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 2023نظام رقم ) ( لسنة 

 البيئة االستثمارية تنظيم نظام 

 ( من قانون البيئة االستثمارية  51صادر بمقتضى الفقرة )أ( من المادة )

 2022لسنة  (21)رقم 

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــ

 

ــمى ا ا النظام    -1المادة   ــنة البيئة تنظيم    نظام)يس ــتثمارية لس ــرف      )2023االس ويعمل به من تاريخ نش

 الجريدة الرسمية .

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت    ا ا النظام المعان  المخصــصــة لدا أدناف ما لم    -أ-2المادة  

 -ذلك: تدل القرينة على غير 
 

 .قانون البيئة االستثمارية : القانون

 وزارة االستثمار. : الوزارة        

 وزير االستثمار : الوزير    

 .النشاط االقتصادي الخاضع ألحكام ا ا النظام : المشروع

  ( من%25بنسـبة ال تقل عن ) إضـا ة مووودات اابتة وديدة إلى المشـروع   : التوسعة

 .مدقق خارو من قبل المدققة   البيانات المالية الختاميةثمار و ق حجم االست

أ بريراا وديدة  : التطوير أ أو ويايا اسـتبدال أي من المووودات الثابتة    المشـروع يليا

من الطاقة    %(25بنســبة ال تقل عن )أو متطورة بددف ر ع يفاءة التشــريل  

 .االنتاوية  

مــــدخــــ ت 

 اإلنتاج

االقتـصادية وال يـشمل المواد الت  تدخل    إنتاج الـسلع الت  تنتجدا األنـشطة   :

 ذلك مستليمات اإلنتاج.

ــتليـمات   مســ

 اإلنتاج

 أو الخدمات.نتاج وال تدخل    تكوين السلع  لإلالمواد المستدلكة او ال زمة  :

ــرـيــل   الـتشـــ

 الفعل 

 .تاريخ أول  اتورة ضريبية لبيع أو توريد الخدمة أو المنتج :

ــبــات   ــطــل مــت

 الرخصة

والتنظيمية والبيئية وشــروط الســ مة العامة الت  الشــروط الفنية والصــ ية   :

يتعين على من يمارس النشــاط االقتصــادي اســتيفاقاا و قا للتشــريعات ذات 

 الع قة.
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ــال   إدخــــــــــ

 البضاعة

من خارج المملكة أو إدخالدا من   قيام المؤـسـسة المـسجلة باـستيراد البضـاعة :

ــوم الم ل    و ق أحـكام ـا ا النـظام والتعليـمات الصـــــادرة  الى المنطـقة  الســ

 بمقتضاف.

ــراج   إخـــــــــ

 البضاعة

ة المـسجلة بتصـدير البضـاعة   : ـس الى خارج المملكة أو من المنطقة قيام المؤـس

ام ـا ا النـظام والتعليـمات   ــوم الم ل  و ق أحـك الصـــــادرة  إدـخالـدا الى الســ

 بمقتضاف.

اـلمســــــتودع 

 العام

المطور الرايس  أو الساحة المفتوحة الت  يجدياا   ئهالبناء المرلق ال ي ينشـ  :

 الرير.داخل المنطقة ال رة لتخيين البضاعة ل ساب  

الشـخ  ال ي تشـ ن البضـاعة المراد تخييندا    المنطقة ال رة السـمه أو  : المودع

 القانونية.الشخ  ال ي ت ول إليه البضاعة بالطرم  

مشـــــــــروع  

 اإلعمار

أي من األعمال اإلنشااية يالمبان  والطرم والجسور واألنفام والبنى الت تية  :

عمال الخاصة  ومشاريع الطاقة المتجددة وتنسيق المواقع وغيراا وأي من األ

بدا  يالتـصميم والتنفي  والتـشريل والـصيانة واإلـشراف عليدا و قا ألحكام ا ا  

 النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاف.

أراضــــــــــ   

 الوزارة

ــم الوزارة    المنطقة والت  انتقلى ملكيتدا الى   : ــجلة باســ ــ  المســ األراضــ

الواردة    اتفاقية التطوير  المطور الرايســ  و قا لكحكام والبنود والشــروط  

 المبرمة لد ف الراية.

أراضــــــــــ   

الـــمـــطـــور  

 الرايس 

األراضـ  الت  انتقلى ملكيتدا من المطور الرايسـ  الى المؤسـسـة المسـجلة   :

 و قا لكحكام والبنود والشروط الواردة    االتفاقية المبرمة لد ف الراية.

ــة  ــيـ ــاقـ ــفـ اتـ

 الشراية

الشـــرياء لتسســـيق صـــندوم اســـتثمار وتنظيم    االتفاقية الخطية الت  يبرمدا :

اـنات   ــرـياءم وأي من البـي اـلهم وتنظيم الع ـقة بين الشــ ــؤوـنه و أداء أعـم شــ

 واالمور المنصوص عليدا    ا ا النظام.

 .مسجل صناديق االستثمار    الوزارة   : المسجل

 

ـما لم ـتدل القريـنة   تعتـمد التـعاريا الواردة    الـقانون حيثـما ورد الن  عليـدا    ـا ا النـظام  -ب

 .على غير ذلك

  

 داخل وخارج المنطقة الخدمة االستثمارية الشاملة
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(  1ت دد األنشـــطة االقتصـــادية المســـتفيدة من الخدمة االســـتثمارية الشـــاملة و ق الجدول رقم ) -أ  -3المادة  

 المر ق بد ا النظام.

( المر ق بد ا  2الجدول رقم ) الـشاملة و قت دد الخدمات الت  تقدم من خ ل الخدمة االـستثمارية -ب

 النظام.

ـــي  -ج ــار إليدـما     مبرر من لمجلق الوزراء بـناءأ على تنســ الوزير تـعدـيل اي من الـجدولين المشــ

 ب( من ا ف المادة .( و )الفقرتين )أ

يقدم المـستثمر طل  ال ـصول على الخدمة االـستثمارية الـشاملة ـشريطة د ع بدل الخدمات الم دد  -أ  -4المادة  

 بموو  التعليمات الصادرة لد ف الراية.

ــت م الطل  من  -ب ــعار إلكترون  إلى مقدم الطل  يثبى اسـ ــال إشـ الخدمة  خ ل تقوم الوزارة بإرسـ

 االستثمارية الشاملة.

