانظم بيااان ومركااي ت

الرسااو  الجمركيااة والرسااو  والضااراجم ا ىاارس حااال اسااتحقاقها وباادل الياادمات 

والضااريبة العامااة والضااريبة الياصااة علااى المبيعااات وفاا   حكااا  التشااريعات ذات 

 .العاقة
مرفقا  باه  ولبا  لإلعفاء ن تقد  للوزارة في المنطقة التنموية على الملسسة المسجلة -د

كشاا( تفصاايلي  و صااورة عاان الفاااتورة الياصااة بالبضاااعة المسااتوردة المطلااوب 

 علااى  ن ينظاار  هعفاؤ ااا والازمااة لممارسااة النشاااو االقتصاااد  ورقي ااا  و هلكترونيااا  

 .في الطلم من قبل لجنة يشكلها الوزير لهاه الغاية
ساتفادة مان امعفااءات فاي االفي المنطقة التنموياة لم ترغم الملسسة المسجلة  هذا- ـ

الجمركيااة فلهاااه الملسسااة هىضاااع مسااتورداتها للرسااو  الجمركيااة حساام وااداول 

 .ون المملكة ورفا فيهاكالتعريفة الجمركية  و  حكا  االتفاقيات التجارية التي ت
الااى باااقي اىااران البضاااعة منهااا  المناااو  التنمويااةفااي يجااوز للملسسااة المسااجلة -و

 التصاانين الجزجااي  و اسااتكمال الصاانن  و امصاااح وامعااادة مناااو  المملكااة لغايااات 

 . و الصيانة وف  اموراءات المطبقة لدس داجرة الجمارك
 اذا تبااين ان الساالن التااي  عفياات وفقااا  حكااا  القااانون قااد تاام التصاارر فيهااا كليااا  - ز

 و وزجياااا ىافاااا  حكاااا  القاااانون  و  ااااا النظاااا   و اساااتعملت فاااي غيااار النشااااو 

فااي المنطقااة  عفياات ماان  ولااه، تفاار  علااى الملسسااة المسااجلة الااا   االقتصاااد 

 ضااااافة هالغرامااااات المنصااااوص عليهااااا فااااي التشااااريعات ذات العاقااااة  التنمويااااة

الااى الرسااو  والضااراجم المتحققااة وفاا   حكااا  تلااك التشااريعات بمااا فيهااا الضااريبة 

 العامة والضريبة الياصة على المبيعات.
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تنظاايم بيااان ماان المنطقااة التنمويااة لمسااجلة عنااد هىااران    بضاااعة علااى الملسسااة ا-99المااادة 

 -يلي: ومركي  صولي وف  الوضن الجمركي الا  تحدده، شريطة مراعاة ما 

معاملاااة البضااااعة ذات المنشاااأ ا ونباااي اليارواااة بحالتهاااا ا صااالية مااان المنطقاااة  - أ

ىااارن  المملكااة لغاياات اسااتهاكها كأنهااا مساتوردة ماان مناااو التنموياة الااى بااقي 

المملكة وفقا  للتشريعات ذات العاقاة عناد تنظايم البياان الجمركاي وتساتوفى عنهاا 

 الرساااو  الجمركياااة والرساااو  والضاااراجم ا ىااارس بماااا فيهاااا الضاااريبة العاماااة 

لم يتم استيفاؤ ا عند  هذاضافة الى الضريبة الياصة على المبيعات هعلى المبيعات 

 .وف   حكا  التشريعات ذات العاقةهدىال البضاعة الى المنطقة التنموية 
احتساب الرسو  الجمركية عن مبيعات السلن الياضعة للضريبة الياصة المصنعة  - ب

في المنطقة التنموية وكالك على المنت  الا  منشله المنطقة التنموياة ولام يحقا  

 شاااااااروو المنشاااااااأ ا ردناااااااي فاااااااي حااااااادود النفقاااااااات والتكاااااااالي( المساااااااتحقة 

مدفوعاة الرساو  الجمركياة وذلاك عناد التيلايح عليهاا على مدىات امنتان غير 

 -التالي: محليا وعلى النحو 
يااتم احتساااب قيمااة ماادىات امنتااان ماان نفقااات وتكااالي( اونبيااة وفقااا  لبيااان -1

 .االستيراد الجمركي الياص بكل منها
تحتسم الرسو  الجمركية والرسو  والضراجم ا ىرس المتووبة على مادىات -2

 وتكاااااالي( اونبياااااة حسااااام نسااااابة الرساااااو  الاااااواردة  امنتاااااان مااااان نفقاااااات

 فاااي واااداول التعريفاااة الجمركياااة بتااااريخ تساااجيل البياااان الجمركاااي بالوضااان 

 .في االستهاك
تحتسااام الضاااريبة العاماااة والضاااريبة الياصاااة علاااى المبيعاااات وفااا  احكاااا  -3

التشريعات ذات العاقة والمستحقة على البضاعة المشار اليهاا فاي  ااه الفقارة 

 .نت  النهاجيعلى الم
ينظم بيان ومركي الوضن في االستهاك للبضاعة المشار اليها فاي  ااه الفقارة -4

عنااد اىراوهااا ماان المناااو  التنمويااة الااى باااقي مناااو  المملكااة او اسااتهاكها 

داىااال المنطقاااة التنموياااة وتساااتوفى الرساااو  الجمركياااة والرساااو  والضاااراجم 

المبيعاااات وفااا  احكاااا   ا ىااارس والضاااريبة العاماااة والضاااريبة الياصاااة علاااى

 .التشريعات ذات العاقة
الحصااول علااى موافقااة  فااي المنطقااة التنمويااة ال يتطلاام ماان الملسسااة المسااجلة - ن

 عااادة تصاادير البضاااعة التااي اسااتوردتها مساابقة ماان الااوزارة او داجاارة الجمااارك م

ردنااي  و بياان البضاااجن ا ونبيااة ا  أاو لبياان منتجاتهااا التااي ال تحقاا  شاارو المنشاا

ستوردة من قبلها لممارسة نشاوها االقتصاد  سواء كاان ذلاك للساوق المحلاي الم

او للتصااادير علاااى ان يتضااامن البياااان الجمركاااي المااانظم بيصوصاااها رقااام البياااان 

 .الجمركي الا  استوردت بمووبه البضاعة او مدىات هنتان  اه المنتجات
ىااارس تنظااايم بياااان ومركاااي معلااا  الرساااو  الجمركياااة والرساااو  والضاااراجم ا  - د

والضااريبة العامااة والضااريبة الياصااة علااى المبيعااات وفاا  احكااا  التشااريعات ذات 

العاقة على المنت  المشار اليه في الفقارة )ب( مان  ااه الماادة عناد تصاديره الاى 

 .الى منطقة العقبة االقتصادية الياصة حرة اوىارن المملكة او الى    منطقة 
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لضاااراجم ا ىااارس والضاااريبة العاماااة اساااتيفاء الرساااو  الجمركياااة والرساااو  وا- اااـ

 والضااااريبة الياصااااة علااااى المبيعااااات وفاااا  احكااااا  التشااااريعات ذات العاقااااة 

على البضاجن والمواد المستيدمة في هقامة االبنية داىل المنطقة التنموية والتاي 

يتم بيعها لشيح غير مسجل لدس الوزارة وغير المدفوعة سابقا وحسام تقادير 

 ميططاااااااات الهندساااااااية وحسااااااااب الكمياااااااات قيمتهاااااااا الجمركياااااااة وفااااااا  ال

 من داجرة الجمارك.

 

 ( ماان  اااا النظااا  ال يشااترو تنظاايم 99( و )98علااى الاارغم ممااا ورد فااي المااادتين ) -100المااادة 

 -التالية: في    من الحاالت  في المنطقة التنموية بيان ومركي بالبضاعة

ة المسااجلة بشااراء    بضاااعة ماان السااوق المحلااي لممارسااة هذا قاماات الملسساا - أ

نشااوها المارىح، مان غيار البضاااجن معلقاة الرساو  والضاراجم، شاريطة تعب ااة 

النمااوذن المعتماااد بالمعلوماااات التفصااايلية للبضااااعة وهدىالاااه الاااى نظاااا  مراقباااة 

 .الميزون
 واام بياان الملسسااة المسااجلة منتجاتهااا ذات المنشااأ ا ردنااي للسااوق المحلااي بمو - ب

 .فاتورة بين ضريبية اصولية، شريطة تسديد قيود مراقبة الميزون
بيان الملسساة المساجلة منتجاتهاا للسااوق المحلاي والتاي تكاون مادىات هنتاوهااا  - ن

مدفوعاااة الرساااو  الجمركياااة والرساااو  والضاااراجم ا ىااارس  و معفااااة بمووااام 

ة ورفاا فيهاا التعريفة الجمركية  و بمووم االتفاقيات التجارياة التاي تكاون المملكا

 .وذلك بمووم فواتير بين ضريبية  صولية
    حاالت  ىرس تواف  عليها داجرة الجمارك والمستندة الى توصية الوزارة. -د

 

لغايااات تحديااد المنشااأ يجااوز هوااراء عمليااة التصاانين التكميلااي لمنتجااات الملسسااة  -أ -101المااادة 

ناااو  التنمويااة او داىاال المسااجلة لاادس المنشااآت ذات التصاانين المشااترك داىاال الم

 .النطاق الجمركي

فااي يشااترو عنااد هوااراء عمليااة التصاانين التكميلااي لمنتجااات الملسسااة المسااجلة -ب

لاادس المنشااآت ذات التصاانين المشااترك العاملااة ىااارن المنطقااة المنطقااة التنمويااة 

التنموية ان تكون عملية التصنين الجزجي داىل الملسسة المسجلة وتحق  شروو 

 .ردني معفاء المنت  من الرسو  الجمركية والرسو  والضراجم ا ىرسالمنشأ ا 
اذا قامت الملسسة المساجلة بتصانين منات  داىال المنطقاة التنموياة مماثال لمنات   - ن

لىاار تقااو  بإنتاوااه داىاال النطاااق الجمركااي فااي المملكااة فتعتمااد شااهادة المنشااأ 

 .للمنت  ذاته  صةيتالصادرة عن الجهات الم
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يجاااوز للملسساااة المسااجلة لغاياااات تساااوي  منتجاتهاااا هنشاااء صاااالة بيااان مباشااار  -أ -102المااادة 

 - :يليلمنتجاتها في موقعها المرىح داىل المنطقة التنموية شريطة ما 
تنظيم بيان ومركي بالمنتجات غير  ردنية المنشأ والمنتجات الياضعة للضريبة  -1

لضااريبة العامااة الياصااة واسااتيفاء الرسااو  الجمركيااة والضااراجم ا ىاارس وا

والضااريبة الياصااة علااى المبيعااات وفاا  احكااا  التشااريعات ذات العاقااة وقباال 

 .هدىالها الى صالة البين
 .البين بمووم فواتير ضريبية للمنت  -2

 

تصدر الاوزارة وبالتنساي  مان داجارة الجماارك التعليماات الازماة لضاب  عملياات  -ب

 نشر ا في الجريدة الرسمية. على  ن يتم في المنطقة التنموية البين المباشر

يعلاا  اسااتيفاء الرسااو  الجمركيااة والرسااو  والضااراجم ا ىاارس والضااريبة العامااة  -103المااادة 

 والضاااريبة الياصاااة علاااى المبيعاااات عااان البضااااعة ذات المنشاااأ ا ونباااي والمنااات  

 اليارواااة  غيااار ا ردناااي  و المنااات  الاااا  تساااتح  علياااه  ااااه الرساااو  والضاااراجم

وفقاا  للشاروو والضامانات التاي تضاعها داجارة الجماارك بمووام  لتنمويةمن المنطقة ا

 - :التاليتينمن الحالتين    بيان ومركي  صولي وذلك في 
  ر  التجارياة داىال المملكاة وعناد اعادتهاااعند اىراوها لغايات عرضها في المع -  

 الى المنطقة التنموية .
 العقباة االقتصاادية الياصاة  هذا كان مقصد البضااعة ىاارن المملكاة  و الاى منطقاة - ب

  و الى    منطقة حرة.
 

وفاواتير الشاراء  االحتفاا  بالمعلوماات في المنطقاة التنموياة على الملسسة المسجلة -104المادة 

والبياناات الجمركياة المتعلقاة بعملهاا ورقياا   و هلكترونياا  والماا  ن البضااعة المحلي 

 االحتفاااا  بالمعلوماااات والبياناااات موضاااوع البياناااات الجمركياااة بحوزتهاااا وعليهاااا 

( ساانوات بعااد هىااران تلااك البضاااجن و تزويااد الااوزارة والمركااز 5ماادة ال تقاال عاان )

 الجمركي بها عند الطلم.

 

يتحمل المطور الرجيسي كل( هنشاء المركز الجمركي فاي المنطقاة التنموياة وتجهيازه  -105المادة 

 الجمارك. داجرةبا دوات وا وهزة وا ثاث وحسم متطلبات 

 

 يااتم هتااار البضاااجن غياار الصااالحة لاادس الملسسااة المسااجلة ماان لجنااة امتااار  -أ-106المااادة 

 .في المركز الجمركي المشرر على المنطقة التنموية
بواقعااة عمليااة امتااار وياانظم بااه بيااان  اتاانظم لجنااة امتااار محضاار هتااار  صااولي-ب

 .AR9)) ومركي هحصاجي
 مين التكالي( المترتبة على عملية امتار.تتحمل الملسسة المسجلة و - ن
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عند هدىال اآلليات والمعدات امنشااجية في المنطقة التنموية تطب  الملسسة المسجلة  -107المادة 

 الملقت المطبقة في المملكة وف  التشريعات الجمركية ذات العاقة. دىالشروو ام
 

ي  اااا النظااا  والتعليمااات الصااادرة بمقتضاااه فااي غياار الحاااالت المنصااوص عليهااا فاا  -108المااادة 

تطبااا  علاااى امواااراءات الجمركياااة فاااي المنااااو  التنموياااة  حكاااا  قاااانون الجماااارك 

 واالنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
 

 مااان مراعااااة  حكاااا  التشاااريعات النافااااة والقااارارات الصاااادرة عااان مجلاااس الاااوزراء -109الماااادة 

 ىراوهاا منهاا هالبضاجن الى المملكاة و إدىاللقة بوهة رسمية ميتصة والمتع   وعن 

 -يسمت بما يلي:

 هدىااال البضاااجن ا ونبيااة هلااى المنطقااة الحاارة دون رىصااة اسااتيراد وهيااداعها فيهااا  -أ

 و هىراوهااا منهااا دون رىصااة تصاادير هلااى غياار السااوق المحلااي دون  ن تيضاان 

 .لمبيعاتاللرسو  الجمركية والرسو  والضراجم ا ىرس بما فيها ضريبة 
 .المملكةهدىال البضاجن هلى المنطقة الحرة التي يتم هنتاوها  و تصنيعها في  -ب
هدىااال المااواد وا دوات واللااواز  ماان السااوق المحلااي مدفوعااة الرسااو  الجمركيااة  - ن

والرسو  والضراجم ا ىرس هلى المنطقة الحرة مقامة    مباان  و منشاآت الزماة 

 . لممارسة النشاو المرىح فيها

 ينتهااا ايااداع البضاااعة داىاال المنطقااة الحاارة بعااد معإللمطااور الرجيسااي السااماح ب -أ-110المااادة 

 من المركز الجمركي.

يداع تحدد شرووه وبياناتاه بمووام تعليماات يصادر ا هتودع البضاجن بمووم ولم -ب

 .الجماركبالتنسي  من داجرة  الوزير
 ا و وزانهاا ومحتوياتهاا يقو  الماودع بفارز البضااجن حسام ناوع الطارود وعادد -1 - ن

 .الرجيسيوتصنيفها وف  التعريفة الجمركية قبل تسجيلها وتسليمها للمطور 
(  يا  عمل من دىولهاا هلاى المنطقاة الحارة يلتاز  5هذا لم يتم فرز البضاجن ىال )-2

 . المودع بدفن بدل التيزين والنفقات المترتبة على عملية الفرز
 

يااان    بضااااعة داىااال المنطقاااة الحااارة ياااتم التناااازل عنهاااا بمووااام فاااي حالاااة ب -1-أ -111الماااادة 

وثيقاااة تناااازل يعاااد ا المطاااور الرجيساااي بنااااء علاااى ولااام الماااودع وتعتبااار 

 .يداع وديد باسم المتنازل لهاالوثيقة بمثابة 
 يكااون المتنااازل والمتنااازل لااه مساالولين بالتكافاال والتضااامن عاان البضاااعة  -2

بة المبيعااات  و    غرامااة  و باادل قااد رساام وضااريبة بمااا فيهااا ضااري   وعاان 

 يترتاام علااى البضاااعة حتااى تاااريخ هىراوهااا بموواام بيانااات ومركيااة  صااولية 

 و تساليمها هلااى المسااتودع العاا   و نقلهااا داىاال المنطقاة الحاارة تحاات هشاارار 

 .الرجيسيالمطور 
 وار    وال يعتد بأ  هوراءات تنفا على وثيقة التنازل ما لام ياتم دفان    بادل    -3

 .تسجيل وثيقة التنازل لدس المطور الرجيسي البضاعة قبليستح  على 
ة التعليمات الازمة لتنفيا  حكا   اه المادة بماا فاي ذلاك تحدياد مقادار وزارتصدر ال-ب

 . عن هوراءات التنازل ابدل اليدمات الواوم استيفاؤ 
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ا المحااددة فااي الوثاااج  التااي تااودع البضاااعة فااي المنطقااة الحاارة حساام مواصاافاته -أ -112المااادة 

 .الوثاج قدمت بشأنها ويكون المودع مسلوال عن صحة البيانات الواردة في تلك 

تكااون البضاااعة المودعااة لاادس المسااتثمر فااي عهدتااه، وعليااه مسااك السااجات -1 -ب

والقيود الورقية  و املكترونية وفا  التعليماات الصاادرة عان الاوزارة وبالشاكل 

ي   ااااه الساااجات ومطابقتهاااا مااان ساااجات المطاااور الاااا  يساااهل عملياااة تااادق

 .الرجيسي
يكون المستثمر مسلوال من المودع بالتكافال والتضاامن  ماا  المطاور الرجيساي -2

 والااوزارة وداجاارة الجمااارك عاان دفاان    رسااو  وضااراجم وغرامااات و   باادل 

  واار يسااتح  علااى البضاااعة المودعااة لديااه سااواء كاناات تعااود ملكيتهااا لااه  و  

 .لديهنة  و ميز
تكون البضاعة المودعة لدس المستودع العا  في عهدة المطور الرجيسي وعلياه -1 -ن

مسااك السااجات والقيااود الورقيااة  و املكترونيااة وفاا  التعليمااات الصااادرة عاان 

 الااااوزارة وبالشااااكل الااااا  يسااااهل عمليااااة تاااادقي   اااااه السااااجات ومطابقتهااااا 

 .من الضابطة الجمركية
مسالوال مان الماودع بالتكافال والتضاامن  ماا  الاوزارة يكون المطور الرجيساي  -2

وداجرة الجمارك عن النقح والزيادة في البضاعة المودعة في المستودع العاا  

وعااان صاااحة قيود اااا وساااجاتها وعااان    وااار   و ميالفاااة ومركياااة مرتكباااة 

 .بيصوص  اه البضاعة وفقا  حكا  قانون الجمارك
 

ن المطاور الرجيساي ومادير المركاز الجمركاي عملياات تحويال تجر  بموافقة كال ما -أ -113المادة 

البضااااعة فاااي المنطقاااة الحااارة بماااا فاااي ذلاااك عملياااات التقسااايم والتجزجاااة والفااارز 

والتشاااكيل والتغليااا( والتعب اااة والمااازن والتقطيااار والتحمااايح والااادق والتكساااير 

 .قانوناوالطحن والترقيم ووضن العامات التجارية المرىصة 

حويل المنصوص عليها في الفقرة ) ( من  اه المادة فاي المساتودع تتم عمليات الت-ب

العااا  وا ماااكن الماالورة للمسااتثمرين، وللمطااور الرجيسااي بموافقااة ماادير المركااز 

الجمركي  ن يسمت بإوراء عملياات التحويال فاي ا مااكن التاي يعاد ا لهااا الغار  

 . و الحر  الجمركي في حر  المنطقة الحرة
 

ىااران حاا  للمطااور الرجيسااي بموافقااة ماادير المركااز الجمركااي هتااار معااامات امي -114المااادة 

يااداع ووثاااج  التنااازل المتعلقااة بالبضاااعة التااي تاام اىراوهااا ماان المنطقااة وولبااات ام

( سنوات على تاريخ هنجاز ا علاى ان ياتم حفال نساية هلكترونياة 5الحرة بعد مرور )

 ن ياااتم ذلاااك بوسااااوة لجناااة تشاااكل تاااار، شاااريطة  منهاااا قبااال البااادء باااإوراءات ام

 لهاااااه الغايااااة ماااان مناااادوبين عاااان كاااال ماااان داجاااارة الجمااااارك وديااااوان المحاساااابة 

 . والمطور الرجيسي
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هلى ا مااكن المالورة في المنطقة الحرة ال يسمت بنقل البضاعة من المستودع العا   -أ-115المادة 

 ين هال بموافقااة للمسااتثمرين  و العكااس  و نقلهااا فيمااا بااين مسااتودعات المسااتثمر

 .الرجيسيالمطور 

 ال يسااامت باساااتهاك البضااااعة المودعاااة داىااال المنطقاااة الحااارة هال بعاااد الحصاااول -ب

 . على موافقة مدير المركز الجمركي ووف  الشروو المحددة من داجرة الجمارك
 

 ة لمو في الضاابطة الجمركياة تفتاي  ا شاياص والمركباات الداىلاة للمنطقاة الحار -أ-116المادة 

  و اليارواااة منهاااا بعاااد التصاااريت عماااا بحاااوزتهم مااان بضااااجن للتحقااا  والتحااار  

 .ميالفات لقانون الجمارك   عن 

يجوز    وهة رسمية بموافقة ىطية من الوزير  و من يفوضه الدىول هلاى موقان -ب

المساااتثمر لغاياااات التفتاااي   و التااادقي  المشاااترك مااان الجهاااة التاااي تتاااولى هدارة 

 .حم العاقةالمنطقة الحرة وصا
 لغايات التدقي  والتفتاي  علاى البضااجن والتحار  عان التهريام وعان    ميالفاة  - ن

 بقااااارار   و  كثااااار تشاااااكل لجناااااة الحااااارة،لقاااااانون الجماااااارك داىااااال المنااااااو  

 .من وزير المالية
في حال تعار حضور المستثمر  و المودع  و من يمثله قانونا لتنفيا  حكاا  الفقارتين -د

لمااادة، يااتم الاادىول لمواقاان المسااتثمر وميازنااه فااي المنطقااة و )ن( ماان  اااه ا ب()

 .الحرة موراء التفتي   و التدقي  بالتنسي  من الجهات ا منية
 

 .الحرةينظم بيان ومركي بالبضاعة التي يكون مقصد ا المنطقة  -أ-117المادة 
  علااى الملسسااة المسااجلة تنظاايم بيااان ومركااي بالبضاااجن المسااتهلكة  و المسااتيدمة-ب

 .في هقامة وهنشاء وتجهيز وتأثيث مشروعها داىل المنطقة الحرة
 ( 31( ماااان المااااادة )نلغايااااات االسااااتفادة ماااان امعفاااااءات الااااواردة فااااي الفقاااارة ) - ن

ماان القااانون يتوواام علااى الملسسااة المسااجلة لممارسااة النشاااو االقتصاااد  فااي 

 ة مشااروعها المنطقاة الحاارة  ن تقااد  للااوزارة كشاافا مفصااا بالبضاااجن الازمااة مقاماا

 و هنشاااجه فااي المنطقااة الحاارة وفاا  النمااوذن المعتمااد لهاااه الغايااة علااى  ن يصااادق 

 .عليه الوزير  و من يفوضه لهاه الغاية
ال يجوز التصرر في البضاعة المعفاة وفقا  حكا  الفقرة )ن( من  اه المادة بشاكل -د

قااة ماادير المركااز عفياات ماان  ولهااا  و التنااازل عنهااا هال بمواف ييااال( الغايااة التااي 

 .الجمركيةالجمركي ووفقا لإلوراءات 
 

 

 تيرن البضاعة من المنطقة الحرة بمووم ولم هىران وتنظيم بياان ومركاي  صاولي  -118المادة 

 -على  ن يراعى في ذلك ما يلي:

 تعاماال البضاااجن ذات المنشااأ ا ونبااي الياروااة بحالتهااا ا صاالية ماان المنطقااة الحاارة  - أ

 .النافاةكأنها مستوردة من ىارن المملكة وفقا للتشريعات هلى السوق المحلي 
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 يتم احتساب الرسو  الجمركية عن المنت  في حادود النفقاات والتكاالي( المساتحقة  - ب

على مدىات امنتاان غيار مدفوعاة الرساو  الجمركياة وذلاك عناد التيلايح علياه 

 -:التاليمحليا وعلى النحو 
 فقااااات وتكااااالي( اونبيااااة وفقااااا يااااتم احتساااااب قيمااااة ماااادىات امنتااااان ماااان ن-1

  .لبيان االستيراد الجمركي الياص بكل منها
تحتسم الرسو  الجمركية والرسو  والضراجم ا ىرس المتووباة علاى مادىات -2

امنتااان ماان نفقااات وتكااالي(  ونبيااة حساام نساابة الرسااو  الااواردة فااي وااداول 

 .الجمركيهاك التعريفة الجمركية النافاة بتاريخ تسجيل بيان الوضن في االست
 تعفى من الرساو  الجمركياة والرساو  والضاراجم ا ىارس البضااعة المساتهلكة -3

من الملسسة المسجلة لممارسة النشاو المرىح من الوزارة وتيضن للرساو  

الجمركياااة والضاااراجم ا ىااارس عناااد اساااتهاكها فاااي غيااار ممارساااة النشااااو 

 .المرىح
رس التاي ياتم احتساابها وفقاا تسدد الرساو  الجمركياة والرساو  والضاراجم ا ىا-4

 .المنظم( من  اه الفقرة بمووم البيان الجمركي 3 حكا  البند )
 يانظم بيااان الوضاان فااي االسااتهاك الجمركاي بااالمنت  المشااار هليااه فااي الفقاارة )ب(  - ن

من  اه المادة عند ورحه للساوق المحلاي فاي منااو  المملكاة  و اساتهاكه داىال 

 مين الرسو  والضراجم المقاررة وضاريبة المبيعاات المنطقة الحرة ويتم استيفاء و

 .النافاةوف   حكا  التشريعات 
فااي حااال هىااران المناات  المشااار هليااه فااي الفقاارة )ب( ماان  اااه المااادة هلااى ىااارن  -د

المملكة  و هلى    منطقة حرة  ىرس  و هلى منطقة العقبة االقتصادية الياصة يانظم 

الجمركيااة والرسااو  والضااراجم ا ىاارس بهاااا المناات  بيااان ومركااي معلاا  الرسااو  

 . وضريبة المبيعات
 

( مان  ااا النظاا  ال يشاترو تنظايم 118( و )117على الارغم مماا ورد فاي الماادتين )-119المادة 

 -التالية: بيان ومركي بالبضاعة في    من الحاالت 

قيااا  الملسسااة المسااجلة بشااراء    بضاااعة ماان السااوق المحلااي ماان غياار البضاااعة  -  

ة الرسو  والضراجم مدىالها هلاى المنطقاة الحارة شاريطة هباراز فااتورة الشاراء معلق

التفصيلية وفقا لحدود القيم المعتمدة من داجرة ضريبة الدىل والمبيعات وتنظايم ولام 

 .بهايداع  صولي ه
  قيا  الملسسة المسجلة باإىران البضااعة واآلالت والمعادات مان المنطقاة الحارة -1 - ب

للتصنين  و امصاح شاريطة تقاديم ولام مساب  هلاى المركاز  الى السوق المحلي

تلتااز   ا  بكشاا( تفصاايلي بهااا وتعهااد ا  الجمركااي ماان ىااال المطااور الرجيسااي مرفقاا

الملسسااة المسااجلة بمووبااه بإعااادة البضاااعة واآلالت والمعاادات هلااى المنطقااة 

 .الحرة
 تصاادر ماان  اااه الفقاارة بموواام تعليمااات (1)تحاادد شااروو تطبياا   حكااا  البنااد    -2

 .الوزارةعن داجرة الجمارك بالتنسي  من 
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 قيا  الملسساة المساجلة بإدىاال البضااعة  و المعادات واآلالت مان الساوق المحلاي -1-ن

هلااى المنطقااة الحاارة للتصاانين  و امصاااح شااريطة تقااديم ولاام مسااب  هلااى المركااز 

 تلتااز  ا  بكشاا( تفصاايلي بهااا وتعهااد ا  الجمركااي ماان ىااال المطااور الرجيسااي مرفقاا

 .المحليالملسسة المسجلة بمووبه بإعادة هىراوها هلى السوق 
 تساااتوفى الرساااو  الجمركياااة والرساااو  والضاااراجم ا ىااارس وضاااريبة المبيعاااات -2

 .امصاحالتي قد تترتم على التصنين  و 
 ( ماان  اااه الفقاارة بتعليمااات تصاادر 2( و )1تحاادد شااروو تطبياا   حكااا  البناادين )-3

 .الوزارة  من عن داجرة الجمارك بالتنسي
 . حالة  ىرس تعتمد ا الوزارة بموافقة داجرة الجمارك    - د

 
 

تساهيات فاي امواراءات الجمركياة وفقاا في المنطقة الحارة تمنت الملسسة المسجلة  -120المادة 

 المساجلة لما تقرره الوزارة بالتنسي  المسب  من داجارة الجماارك وتحار  الملسساة 

 اتهااا فااي حااال ارتكابهااا    ميالفااة  حكااا  القااانون ماان  اااه التسااهيات بالطريقااة ذ

 . و قانون الجمارك  و  اا النظا  والتعليمات الصادرة بمقتضاه
 

تصدر غرر الصناعة شهادة المنشأ للمنت  حسم صفته المتحققة وف  التشريعات  -أ -121لمادة ا

 .النافاة في المملكة

 نبية الياروة من المنطقة الحرةتصدر غرر التجارة شهادة المنشأ للبضاجن ا و-ب
 وف  التشريعات النافاة في المملكة.

 
 

 ياانظم بيااان ترانزياات عنااد نقاال البضاااجن ماان منطقااة حاارة هلااى منطقااة حاارة  ىاارس  -أ-122المااادة 

وف  الترتيبات المعمول بها عند نقل البضاجن مان مركاز ومركاي هلاى مركاز ومركاي 

 .الجماركلىر وف   حكا  قانون 

البضاجن التي تيرن من المنطقاة الحارة هلاى ىاارن المملكاة معاملاة البضااجن تعامل -ب

 .المارة بالترانزيت

 

 

ياداع وامىاران علاى المساتثمر االحتفاا  بالمعلوماات والبياناات الجمركياة وولباات ام -123المادة 

المتعلقااة بعملااه سااواء كااان ذلااك ورقيااا  و هلكترونيااا والمااا  ن البضاااعة موضااوع 

 الجمركيااة بحوزتااه ، وعليااه االحتفااا  بالمعلومااات والبيانااات ماادة ال تقاال البيانااات 

 ( ساانوات بعااد هىااران تلااك البضاااجن وتزويااد الااوزارة والمركااز الجمركااي بهااا 5عاان )

 . عند الطلم

.... 
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على شركات التيليح و صحاب البضاعة والجهاة الناقلاة تساليم البضااعة المعنوناة -أ-124المادة 

ساااعة ماان وصااول  (72)المتعلقااة بهااا دون تااأىير ىااال )منطقااة حاارة( والوثاااج  

يداع بالبضاعة وبيار ذلك تطبا  هوسيلة النقل هلى المركز الجمركي، وتنظيم ولم 

 .لما يترتم عليها من    بدل للمطور الرجيسيهضافة   حكا  قانون الجمارك 

عة للمنقطاة يداع البضاهال يسمت بتقديم )المنافسيت(  و كشوفات الحمولة  و ولبات -ب

الحرة  و هىراوها منها لحساب الغير هال للشيح الا  ينطب  علياه تعريا( الماودع 

 .ا صول و من يفوضه حسم 
ىصاة مان داجارة الجماارك ريجوز للمطاور الرجيساي الساماح لشاركات التيلايح الم - ن

يااداع البضاااجن وهىراوهااا وتساالمها ماان المنطقااة الحاارة نيابااة عاان هبتقااديم ولبااات 

هبراز تفويض  صولي من صاحم البضاعة ييولها ذلك وفقاا للشاروو   صحابها بعد

 . التي يقرر ا المطور الرجيسي
 

 -يلي:بما  في المنطقة الحرة يلتز  المطور الرجيسي -أ-125المادة 

بناء سور يحي  بكامل حدود المنطقة الحرة ووضن بوابات رجيسية على مداىلها  -1

 ومياروها.
 الحرة.حدود المنطقة  تولي مسلولية الحراسة ضمن-2
تحمااال كلااا( هنشااااء وتشاااغيل وهداماااة المركاااز الجمركاااي وفقاااا لمتطلباااات العمااال  -3

 الجمركي وما يقتضيه تطوير المنطقة. 
ياداع وامىاران المتعلقاة بحركاة ىارون البضااجن فتت السجات وتنظايم ولباات ام-4

 ركاي والمركبات من المنطقاة الحارة ودىولهاا هليهاا وتمكاين ماو في المركاز الجم

 من االواع عليها وتدقيقها.
 يااات اليوميااة الناتجااة االتنسااي  ماان المركااز الجمركااي فااي كيفيااة الااتيلح ماان النف-5

 الحرة.من  عمال المستثمر داىل المنطقة 
التنسي  من الاوزارة والمركاز الجمركاي محكاا  الرقاباة علاى البضااجن الموواودة -6

لتااي ياانح عليهااا فااي ماااكرة داىاال المنطقااة الحاارة وفقااا ل حكااا  واموااراءات ا

 الجمارك.التفا م التي تبر  فيما بين الوزارة وداجرة 
 

 بتطبياا  نظااا  مراقبااة المياازون هلكترونيااا فااي المنطقااة يلتااز  المطااور الرجيسااي  -1-ب

 بالتنسي  من داجرة الجمارك. يصدر ا الوزيروف  تعليمات 
الملسساة المساجلة لداجرة الجمارك وق( مانت امعفااءات فاي حاال عاد  التازا  -2

 بالعمل بنظا  مراقبة الميزون والى حين التزامها بتصويم  اه الميالفة.