مال متطلبات  تباي المـستثمر  باـشعاراليدا    خ ل يوم  عمل من تاريخ ورود الطل وتقوم الوزارة   -ج

ــول على   ــتكـمالالو  أ  الـخدـمة المطلوـبةال صــ مع تـ دـيد تـلك     طلـبه  الـناقصــــة    المتطلـبات  ســ

أ. لك يعتبر الطل   ب وإذا لم يقمخ لدا  تقديمدا والمدة الت  يتوو  عليه   المتطلبات  مر وضا

بـضرورة    واـشعارفلمتطلبات إلى مفوض الجدة الرـسمية  اتقوم الوزارة بإحالة الطل  المـستكمل   - د

بايتمال  المسـتثمر    ( يوم عمل من تاريخ اإلشـعار المرسـل إلى15إصـدار القرار المناسـ  خ ل )

 عتبر التسخر عن الرد بانتداء ا ف الفترة موا قة تلقااية إلنجاز المعاملة. يوإال   الطل 

   الموا قة التلقااية المشار اليدا    الفقرف )د( من ا ف المادة.الوزارة إصدار  على  -اـ
 -يل : بما  ذات الع قة تلتيم الجدات الرسمية   -أ-5المادة  

المرتبطة  لمتابعة الطلبات المقدمة واصـدار القرار بشـسندا النجاز المدامة   أو أيثر مفوضتسـمية  -1

 .على ان يكون القرار بالر ض مسببا    بالخدمة االستثمارية الشاملة

تيويد المفوض باألنظمة اإللكترونية والبيانات والمعلومات والتصـاري  والتراخي  واإليصـاالت   -2

 النماذج واالورام المتعلقة بعمله.واألدلة اإلرشادية و

ت ديد يا ة متطلبات الرخـصة ونـشراا بـشكل واـض  يـسدل االط ع عليدا وتيويد الوزارة بنـسخة   -3

 .مندا

تصنيا الرخ  وشروط من دا بما  يدا الرخ  الت  تمن  عند تقديم الطل  ويتم التدقيق عليدا   -4

أ من الجدة الرسمية.  الحقا

ي رخـصة او ـس بدا او تعليقدا    حال يانى الرخـصة تتعلق باألنـشطة  أإخطار الوزارة قبل إلراء   -5

 االقتصادية المشمولة بالخدمة االستثمارية الشاملة.

( ايام  10خ ل مدة ال تتجاوز )وذلك  لمساعدة المفوض على القيام بمدامه   أيثرو أموظا  تسمية  -6

أ عمل من تاريخ تسلمدا    من الوزارة ب لك.    طلبا

نشـــطة االقتصـــادية المســـتفيدة من الخدمة االســـتثمارية الشـــاملة بالتنســـيق مع متابعة تنفي  األ -7

 الوزارة.
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 .أيام عمل( 5)بعد إع م الوزير خطيا قبل مدة ال تقل عن  المفوضاستبدال  يجوز للجدة الرسمية  -ب

وعلى    أي من مـساعديهو  المفوض أللوزير وألـسباب مبررة أن يطل  من الجدة الرـسمية اـستبدال  -ج

 ( أيام عمل من تاريخ الطل .3الجدة الرسمية تعيين البديل خ ل مدة ال تييد على )

 

 -يل : ماالرسمية    ةيشترط    مفوض الجد -6المادة  

أ أن يكون من ذوي الخبرة   -أ  .بسعمال الجدة الرسمية الت  يمثلدا  واالختصاص وملما

ــريعات الناظمة ألعمال   -ب أ بالتش ــمية  الجدة  أن يكون ملما ــريعات ذات الع قة   الت  يمثلداالرس والتش

 .باالستثمار

 يماالدا.أن يكون من موظف  الفئة األولى وأن ال تقل دروته عن الثانية أو ما  -ج

ــتوـيل إلـيه  -د ــمـية الت  يمثلـدا تتـناســــ  مع المـدام الت  ســ أن تكون طبيـعة عمـله ـلدل الجـدة الرســ

 .والمرتبطة بالخدمة االستثمارية الشاملة
 

ألحـكام   اـلة المســــاءـلة الـقانونـية و ـقاالـتالـية تـ ى ـطاي ظر على المفوض ارتـكاب أي من األعـمال   -أ-7الـمادة  

 -التشريعات النا  ة وا ا النظام:  

    الطلبات المقدمة ضمن المدد الم ددة    ا ا النظام.  البى عدم -1

 النظام.ا ا  اإلخ ل بسحكام القانون و -2

الوزارة أو  أو من شــسنه اإلســاءة إلى ســمعة واآلداب العامة  أي  عل ماس بالشــرف أو األخ م  -3

 الجدة الرسمية الت  يمثلدا.

 إ شاء أي معلومات مرتبطة بالخدمة االستثمارية الشاملة وصنفى بسندا سرية. -4

ع على المفوض    توقلى العقوبات التسديبية المنصـوص عليدا    نظام الخدمة المدنيةم إضـا ة إ-ب

ــم من  دة    الفقرة )أ( من ـا ف الـمادة عقوـبة من المـخالـفات الوار  ـحال ارتـكاـبه أـيا  مـبال   أيال ســ

 .أو ايقا دا  له الوزارة  دامالية ستمن 
 

ــريعات النا  ةم وا ا النظام  مع مراعاة أحكام القانون   -8المادة   ــاط  والتش تعتبر البيانات التالية الخاصــة بالنش

 -ال فاظ على سريتدا:االقتصادي بيانات سرية يج  على مفوض الجدة الرسمية 

 المعلومات الخاصة بالتكنولوويا المستخدمة    النشاط االقتصادي وطبيعته. -أ

 .العقود الخاصة بالنشاط االقتصادي -ب

 ال سابات الخاصة بتكاليا تشريل النشاط االقتصادي وإدارته. -ج

 .المدققة  البيانات المالية الختامية  - د

 عدم نشراا.أي معلومات يطل  المستثمر خطيا   -اـ
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تســـتو   الوزارة الرســـوم والبدالت    رة بموو  القانون وأحكام ا ا النظامممع مراعاة البدالت المقر-9المادة  

 لدا.و قا لتشريعات الجدات الرسمية وتقوم بتوريداا 

 

 خارج المنطقة األنشطة االقتصادية المقيدة

  -على: نشطة االقتصادية     األال تسري القيود المتعلقة بالتملك أوالمشارية أوالمساامة -10المادة  