ينظم امشرار والرقابة على بوابات الدىول واليارون فاي المنطقاة الحارة بمووام  -ن

 تعليمات تصدر لهاه الغاية . 
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ى ا فعاال المرتكباة تطب   حكا  قانون الجمارك والعقوبات المنصوص عليها فيه عل -أ-126المادة 

 .الحرةىافا  حكامه داىل المنطقة 
فااي غياار الحاااالت المنصااوص عليهااا فااي  اااا النظااا  والتعليمااات الصااادرة بمقتضاااه -ب

تطب  بشأن اموراءات الجمركية في المناو  الحرة  حكا  قانون الجمارك وا نظماة 

 .بمقتضاهوالتعليمات الصادرة 
ا ساواق الحارة فاي المعاابر البرياة والماوان  البحرياة تطب   حكا   ااا النظاا  علاى -ن

 ر  مااان هواااراءات العمااال الياصاااة بهاااا المقاااررة اوالمطاااارات بالقااادر الاااا  ال يتعااا

 .من داجرة الجمارك
 

 

تار البضااجن غياار الصاالحة والميالفااات ذات إتحاادد ا حكاا  واموااراءات المتعلقاة باا -127الماادة 

مزاد العلناي للبضااجن والميالفاات ذات القيماة التجارياة القيمة غير التجارية والبين باال

المتروكة داىل المنطقة الحرة بما في ذلك البادل المترتام علاى ذلاك بمقتضاى تعليماات 

 . بالتنسي  من داجرة الجمارك يصدر ا الوزير
 

 المنطقةضريبة المبيعات في تطبي  

 نعامة على المبيعات عن كل واقعاة بيابتحصيل الضريبة ال الملسسة المسجلةلتز  ت - -128المادة 

 سلعة او ىدمة ىاضعة للضريبة العامة على المبيعات.
 كااان البياان  و التوريااد لملسسااة مسااجلة فااي المنطقااة تكااون الضااريبة العامااة  هذا-1-ب

 على المبيعات بنسبة الصفر لغايات ممارسة النشاو االقتصاد .
 المنطقااة  غااارا  شيصاااية  هذا كااان البيااان  و التوريااد لملسساااة مسااجلة فاااي -2

  و غير متعلقة بممارسة النشاو االقتصاد  المارىح فتساتح  الضاريبة العاماة 

 على المبيعات وف   حكا  قانون الضريبة العامة على المبيعات.

 ( الملحاا  5هذا كااان بياان  و توريااد الياادمات غياار المدروااة فااي الجاادول رقاام ) -3

ير ممارسة النشاو االقتصااد  المارىح بهاا النظا  عند بيعها لاستهاك في غ

 بااه فااي المنطقااة التنمويااة فتسااتح  الضااريبة العامااة علااى المبيعااات وفاا   حكااا   

 قانون الضريبة العامة على المبيعات.

 
 

 

 ( الملحااا  بهااااا النظاااا  عناااد بيعهاااا 5تيضااان اليااادمات الاااواردة فاااي الجااادول رقااام ) -129الماااادة 

ملسسااة المسااجلة فااي المنطقااة التنمويااة للضااريبة  و توريااد ا لاسااتهاك ماان قباال ال

 %( ماان قيمااة بياان  و توريااد اليدمااة مااا لاام تكاان 7العامااة علااى المبيعااات بنساابة )

  ااااه اليااادمات معفااااة  و غيااار ىاضاااعة للضاااريبة بمووااام قاااانون الضاااريبة العاماااة 

 على المبيعات.
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 ملحاا  بهاااا النظااا  منفااردة ( ال5هذا تماات تأديااة الياادمات الااواردة فااي الجاادول رقاام )-130المااادة 

او مجتمعة في المنطقة التنموية  و المنطقة الحرة  و ىارن    منهما فعلاى الملسساة 

المساجلة ه هاار الباادل المتاأتي مان تأديااة  ااه اليادمات فااي حسااباتها المنظماة بشااكل 

يعتباار الباادل المتااأتي ماان  اااه الياادمات ىاضااعا فمنفاارد وحساام مكااان التأديااة وهال 

 لعامة على المبيعات وف   حكا  قانون الضريبة العامة على المبيعات.للضريبة ا
 

 بتحصيل الضاريبة العاماة علاى المبيعاات وتورياد ا  ةملزم كل ملسسة مسجلةعلى  -أ-131المادة 

ماان الساالن  اكاال شااهرين هقاارارا بمبيعاتهاا لااداجرة ضااريبة الاادىل والمبيعااات  ن تقااد 

 ضااريبة المسااتحقة عليهااا علااى  ن تعتبااار والياادمات يحاادد فيااه قيمتهااا ومقااادار ال

 مدة الشهرين فترة ضريبية واحدة.

   ن تقااد بتحصاايل الضااريبة الياصااة وتوريااد ا  ةالملزمااالملسسااة المسااجلة علااى -ب

مان السالن الياضاعة  اقارارا شاهريا بقيماة مبيعاتهاه لداجرة ضريبة الدىل والمبيعات

 تعتباار ماادة الشااهر فتاارة للضااريبة الياصااة ومقاادار الضااريبة المسااتحقة عليهااا و

 ضريبية واحدة.

 فاي وميان ا حاوال بتقاديم امقارار عان كال فتارة ضاريبية  ةالمساجلالملسسة  تلتز  - ن

    مبيعااات ىااال  اااه الفتاارة وعلااى النمااوذن المعتمااد  ابمااا فااي ذلااك عااد  تحقيقهاا

سواء كاان امقارار ىطياا  و هلكترونياا باساتيدا   داجرة ضريبة الدىل والمبيعاتمن 

 ام  معالجة المعلومات والبيانات.بر
 

 

تنفياا  حكا   ااا النظاا  و غارا  تحدياد مساميات السالن تعتماد واداول التعريفاة  -  -132المادة 

 ماا مسااميات اليادمات فتعتمااد  الجمركياة وشااروحاتها وفقاا  حكااا  قاانون الجمااارك

دة حسااام بشاااأنها التصااانيفات الدولياااة الصاااادرة عااان ا ماناااة العاماااة ل مااام المتحااا

 (.ISIC 4) الرابنالتصني( 

( ماان القااانون علااى كاال ملسسااة 30لغايااات تطبياا   حكااا  الفقاارة ) ( ماان المااادة )-ب

مسااجلة فااي المنطقااة التنمويااة  ن تقااد  ولبااا  للااوزارة لتحديااد الكميااات ماان الساالن 

 ا محليا واىضاعها للضاريبة العاماة بنسابة ؤواليدمات المطلوب استيراد ا  و شرا

 ى  ن تصادر الااوزارة مان ىااال لجنااة يشاكلها الااوزير لهااه الغايااة قرار ااا الصافر علاا

 ( يو  عمل من تاريخ ورود الطلم المستكمل للمتطلبات.15بهاا اليصوص ىال )

 

 يكاااون امعفااااء مااان الضاااريبة العاماااة علاااى المبيعاااات آللياااات النقااال المعااادة لنقااال  -أ-133الماااادة 

الاى الملسساة المساجلة لغاياات  بيعاةمعشرة  شياص فأكثر بمن فايهم السااج  وال

 نقاااال عمالهااااا ماااان والااااى منشااااآت عماااال  اااااه الملسسااااة فااااي المنطقااااة بقاااارار 

 ماان  اااا النظااا   (132المااادة )الفقاارة )ب( ماان وفاا  احكااا  المشااكلة ماان اللجنااة 

 -لما يلي:  وفقا

 ( عمال مستيدمين لديها.10بمعدل للية نقل واحدة عن كل )  -1
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  ن تساتعمل للياة النقال المعفااة مان الضاريبة العاماة ال يجوز للملسسة المسجلة  -2

 عفيت من اولها. على المبيعات لغير ا نشطة او الغايات التي 
 ( سنوات بما فيها سنة الصنن.5 ن ال يزيد عمر للية النقل المعفاة على ) -3

 

لمبيعااات عنااد شااراجها ماان قباال علااى اليااات المناولااة ماان الضااريبة العامااة لتعفااى -ب

قتضااي ذلااك تمسااجلة فااي المنطقااة هذا كاناات وبيعااة النشاااو االقتصاااد  الملسسااة ال

  (132الماااااادة )الفقااااارة )ب( مااااان احكاااااا   اللجناااااة المشاااااكلة وفااااا بقااااارار مااااان 

 النظا .من  اا 
 ( ساااانوات 3ال يجااااوز بياااان لليااااات المناولااااة  والنقاااال المعفاااااة هال بعااااد ماااارور ) -1-ن

ماان ضاارورة تسااديد  علااى شااراجها ماان مراعاااة حاااالت تعاار  لليااة النقاال للتلاا(

لمبيعااات المسااتحقة عليهااا وفقااا  لقيمتهااا وف ااة الضااريبة علااى االضااريبة العامااة 

 لمبيعات بتاريخ البين.على االعامة 
يشترو موافقة داجرة الجمارك المسبقة عند التصرر القانوني في لليات المناولة  -2

 لمبيعااااااات وفقااااااا   حكااااااا  علااااااى ا والنقاااااال المعفاااااااة ماااااان الضااااااريبة العامااااااة 

  اه المادة.
 

 تطبااا   حكاااا  فاااي غيااار الحااااالت المنصاااوص عليهاااا فاااي القاااانون و ااااا النظاااا   -134الماااادة 

 .قانون الضريبة العامة على المبيعات وا نظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه 
 

 المنطقةالتنظيم وترىيح امعمار في 

نفااة فاي المنطقاة ومراقباة التازا  عماال امعماار الم يتاولى المطاور الرجيساي مراقباة  -135المادة 

كافة ا نشطة االقتصادية العاملة فاي المنطقاة بالمتطلباات البي ياة والتنظيمياة المطبقاة 

 .باغ الوزارة بأ  ميالفات مرتكبةهو
 

 يعاااد المطاااور الرجيساااي الميطااا  الشااامولي للمنطقاااة المحاااددة فاااي اتفاقياااة التطاااوير  -136الماااادة 

وفاا  متطلبااات قااانون تنظاايم الماادن والقاارس وا بنيااة ماان ىااال هوااراء مساات تنظيمااي 

 -:ويتكون الميط  الشمولي للمنطقة من
 .اليطة التنموية الشاملة -  
 .الميط  الهيكلي - ب
 .الميططات التفصيلية - ن

 

يقو  المطور الرجيسي بإعداد اليطة التنموية الشاملة المبنية على المست التنظيماي -أ -137المادة 

والتي تبين التووهاات واالساتراتيجيات التاي يجام اعتماد اا والدراسات ذات العاقة 

يا النسبية التاي تتمياز بهاا، كماا يقاو  بإعاداد افي تنمية المنطقة من ىال تحليل المز

الميططات الهيكلية والتفصيلية للمنطقة، وعلى  ن تتضمن اليطة التنموياة الشااملة 

 -ما يلي:
ياد المواقان الاوعرة وا ودياة وص( الموقن من حياث وبوغرافياة المنطقاة وتحد-1

ومجار  مياه ا مطار ومياه الفيضاانات، وويولووياة المنطقاة مان حياث مواقان 

 االنزالقات واالنهيارات والمياه الجوفية والتحليل المكاني وغير ا.
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دراسة المناخ من حيث درواة الحارارة وا مطاار والريااح والرووباة و    ماور -2

  ىرس ذات عاقة.

 لحالة البي ية الرا نة.تقييم مبدجي ل-3

 اوراء الدراسات السكانية.-4

 تحديد الملكيات الياصة والعامة.-5

ومنهاااا االساااتعمال الساااكني والتجاااار  والصاااناعي  بياااان اساااتعماالت ا راضاااي-6

 والزراعي والمراف  العامة كالمدارا والمستشفيات وغير ا.
 ياااة تحدياااد ىااادمات البناااى التحتياااة كالميااااه والصااارر الصاااحي ومحطاااات التنق-7

 ومياه ا مطار وتصريفها والطاقة واالتصاالت والمراف  الياصة بها.
تحديااد ىاادمات النقاال وتشاامل الطاارق والسااكك الحديديااة والمطااارات والدراسااات -8

 المرورية المتعلقة بالك وغير ا.
 الدراسات االقتصادية بما فيها العمالة والبطالة.-9
لغطاااء النباااتي و   ثااروات دراسااة الثااروات الطبيعيااة المووااودة فااي المنطقااة وا-10

  ىرس قابلة للتعدين.
 يا النسبية والياصة بالمنطقة.اتحديد المز-11

 

 اللجنااااة المشااااكلة لممارسااااة صااااحيات اللجنااااة التااااي تمااااارا صاااااحيات صاااادق ت-ب

ماان اللجااان  مالتنظاايم ا علااى علااى اليطاة التنمويااة الشاااملة بناااء علاى تنساايمجلاس 

  التيطي  العمرانااايبااا التنظيمياااة المعنياااة الوحااادةاللواجياااة والمحلياااة بتوصاااية مااان 

 .في الوزارة 

 

 -على المطور الرجيسي عند اعداد الميططات الشمولية القيا  بما يلي: -138المادة 
 اسااتيدا  نظاام المعلومااات الجغرافيااة لتفريااغ المعلومااات والتحلياال للوضاان القاااجم  -  

 .على ىراج  ورقية و ىرس رقمية
 

الميططات الشمولية على الجهاات المعنياة باليادمات التنسي  من الوزارة لعر  -ب

 والبناااى التحتياااة و ىاااا ماحظااااتهم بعاااين االعتباااار واواااراء التعاااديات الازماااة 

 .على ضوء ذلك
 

 

من مراعاة اتفاقية التطوير واليطة التنموياة الشااملة يعاد المطاور الرجيساي ميطا  -أ -139المادة 

 -:ن ما يليالتنظيم الهيكلي للمنطقة على  ن يتضم

 المواقاااان والمساااااحات التااااي يااااتم تيصيصااااها لغايااااات االسااااتعماالت الميتلفااااة  -1

 .بما ينسجم من وبيعة المنطقة وىصوصيتها
الفراغااات الحضاارية وتشاامل ا راضااي الميصصااة للساااحات العامااة  و الياصااة  -2

 .والمناو  الطبيعية والحروية والمتنز ات
وا راضي التاي تيصاح ليادمات  مواقن الطرق العامة وتحديد اتجا ها وسعتها -3

 .النقل العا  وامنشاءات المتعلقة بها
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مواقن ىطوو شبكات البنى التحتية الرجيسية لليدمات كاالطرق والميااه وشابكات  -4

الااار  ومسااااراتها ومكافحاااة الحريااا  والطاقاااة واالتصااااالت والصااارر الصاااحي 

 .وتصري( مياه ا مطار وامنشاءات الياصة بها
 -:قترحة وتشمل ما يلي حكا  امعمار الم -5

 الشاروو الياصاة بالحاد ا دناى مفاراز ا راضاي وواول واوهاة قطان ا راضاي - 

 .على الشارع
)على  ن ال تحتساام ا بنيااة الفرعيااة كثافااة امعمااار والنساابة الم ويااة للبناااء-ب

 .والنسبة الطابقية واالرتفاع ا قصى للمباني والمظات من تلك النسبة(
 وا بنياااة التراثياااة والموواااودات التاااي لهاااا قيماااة تارييياااة  المواقااان ا ثرياااة-ن

  و  ثرية  و معمارية.

المناو  المهمة بي يا والغطاء النباتي والمصاادر الطبيعياة والصاحة والساامة -د

العامااة بمااا فيهااا المناااو  الزراعيااة والغابااات والمسااطحات الماجيااة وينااابين 

 .المياه وغير ا
 .تيجيتقييم ا ثر البي ي االسترا -6
لدراسااتها ثاام تقااو  برفاان المحليااة علااى اللجنااة ميططااات التنظاايم الهيكلااي تعاار  -ب

  مصااادار القااارار الااااز  بشاااأنها، وياااتم امعاااانتنسااايباتها الاااى اللجناااة اللواجياااة 

 فااي الجرياادة الرساامية وفااي صااحيفتين يااوميتين محليتااين  لاعتاارا عاان هيااداعها 

  وقااااان املكتروناااااي للاااااوزارةالاااااى الم هضاااااافةا وسااااان انتشاااااارا  الصاااااح( مااااان 

 من تاريخ صدور قرار اللجنة اللواجية. ا( يوم30ىال )

تحال االعتراضات وبعد انتهاء المدة المحددة الى اللجان المحلية واللواجية مصدار -ن

اللجناة التاي تماارا صااحيات القرار الاز  بشأنها، ومن ثام ترفان القارارات هلاى 

 مجلس التنظيم ا على.