و قا ألحكام قانون مشــروعات الشــراية بين القطاعين   المشــروع الت  يتم تسســيســدا  شــرية -أ

 .العام والخاص

 النظام.الشريات المساامة العامة واألنشطة االقتصادية الت  تم تسجيلدا قبل نفاذ أحكام ا ا  -ب

تقل و يشارك بنسبة  االعتباري المسجل خارج المملكة أن يتملك أو يساام أ  لرير األردن  والشخ   -11المادة 

  -( بسي من األنشطة االقتصادية التالية: %50)عن 

 .مات التوزيع واالستيراد والتصديرتجارة التجياة والجملة بما    ذلك خد -أ

 -التالية:  الخدمات  -ب

 الخدمات واالستشارات الدندسية. -1

 المقاوالت اإلنشااية والخدمات المتصلة بدا. -2

السـمسـرة باسـتثناء السـمسـرة والوسـاطة المالية الت  تقوم بدا البنوك وشـريات الخدمات   -3

 المالية.

 خدمات الوي ء والوسطاء التجاريين ووسطاء التسمين. -4

 باستثناء المطاعم السياحية وما يقدم    الفنادم والنيل.  تقديم الطعام والشرابخدمات   -5
 

 مجلق الوزراء الموقر(   )للمناقشة   -: بداوخدمات التخلي  المرتبطة خدمات النقل التالية   -ج
 

 -:  التاليةالنقل الب ري والخدمات التابعة له  -1

 المملوية لرير األردنيين.نقل الرياب والبضااع باستثناء النقل على السفن  -أ

 الب رية.ينة  االمع -ب

 السفن.تيويد  -ج

 خدمات وسطاء الش ن الب ري.  -د

 خدمات وي ء الم حة. -اـ
 

 -:  التالية  الخدمات التابعة للنقل الجوي -2

 ينة.االمع -أ

 وياالت نقل البضااع. -ب

 وسطاء الش ن الجوي.  -ج
 

 -التالية: خدمات النقل على الطرم بما  يدا الخدمات   -3
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 خدمات النقل السياح  المتخص . -أ

 خدمات نقل الرياب والبضااع على الطرم. -ب

 ينة وخدمات وسطاء الش ن.اخدمات ووياالت نقل البضااع والمع -ج

 

ــي    -12المادة   ــاامة أو من الوزير تخفيا  مبررلمجلق الوزراء بناء على تنســ القيود على التملك أو المســ

و بإـضا ة أي  أ( من ا ا النظام  11المـشارية    األنـشطة االقتـصادية المنـصوص عليدا    المادة )

 قاام.من األنشطة االقتصادية الواردة    تلك المادة إلى مشروع 

ــاام أ  ي ظر على غير األردن  والشـــخ -أ  -13المادة   ــجل خارج المملكة أن يتملك أو يسـ و االعتباري المسـ

 -التالية:  بصورة يلية أو وياية    األنشطة االقتصادية يشارك 

اء    -1 دبب وحجر البـن اء واـل ل البـن الع رـم ــير ال جر ومـق اشــ ة الطبيع   مـن ــتعمـل ام المســ والرـي

 غراض البناء.أل

 واألمن.خدمات الت ريات   -2

 عمالدا.أالخاصة والتدري  على   ية وال راسةاخدمات ال م -3

    )للمناقشة  .النظام( من ا ا 11التخلي  وذلك مع مراعاة الفقرة )ج( من المادة )خدمات  -4

 مجلق الوزراء الموقر( 
 

 وصيانتدا.االتجار باألسل ة النارية وال خاار واستيراداا  -5

 الخاصة.ية  اأنشطة الرم -6

 واستيراداا واستخدامدا.االتجار باأللعاب النارية  -7

 نواعدا.أالمخابي على اخت ف -8
 

ــتـدا بموـو   -ب ــم  لرير األردنيين بمـمارســ ـــرال الـيدوـية الت  ال يســ تـ دد المدن ال ر ـية واألشــ

 تعليمات تصدر لد ف الراية.

   
 األساسية خارج المنطقةال وا ي 

 

ــاط  تعفى المووودات الثابتة   -أ  -14المادة   ــة النش ــتليمات ومدخ ت اإلنتاج وقطع الريار ال زمة لممارس ومس

 من الرسوم الجمريية بقرار من الوزير.   االقتصادي

المووودات الثابتة ومسـتليمات ومدخ ت اإلنتاج وقطع الريار ال زمة لممارسـة النشـاط   تخضـع -ب

و ق الجدول الصـــادر بموو   بقرار من الوزير  االقتصـــادي لضـــريبة المبيعات بنســـبة الصـــفر 

 ( من القانون.9من المادة ) ب(الفقرة )

 

ــار إليه    المادة    -أ-15المادة ــدر الوزير قرارف المشـ ( يوم عمل بناء على 15( من ا ا النظام خ ل )14)يصـ

لمووودات الثابتة ومسـتليمات ومدخ ت حاوة النشـاط االقتصـادي المرخ  الفعلية للكميات من ا

 ال زمة إلنشااه أو توسعته أو تطويرف.اإلنتاج وقطع الريار  



7 
 لجنة قانونية  19/1/2023 –البيئة االستثمارية تنظيم نظام  هـ.أـ

ــرالى  إبموـو  الفقرة )أ( من ـا ف الـمادة  يتم إدـخال المواد المعـفاة  -ب خ ل   م لـيا  قـااالمملـكة أو شــ

 .باإلعفاء  ( سنوات من تاريخ صدور القرار3مدة ال تتجاوز )

 لة.امما مدةلتمديد اإلعفاء وألسباب مبررة متعلقة بطبيعة المشروع وحجمه    ريللوز -ج

ــع الكمـيات الت  يتم إعـفاقـاا بموـو  أحـكام ـا ا النـظام إلى الـتدقيق ال حق من قـبل داارة   -د تخضــ

 وداارة ضريبة الدخل والمبيعات.    الجمارك
 

الثـابتـة وتجديياـا -أ  -16المـادة   ــتثمرإع م الوزارة خطيـا  ور االنتدـاء من ترييـ  المووودات  على المســ

 لممارسة النشاط االقتصادي.

 دونو ق التشريعات النا  ة    الثابتة أو التخلي  عليدا م ليا  للمـستثمر إعادة تصدير المووودات-ب

 .الوزارة ب لكإشعار  

  -الوزارة: للمستثمر بموا قة  -ج

 شراء المووودات الثابتة من خ ل التسوير التمويل . -1

 و نقل نشاطه االقتصادي من منطقة إلى أخرل    المملكة.أ ت   روع أخرل  -2

ــاط ا -3 ــتثمر عخر على أنقل ملكية النش ــتمر القتصــادي الى أي مس ــاط االقتصــادي    ن يس النش

ن يواصـل المسـتثمر ال ي نقلى اليه الملكية العمل  ة من ال وا ي واإلعفاءات شـريطة أداالسـتفا

 بالنشاط ذاته وي ل م ل المستثمر بال قوم وااللتيامات المترتبة على النشاط االقتصادي.
 

( من القانون التقدم 9للمسـتثمر خ ل  ترة سـريان اإلعفاءات الممنوحة له بموو  أحكام المادة ) - د

 زمة للوزير لتعديل قاامة المووودات الثابتة ومـستليمات ومدخ ت االنتاج وقطع الريار البطل   

 .والت  تمى الموا قة على اعفاادا سابقا لممارسة نشاطه االقتصادي
 

المووودات الثابتة ومســـتليمات بيع أو التنازل أو التصـــرف أو اســـتعمال الال يجوز للمســـتثمر  -أ  -17المادة  

( من الـقانون    غير النشــــاط  9وـمدخ ت اإلنـتاج وقطع الرـيار المعـفاة بموـو  أحـكام الـمادة )

االقتصــــادي أو    غير الـراـية الت  تم من  اإلعـفاء من أولـدا وبخ ف ذـلك يتوـو  علـيه د ع 

 النا  ة.  احكام التشريعات و قالضراا  والرسوم والررامات  

ــتثمر للمووودات   -ب ــادر عن    المعفاةمالثابتة     حال ران المسـ يلتيم بتيويد الوزارة بكتاب صـ

 الداان المرتدن يفيد بعلم الداان بسن المووودات الثابتة المراونة معفاة .

 خارج المنطقة   اإلعفاء وتخفيض ضريبة الدخل

 

ــت قةتطبق أحكام  -18  المادة ــريبة الدخل المس ــدا اإلعفاء من ض ــار إليدا    المادة ) أو تخفيض ( من  10المش

  -التالية:   والمشاريعاالقتصادية  على األنشطة القانون 
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 الصناعة.-أ

   .اليراعة والثروة ال يوانية-ب

   .المستشفيات -ج

   .المرايي الطبية المتخصصة - د

 والسياحية.المنشآت الفندقية  -اـ

 والتروي .مدن التسلية  -و

 مرايي االتصال. -ز

 تكنولوويا المعلومات. -ح

 العلمية.مرايي الب ث العلم  والمختبرات   -ط

 األ  م.اإلنتاج الفن  واإلع م  وصناعة  - ي

   رض.اوالمعمرايي المؤتمرات   - ك

 نقل وتوزيع واستخراج المياف والراز والمشتقات النفطية باستعمال خطوط االنابي . -ل

 ال ديدية.النقل الجوي والنقل الب ري والسكك   -م

 التعليم. - ن
 

و التخفيض من ضــريبة الدخل  أالتالية من أحكام اإلعفاء  والمشــاريع  تســتثنى األنشــطة االقتصــادية  -19المادة  

 -( من القانون: 10المادة )المنصوص عليدا    

 المسجلة    المناطق التنموية والمناطق ال رة.  ةأنشطة المؤسس -أ

مات  اخامات الفوســفات والبوتاس واليورانيوم ومشــتقات أي مندا وأي خب  المرتبطةالصــناعات   -ب

 .ويستثنى من ذلك صناعة اإلسمنى وصناعة األسمدة  طبيعية أخرل يقرراا مجلق الوزراء

 الطاقة المتجددة.توليد الكدرباء باستثناء ما يتم توليدف عن طريق  -ج

 النشاط االقتصادي المعفى أو غير الخاضع لضريبة الدخل بموو  قانون ضريبة الدخل.-د

 

 -ضريبة الدخل و ق الجدول التال : الت  تتمتع باإلعفاء أو التخفيض من  ت دد المناطق األقل نموا -20المادة  

ــاء   (أ ئة )مناطق  ــاء وادي عربة ولواء القويرة وقضــ الديســــة من م ا ظة العقبةم ولواء  قضــ

ال سينية وقضاء الجفر وقضاء المريرة من م ا ظة معانم لواء القطرانة وقضاء  

غور الميرعة وقرية غور الـصا   من م ا ظة الكرك ولواء الرويشد وقضاء دير  

الكدا وقضـاء الخالدية وقضـاء أم الجمال وقرية الصـال ية من م ا ظة المفرمم 

من م ا ظة ورشم ولواء ديرع  ولواء الشونة الجنوبية من ولواء قصبة ورش  

 م ا ظة البلقاء ولواء بصيرا من م ا ظة الطفيلة.
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 ـئــة مـنــاطـق  

 (ب)

ــا من م ا ظة الطفيل ــاء ألواء ال سـ ــمالية وقضـ م القطين من ةم لواء البادية الشـ

الجيية ولواء  م ا ظة المفرمم ولواء البترا وقضاء أذرح من م ا ظة معانم لواء  

 الموقر من م ا ظة العاصمة.

 مناطق  ئة

 )ج(

م وقضـاء صـب ا وقضـاء بلعما وقضـاء حوشـا  ة من م ا ظة الطفيلةقصـبة الطفيل

ة المفرمم ولواء ا ـظ اءم    من مـ  ة البلـق ا ـظ اشـــــا من مـ  ة  عين الـب ــوـن ة الشــ قرـي

ــمالية من م ا ظة ارب ــاء أالشــ ــاء الموو  من م ا ظة الكركم وقضــ م  دم وقضــ

 .وقضاء روم الشام  من م ا ظة العاصمة  الرصاص

 

 
و التخفيض باإلعفاء أ ( من ا ا النظام18المادة )  الواردة   تتمتع األنشطة االقتصادية والمشاريع   -21المادة  

 -من ضريبة الدخل المست قة وعلى الن و التال :  

ــت قة اإلعفاء   -أ ــريبة الدخل المسـ ــريل الفعل  إذا تمى 5لمدة )من ضـ ــنوات من تاريخ التشـ ( سـ

 )أ(. ئة ممارستدا    المناطق 

( ســنوات من تاريخ التشــريل  5لمدة )( من ضــريبة الدخل المســت قة %  75بنســبة )التخفيض  -ب