بيصااوص  اعلااى قرار اامجلااس التنظاايم ا اللجنااة التااي تمااارا صاااحيات  صاادرت -د

المرفوعة من اللجنة اللواجية واعتماد اا  عليها  واالعتراضاتالهيكلية  الميططات

على ان يتم  ا ووضعها موضن التنفيا بصفة قطعية اعتبارا من تاريخ صدور قرار

 ن صاااااااحيفتين ياااااااوميتين محليتااااااايفاااااااي نشاااااااره فاااااااي الجريااااااادة الرسااااااامية و

 الى الموقن املكتروني للوزارة.هضافة ا وسن انتشارا  الصح( من 

 

 قااارار ميطااا  التنظااايم الهيكلاااي للمنطقااااة هيعاااد ميطااا  التنظااايم التفصااايلي بعااااد  -أ-140الماااادة 

 -:على  ن يتضمن ما يلي

تحديد صافة اساتعماالت ا راضاي وف اة منااو  االساتعمال بماا فاي ذلاك ا راضاي -1

 .امة، والمناو  التي يحظر امعمار فيها بصفة داجمةالميصصة للمراف  الع
تحدياااد المساااارات النهاجياااة لشااابكات الطااارق وىااادمات البناااى التحتياااة والقااادرة -2

 .االستيعابية والتشغيلية لكل منها بما ينسجم من الميط  التنظيمي الهيكلي
تثبيت سعة الطرق ومسااراتها ومواقا( المركباات محساوبة علاى  سااا مسااحة -3

 .ووبيعة استعمالهالبناء 
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لمواقن ا بنية والحد ا دنى لارتدادات والحد ا على لكل مان كثافاة  امبدجي اتحديد-4

شاريطة االلتازا   امعمار والنسبة الم وية للبناء والنسبة الطابقية وارتفااع البنااء

 باالرتفاعاااات التاااي تحااادد ا لجناااة العواجااا  فاااي  ي اااة تنظااايم الطياااران المااادني 

 بالمطارات المدنية  و داىلها. للمباني المحيطة
تحديد المواقن التاي تفار  عليهاا قياود ىاصاة مان الناحياة المعمارياة كالتصاميم -5

 .والمظهر الياروي ل بنية و نواع المواد المستعملة في هنشاجها
 .ميط  هفراز مبدجي ل راضي وهحداثيات ومناسيم الطرق والممرات-6

 

لدراساتها ثام تقاو  برفان المحلياة جناة علاى الل لتفصايليميططات التنظيم اتعر   - ب

  مصااادار القااارار الااااز  بشاااأنها، وياااتم امعاااانتنسااايباتها الاااى اللجناااة اللواجياااة 

 الجرياادة الرساامية وفااي صااحيفتين يااوميتين محليتااين  فااي لاعتاارا عاان هيااداعها 

  الاااااى الموقااااان املكتروناااااي للاااااوزارة هضاااااافةا وسااااان انتشاااااارا  الصاااااح(  مااااان

 اريخ صدور قرار اللجنة اللواجية.من ت ا( يوم30ىال )
تحال االعتراضات وبعد انتهاء المدة المحددة الى اللجان المحلية واللواجياة مصادار -ن

اللجناة التاي تماارا صااحيات القرار الاز  بشاأنها، ومان ثام ترفان القارارات هلاى 

 مجلس التنظيم ا على.

بيصااوص  الااى قرار ااعمجلااس التنظاايم ا اللجنااة التااي تمااارا صاااحيات صاادر ت-د

المرفوعة من اللجنة اللواجية واعتماد اا  عليها  واالعتراضات التفصيلية الميططات

علاى ان ياتم  اا ووضعها موضن التنفيا بصفة قطعية اعتبارا من تااريخ صادور قرار

 صااااااااحيفتين يااااااااوميتين محليتااااااااين فااااااااي نشااااااااره فااااااااي الجرياااااااادة الرساااااااامية و

 ن املكتروني للوزارة.الى الموق هضافةا وسن انتشارا   الصح( من
 

إعاداد دليال بيلتز  المطور الرجيسي، وبناء على الميط  التنظيماي التفصايلي للمنطقاة -141المادة 

 -:يسمى )دليل هعمار وتطوير المنطقة( على  ن يتضمن ما يلي

 توضاااايت الميططااااات التنظيميااااة للمنطقااااة بميتلاااا( مسااااتوياتها وتحديااااد  حكااااا   - أ

 .امعمار فيها
ل ا راضااي وتحديااد حاادود التقساايمات التنظيميااة ومناااو  التنظاايم ف ااات اسااتعما - ب

 .التفصيلي و حكا  امعمار التفصيلية فيها

 . نواع الطرق وف اتها - ن
هرشاادات عاماة للتصاميم المعماار  والهندساي تباين المتطلباات التنظيمياة وا نمااو -د

  التنظايم الهندسية والمعمارية المقترحة في منطقة التنظيم بشكل عاا  وفاي منااو

 .التفصيلي بشكل ىاص بما في ذلك المساجل المتعلقة بتنسي  المواقن
 

 للمطااور الرجيسااي تقااديم ولاام موااراء تعااديل علااى ميططااات التنظاايم المعتماادة  -1- -142 المااادة

)الهيكلااي  و التفصاايلي(، بمااا فااي ذلااك تغيياار صاافة االسااتعمال  و  حكااا  امعمااار 

 و هلغاء شارع تنظيماي، علاى  ن يحادد فاي ولباه الواردة فيها  و ولم استحداث 

 .ا سباب والمبررات موراء  اا التعديل
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علاااى المطاااور الرجيساااي  ن يرفااا  بطلااام اواااراء التعاااديل المقترحاااات والحلاااول -2

الهندسية لعناصر الميط  المطلوب تعديله، سواء شاملها  و لام يشاملها التعاديل 

ة  ن يقاو  باإوراء الدراساة والمسات والعناصر التي تتأثر بإوراء التعاديل شاريط

الازماين لااالك و ن يقااد  تقرياارا مفصااا بشااأن التعااديات التااي يطلاام القيااا  بهااا 

متضااامنا توضااايت  ثااار التعاااديل علاااى ىطاااة العمااال والبرناااام  الزمناااي ومراحااال 

التطااوير والدراسااات البي يااة والبنااى التحتيااة، وتنفيااا التزاماتااه بموواام اتفاقيااة 

 .وثاج   ىرس تطلبها الوزارة لهاه الغاية   معه، وتقديم التطوير المبرمة 

الوحادة التنظيمياة تنظر اللجنة المحلياة فاي ولام اواراء التعاديل بنااء علاى تنسايم -ب

يااتم رفاان قرار ااا الااى اللجنااة اللواجيااة فااي الااوزارة و التيطي  العمراناايباا المعنيااة 

 جيااااة لاعتاااارا  يااااداع قاااارار اللجنااااة اللواهالسااااتكمال اموااااراءات بمااااا فااااي ذلااااك 

 ( يومااااا  فااااي الجرياااادة الرساااامية وفااااي صااااحيفتين يااااوميتين محليتااااين 14لماااادة )

 الى الموقن املكتروني للوزارة.  هضافةا وسن انتشارا  الصح( من 

تحااال االعتراضااات بعااد انتهاااء الماادة المحااددة الااى اللجنااة المحليااة مصاادار القاارار -ن

  .مصدار قرار ا بهاا اليصوص الاز  بشأنها ورفعه الى اللجنة اللواجية

فااي حااال موافقااة اللجنااة اللواجيااة علااى قاارار اللجنااة المحليااة يعااد قرار ااا اعتمااادا   -د

للميط  المعدل ويأىا صفة موضن التنفيا بصفة قطعية اعتباارا  مان تااريخ صادور 

وعلى  ن يتم نشره في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتاين    قرار ا

 ا وسن انتشارا  هضافة الى الموقن املكتروني للوزارة. ح(الص من

اللجناة التاي في حال اىتار قرار  اللجنة المحلية واللواجية، يتم رفن القرارات الى - ـ

النهاااجي، ويأىااا  امجلااس التنظاايم ا علااى للباات وهصاادار قرار ااتمااارا صاااحيات 

مان تااريخ صادور قارار  القرار الصادر صافة موضان التنفياا بصافة قطعياة اعتباارا  

 وعلاااى  ن ياااتم نشاااره  التنظااايم ا علاااى مجلاااساللجناااة التاااي تماااارا صااااحيات 

ا وسن انتشارا  الصح( في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين من 

 هضافة الى الموقن املكتروني للوزارة.

 لهيكلااي والتفصاايلي  حكامااا تعتباار ا حكااا  والشااروو الااواردة فااي الميطاا  التنظيمااي ا -143المااادة 

 .ال يجوز تجاوز ا عند هعداد الميططات الهندسية التي تقد  لغايات الترىيح
 

ماان مالااك القطعااة وبموواام  فاارازيقااد  ولاام الحصااول علااى الموافقااة علااى معاملااة ام -144المااادة 

 شااتمل علااى  بنيااة اكتاااب تغطيااة ماان المطااور الرجيسااي لغايااات هفااراز    قطعااة  ر  

 سندا  للتشريعات النافاة . اءات  و كانت ىالية و هنش

يقد  ولم الترىيح هلى الوزارة موقعا من والم التارىيح ومرفقاا باه الميططاات  -أ-145المادة 

 -:والمستندات والبيانات التالية
 .ىطاب التغطية من المطور الرجيسي-1
 يها( ل علونسية من الموافقة البي ية للمشروع )في حال تطلم المشروع الحص-2
 .سند ملكية حديث امصدار-3
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 ميط  ارا  سار  المفعول.-4
 ميط  موقن تنظيمي سار  المفعول.-5
نسااخ ماان الميططااات الهندسااية مصاادقة ماان نقابااة المهندسااين ا ردنيااين  ثاااث-6

 .والجهات ذات العاقة
 .بيان التغيير وهحداثيات قطعة ا ر  وتقرير مساح مرىح-7
 .عواجد مترتبة على قطعة ا ر براءة ذمة من    رسو   و ضراجم  و -8
  و قاارار هحالااة العطاااء  ا ردنيااين عقااد االشاارار مصاادق ماان نقابااة المهندسااين-9

 في حال كان المشرر  و المنفا وهة رسمية.
 شهادة تصدي  عقد المقاولة من نقابة مقاولي امنشاءات ا ردنيين.-10

 عقد اميجار المبر  على القطعة  و اتفاقية التطوير. -11
فااي الااوزارة التراىيح والرقابااة علااى امعمااار الوحاادة التنظيميااة المعنيااة بااتتيااا -ب

اموااراءات الازمااة لدراسااة ميططااات التاارىيح الهندسااية المعتماادة ماان الجهااات 

 الميتصااة وفاا  تشااريعاتها وتصاادر اللجنااة المحليااة قرار ااا بشااأن  اااه الميططااات 

مساتوفية كافاة الشاروو  ( يو  عمل من تاريخ تسلمها لها15ىال مدة ال تزيد على )

 .والمتطلبات، على  ن يكون قرار اللجنة في حال رفض الترىيح مسببا
التراىيح الوحادة التنظيمياة المعنياة بايبلغ قرار اللجنة المحلية هلى مقد  الطلام مان -ن

 .ىطيافي الوزارة والرقابة على امعمار 
 حليااة وفاا   حكاااا  لطالاام التاارىيح  و المتضاارر االعتاارا  علاااى قاارار اللجنااة الم-د

 .قانون تنظيم المدن والقرس وا بنية
 

 ال يجوز    شيح مباشرة    مان مشاارين امعماار فاي المنطقاة هال بعاد الحصاول   -146المادة 

 علااااى رىصااااة هعمااااار و ماااار المباشاااارة وفقااااا  حكااااا   اااااا النظااااا  والتعليمااااات 

 الصادرة بمقتضاه.

 .ة بمشروع امعمار وليست شيصيةتكون رىصة امعمار مرتبط  -أ -147المادة 

في حال عد  القيا  با عمال ا ساسية لإلعمار ىال سنة واحدة من تاريخ صادور  -ب

 رىصة امعماار، يعتبار التارىيح ملغاى حكماا هال هذا وافقات اللجناة المحلياة بنااء 

 علاااى ولااام مبااارر ممااان حصااال علاااى رىصاااة امعماااار علاااى تمدياااد تلاااك المااادة 

 .قبل انتهاجها
 ( سااانوات مااان تااااريخ هصااادار الرىصاااة فيساااتوفى 5لااام ينجاااز البنااااء ىاااال ) هذا -ن

كل سانة تلاي المادة المحاددة منجااز البنااء تأميناا  عن من المالك عند ولم التجديد 

 بقيماااة نصااا( ديناااار عااان كااال متااار مربااان وذلاااك لضااامان التقياااد بإنجااااز البنااااء 

  لاا( (50000) ( دينااار وال يزيااد علااى100علااى  ن ال يقاال مبلااغ التااأمين عاان )

 حين هنجاز البناء.الى دينار وذلك 
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 يلتااز     شاايح يقااو  بتنفيااا    مشااروع ماان مشااارين امعمااار تتعلاا  بااأرا   -أ -148المااادة 

 و  بنيااة مشاامولة باتفاقيااة التطااوير التقيااد بشااروو رىصااة امعمااار ووقاا( العماال 

 بيطاوو اليادمات وهباغ المطور الرجيسي فورا هذا تم هلحاق     ضرار  و  عطاال 

 و المباني  و الشوارع  و البي ة المحيطة بمشروع امعمار، ويلتاز  بإعاادة الحاال 

 .الى ما كانت عليه فورا  وذلك تحت واجلة المسلولية القانونية
يكااون المطااور الرجيسااي مساالوال عاان اتياااذ اموااراءات الازمااة ومياوبااة الجهااة  -ب

ق وا ماااكن التااي تضااررت ماان تنفيااا المنفاااة و   وهااة ذات عاقااة معااادة الطاار

 .مشارين امعمار  و    ىدمات لحقها    ضرر  و تعطيل هلى ما كانت عليه
 في حال عد  هعادة الطرق وا ماكن التي تضررت من تنفيا مشاارين امعماار فيهاا  -ن

هلاى ماا كاناات علياه، علااى الاوزارة هشاعار المطااور الرجيساي بضاارورة القياا  بااالك 

 .محددة في امشعارىال المدة ال
 هذا انتهاات الماادة المحااددة فااي امشااعار المرساال هلااى المطااور الرجيسااي وفاا   حكااا   -د

الفقرة )ن( من  اه المادة ولم يقم بإعادة الطرق وا ماكن التي تضاررت مان تنفياا 

مشارين امعمار فيها هلى ما كانات علياه، تقاو  الاوزارة باتيااذ امواراءات الازماة 

الطرق وا ماكن التي نفات فيها مشارين امعمار هلى ما كانات علياه معادة  وضاع 

 .وعلى نفقة المطور الرجيسي
 

 تستوفي الوزارة من الحاصل على الرىصة تأمينا  عن الترىيح بقيمة نص( ديناار -  -149المادة 

عن كل متر مربن عند قيامه بأ   عماال هعماار ضامن المنطقاة وذلاك لضامان التقياد 

 ا النظااا  والتعليمااات الصااادرة بمقتضاااه شااريطة  ن ال يقاال مبلااغ التااأمين بأحكااا   ااا

حين الحصول علاى الى (  ل( دينار وذلك 50000( دينار وال يزيد على )100عن )

 هذن ا شغال.
في حال نشوء  ضرار من وراء عد  التقيد بأحكا   اا النظاا  والتعليماات الصاادرة -ب

 تااااأمين المنصااااوص عليااااه فااااي الفقاااارة ) ( بمقتضاااااه تزيااااد قيمتهااااا علااااى قيمااااة ال

من  ااه الماادة فللاوزارة الرواوع علاى الحاصال علاى الرىصاة بقيماة الزياادة دون 

المساا بح  الوزارة في المطالبة بالتعويض عان     ضارار  ىارس  ماا  المحااكم 

 .الميتصة
 

 

ين امعمااار يلتااز  ماان حصاال علااى رىصااة امعمااار بعااد االنتهاااء ماان تنفيااا مشااار   -أ -150المااادة 

المتعلقة بأرا  و بنية ضمن المنطقة وفقا لرىصة امعمار بتقاديم ولام هصادار 

هذن امشغال بعد التأكد مان التزاماه بشاروو رىصاة امعماار و حكاا   ااا النظاا  

 .والتعليمات الصادرة بمقتضاه

التراىيح الوحادة التنظيمياة المعنياة باالحصول على هذن امشغال تتحقا   لغايات -ب

 ماان مطابقااة امعمااار لشااروو التاارىيح فااي الااوزارة رقابااة علااى امعمااار وال

  :-ويكون ذلك بعد االنتهاء من
 .هنشاء البناء ووا زيته لإلشغال  و االستعمال ل غرا  التي شيد من  ولها -1



866 

 .توفير العدد الاز  من مواق( السيارات وتوفير المداىل والميارن لها -2
 ة.هنشاء ا سوار والجدران الياروي -3
 .هنشاء الرصي( -4
 .توفير ىدمات البناء المنصوص عليها في  اا النظا   -5
 .تنسي  المساحات المرصوفة والمزروعة )اليضراء( -6
 .هزالة ا بنية الملقتة وا نقا  وميلفات البناء من الموقن -7
 .موافقة المديرية العامة للدفاع المدني على وا زية المبنى لإلشغال -8
ية التي يشترو فيها ووود مهنادا مشارر او ساامة هرفاق شهادة مطابقة ل بن -9

 منشأة مصدقة من نقابة المهندسين.
 .تقرير مساح مرىح  -10
الوحاادة تصاادر اللجنااة المحليااة قرار ااا بشااأن ولاام هذن االشااغال بناااء علااى تنساايم  -ن

 ، ىاااال مااادة فاااي الاااوزارة التراىيح والرقاباااة علاااى امعماااار التنظيمياااة المعنياااة بااا

ياو  عمال مان تااريخ تسالم ولام هصادار هذن امشاغال المساتكمل  (15) ال تزيد علاى

 للمتطلبات.