 )ب(. ئة  الفعل  إذا تمى ممارستدا    المناطق 

وات من تاريخ التشــريل  ( ســن5( من ضــريبة الدخل المســت قة لمدة )%  50التخفيض بنســبة ) -ج

 (.ج) ئة  الفعل  إذا تمى ممارستدا    المناطق 

 

 النظام الت ( من ا ا  18المادة )     المنصــوص عليداتتمتع األنشــطة االقتصــادية والمشــاريع    -أ-22المادة  

ســنوات  (  4على األقل باإلعفاء من ضــريبة الدخل المســت قة ولمدة ) اأردني ( عام 250تشــرل )

ســنة اللمدة  (  %50من تاريخ التشــريل الفعل  وتخفيض من ضــريبة الدخل المســت قة بنســبة )

 .التالية

ــتفـادة من اإلعفـاء أو التخفيض    -ب ــترط    الفقرة )أ( من اـ ف المـادة    الواردلرـايـات االســ يشــ

 .المالية سنة  طوال الالعمالة المطلوبة  عدد بستمرارية االحتفاظ  ا

إلى المناطق    الفقرة )أ( من ا ف المادة    الوارد  نقل المـشروع أو النـشاط االقتـصادي   حال تم  -ج

ا ة )أ( و ـق ادة )   ـئ ام الـم ام  20ألحـك ة  ( من ـا ا النـظ ك المنطـق اء المقرر لتـل ــت ق اإلعـف  قط  يســ

 لمدة المتبقية.لو
 

و قا ألحكام المادة  أو تخفيضــه  اإلعفاء الضــريب بالنشــاط االقتصــادي   يشــترط لتمتع المشــروع أو-23المادة  

 -( من القانون ما يل :10)
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 ن يكون مرخصا و قا للتشريعات النا  ة.أ -أ

 االقتصادي.موقع ممارسة النشاط   ان يقدم واااق تثبى -ب

ــتفادأن ال يكون  -ج ــريعات   من أي  قد اس ــابقة بما  يدا التش ــريعات س حوا ي ضــريبية بموو  تش

 الناظمة لضريبة الدخل برض النظر عن ترير الملكية.

 تاريخ تقديم الطل .ب  تشري   عليا مشر ان ال يكون  -د

ـــكل الوزير لجـنة للنظر    -أ  -24الـمادة   ــتـفادة من أحـكام اإلعـفاء أ   يشــ و التخفيض من  الطلـبات المـقدـمة ل ســ

( يوم عمل من 15خ ل )و التخفيض وتـصدر تنسيبدا للوزير باإلعفاء أ ـضريبة الدخل المـست قة

 تاريخ تسلم الطل  المستكمل للمتطلبات.

ى  يدا  يـسري قرار اإلعفاء أو التخفيض من ـضريبة الدخل المـست قة للـسنة المالية الت  اـست ق-ب

 دخل والت  صدر  يدا قرار اإلعفاء أو التخفيض.الضريبة  
 

   المادة   الواردةذا تم نقل النشــــاط االقتصــــادي من منطقة الى منطقة أخرل و قا لفئة المناطق  إ  -25المادة  

ــادي باإلعفاء   ( من ا ا20) ــاط االقتص ــريبة الدخل المقررة أالنظام  يتمتع النش و التخفيض من ض

 .للمدة المتبقيةللمنطقة الت  انتقل اليدا  

 

 

 خارج المنطقةال وا ي اإلضا ية 

ـــي  لجـنة ال وا ي واإلعـفاءات    مجلق الوزراء بـناءل  -  26  الـمادة أي من ال وا ي واإلعـفاءات    من على تنســ

 -المنا سة العادلة:  وبما ال يؤار علىالتالية  اإلضا ية    والميايا

 -من األردنيين: ( 350نشاط االقتصادي ال ي يشرل ما ال يقل عن )ال -أ

إعفاء من بدل إيجار األراضـ  المملوية للخيينة العامة لرايات إقامة النشـاط االقتصـادي   -1

 القرار.من تاريخ  ( سنوات5لمدة )

أو السـماح بتخصـيمدا من ال مم المسـت قة المسـاامة    يلفة  اتورة الطاقة الكدربااية   -2

من تاريخ   ( ســنوات5( لمدة )%  50بنســبة ) على النشــاط االقتصــادي للجدة الرســمية

الجدة  بناء على تنســي  لجنة ال وا ي واإلعفاءات   على أن ي دد مجلق الوزراء قرارال

 الت  ستت مل ا ف المساامة. 

ــت ـقة على النشــــاط   -3 ــ  والعواـاد التنظيمـية المســ ــريبت  األبنـية واألراضــ تخفيض ضــ

 القرار.من تاريخ  ( سنوات5لمدة ) %(50االقتصادي بنسبة )

السـماح بتخصـيم يلا إنشـاء خدمات البنية الت تية الت  قام المسـتثمر بإيصـالدا للنشـاط   -4

ــت قة عليه ــادي من ال مم المسـ ــمية االقتصـ ــنوات بعد تاريخ 5خ ل ) للجدة الرسـ ( سـ

 -ما يل : الفعل  شريطةالتشريل  
 

أ خ ل مدة ) -أ  .قرارالمن تاريخ  ( سنوات3تشريل المشروع تشري أ  عليا
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البـياـنات الـمالـية  خ ل  إاـبات القيـمة الفعلـية لكلا إنشــــاء ـخدـمات البنـية الت تـية من   -ب

 .الختامية المدققة

 ( من اومال  العمالة%50ردنيات بما ال يقل عن )ألنشـاط االقتصـادي ال ي يشـرل عام ت ا -ب

 -أردنية: ( عاملة 50ن ال يقل العدد عن )أعلى   لديه

ــبة ) -1 ــ  المملوية للخيينة العامة لراية إقامة    من بدل  (%  50تخفيض بنسـ إيجار األراضـ

 .قرارالمن تاريخ  ( سنوات5النشاط االقتصادي ولمدة )

أو السـماح بتخصـيمدا من ال مم المسـت قة  المسـاامة    يلفة  اتورة الطاقة الكدربااية   -2

من تاريخ  ( ســنوات 5( لمدة )%  50بنســبة )للجدة الرســمية االقتصــادي   على النشــاط

الجدة  بناء على تنســــي  لجنة ال وا ي واإلعفاءات   على أن ي دد مجلق الوزراءقرار ال

 الت  ستت مل ا ف المساامة. 