 

مجلاس التنظايم ا علاى تيفيا( نسابة القياود فاي  حكاا  للجنة التي تمارا صااحيات  -151المادة 

وشروو التنظيم ل بنية القاجمة قبال نفااذ احكاا   ااا النظاا  علاى ان ال تتجااوز نسابة 

 .  والشروو%( من تلك ا حكا50التيفي( )
 

تسااتوفي الااوزارة باادل دراسااة وتصاادي  الميططااات الشاامولية بمسااتوياتها الميتلفااة  -152المااادة 

 ( دناااااانير لكااااال   لااااا( متااااار مربااااان  و    وااااازء مااااان المتااااار المربااااان 10بواقااااان )

( ماجااة  لاا( دينااار، وعلااى ان ال تتجاااوز 100ان ال يتجاااوز مقاادار  اااا الباادل )علااى 

 ت الشمولية الياصة بمشارين الطاقة الشمسية.(  ل( دينار للميططا50000)

 

 

تعفااى ا بنيااة وامنشاااءات داىاال المنطقااة ماان عواجااد التعبيااد والتنظاايم والتحسااين  -  -153المااادة 

 ورسو  الترىيح ومن ضريبتي ا بنية وا راضي.
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 -التالية: تستوفي الوزارة الرسو   -ب
نوع 

الطلم/بناء/كش(/نماذن 

 ولم

الرسم  الوحدة

لدينار با

للمناو  

 السكنية

الرسم 

بالدينار 

للمناو  

التجارية 

ر  اوالمع

 والمكاتم

الرسم بالدينار 

للصناعات 

اليفيفة 

والحرفية 

 والمستودعات

الرسم 

بالدينار 

للصناعات 

المتوسطة 

والمصانن 

 الكبيرة

الرسم 

بالدينار 

ل بنية 

متعددة 

 االستعمال

الرسم 

بالدينار 

للمنشآت 

 الزراعية

الرسم 

لدينار با

للسياحي 

والترفيهي 

والفنادق 

 والمنتجعات

 15 3 15 15 15 15 5 1عدد  رسم ميط  موقن تنظيمي

عن  رسم هفراز االبنية والشق 

كل 

قسيمة 

 وشقة

15 30 30 30 30 15 30 

رسااااااام هفاااااااراز االراضاااااااي 

 وتوحيد ا
عن 

كل 

قسيمة 

 ناتجة

20 20 20 20 20 20 20 

 
 

ة الموافقااة علااى تاارىيح ا واازاء الميالفااة ل حكااا  التنظيميااة يجااوز للجنااة المحلياا- -154المااادة

المقااررة عنااد تاارىيح    بناااء قاااجم قباال نفاااذ  حكااا   اااا النظااا  علااى  ن تسااتوفي 

 الاااوزارة بااادل التجااااوز المنصاااوص علياااه فاااي وااادول بااادل التجااااوزات المشاااار هلياااه 

 .( الملح  بهاا النظا 6الجدول رقم )في 

موافقااة علااى تاارىيح ا واازاء الميالفااة ل حكااا  التنظيميااة يجااوز للجنااة المحليااة ال-ب

المقررة عند ترىيح    بناء قاجم بعد نفاذ  حكا   اا النظا  هذا اقتنعت باأن الميالفاة 

او التجاااوز كااان  سااباب فنيااة ىاروااة عاان هرادة المالااك وبنساابة ال تتجاااوز مقاادار 

بااادل التجااااوز  يمثلااا  ن تساااتوفي الاااوزارة ادنااااه، علاااىالتيفيضاااات المشاااار اليهاااا 

 - التجاوزات:المنصوص عليه في ودول بدل 

 .%( من النسبة الم وية من مساحة قطعة ا ر 5) -1
 .%( من االرتفاع المسموح به10) -2
 .البناء %( من حجم20) -3
 .%( من    من االرتدادات10) -4

 لغايات ترىيح بنااء فاوق بنااء قااجم حاصال علاى رىصاة مانت بمقتضاا ا تساهيات  -ن

و زياااادات غيااار منصاااوص عليهاااا بالتشاااريعات النافااااة  ال تساااتوفى عناااه رساااو  ا

 .التجاوزات المنصوص عليها في  اا النظا 
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يااتم احتساااب ارتفاااع البناااء بالمسااافة العاموديااة بااين متوساا  منسااوب الطرياا  الااا   - د

 يشااكل واوهااة القطعااة الااى  علااى نقطااة ماان السااطت االنشاااجي للبناااء المسااموح بااه 

  التنظيمية المقررة، وفي حال وقوع القطعة على  كثر مان شاارع يحتسام وف  ا حكا

 االرتفاااااااع ماااااان متوساااااا  منسااااااوب الطرياااااا  ذ  السااااااعة ا كباااااار الااااااا  يشااااااكل 

  حد واوهات القطعة . 

تستوفي الاوزارة رساو  التجااوز علاى ا وازاء الميالفاة ل حكاا  التنظيمياة المقاررة  - ـ

 بهاا النظا . ( الملح  6بمووم  حكا  الجدول رقم )
 

 -:للمالك التقد  بطلم تعديل رىصة امعمار شريطة ما يلي -  -155المادة 

 . ن يقد  الطلم قبل المباشرة با عمال امنشاجية -1
  ن يرف  بالطلم الوثاج  والميططات التي توضت وبيعة التعديل المطلوب. -2

 عماااار بنااااء تصااادر اللجناااة المحلياااة قرار اااا بيصاااوص ولااام تعاااديل رىصاااة ام-ب

 التراىيح والرقاباااة علاااى امعمااااار الوحااادة التنظيمياااة المعنيااااة باااعلاااى تنسااايم 

 ( يااو  عماال ماان تاااريخ تقااديم الطلاام المسااتكمل للمتطلبااات 15ىااال )فااي الااوزارة 

في حال موافقة اللجنة على التعاديل المطلاوب تصادر رىصاة هعماار اضاافية تشامل 

 عليه. ةالموافق تالتعديل الا  تم

 

 -تصدر اللجنة المحلية قرار ا بوق( العمل في مشروع امعمار في الحاالت التالية:-  -156ة الماد

التجاااوز علااى ميطاا  التنظاايم المقاارر و حكامااه وشااروو و حكااا  البناااء وميالفااة -1

 االستعمال. 
  ن المبنااى المااراد وقاا( امعمااار بااه ضااعي( هنشاااجيا وييشااى سااقووه  ارتااأتهذا  -2

 المحيطة. في ا بنيةضرر ال يلح  قدو   و تصدعه 
هذا كان البناء واقعا ضامن  مااك الدولاة  و ا مااك العاماة  و متعاديا  و متجااوزا -3

 .عليها
هذا كااان البناااء دون رىصااة  و ميالفااا ل نظمااة وا حكااا  والشااروو وميططااات -4

 .التنظيم
ة يحدد في قرار وق( اعمال امعمار المنصوص عليه في الفقارة ) ( مان  ااه المااد-ب

وراء الواوم اتياذه ساواء بتصاويم اوضااع المدة الواوم تنفيا القرار ىالها وام

 .ما كان عليه عادة الحال الى هالمبنى  و  دمه  و 
هذا لاام يقاام المالااك باتياااذ اموااراءات المطلااوب تنفيااا ا ىااال الماادة المحااددة لااه -ن

من قاانون تنظايم المادن ( 38فللوزارة  ن تقو  بما تراه مناسبا وفقا  حكا  المادة )

والقاارس وا بنيااة للحفااا  علااى السااامة العامااة  و البي ااة  و المظهاار العااا  وتكااون 

%( مان قيماة 25تكلفة  اا اموراء على المرىح له ويضار الى ذلك ما نسابته )

 .تكالي(  اا اموراء نفقات هدارية
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مساتوس المنساوب الطبيعاي لقطعاة يتكون واب  القباو مان وااب   و  كثار يقان تحات -أ -157المادة 

رتاادادات حادود قطعااة احاد منتصا( هلااى ا ر  مان وميان الجهااات ويسامت بإقامتاه 

 ا ر .

في حاال عاد  وواود وااب  تساوية للبنااء يسامت برفان منساوب الساطت اليرسااني -ب

القبو من معدل منسوب الرصاي( وتساتثنى مان ذلاك المنااو  التجارياة حياث  لطاب 

يال الشاارع نفساه المحااذ  للقطعاة علاى ان ال يسامت باساتعمال يقا  وااب  القباو بم

 .هنشاءات ىاصة بالبناء    الرصي(
 

هذا اقتضت وبوغرافية ا ر  هنشاء تسوية واحدة  و  كثار فيترتام تاأمين االرتادادات  -158المادة

 -:اليلفية على النحو التالي

  المساموح بهاا للقطعاة هذا كان عدد ووابا  التساوية ال يزياد علاى ارتفااع الطوابا -أ

 .اليلفية المجاورة فيطب  عليه االرتداد اليلفي المنصوص عليه في  اا النظا 
 هذا زاد عدد وواب  التسوية على عدد الطواب  المسموح بناؤ اا فاي قطعاة  ر   -ب

 علااى عاادد الطواباا  المسااموح بهااا فااي القطاان اليلفيااة المجاااورة فعلااى المالااك 

المنصاوص علياه فاي  ااا النظاا  مضاافا هلياه متار واحاد  ن يوفر االرتداد اليلفي 

 .عن كل واب  تسوية هضافية يزيد ارتفاعه على البناء المجاور لها
التسوية من احتساب النسبة الم وية واب  تستثنى مساحات مواق( السيارات في  -ن

 .للبناء على  ن تراعى السامة امنشاجية للمبنى
 

 ات  و  دران مكشااااوفة فااااي االرتاااادادات المقااااررة تنظيميااااا يساااامت بإنشاااااء مماااار -159المااااادة 

 -:ل بنية شريطة

 ان ال تغطي نص( االرتداد القانوني وتكون من وهة البناء. -أ

 عد  استغال الممرات  و ا دران وما تحتها في غير الغايات المقررة لها. -ب

 

 -:يليرتداد شريطة ما يسمت بإقامة ا بنية الفرعية في اال-160المادة 

 %( مااان مسااااحة قطعاااة ا ر  وعلااااى 5 ن ال تزياااد نسااابة  ااااه ا بنياااة علاااى ) - أ

(  2 100الصناعي )االستعمال لجمين االستعماالت باستثناء ( 2 50 ن ال تتجاوز )

 ضااافة الااى النساابة الم ويااة المسااموح بهااا حساام  حكااا  هفااي    حااال ماان االحااوال 

 داد.وعلى ان ال تغل   كثر من نص( االرتالنظا    اا

 بنيااة الفرعيااة فااي االرتااداد االمااامي باسااتثناء غرفااة الحااارا ال يساامت بإقامااة ا  - ب

 وغرر الكهرباء.

 (  متار من منسوب ا ر  الطبيعية.3من اليارن على ) اان ال يزيد ارتفاعه - ن
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 ال يجااوز بااروز    بناااء او واازء منااه علااى ىاا  البناااء او هقامااة مظااات فااي االرتااداد  -161المااادة 

 -ي الحاالت التالية: اال ف
ا من البناء غير  -أ مستغل لغايات تجميلياة لواوهاات الالبروز المعمار : ويشمل وزء 

 يااة ماان العواماال الجويااة و عمااال الااديكور ضاامن االرتااداد بمسااافة االمباااني وللوق

من ى  البناء على ان ال يعي  الحركة وال يالثر علاى النسا  ( سم 60ال تتجاوز )

 المعمار .
يااة ماان اظلااة الماادىل: السااق( الااا  يغطااي واازءا ماان االرتااداد  غاارا  الحمم -ب

( شاريطة   4) لاىمترين وعرضها ع لىزيد عمقها عيالعوامل الجوية على ان ال 

 ان ال يتم هغاقها. 
مظااات الساايارات ومظااات التحمياال والتنزياال: يساامت بإقامتهااا وحساام الحكاام  -ن

 التنظيمي لمواق( السيارات والشاحنات.
المظااات الواقيااة: لغايااات تغطيااة البااوليرات، الماكينااات، المااواد وغير ااا وبنساابة  -د

 %( ماااان مساااااحة ا ر  وان ال تزيااااد مساااااحتها بااااأ  حااااال ماااان ا حااااوال 5)

 وعلى ان ال تغل  كامل االرتداد.(  2  100) لىع

 

المصاانن ماان المحاال التجااار   و  ياارىح واااب  الساادة كطاااب  ثااانو  يكااون واازءا   -أ -162المااادة

 ومتصا به مباشرة وال يمكن الوصول اليه اال من ىال الطاب  العاجد له.

حكا   اا النظاا  ويقان فاوق  يرىح واب  السطت كجزء من الطاب  المرىح وف  -ب

دران  ىاار واااب  مسااموح بااه ويسااتعمل ليدمااة البناااء كغاارر المصاااعد ومكااررات ل

لطاقة الشمسية وال يتم احتسابه من والتدف ة والتبريد وىزانات المياه واستعماالت ا

 ضمن االرتفاع  و عدد الطواب .
يااا لتوليااد الطاقااة علااى  سااطت ا بنيااة القاجمااة وبموافقااة اللجنااة يساامت بإنشاااء ىا - ن

 شغال. هالمحلية شريطة ان تكون ا بنية مرىصة حسم ا صول وحاصلة على هذن 
ضاامن االرتاااداد  للجنااة المحلياااة الموافقااة علاااى تاارىيح حفااارة تجميعيااة مصااامتة - د

المسموح به لمالك ا ر  وفي الموقان الاا  تاراه اللجناة مناسابا شاريطة  ن يبعاد 

 عن حد القطعة المجاورة مترين حدا  دنى.
 

 ال تفاار  مواقاا( المركبااات ل بنيااة التااي تقااا  علااى قطاان  را  ال يياادمها اال درن - -163المااادة 

 . و ممر يقل عرضه عن ثاثة  متار
مواق( للمركبات مكشوفة  و مسقوفة في قطعة ا ر  التي يقا  عليهاا يجم توفير -ب

 -:البناء ضمن الشروو التالية
كامال البنااء لعادد المواقا( المطلوباة اذا لام ياتم تاوفير ال يجوز ترىيح    بناء -1

 .المسموح به على قطعة ا ر  بغض النظر عن المساحات المطلوب ترىيصها
 لاااى  ناااه موقااا( واحاااد كامااال عناااد حسااااب ياااتم احتسااااب الجااازء مااان الموقااا( ع-2

 .عدد المواق( المطلوبة بمووم  اا النظا 



871 
 

 871 

الطاب  ا رضي الميصح لمواقا( سايارات مان االرتفااع المقارر للبنااء  ىيستثن-3

 .%( من مساحته ىدمات عامة للمبنى25ويسمت باستعمال ما ال يزيد على )
 

 ااا لاسااتعماالت الميتلفااة يكااون الحااد ا دنااى لعاادد مواقاا( الساايارات الواواام توافر-ن

 -اه:حسم ما  و موضت  دن

 

 عدد المواق( المنطقة / المشروع

من المباني امنتاوية والمستودعات  ( 2  350 )موق( واحد لكل الصناعي

للمباني امدارية والمكاتم وموق( تحميل  ( 2  50)وموق( لكل 

 .من مباني المستودعات (  2  1000 )وتنزيل لكل

 .من المساحة االومالية لسكن العمال( 2  600 )موق( واحد لكل سكن العمال

 لىل راضي التي تزيد مساحتها ع (  2  1800)موق( لكل  مواق( الشاحنات

 .ىمسة دونمات وللمساحة الزاجدة فق 

 

مجلس التنظيم ا على تحديد الحد االدنى لعادد المواقا(  للجنة التي تمارا صاحيات -د

 عمال لم يرد ذكره ضمن االستعماالت المبينة  عاه.المطلوبة    است
هذا لام تتاوفر المواقا( المشاار اليهاا فاي  ااا النظاا  داىال حادود البنااء او فاي موقعاه -ـ 

 فيجاااوز للمالاااك تيصااايح مواقااا( سااايارات لاااه فاااي قطعاااة  ر  او عقاااار مجااااور 

 قانونيا .او مقابل للمبنى دون غيره تيصيصا  
 مين  و هنشااااء مواقااا( عاماااة للمركباااات وبماااا يتماشاااى علاااى المطاااور الرجيساااي تاااأ-و

 .من الميط  الشمولي للمنطقة
ال يجااوز اسااتعمال مواقاا( الساايارات لغياار الغايااة الميصصااة  ولهااا  و تغيياار صاافة -ز

 .االستعمال
 

يجااوز هقامااة محطااة للمحروقااات فااي المناااو  ذات االسااتعمال التجااار  والصااناعي -164المااادة 

 -:وفقا للشروو التاليةومتعددة االستعمال 

 .(2  30ان ال تقل مساحة القطعة عن  ل( متر مربن وبواوهة ال تقل عن ) -أ
 (.2  16ان ال تقل سعة الطري  لواوهة المحطة المتاىمة لها عن )-ب
 وارتااادادات ىلفياااة ووانبياااة ال تقااال ( ²  10تاااوفير ارتاااداد اماااامي ال يقااال عااان )-ن

نظيمياااة مصااادقة يجااام التقياااد باالرتااادادات وهذا كاااان للقطعاااة  حكاااا  ت (2  5عااان )

 .المنصوص عليها في  اه ا حكا 
 -:السماح بإقامة وابقين في موقن المحطة شريطة ما يلي-د

 .(2  10ان ال يزيد ارتفاع البناء على )-1
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 %( مااااان مسااااااحة القطعاااااة بماااااا 50ان ال تتجااااااوز النسااااابة الم وياااااة للبنااااااء )-2

 .في ذلك المظات وا بنية الفرعية
 كاناات  هذا%( ماان مساااحة  ر  المحطااة 10للجنااة المحليااة تاارىيح مااا نساابته )-ـ اا

 -: اه المساحة ال تقل عن  لفي متر مربن لاستعماالت التالية
 .غسيل سيارات -1
 .غيار زيت -2
 .كهرباء سيارات -3
 .بين لواز  زينة السيارات -4
 .وارات وبناشر السياراته -5
 .صرار للي -6
 .بقالة -7

 

  المحطة لغاياات شاحن السايارات الكهرباجياة يجوز تيصيح وزء من مساحة  ر-و

 .بالطاقة
تااوفير دورة مياااه للروااال و ىاارس للنساااء ىدمااة عامااة تكااون مسااتقلة عاان دورات -ز

 .المياه الميصصة للعاملين في المحطة
 .التقيد بالتشريعات الياصة بمحطات المحروقات الصادرة عن الجهات ذات العاقة-ح
 

مجلاس التنظايم ، للجناة التاي تماارا صااحيات ورد فاي  ااا النظاا علاى الارغم مماا  -165المادة 

على ترىيح المشاارين االساتثمارية االساتراتيجية التاي تساهم فاي تحقيا  التنمياة ا 

 المساااتدامة للمنطقاااة التنموياااة التاااي سااايقا  بهاااا المشاااروع بمووااام  حكاااا  يقرر اااا 

 لهاا المشروع وف  وبيعته ومتطلباته.

 

 

مل الشاوارع الملغااة الاواردة علاى الميطا  الشامولي المعتمادة معاملاة الفضاات ال تعا-166المادة 

 باستثناء الملكيات الياصة غير المملوكة للمطور الرجيسي للمنطقة.

 
 

 واالنظمااة والتعليمااات الصااادرة بمقتضاااه يطباا  قااانون تنظاايم الماادن والقاارس وا بنيااة -167المااادة

 ظا .في كل ما لم يرد نح بشأنه في  اا الن
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 المنطقةراضي في سترداد ا احكا  المتعلقة با 

 عنااد هنهاااء اتفاقيااة التطااوير المبرمااة بااين الااوزارة والمطااور الرجيسااي بالتراضااي -أ-168المااادة 

او بالتقاضي او انتهاجها    سابم مان ا ساباب او واراء هىاال المطاور الرجيساي 

، ترفان الاوزارة الاى مجلاس الاوزراء بأحكا  القانون و اا النظاا  واتفاقياة التطاوير

ولبا  مصادار قارار باساترداد  راضاي الاوزارة مان المطاور الرجيساي مرفقاا  بالطلام 

 المطلاااوب اساااترداد ا واتفاقياااة التطاااوير  وميطااا  ل راضااايقاجماااة بأرقاااا  القطااان 

 التي سيتم هبرامها من المطور الرجيسي الجديد للمنطقة.

لمساااحة الميتصااة وبطلاام ىطااي ماان الااوزارة تقااو  مديريااة تسااجيل ا راضااي وا -ب

بوضن هشارة قيد عد  تصارر علاى ا راضاي المشامولة بطلام االساترداد وهرفااق 

 عتبااارا ماان ايقااار    تعاماال بشااأنها الميططااات المبينااة لموقاان تلااك ا راضااي م

مديرية تسجيل ا راضي بالك هلاى حاين اساتكمال هواراءات االساترداد تاريخ هعا  

 ت التسجيل وفقا  حكا   اا النظا .وهصدار سندا
 

ياتم اساترداد  راضاي الاوزارة مان المطاور الرجيساي بقارار مان مجلاس الاوزراء  -1-أ -169المادة 

بناء على تنسيم الوزارة وفقا  حكا   اا النظا  دون امىال بالحقوق المكتسبة 

 للغيااااار التاااااي ترتبااااات    وااااازء مااااان  ااااااه ا راضاااااي والتاااااي تااااام بيعهاااااا 

 ر ااااا  و التعاقااااد بيصوصااااها ماااان الملسسااااات المسااااجلة فااااي المنطقااااة او تأوي

 ىال مدة سريان اتفاقية التطوير المبرمة بين الوزارة والمطور الرجيسي.

 ( 1ينشر قارار مجلاس الاوزراء باساترداد ا راضاي الصاادر وفقاا  حكاا  البناد ) -2

 مااان  ااااه الفقااارة فاااي الجريااادة الرسااامية وفاااي صاااحيفتين ياااوميتين محليتاااين 

 ن الصح( ا وسن انتشارا .م

تقااو  الااوزارة عنااد المباشاارة باااوراءات اسااترداد ا راضااي ماان المطااور الرجيسااي -ب

باتياذ ومين اموراءات الازمة مبارا  اتفاقياة تطاوير مان وهاة مل لاة فنياا ومالياا 

 لتكااون مطااورا  رجيساايا  للمنطقااة التااي ساايتم اسااترداد  راضاايها  و    واازء منهااا 

 لوزارة في هلغاء الصفة التنموية  و الحرة عن  اه المنطقة.هال هذا رغبت ا

 

تقو  الوزارة بعد صدور قرار مجلس الوزراء باساترداد  راضاي الاوزارة مان المطاور  -170المادة 

 -يلي: ما بالرجيسي 

 تقاااديم صاااورة عااان قااارار االساااترداد وميطااا  ل راضاااي التاااي صااادر قااارار بشاااأنها  - أ

يتصة ملغاء قيود التسجيل السابقة وهصدار ساندات الى مديرية تسجيل ا راضي الم

 سم المطور الرجيسي الجديد او الوزارة.اتسجيل ب

تبليغ المطور الرجيسي ىطيا مىاء ا راضي التاي صادر القارار بشاأنها وتساليمها  - ب

 يوما من تاريخ تبليغه.( 30)للوزارة ىال 
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( مان القاانون والتعويضاات المساتحقة 19ماادة ) حكا  الفقرة )د( مان المرعاة من  -أ -171المادة 

للااوزارة، يااتم اسااترداد ا راضااي بالباادل الااا  تاام شااراؤ ا بااه ماان قباال المطااور 

الرجيسااي ميصااوما منااه قيمااة الغرامااات المترتبااة علااى امىااال باتفاقيااة التطااوير 

 المبرمة لهاه الغاية.
 لااى  راضااي الااوزارة يااتم تقاادير العقااارات المقامااة ماان قباال المطااور الرجيسااي ع -1-ب

 التي تم استرداد ا بثمن يعادل القيمة السوقية لها بتاريخ نشر قرار االسترداد.
( من  اه الفقرة، تعني كلمة )العقارات(: امنشااءات 1لغايات تنفيا  حكا  البند ) -2

وا بنية المشيدة وامنشاءات على الهيكل و ي كال بنااء غيار منجاز  قايم ساقفه 

 دة ودعامات.على ودران و عم
 يلتز  من صدر بحقه قرار االسترداد بإعادة ا ر  هلى الحالة التي كانت عليهاا  -3

عند تسليمها بما في ذلك رد     حفريات قا  بها على ا ر   و هزالة    ومام 

 ذلك ووفقا للمصلحة العامة. غيرفيها ما لم تر الوزارة 
النظااا     هنشاااءات  و  بنيااة  ال يشاامل تقاادير التعااويض المنصااوص عليااه فااي  اااا -ن

 نتهاجها.ااضيفت بعد تاريخ هنهاء اتفاقية التطوير  و 
 

 ( مان  ااا النظاا  171ياتم تقادير قيماة التعويضاات المساتحقة وفقاا  حكاا  الماادة ) -أ-172الماادة 

يوما  من تاريخ تسالم الاوزارة  (30)من ىال لجنة تقدير التعويض التي تشكل ىال 

م استرداد ا وتضم في عضويتها ثاثاة ىباراء، تعاين كال مان الاوزارة ل ر  التي ت

ويتفاا  اليبيااران المعينااان علااى اىتيااار ىبياار ثالااث عنهااا والمطااور الرجيسااي ممااثا 

وعلاااى  ن يكاااون وميااان  عضااااء اللجناااة مااان ذو  اليبااارة  للجناااة،ليكاااون رجيساااا 

   واالىتصاص.

 ( يوماا التالياة 15ر الثالاث ىاال )هذا لم يتفا  اليبياران المعيناان علاى اىتياار اليبيا-ب

 لتاااااااااريخ تعيينهمااااااااا،  و هذا لاااااااام يعااااااااين المطااااااااور الرجيسااااااااي ىبياااااااارا يمثلااااااااه 

تااتم تسااميته ماان قباال ىااال الماادة المنصااوص عليهااا فااي الفقاارة ) ( ماان  اااه المااادة 

 رجيس محكمة بداية عمان .

  ا داء مهمتااه او لاام يباشاار اذا تعااار علااى    ماان اعضاااء لجنااة تقاادير التعااويض  -ن

 داجهاا بسابم عجازه  و وفاتاه او    سابم لىار فياتم اىتياار باديل لاه  او انقطن عان 

  اه المادة.وفقا  حكا  

 

تتولى لجنة تقدير التعويض اوراء الكش( الحسي لوص( امنشاءات وا بنية المقامة  -173المادة 

 علاااى  راضااااي الااااوزارة التااااي تاااام اساااترداد ا بدقااااة وتفصاااايل وتاااادقي     وثاااااج  

 و مستندات مالية ىاصة بالمطور الرجيسي. 
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يتم اعداد تقرير التعويض معززا بالوثاج  والبيانات التي تم اعتماد اا مصادار التقريار  -174المادة

 -يلي: على ان تشمل بصورة ىاصة ما 

التقرياار المفصاال الااا  يبااين  سااس التقاادير ومبرراتااه ووريقتااه وكيفيااة تكااوين ر   -أ

 ت امحصاجية المتعلقة به وىاصة الحسابات.اليبرة والمعلوما

البيانات المليدة للتقرير وصور ومعلومات عن ا ر  التي تم اساترداد ا والادفاتر -ب

 المالية الياصة بالمطور الرجيسي.

البيانات الجمركياة وفاواتير الشاراء للبضااجن والماواد المساتيدمة فاي هقاماة االبنياة -ن

 .والمنشآت

 

 ى لجنااة تقاادير التعااويض هنجاااز مهمااة تقاادير التعااويض فااي موعااد ال يتجاااوز علاا-أ -175المااادة 

( يو  عمال مان تااريخ البادء فاي اواراءات  ااا التقادير، وهذا لام تقام بإنجاازه 90)

 ىال  اه المدة  سباب مبررة فيجوز تمديد ا لمدة مماثلة بقرار من الوزير.
 عضاااجها ويكااون قرار ااا تصاادر لجنااة تقاادير التعااويض قرار ااا بأغلبيااة  صااوات  -ب

 نهاجيا بعد تصديقه من مجلس الوزراء.
 يجاااوز الطعااان بقااارار لجناااة تقااادير التعاااويض المنصاااوص علياااه فاااي الفقااارة )ب(  -ن

( يوما  من تاريخ تبليغ القرار 30ىال ) من  اه المادة لدس محكمة است نار عمان

 ويكون قرار ا قطعيا .
 

تم تعيينهم وفقا  حكا   ااا النظاا  بمقتضاى  ساس تصادر ا  تحدد اتعاب اليبراء الاين-176المادة 

 الاااوزارة لهااااه الغاياااة ويتحمااال كااال مااان الاااوزارة والمطاااور الرجيساااي  تعااااب اليبيااار 

 الا  يمثله في لجنة تقدير التعويض ويتحمل الطرفان اتعاب اليبير الثالث مناصفة.

 من تاريخ تصدي  قارار التقادير (  شهر 6يصرر التعويض للمطور الرجيسي ىال ) -أ-177المادة 

 من مجلس الوزراء.

 ال يدفن التعويض المنصوص عليه في الفقرة ) ( مان  ااه الماادة للمطاور الرجيساي  -ب

هذا لم يقم بتسديد االلتزامات المالية المترتبة علياه بماا فاي ذلاك الضاراجم والرساو  

لاى  ن يقاد  شاهادة والنفقات والعواجاد المساتحقة للبلاديات  و    وهاة حكومياة، ع

تثباات بااراءة ذمتااه بتسااديده لهااا، وبيااار ذلااك تحساام  اااه االلتزامااات ماان اصاال 

 بعد التثبت من قيمتها ىطيا  من الجهة ذات العاقة.التعويض 
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 تم هنهاء االتفاقية المبرمة بين المطور الرجيسي والملسساة المساجلة بالتراضاي  هذا -أ-178المادة 

ؤ ا    سبم من ا سباب او واراء هىاال الملسساة المساجلة او بالتقاضي او انتها

 بأحكا  القانون و اا النظا ، يسترد المطور الرجيساي ا راضاي التاي انتقلات ملكيتهاا 

 الى الملسسة المسجلة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيم الوزارة.

 قاااا  باااه قاجماااة يقاااد  المطاااور الرجيساااي ولباااا الاااى الاااوزارة باساااترداد ا راضاااي مرف-ب

 بأرقا  القطن وميط  ل راضي المطلوب استرداد ا.
 

 

تطب  ا حكا  المنصوص عليها في  اا النظا  والمتعلقة بأحكاا  واواراءات اساترداد -أ-179المادة 

ا راضي وتقدير التعويض وكيفية صرفه و سس تحديد  تعاب اليبراء على اساترداد 

 ملكيتها للملسسة المسجلة. المطور الرجيسي ل راضي التي انتقلت

تشكل لجنة تقدير التعويض في  ااه الحالاة برجاساة ىبيار تعيناه الاوزارة وعضاوية  -ب

ىبير يعينه المطاور الرجيساي وىبيار تعيناه الملسساة المساجلة علاى  ن يتحمال كال 

 ماان المطاااور الرجيساااي والملسساااة المساااجلة  تعاااب اليبيااار الاااا  يعيناااه ويتحمااال 

والملسسااة المسااجلة  تعاااب اليبياار الااا  تعينااه الااوزارة  كاال ماان المطااور الرجيسااي

 مناصفة .

 

تتولى الوزارة التنسي  من داجرة ا راضي والمساحة و   وهاة ذات عاقاة لوضان  -أ -180المادة 

 الترتيبات الازمة لتنفيا قرارات االسترداد وفقا  حكا   اا النظا .

على االراضي التاي ياتم اساترداد ا ال تستوفي داجرة االراضي والمساحة    رسم  -ب

 وفقا  حكا   اا النظا .

 تظلم المستثمرين

 للمسااتثمر مراوعااة الااوزارة لتقااديم ولاام الااتظلم ماان    قاارار  و هوااراء تاام اتياااذه  -أ -181المااادة 

 و امتنعاات الجهااة الرساامية عاان اتياااذه ياالثر علااى حقااوق وضاامانات المسااتثمر 

قة او االتفاقيات الدولية المتعلقة باالستثمار التاي المحددة في التشريعات ذات العا

 تكون المملكة ورفا فيها او العقود المبرمة فيما بين المستثمر والجهة الرسمية.
للمستثمر تقديم ولم التظلم ىال المدد المنصاوص عليهاا فاي االتفاقياات الدولياة  -ب

قااود المبرمااة فيمااا بااين المتعلقااة باالسااتثمار التااي تكااون المملكااة ورفااا فيهااا او الع

 المستثمر والجهة الرسمية.
  تقااد  بااالطعن  مااا  المحكمااة الميتصااة هذاال يجااوز للمسااتثمر تقااديم ولاام الااتظلم  -ن

  و بد  باموراءات وفقا للوساجل البديلة لحل النزاعات.
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ال يعد تقديم المستثمر لطلم التظلم وفقاا  حكاا   ااا النظاا  بمثاباة وعان مناه  ماا   -د

محاكم الميتصة  و لجوء للوساجل البديلاة لحال النزاعاات، وال يالثر علاى حقاوق ال

 المسااااتثمر المنصااااوص عليهااااا فااااي االتفاقيااااات الدوليااااة المتعلقااااة باالسااااتثمار 

 التي تكون المملكة ورفا فيها.

 

يشااكل الااوزير لجنااة  و  كثاار تساامى )لجنااة التظلمااات( برجاسااة االمااين العااا  ويحاادد  -أ-182المااادة 

 عضاااء ا ومقااررا يتااولى تنظاايم واادول  عمالهااا، وتاادوين ناجبااه وبقاارار تشااكيلها 

 محاضاااار ولساااااتها، وحفاااال قيود ااااا وسااااجاتها ومعاماتهااااا والطلبااااات المقدمااااة 

 اليها، ومتابعة تنفيا قراراتها.

 من ذو  اليبرة واالىتصاص.يشترو  ن يكون اعضاء اللجنة من مو في الوزارة  -ب

ة من رجيساها اسابوعيا او كلماا دعات الحاواة ويكاون اوتماعهاا تجتمن اللجنة بدعو -ن

قانونيا بحضاور اغلبياة اعضااجها علاى ان يكاون رجيساها او ناجباه مان بيانهم وتتياا 

 .قراراتها باغلبية اصوات اعضاجها

لارجيس اللجناة دعاوة    شايح مان ذو  اليبارة واالىتصااص لحضاور اوتماعااات -د

 على قراراتها. اللجنة دون  ن يكون له ح  التصويت
 

 

 -يلي: تيتح اللجنة بما  -أ -183المادة 
النظاار فااي ولبااات الااتظلم للتحقاا  ماان سااامة اموااراءات المتياااة  و القاارارات  -1

الصااادرة عاان الجهااة الرساامية  و للتحقاا  ماان تطبيقهااا الصااحيت للتشااريعات 

ر التااي النا مااة لعملهااا وعااد  ميالفتهااا لاتفاقيااات الدوليااة المتعلقااة باالسااتثما

 تكون المملكة ورفا فيها والعقود المبرمة بين  اه الجهات والمستثمرين.
 لمعالجتها.دراسة المعوقات التي تواوه النشاو االقتصاد  وبال السبل الكفيلة  - 2

 

  -الصاحيات التالية:تتولى اللجنة في سبيل القيا  بمهامها  -ب
 

 تصني( ولبات التظلم. -1
 والقيود والمراسات المتعلقة بطلم التظلم. والملفات ج  االواع على الوثا -2
االستيضاااح ماان الجهااة الرساامية  و ماان المسااتثمر عاان     ماار يتعلاا  بطلاام  -3

 التظلم.
 عقاااد االوتماعاااات بحضاااور ممثلاااي الجهاااة الرسااامية والمساااتثمر لاوااااع  -4

 على ووهات النظر.
تااي يكشاا( عنهااا ولاام تحديااد المعوقااات التااي تواوااه النشاااو االقتصاااد  وال -5

 وزير لمياوبة الجهات الرسمية لمعالجتها.للالتظلم والتوصية بها 
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اتياذ اموراءات الكفيلة والتنسي  مان الجهاات الرسامية ذات العاقاة لتساوية  -6

 اليار محل التظلم.
التوصية للجهة الرسمية معادة النظر في امواراء  و القارار المتياا موضاوع  -7

تقديم التوصية لها التيااذ قارار كاان يجام عليهاا اتيااذه وفقاا  ولم التظلم،  و

للتشريعات ذات العاقة  و االتفاقيات الدولياة المتعلقاة باالساتثمار التاي تكاون 

 المملكااة ورفااا فيهااا او العقااود المبرمااة فيمااا بااين المسااتثمر والجهااة الرساامية 

 .هذا تبين للجنة صحة ولم التظلم واقتنعت الجهة الرسمية بالك
رفاان التقرياار الاااز  حااول الااتظلم للااوزير للقيااا  بااأ  هوااراء  و التياااذ القاارار  -8

 المناسم لتسوية اليار.