تخفيض ضريبت  األبنية واألراض  والعوااد التنظيمية المست قة على النشاط االقتصادي   -3

  .القرارمن تاريخ  ( سنوات5%( لمدة )50بنسبة )

 

 -:%(50االقتصادية الت  تستددف األسوام التصديرية وبنسبة ال تقل عن )ألنشطة ا -ج

ــاط االقتصــادي  -1 إعفاء من بدل إيجار األراضــ  المملوية للخيينة العامة لرايات إقامة النش

 .من تاريخ القرار ( سنوات5ولمدة )

أو الســماح بتخصــيمدا من ال مم المســت قة  المســاامة    يلفة  اتورة الطاقة الكدربااية   -2

قرار المن تاريخ ( سنوات 5( لمدة )%50بنسبة )للجدة الرسمية  االقتصادي    على النشاط

اءات    على أن يـ دد مجلق الوزراء ة ال وا ي واإلعـف ـــي  لجـن اء على تنســ الجـدة الت   بـن

 ستت مل ا ف المساامة. 

تخفيض ضـريبت  األبنية واألراضـ  والعوااد التنظيمية المـست قة على النـشاط االقتصـادي   -3

(  20شــريطة تشــريل ما ال يقل عن )قرار المن تاريخ ( ســنوات  5%( لمدة )50بنســبة )

 .أردنيا عام 

ـسيقام عليه ال ي وـضريبة بيع العقار األراـض   تـسجيل  رـسوم   من( %  50)اإلعفاء بنـسبة -4

 .أردنيا ( عام 20النشاط االقتصادي شريطة تشريل ما ال يقل عن )

 -: (%50)االقتصادية ذات القيمة المضا ة الم لية وبنسبة ال تقل عن ألنشطة ا -د

ــ  المملوية للخيينة العامة  -1 ــادي  إعفاء من بدل إيجار األراض ــاط االقتص لرايات إقامة النش

 .قرارالمن تاريخ  ( سنوات5ولمدة )

المســاامة    يلفة  اتورة الطاقة الكدربااية أو الســماح بتخصــيمدا من ال مم المســت قة   -2

قرار المن تاريخ ( سنوات 5( لمدة )%50)بنسبة    للجدة الرسمية  االقتصادي  على النشاط

اءات الجـدة الت    ة ال وا ي واإلعـف ـــي  لجـن اء على تنســ على أن يـ دد مجلق الوزراء بـن

 ستت مل ا ف المساامة. 
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تخفيض ـضريبت  األبنية واألراـض  والعوااد التنظيمية المـست قة على النـشاط االقتـصادي  -3

ــبة ) ــنوات5%( لمدة )75بنس ــريل ما ال يقل عن )قرار  المن تاريخ   ( س ــريطة تش (  10ش

  دنيين.أرعمال 

 ـسيقام عليه ال ي وـضريبة بيع العقار  راـض   األرـسوم تـسجيل   من  (%50)اإلعفاء بنـسبة  -4

 ( عمال أردنيين.10النشاط االقتصادي شريطة تشريل ما ال يقل عن )

 

 -: والت ول الرقم  لنشاط االقتصادي ال ي يستددف نقل المعر ة والتكنولووياا -اـ

المسـاامة    يلفة  اتورة الطاقة الكدربااية أو السـماح بتخصـيمدا من ال مم المسـت قة   -1

من تاريخ  ( ســنوات 5( لمدة )%  50)  بنســبةللجدة الرســمية االقتصــادي   على النشــاط

على أن ي دد مجلق الوزراء بناء على تنســــي  لجنة ال وا ي واإلعفاءات الجدة  قرار ال

 الت  ستت مل ا ف المساامة. 

تخفيض ضريبت  األبنية واألراض  والعوااد التنظيمية المست قة على النشاط االقتصادي   -2

(  10شــريطة تشــريل ما ال يقل عن )قرار  المن تاريخ ( ســنوات 5%( لمدة )75بنســبة )

 عمال أردنيين. 

 

 -: ألنشطة االقتصادية االستراتيجيةا -و

ـــبة ) -1 ــ   % 75اإلعـفاء بنســ المملوـية للخييـنة الـعاـمة لـراـيات إـقاـمة ( من ـبدل بيع األراضــ

ويجوز  قرار المن تاريخ    ( سـنوات3النشـاط االقتصـادي شـريطة تشـريل المشـروع خ ل )

 التمديد إذا اقتضى طبيعة المشروع ذلك.

إعفاء من بدل إيجار األراضـ  المملوية للخيينة العامة لرايات إقامة النشـاط االقتصـادي   -2

 .قرارالمن تاريخ  ( سنوات5ولمدة )

المسـاامة    يلفة  اتورة الطاقة الكدربااية أو السـماح بتخصـيمدا من ال مم المسـت قة   -3

ــاط ــمية االقتصــادي  على النش ــبة  للجدة الرس ــنوات 5( لمدة )%50)بنس   من تاريخ( س

أن ي دد مجلق الوزراء بناء على تنســــي  لجنة ال وا ي واإلعفاءات الجدة    على قرارال

 ا ف المساامة.    الت  ستت مل

اإلعفاء من ضــــريبت  األبنية واألراضــــ  والعوااد التنظيمية المســــت قة على النشــــاط   -4

  ( عام 25ـشريطة تشريل ما ال يقل عن ) القرارمن تاريخ  ( ـسنوات 10االقتـصادي لمدة )

 .  أردنيا

 ـسيقام عليهال ي وـضريبة بيع العقار  األراـض  تـسجيل رـسوم  من(%50)اإلعفاء بنـسبة -5

 .أردنيا ( عام 25النشاط االقتصادي شريطة تشريل ما ال يقل عن )

السـماح بتخصـيم يلا إنشـاء خدمات البنية الت تية الت  قام المسـتثمر بإيصـالدا للنشـاط  -6

( ســـنوات بعد تاريخ  5خ ل )للجدة الرســـمية االقتصـــادي من ال مم المســـت قة عليه 

 -ما يل : الفعل  شريطةالتشريل  
 

 قرار.المن تاريخ ( سنوات 3خ ل )  تشريل المشروع تشري   عليا -أ

اـنات الـمالـية إاـبات القيـمة الفعلـية لكلا إنشـــــاء ـخدـمات البنـية الت تـية من خ ل   -ب البـي

 .الختامية المدققة
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المســجلة    الســجل الوطن  للمشــروعات    مشــروعات الشــراية بين القطاعين العام والخاص -ز

  -ال كومية االستثمارية: 

من بدل بيع األراـض  المملوية للخيينة العامة لرايات إقامة النـشاط    %(50اإلعفاء بنـسبة ) -1

ويجوز التمديد إذا قرار المن تاريخ  ( سـنوات 3االقتصـادي شـريطة تشـريل المشـروع خ ل )

 اقتضى طبيعة المشروع ذلك.

ــادي  -2 ــاط االقتصـ ــ  المملوية للخيينة العامة لرايات إقامة النشـ إعفاء من بدل إيجار األراضـ

 .قرارالمن تاريخ  ( سنوات5ولمدة )

على  المـساامة    يلفة  اتورة الطاقة الكدربااية أو الـسماح بتخـصيمدا من ال مم المست قة  -3

بة  للجدة الرـسمية االقتصـادي  النـشاط نوات5لمدة )  (%50)بنـس على   قرارالمن تاريخ   ( ـس

أن ي دد مجلق الوزراء بناء على تنســـي  لجنة ال وا ي واإلعفاءات الجدة الت  ســـتت مل  

 ا ف المساامة.  

اإلعفاء من ضريبت  األبنية واألراض  والعوااد التنظيمية المست قة على النشاط االقتصادي  -4

 . اردنيأ ( عام 25شريطة تشريل ما ال يقل عن ) قرارالمن تاريخ  ( سنوات10لمدة )

سـيقام عليه ال ي   وضـريبة بيع العقاراألراضـ  تسـجيل  رسـوم   من  (%50)اإلعفاء بنسـبة   -5

 .اردنيأ ( عام 25النشاط االقتصادي شريطة تشريل ما ال يقل عن )

الســماح بتخصــيم يلا إنشــاء خدمات البنية الت تية الت  قام المســتثمر بإيصــالدا للنشــاط    -6

ما   الفعل  شريطة( سنوات بعد تاريخ التشريل  5االقتصادي من ال مم المست قة عليه خ ل )

 -يل :
 

 .قرارالمن تاريخ  ( سنوات3خ ل )  تشريل المشروع تشري   عليا -أ

ة من خ ل   -ب ة الت تـي ات البنـي ــاء خـدـم ة لكلا إنشـــ ة الفعلـي ات القيـم ة  إاـب الـي ات الـم اـن البـي

 .الختامية المدققة

 -:  ومناطق الفقر وتنمية وخدمة المجتمع الم ل  ألنشطة االقتصادية الت  تستددف األطرافا -ح

إقامة النـشاط    من بدل بيع األراـض  المملوية للخيينة العامة لرايات%(  50اإلعفاء بنـسبة ) -1

ويجوز التمديد إذا قرار المن تاريخ  ( سـنوات 3االقتصـادي شـريطة تشـريل المشـروع خ ل )

 اقتضى طبيعة المشروع ذلك.

ــادي  -2 ــاط االقتصـ ــ  المملوية للخيينة العامة لرايات إقامة النشـ إعفاء من بدل إيجار األراضـ

 .قرارالمن تاريخ  ( سنوات5ولمدة )

على المـساامة    يلفة  اتورة الطاقة الكدربااية أو الـسماح بتخـصيمدا من ال مم المـست قة  -3

 على   قرارالمن تاريخ ( سـنوات 5لمدة )  (%50)بنسـبة  للجدة الرسـمية االقتصـادي  النشـاط

ــتت مل   ــي  لجنة ال وا ي واإلعفاءات الجدة الت  سـ أن ي دد مجلق الوزراء بناء على تنسـ

 ا ف المساامة.  

اإلعفاء من ضريبت  األبنية واألراض  والعوااد التنظيمية المست قة على النشاط االقتصادي  -4

 . أردنيا ( عام 25شريطة تشريل ما ال يقل عن ) قرارالمن تاريخ  ( سنوات10لمدة )
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سـيقام عليه النشـاط  ال ي على رسـوم التسـجيل وضـريبة بيع العقار %(  50)اإلعفاء بنسـبة  -5

 .أردنيا ( عام 25شريل ما ال يقل عن )االقتصادي شريطة ت

الســماح بتخصــيم يلا إنشــاء خدمات البنية الت تية الت  قام المســتثمر بإيصــالدا للنشــاط   -6

  تاريخ التـشريل( ـسنوات بعد  5خ ل )للجدة الرـسمية  االقتصـادي من ال مم المـست قة عليه 

 -الفعل  شريطة ما يل :

 القرار.من تاريخ ( سنوات 3خ ل )  تشريل المشروع تشري   عليا -أ

ة من خ ل   -ب ة الت تـي ات البنـي دـم ة لكلا إنشـــــاء ـخ ة الفعلـي ات القيـم ة إاـب الـي ات الـم اـن البـي

 .المدققة   الختامية
 

 

الصــــادرة عن  كشــــو ات  اليتم ت ديد عدد العمال األردنيين    النشــــاط االقتصــــادي بناءأ على   -أ  -27المادة  

ـسة العامة ل (  4أن يكون قد مضـى على تـسجيل العمال األردنيين )لضـمان االوتماع  على المؤـس

تاريخ تقديم طل  ال صـول على      أشـدر على األقل لدل المؤسـسـة العامة للضـمان االوتماع 

 شريطة استمرارية العدد المطلوب.    اإلضا ية  عفاءات والمياياال وا ي واإل

ــتثـمار بـناء على دراســــة الـجدول االقتصــــادـية المـعدة من قـبل  -ب   وـدات   اـحدليـ دد حجم االســ

 .و عالمياأ  االختصاص م ليا

معيار ال ي تم العلى النشـاط االقتصـادي تقديم يا ة الواااق ال زمة إلابات اسـتمرارية ت قيقه   -ج

 .بمووبه سنوياال ا ي أو اإلعفاء أو الميية من  

تشـــمل خدمات البنية الت تية الشـــوارع والممرات وشـــبكات الكدرباء واالتصـــاالت والمياف   - د

 والصرف الص  .