رفن تقرير شهر  الى الاوزير يتضامن مليصاا  عان  عماال اللجناة والتظلماات  -9

 والقرارات الصادرة ىاال تلاك المادة، وعلاى الاوزير رفان تلاك التقاارير بشاكل 

 .ربن سنو  هلى المجلس
    مها   ىرس يكلفها بها الوزير. -10

 ينشااااأ فااااي الااااوزارة سااااجل ىاااااص لطلبااااات الااااتظلم علااااى ان يعطااااى كاااال ولاااام  -ن

 رقما متسلسا وفقا لتاريخ تقديمه، ويعطى مقد  الطلم هشعارا بالك.
 تنشااار الاااوزارة علاااى موقعهاااا املكتروناااي مليصاااا عااان التقاااارير ربااان السااانوية  -د

 ها.التي ترفعها اللجان عن اعمال
 

 

 علاااى اللجناااة وىاااال ياااومي عمااال النظااار بصااافة االساااتعجال فاااي ولااام الاااتظلم  -أ -184الماااادة 

 -التالية: في    من الحاالت 

 كاناات وبيعااة اموااراء  و القاارار المتيااا بحاا  المسااتثمر ياالثر بشااكل كبياار  هذا-1

 على سير عمل النشاو االقتصاد   و هنتاويته  و يلد  الى وق(  عماله.

صاات تشااريعات الجهااة الرساامية علااى ماادد محااددة ييشااى فواتهااا لتقااديم ن هذا- 2

 المستثمر وعنه  ما  المحكمة الميتصة.

 علاااى الجهاااة الرسااامية الااارد علاااى ولااام الاااتظلم المقاااد  وفقاااا  حكاااا  الفقااارة ) (  -ب

 (  يااا  عمااال ماان تااااريخ اساااتامها 3ماان  ااااه المااادة ىاااال ماادة ال تزياااد علاااى )

  اا الطلم.
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من  ااا النظاا   (184)في غير الحاالت المنصوص عليها في الفقرة ) ( من المادة  -أ -185المادة 

(  ياا  عمال مان تااريخ تقاديم ولام الاتظلم 10على اللجنة ىاال مادة ال تزياد علاى )

 -التالية: هصدار    من القرارات 

هعااان امتناعهااا عاان النظاار بموضااوع ولاام الااتظلم بساابم تجاااوز مقااد  الطلاام  -1

 القانونيااة المنصااوص عليهااا فااي تشااريعات الجهااة الرساامية ذات العاقااة الماادة 

كانت تشاريعات الجهاة الرسامية تتايت الفرصاة للمساتثمر لتقاديم االعتارا   هذا

  و بسااااابم نظر اااااا اماااااا  وهاااااة قضااااااجية او تحكيمياااااة  تلاااااك الجهاااااة اماااااا 

  و تحقيقية ميتصة.

دة بتشاريعات الجهاة توويه المستثمر لتقاديم اعتراضاه وفا  امواراءات المحاد -2 

كانات تشاريعات الجهاة  هذاالرسمية وضرورة اساتنفاذ وارق االعتارا  لاديها، 

 الرسمية تتيت الفرصة للمستثمر لتقديم االعترا   مامها.

 الغاية.قبول ولم التظلم ومباشرة هوراءات نظره وفقا للتعليمات الصادرة لهاه  -3

 

ي الفقرة ) ( من  اه المادة يتاولى مقارر بعد اتياذ    من القرارات المشار اليها ف -ب

 -يلي:بما  اللجنة القيا 
 عر  ولم التظلم ومرفقاته على الوزير. -1
 هحالة توصية اللجنة  و قرار ا الى الجهة الرسمية موراء الاز . -2
تبليغ القرار والتوصية الصادرة بالوسيلة التي يحدد ا مقد  الطلم ىال يومي  -3

 وره.عمل من تاريخ صد
 متابعة تنفيا قرارات وتوصيات اللجنة من الجهة الرسمية.- 4

 يرفااان الاااوزير الاااى رجااايس الاااوزراء ولباااات الاااتظلم التاااي يااارس ضااارورة عرضاااها  -ن

 على مجلس الوزراء التياذ القرار الاز  بشأنها.

 

لمعلوماات ال يجوز االحتجان بإوراءات النظر في ولبات التظلم  و    من الوثاج  وا-أ -186المادة 

 المقدمة  و التي يتم امفصاح عنها ىاال االوتماعاات التاي ياتم عقاد ا وفقاا  حكاا  

  اا النظا  بما تم فيها من تنازالت من المستثمر  و الجهة الرسمية  ما     محكماة 

 او  ي ة تحكيم او    وهة كانت.
 

جنااة يحظاار علااى  عضاااء اللجنااة و   شاايح تماات دعوتااه لحضااور اوتماعااات الل -ب

هفشااااء    معلوماااات متعلقاااة باااالتظلم    شااايح دون موافقاااة الجهاااة الرسااامية 

 على ذلك ىطيا.والمستثمر 
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 ل نشطة االقتصادية السجل العا 
 

ينشأ في داجرة مراقبة الشركات سجل عا  هلكتروني يسامى )الساجل العاا  ل نشاطة  -أ -187المادة 

تااادون فياااه البياناااات المتعلقاااة االقتصاااادية المساااجلة والمرىصاااة فاااي المملكاااة(، 

 يطر  عليها من تعديات او تصرفات قانونية. االقتصادية ومابا نشطة 
ييصااح لكاال نشاااو اقتصاااد  ىاضاان للتسااجيل رقاام وونااي ويسااتيد  ل غاارا  -ب

 والغايات الرسمية كافة.

تتولى داجارة مراقباة الشاركات هدارة الساجل العاا  ومتابعاة تحاديث بياناتاه وحفال  - ن

 والبيانات المتعلقة با نشطة االقتصادية. الوثاج 
 

 -يهدر السجل العا  هلى ما يلي: -188المادة 
 تلبية التووهات الحكومية نحو التحول الرقمي الشامل. - أ

تحسين الوقت المستغرق للحصول علاى بياناات دقيقاة ولنياة ل نشاطة االقتصاادية  - ب

 المسجلة والمرىصة.

الرسامية وتاوفير هحصااءات وتقاارير دقيقاة تسهيل الوصول هلى البياناات للجهاات  - ن

 التياذ القرارات المدروسة.
 تعزيز التنافسية االقتصادية للمملكة، وواب المزيد من االستثمارات. - د
 تقديم المعلومات والتقارير عن ا نشطة االقتصادية وتطور ا. - ـ

 ساام التجااار  اال يمكاان ماان ىااال السااجل االسااتعا  عاان رىااح المهاان ماان ىااال -أ -189المااادة 

  و رقم المنشأة الاووني ،  و ا نشاطة االقتصاادية و اسم التاور )الفرد  و الشريك( 

 -احصاجيات حول: تتضمنالتي او التقارير  اوالغايات التجارية 
 ا نشطة االقتصادية ا كثر ترىيصا . -1

 .هومالي عدد الرىح حسم النشاو االقتصاد  -2

 .هومالي عدد الرىح حسم قطاع النشاو االقتصاد  -3

 .هومالي عدد الرىح حسم الشكل القانوني للمنشأة -4

وادارة  لازماااة لعمااالالاااوزير الصاااناعة والتجاااارة والتماااوين ان يصااادر التعليماااات -ب

 دامة السجل العا .هو
 ح  الوصول واالواع على السجل العا  املكتروني.و   وهة رسمية للوزارة   - ن
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 تقااو  داجاارة مراقبااة الشااركات بالتنسااي  ماان الجهااات الرساامية التااي تتااولى تسااجيل  -أ -190المااادة 

يابي للبيانااات او تاارىيح ا نشااطة االقتصااادية فااي المملكااة لتحقياا  التبااادل االنساا

 .للوصول للتكامل بين االنظمة المعنية والمعلومات

 مراقبة الشركات هبارا  مااكرات التفاا م مان الجهاات الرسامية ذات العاقاةلداجرة  -ب

 فيما بينهم.هنشاء السجل العا  وتنفيا التنسي  المطلوب تحقي  ا دار لغايات 

 

  حكا  عامة

 الجهااات الرسااميةاملكترونيااة فااي هوااراء معاماتهااا ماان  للااوزارة اعتماااد الوساااجل -191المااادة 

والمطاااورين الرجيسااايين والملسساااات المساااجلة، بماااا فاااي ذلاااك الوصاااول هلاااى قاعااادة 

 معلوماتية مشتركة.
 

كل حالة تنشأ عن تطبي   حكا   اا النظا  لم يرد نح عليها فيه، تعر  علاى مجلاس  -192المادة

 ا القرار المناسم بشأنها .الوزراء بناء على تنسيم الوزير ليتي

 -يلي: التعليمات الازمة لتنفيا  حكا   اا النظا  بما في ذلك ما  يصدر الوزير -193المادة 
 

 تسجيل المطور الرجيسي كملسسة مسجلة. - أ
 توفي   وضاع الملسسات العاملة في المناو  التنموية والمناو  الحرة. - ب
 ابااال اليااادمات التاااي تقااادمهاتحدياااد مقااادار البااادل الاااا  تساااتوفيه الاااوزارة مق - ن

  -بما في ذلك:
للملسساات المساجلة بماا فاي ذلاك تجدياد شاهادة التساجيل  اليدمات المقدمة -1

   ومنت الرىصة وتجديد ا.
 بدل ىدمات تسجيل صنادي  االستثمار. -2

 اوراءات تسجيل الملسسات وهلغاء تسجيلها وتعديله.  -د
 ت لممارستها لكل منطقة.ا نشطة االقتصادية التي يسمت بتسجيل الملسسا - ـ
 شروو تسجيل الشركات ا ونبية في المنطقة الحرة وهوراءاته.  -و

 .هاهنشاء المراكز اللووستية وترىيص  -ز
 واوبات المسجل واموراءات المتبعة من قبله لتنفيا احكا   اا النظا . -ح

 .عن حصصهم واوراءاتهافي صنادي  االستثمار تنازل الشركاء  -و
 .لشريك المديرشروو ترىيح ا -ي
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 تلغى االنظمة التالية على ان يستمر العمال بالتعليماات والقارارات الصاادرة بمقتضاا ا  -194المادة 

 -حكا   اا النظا  :الى ان تعدل او تلغى او يستبدل غير ا بها وفقا  

 نظااااا  التنظاااايم وتاااارىيح امعمااااار فااااي المناااااو  التنمويااااة والمناااااو  الحاااارة  - أ

 .2019( لسنة 15رقم )

 .2019( لسنة 163نظا  تظلم المستثمرين رقم ) - ب

 .   2016( لسنة 31نظا  انشاء المناو  التنموية والمناو  الحرة رقم ) - ن

 .2016( لسنة 77نظا  تنظيم استثمارات غير ا ردنيين رقم)  - د

 ( 92نظاااا  اساااترداد االراضاااي فاااي المنااااو  التنموياااة والمنااااو  الحااارة رقااام ) - اااـ

 .2016لسنة 

 .2016( لسنة 12راءات الجمركية في المناو  التنموية رقم )نظا  االو -و

 .2016( لسنة 44نظا  تيفيض ضريبة الدىل في المناو  ا قل نموا رقم ) -ز

 .  2015( لسنة  32نظا  النافاة االستثمارية رقم ) - ح

 .2015(  لسنة 33نظا  الحوافز االستثمارية رقم ) -و

 (  120)  مويااة والمناااو  الحاارة رقااامنظااا  ضااريبة المبيعااات فااي المنااااو  التن - 

 .  2015لسنة 

نظاااا  تنظااايم البي اااة االساااتثمارية وتساااجيل الملسساااات فاااي المنااااو  التنموياااة  -ك

 .2015( لسنة 129)رقم والمناو  الحرة 

 ( 18نظااااا  العماااال والعمااااال فااااي المناااااو  التنمويااااة والمناااااو  الحاااارة رقاااام ) -ل

 .  2014لسنة 
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 .2012( لسنة 62الجمركية في المناو  الحرة رقم )نظا  تنظيم اموراءات  -  

 

26/1/2023 

 

 

 نائب رئيس الوزراء ووزير
  اخلارجية وشؤون املغرتبني 

  أمين حسني عبداهلل الصفدي
 

 نائب رئيس  الوزراء 
 ووزير اإلدارة احمللية 

  توفيق حممود حسني كريشان
 رئيس الوزراء
 ووزير الدفاع

 الدكتور بشر هاني حممد اخلصاونة
 

 ر وزي
  الشؤون السياسية والربملانية

 املهندس وجيه طيب عبداهلل عزايزه

 وزير 
 املياه والري 

 حممد مجيل موسى النجار

 نائب رئيس الوزراء للشؤون
 ووزير دولة لتحديث القطاع العام  االقتصادية  

 ناصر سلطان محزة الشريدة
   

 وزير      
 العدل 

 الدكتور امحد نوري حممد الزيادات 
 

 وزير 
 دولة لشؤون رئاسة الوزراء

 الدكتور ابراهيم مشهور حديثة اجلازي
  

 وزير 
 األشغال العامة واإلسكان ووزير النقل

 املهندس "أمحد ماهر" محدي توفيق ابو السمن

 ووزير التعليم  وزير الرتبية والتعليم
 ووزير الثقافة بالوكالة  العالي والبحث العلمي

 ح حمافظةالدكتور عزمي حممود مفل
 

 وزير   
 الطاقة والثروة املعدنية 

 الدكتور صاحل علي حامد اخلرابشة

 وزير
 الزراعة  

   املهندس خالد موسى شحادة احلنيفات

 وزير   
 األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية

 الدكتور حممد امحد مسلم اخلاليلة

 وزير 
 املالية

 الدكتور حممد حممود حسني العسعس
 

 وزير 
 ياحة واآلثار الس

 مكرم مصطفى عبدالكريم القيسي

 وزير
 الداخلية  

 مازن عبداهلل هالل الفراية

 وزير 
 االقتصاد الرقمي والريادة 

 امحد قاسم ذيب اهلناندة

 وزير الشباب 
 ووزير التنمية االجتماعية بالوكالة

 "حممد سالمة" فارس سليمان النابلسي
    

 وزير 
 االتصال احلكومي

 ف عوض الشبولفيصل يوس

 وزير 
 ووزير العمل الصناعة والتجارة والتموين

 يوسف حممود علي الشمالي

 وزير
 الصحة

  الدكتور فراس إبراهيم ارشيد اهلواري
   

 وزير 
 االستثمار

 خلود حممد هاشم السقاف
 

 وزير 
  البيئة

 هالدكتور معاوية خالد حممد الردايد

 وزير 
 التخطيط والتعاون الدولي

 د رشاد طوقانزينة زي

 وزير 
 دولة للشؤون القانونية 

 نانسي امحد ابراهيم منروقة الدكتورة 
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 (1ودول رقم )

 ا نشطة االقتصادية المشمولة باليدمة االستثمارية الشاملة

 .قطاع الصناعة.1

 المنشآت الفندقية والسياحية..2

 والترويت.مدن التسلية .3

 .المطاعم السياحية.4

 الحيوانية.والثروة  قطاع الزراعة.5

 .المراكز الطبية المتيصصةوالمستشفيات .6

 مراكز االتصال..7

 مراكز البحث العلمي والميتبرات العلمية..8

 المعلومات.تكنولوويا  ىدمات.9

 .قطاع الريادة واالبتكار.10

 مراكز الملتمرات والمعار ..11

 ا فا .صناعة امنتان الفني وامعامي و.12
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 (2ودول رقم )

 الرقم الخدمة االستثمارية الشاملة خدمات

  -1 اصدار تراخيص قطاعية/صحية

  -2 اصدار تراخيص قطاعية/ زراعي   

  -3 اصدار تراخيص قطاعية /سياحي  

  -4 اصدار تراخيص قطاعية/هيئة االعالم

  -5 تسجيل مؤسسة فردية 

  -6 اصدار تراخيص/بيئية باستثناء المتوسطة والعالية الخطورة 

يبة ا   -7 لدخل و المبيعاتبراءة ذمة /ضر

كة ألول مرة   -8 تسجيل شر

  -9 تسجيل االسماء التجارية 

  -10 اصدار موافقة موقع للمنشآت الغذائية 

  -11 اصدار شهادات صحية لغايات التصدير للمصانع الغذائية 

  -12 اصدار كتاب صالحية شهادة التصنيع الجيد لمصانع المستلزمات الطبية ومواد التجميل

واعضنناء مجلنند اادارة وشنناوظي الوالننائة االداريننة والدنيننة وافننراد  شهنن  تثمرين منننا اذا ااقامننة للمسنن
ي المؤسسة المسجلة 

ر
ر ف  والعاملي 

13-  

ي تتطلننر مهننارات متخصصننة وننن  
ي الوالننائة االدارينة والدنيننة النن م

ر
ر ف الموافقنة عننظ اسننتخدام وننن  االردنينني 

ر 25اردنية بنسبة ال تزيد عظ   % من اجمالي عدد العاملي 
14-  

ي تتطلنننر مهنننارات المو   
ي الوالنننائة االدارينننة والدنينننة الننن م

ر
ر ف افقنننة عنننظ رفنننع دسنننبة اسنننتخدام ونننن  االردنيننني 

ي حال عدم امكانية توفن  عمالة اردنية لهذه الوالائة40متخصصة ال ما ال يزيد عن 
ر
 % ف

15-  

طلننننر تخديننننة القيننننود عننننظ التملننننش  و المسنننناهمة  و المشنننناركة او   ننننافة وايننننات لالدشننننطة االقتصننننادية 
 مقيده جديده ال

16-  

  -17 تسجيل مؤسسة مسجلة داخل المناطق التنموية

  -18 تجديد تسجيل مؤسسة مسجلة داخل المناطق التنموية  

  -19 الغاء تسجيل مؤسسة مسجلة داخل المناطق التنموية 

  -20 الحصول عظ رخصة ممارسة دشاط اقتصادي داخل المناطق التنموية والحرة 

  -21 داخل المناطق التنموية والحرة تجديد رخصة ممارسة دشاط اقتصادي  

  -22 الغاء رخصة ممارسة دشاط اقتصادي داخل المناطق التنموية والحرة

  -23 طلر وقة تسجيل مؤسسة مسجلة داخل المناطق التنموية  

  -24 طلر اعادة تدعيل تسجيل مؤسسة مسجلة داخل المناطق التنموية 

  -25 طلر وقة رخصة مؤسسة داخل المناطق التنموية. 

  -26 ادة تدعيل رخصة ممارسة دشاط اقتصادي داخل المناطق التنمويةطلر اع 

وع داخل المناطق التنموية والحرة   -27 نقل موقع مشر

  -28 تعديل االس  داخل المناطق التنموية 

  -29 نقل ملكية رخصة داخل المناطق التنموية

  -30 ا افة موقع او دشاط جديد عظ شهادة تسجيل المؤسسة داخل المناطق التنموية 

يبة الدخل والمبيعاتآجديد ت  اء/ضر   -31 لية شر

  -32 طلر تعديل اس  منشأة

وع   -33 نقل الملكية للمشر

  -34 طلر اخراج بكدالة

اء    -35 طلر البيع والشر

  -36 طلر فتا فروع جديدة

  -37 طلر نقل موجودات ثابتة 

  -38 افراز قطعة  رض داخل المناطق التنموية والحرة
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 الرقم الخدمة االستثمارية الشاملة خدمات

ي داخل المناطق ا
  -39 لتنموية والحرةافراز و   وتوحيد قطع  راضر

  -40 افراز و    و توحيد فضلة داخل المناطق التنموية والحرة

  -41 اصدار مخطط موقع تنظيمي داخل المناطق التنموية والحرة

  -42 افراز مب ر داخل المناطق التنموية والحرة

  -43  ذا اشغال داخل المناطق التنموية والحرة

داد االمانات اادشائية اذا األشغال داخل ال   -44 مناطق التنموية والحرةاسنم

  -45 تجديد عضوية لدى ورفة صناعة عماا

  -46 التسجيل لدى ورفة صناعة عماا

ي ورفة تجارة عماا 
ر
  -47 تجديد التسجيل ف

ي ورفة تجارة عماا
ر
  -48 التعديل ف

ي ورفة تجارة عماا
ر
  -49 التسجيل ف

  -50  ةرخصة اعمار بناء قائ  داخل ا لمناطق التنموية والحر 

  -51  ةح داخل المناطق التنموية والحر رخصة اعمار بناء مقنم 

  -52  ةاصدار رخصة اعمار لتوسعة  و   افة داخل المنطقه التنموية والحر 

  -53  ةخدمة  صدار رخصة مشاريننننع الطاقة المتجددة داخل المناطق التنموية والحر  

  -54  ةخدمة تعديل مسم طوابق داخل المناطق التنموية والحر 

  -55  ةاخل المناطق التنموية والحر خدمة تعديل استعمال مب ر مرخص د 

ي داخل المناطق التنموية والحر  
  -56 ةخدمة تمديد كيبل هوائ 

  -57  ةخدمة طلر عداد كهرباء مؤقت داخل المناطق التنموية والحر 

  -58 خدمة تجديد  ذا  شغال داخل المناطق التنموية والحرة 

اض عظ قرار ترخيص داخل المناطق التنموية والحر     -59  ةخدمة اعنم

  -60 طلر االستدعاءات و الشكاوى

  -61 منا او تجديد اذا  قامة مستثمر 

  -62 منا او تجديد اذا  قامة  لعائلة مستثمر 

  -63 نقل اذا االقامة للمستثمر 

  -64 نقل اذا االقامة للعامل

  -65 فصل ااقامة

  -66 الغاء  ذا ااقامة

ة دخول لعائلة المستثمر   -67 منا تأشن 

ة دخول ألقارب المستثمر   -68 منا تأشن 

كة ة دخول بطرف من الشر   -69 منا تأشن 

  -70 تمديد ااقامة المؤقتة

ة   -71 تجديد التأشن 

  -72 منا توصية بخصوص جواز سدر مؤقت 

  -73 بطاقة مستثمر فئة )ب( اصدار

  -74  صدار بدل فاقد/ تالة / ورود خطأ مادي بطاقة عائلة المستثمر فئة )   +ب(

  -75 ر فئة  اصدار بدل فاقد/تالة / ورود خطأ مادي بطاقة مستثم

  -76 اصدار بدل فاقد/تالة / ورود خطأ مادي بطاقة مستثمر فئة ب

  -77 اصدار بدل فاقد/تالة / ورود خطأ مادي بطاقة مستثمر فئة ج

  -78 اصدار بطاقة مستثمر فئة  

  -79 اصدار بطاقة مستثمر فئة ج

  -80 تجديد بطاقة عائلة المستثمر فئة )   +ب(

  -81 تجديد بطاقة مستثمر فئة ج
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 الرقم الخدمة االستثمارية الشاملة خدمات

  -82 ة مستثمر فئة  تجديد بطاق

  -83 تجديد بطاقة مستثمر فئة ب

  -84 خدمة  صدار بطاقة عائلة مستثمر )   + ب (

  -85  يقاف بطاقه مستثمر او بطاقه عائله مستثمر 

اء فضلة داخل المناطق التنموية والحرة   -86 شر

  -87 تغن  صدة االستعمال داخل المناطق التنموية 

ي والمساحة
  -88 نقل ملكية/دائرة االراضر

ي تقدير 
ر
بدل التعويض جراء تغين  صدة استعمال  رض  و تعديل احكام اعمار  و الزينادة عنظ الربنننع القنانوئ

 داخل المناطق التنموية والحرة
89-  

ا ات عظ التعديالت داخل المناطق التنموية والحر    -90 ةاالعنم

  -91 تعديل احكام االعمار داخل المناطق التنموية والحرة

  -92 رع داخل المناطق التنموية والحرةاستحداث  و  فراز  و الغاء شا

  -93 تسجيل صندوق استثماري 

  -94  ةخدمة الحصول عظ الموافقه الواحد

اء عقار بقيمة  5 ةدائمة لمد ةقام خدمة منا    -95 الة دينار200سنوات مقابل شر

وع الموافقة عظ  طلر   -96 نقل موقع مشر

  -97 تأجن  تمويظي  الموافقة عظ طلر 

  -98 عداةتجديد ترخيص اآلليات الم
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 (3ودول رقم )

 ا نشطة االقتصادية المقيدة

الجهة المسلولة عن النشاو  النشاو االقتصاد  الرقم

االقتصاد  المقيد/ وهة 

 االعتماد

 ا نشطة االقتصادية المقيدة

ا سلحة واآلالت  1

 الحربية

 مجلس الوزراء

 وزارة الداىلية

 . صناعة اآلالت الحربية بأنواعها.1

 صناعة ا سلحة والاىاجر. .2

 . صناعة المتفجرات.3

 . مكاتم المحامين.1 نقابة المحامين اليدمات القانونية 2

 . مكاتم االستشارات القانونية.2

وزارة الصناعة والتجارة  تدقي  الحسابات 3

 والتموين

 ومعية مدققي الحسابات

 . مكاتم تدقي  المحاسبة.1

 . شركات تدقي  الحسابات.2

 كاتم االستشارات الضريبية.. م3

 . البنوك.1 البنك المركز  ا ردني اليدمات المالية 4

 . مكاتم الصرافة.2

 . مكاتم البورصة.3

 . ضمان الوداجن.4

التأمين وهعادة  5

 التأمين

 . شركات التأمين.1 البنك المركز  ا ردني

 . شركات هعادة التأمين.2

وكاء السياحة  6

 والسفر

 حة والسفروزارة السيا

وزارة ا وقار والشلون 

 والمقدسات امسامية

 . مكاتم السياحة والسفر1

 . مكاتم ىدمات الح  والعمرة.2

 المكاتم الهندسية. نقابة المهندسين اليدمات الهندسية 7

 . نقل الركاب.1  ي ة تنظيم النقل البر  ىدمات النقل البر  8

 . نقل البضاجن والحاويات على الطرق.2

ىدمات البث  9

امذاعي 

 والتلفزيوني

 . البث التلفزيوني ا رضي.1  ي ة امعا 

 . البث التلفزيوني الفضاجي.2

 . البث امذاعي.3

. هعااااااااادة البااااااااث امذاعااااااااي  و البااااااااث 4

 التلفزيوني.

 . امنتان والتوزين الفني.5

 . المقالن.1  ي ة الطاقة والمعادن ىدمات التعدين 10

 . الكسارات.2

 سمنت.. ام3

 . الفوسفات.4

 . استيران الفحم.5

 . استيران النف .6

 . استيران البوتاا.7

 .  نشطة االستيران ا ىرس.8

ىدمات ا من  11

 يةاوالحم

 . ىدمات الحراسة المسلحة.1 وزارة الداىلية

 . ىدمات الحراسة غير المسلحة.2
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ىدمات التعليم  12

 ا ساسي

  وفال.. ريا  ا1 وزارة التربية والتعليم

 . المدارا الياصة.2

 . المراكز التعليمية.3

ىدمات التعليم  13

 الجامعي

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي

 . الجامعات.1

 . كليات المجتمن المتوسطة.2

 . المعا د.3

ا نشطة االقتصادية  14

 الطيرانب المرتبطة 

 ن.النقل الجو  للركاب والبضاج.1  ي ة تنظيم الطيران المدني

 ىدمات امسعار الجو ..2
ىااااادمات الماحاااااة الجوياااااة وامرشااااااد .3

 الجو .
 اليدمات ا رضية في المطار..4
 وكيل مناولة  رضية ..5
 وكيل شحن وو  ..6
 وكيل نظامي للشحن الجو ..7
 وكيل نظامي للبريد الجو ..8
 تأوير الطاجرات ومعدات النقل الجو ..9
وكياال هشاارار علااى ىاادمات الطاااجرات .10

 العارضة والياصة.

 الطاجرات. هدارة هدامة صاحية. 11

وتأ ياااال مضاااايفي ومضاااايفات . تاااادريم 12

 الطيران.

التدريم على الطيران وقيادة الطاجرات . 13

. 

. تاااأوير المناوياااد والطااااجرات العمودياااة 14

 للنز ة .

.  نديااااة الطيااااران الشااااراعية وا لعاااااب 15

 الجوية والنشاوات الجوية الترفيهية.

لاسااتيدا   مفتااوح ماادنيمطااار تشاغيل . 16

 .العا  والياص 

 . صيانة الطاجرات.17

. صااناعة اموااارات المطاويااة للمركبااات 18

 والمعدات والماكنات عدا التجديد.

.صاااااناعة  وهاااااازة امرشااااااد للماحااااااة 19

 والطيران .

 .صناعة الطاجرات .20

.صناعة قطن غيار للطاجرات والمعادات 21

 المساعدة ا ىرس.

لتااادريم .صاااناعة ا وهااازة ا رضاااية ل22

 على الطيران.

التيليح  15

 الجمركي

 . ىدمات التيليح الجمركي.1 داجرة الجمارك ا ردنية

 . ىدمات االستشارات الجمركية.2
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ىدمات تزويد  16

 الوقود

 وزارة الطاقة والثروة المعدنية

 شركة مصفاة البترول ا ردنية

 . محطات الوقود.1

 . مراكز توزين الغاز.2

 .. توزين الوقود3

ىدمات  17

 االتصاالت

 . االتصاالت السلكية والاسلكية.1  ي ة تنظيم قطاع االتصاالت

 . تزويد االنترنت.2

اليدمات  18

 الصحية

 . عيادات الطم ووم ا سنان.1 وزارة الصحة

 . المستشفيات.2

 . الميتبرات.3

 . المراكز الطبية او الصحية.4

 . العان الطبيعي.5

 . الصيدليات.6

مات ىد 19

 الكهرباء

 . توليد الكهرباء.1  ي ة تنظيم قطاع الكهرباء

 . توزين الكهرباء.2

 وزارة الطاقة والثروة المعدنية توليد الطاقة 20

 ي ة تنظيم قطاع الطاقة 

 والمعادن

 . الطاقة غير المتجددة.1

 . الطاقة المتجددة.2

ىدمات النشر  21

 والتوزين

 . المطابن.1  ي ة االعا 

( والمنشااااااااورات الدوريااااااااة . الصااااااااح2

 والمجات.

 . دور النشر والتوزين.3

ىدمات  22

 المقاوالت امنشاجية

 وزارة ا شغال العامة وامسكان

نقابة مقاولي امنشاءات 

 ا ردنيين

 مقاولو امنشاءات بتصنيفاتهم كافة.
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 ا نشطة االقتصادية المحظورة

1 
تجاار عة  و النووياة  و الماواد الضاارة بالبي اة  و تيزينهاا  و االصناعة المواد المشا

 بها.

2 
تجااار بهااا باسااتثناء تصاانين المااواد اليطاارة  و المياادرة  و السااامة  و تيزينهااا  و اال

 متطلبات الصناعة المصرح بإقامتها بمووم التشريعات ذات العاقة.

 عدنية.وباعة  وراق النقد والطوابن وصناعة المسكوكات الم 3

 تجار بها.هنتان المواد البيولووية والجينية النشطة واال 4

 .صناعة وهنتان السجاجر والتبوغ والمعسل 5

 .    نشطة  ىرس يتقرر حظر ا وفقا  للتشريعات النافدة 6
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 (5ودول رقم )

 اليدمة الرقم

قامة قصيرة ا مد، بما ىدمات الفنادق ومواقن المييمات وغير ذلك من وساجل ام 1

 فيها الشق  المفروشة و)البنيسون( .

 المطاعم، والحانات، والمقاص( . 2

  -ىدمات النقل البر  التالية : 3

 نقل الركاب بالمصاعد الكابلية )التلفريك( . -  
 نقل الركاب بالحافات والباصات السياحية .  - ب

 تاوير السيارات بساجقيها . 4

حة المتمثلة في السياحة الداىلية وعمولة بين التااكر و ام  ىدمات مكاتم السيا 5

 ربت السياحة الصادرة . 

 تأوير السيارات السياحية .  6

 ىدمات الحاسم املكتروني وا نشطة ذات الصلة . 7

 ىدمات البحث والتطوير . 8

 ا نشطة التجارية . 9

 ا نشطة الرياضية والترفيهية . 10

 مية . ا نشطة اليد 11
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 (6ودول رقم )

الرسو  

بالدينار 

للسياحي 

والترفيهي 

والفنادق 

 والمنتجعات

الرسو  بالدينار 

ل بنية متعددة 

االستعمال الا  

يشمل 

استعمالين او 

اكثر واليدمات 

اللووستية 

 )اضافة(

الرسم 

بالدينار 

للمنشآت 

 الزراعية

الرسم 

بالدينار 

للصناعات 

المتوسطة 

والمصانن 

 لكبيرةا

الرسم بالدينار 

للصناعات 

اليفيفة 

والحرفية 

 والمستودعات

الرسم 

بالدينار 

للمناو  

التجارية 

 والمعار 

الرسم 

بالدينار 

للمناو  

السكنية 

وسكن 

 العمال

نوع  الوحدة

 التجاوز

االرتدادات  متر مربن 40 150 60 60 20 50 100

االمامية 

واليلفية 

 والجانبية

على  متر مربن 30 110 100 100 5 40 50

النسبة 

 الم وية

على  متر مربن 30 100 100 100 5 30 50

النسبة 

 الطابقية

متر  30 80 80 80 5 30 20

 مكعم

حجم 

 البناء

التجاوز  متر مربن 20 50 40 20 10 20 30

على 

النسبة 

الم وية 

للمعرشات 

وهنشاءات 

 التضليل

لكل  800 800 800 800 250 800 800

 سيارة

رسو  

ق( موا

 السيارات

 

 
 
 
 
 