لميايــا بــة علــى االلتــيام بمعــايير وشــروط اإلعفــاءات واحكــام الرقاأت ــدد الضــمانات و -اـــ

بمووـــ   ( مـــن القـــانون واـــ ا النظـــام13المـــادة )حكـــام أوال ـــوا ي الممنوحـــة بمووـــ  

 سق تقراا لجنة ال وا ي واإلعفاءات.أ

 
 

 -مجتمعين:  قق الشرطين التاليين ت   حال    استراتيجيا  يعتبر النشاط نشاطا اقتصاديا -أ  -28المادة

 القانون.من ( 13الفقرة )ب( من المادة )قل من المعايير المبينة    ت قيق معيارين على األ -1

 -دنى من حجم االستثمار و ق ما يل :ت قيق ال د األ -2

( م يين  10األنشــــطة اليراعية وتكنولوويا المعلومات الت  يييد حجم اســــتثماراتدا على ) -أ

 دينار.

ــتثماراتدا على  -ب ــتية الت  يييد حجم اسـ ــطة الطاقة المتجددة والنقل والخدمات اللووسـ أنشـ

 ( مليون دينار.25)

األنشـطة الصـناعية والسـياحية والتعليمية والخدمات الصـ ية الت  يييد حجم اسـتثماراتدا   -ج

 .دينار ( مليون75على )

 ( مليون دينار.100استثماراتدا على )األنشطة االقتصادية األخرل الت  يييد حجم   - د
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ادة )-ب ــنيا الوارد    الـم اد التصــ اعتـم اطق الفقر ـب د األطراف ومـن دـي ام  20يتم تـ  ( من ـا ا النـظ

 -التالية: وو قا لكسق  

)أ( ب جم استثمار ال يقل عن مليون   الفئة ن يكون النشاط االقتصادي المقام    إحدل مناطقأ-1

 دينار.

ــادي المقام أ-2 ــاط االقتصـ ــتثمار ال يقل عن   الفئة مناطق    إحدلن يكون النشـ )ب( ب جم اسـ

 دينار.مليون   

ا اة  ( ب جم استثمار ال يقل عن ج)الفئة مناطق      إحدلن يكون النشاط االقتصادي المقام أ-3

 دينار.م يين 
 

يتم ت ديد األنشـطة االقتصـادية المعتمدة لرايات تنمية وخدمة المجتمع الم ل  والمشـاريع الت    -ج

والت ول الرقم  ومشـاريع الريادة واالبتكار و ق ما تقررف  تسـتددف نقل المعر ة والتكنولوويا

 لجنة ال وا ي واإلعفاءات بعد التنسيق مع الجدات المعنية.

البيانات  لرايات ت ديد نـسبة القيمة المـضا ة الم لية او نـسبة التـصدير للنـشاط االقتـصادي تعتمد  -د

أ للمعايير الدولية لإلب غ المال   المالية الختامية المدققة   . (IFRS)والمعدة و قا

 

ــتفيد -أ  -29المادة   ــجلة    ( من القانون  13المادة )حكام  أمن   ال تســ ــات المســ ــســ المناطق التنموية المؤســ

الصـناعات المرتبطة بخامات الفوسـفات والبوتاس واليورانيوم ومشـتقات أي و  والمناطق ال رة

 مندا وأي خامات طبيعية أخرل يقرراا مجلق الوزراء باستثناء صناعة اإلسمنى واألسمدة.

(  13مادة )التســتثنى األنشــطة االقتصــادية    حال ت قيقدا ألي من المعايير المشــار اليدا    -ب

ــريلية للطاقة على  من القانون  ــاامة    يلفة الطاقة إذا زادت  اتورة الكلفة التش من حا ي المس

 .من الكلفة التشريلية االومالية %(20)

 

 -ما يل :اإلضا ية  يتضمن قرار من  ال وا ي واإلعفاءات والميايا   -أ -30المادة  

 اإلضا ية.  واإلعفاءات والمياياالسقا المال  االومال  لمجموع ال وا ي   -1

التخصيم  وعلية   الت  يسم  للنشاط االقتصادي بالتخصيم منداللجدة الرسمية  ال مم المست قة  -2

 .تهومد
 

ما نســبته الممنوحة لكل معيار  والميايا اإلضــا ية  ن ال يتجاوز حجم ال وا ي واإلعفاءات أيج   -ب

 .%( من حجم االستثمار20)

ايير المـ ددة    أيثرحقق النشـــــاط االقتصـــــادي    إذا -ج ار و ق المـع انونمن معـي م يياد حجم     الـق

من حجم االســتثمار لكل    %(10ما نســبته )بالممنوحة  اإلضــا ية  ال وا ي واإلعفاءات والميايا  

 معيار اضا  .

من    وأأو اعتبر من مشــاريع الريادة واالبتكار  االقتصــادي اعادة التدوير    اســتخدم النشــاط إذا -د

ــطة   ــاريع الصــريرة والمتوس م يياد حجم  حماية البيئة والت ول إلى االقتصــاد األخضــر  وأالمش

 .من حجم االستثمار %(5)نسبته بما الممنوحة  اإلضا ية  ال وا ي واإلعفاءات والميايا  
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ــي  لجنة  -31المادة   ــادي ذي أامية  لمجلق الوزراء بناء على تنسـ ــاط اقتصـ ال وا ي واإلعفاءات من  أي نشـ

ــة    أي منطقة من مناطق ال ــادية خاصــ ــرورية  مملكة أي حوا ي أو إعفاءات أو ميااقتصــ يا ضــ

 إلنشااه. 
 

ادة   ام  -أ  -32الـم دم بموـو  أحـك ا وال وا ي الت  تـق اءات والمياـي ــري اإلعـف ادة )تســ انون  13الـم على ( من الـق

 المشاريع الجديدة أو أعمال التوسعة والتطوير للمشاريع القاامة.

المنصوص عليدا اإلضا ية واإلعفاءات والميايا على المستثمر ولرايات ال صول على ال وا ي  -ب

الت  ي دداا الوزير بموو  قرار واااق  البه  ل  مر قاطمن ا ا النـظامم تقديم (  26لـمادة )   ا

 .يصدرف لد ف الراية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 داخل وخارج المنطقة  استخدام غير األردنيين

 

ــتخدم  -33المادة   ــتثمر بناء على طل  يقدم إلى الوزارة أن يســ ــبعماال غير أردنيين بللمســ   ة ال تييد على نســ

لــديــه  من  %(  25) الت  تتطلــ  مدــارات       الوظــااااومــال  عــدد العــاملين  اإلداريــة والفنيــة 

 -سق التالية:األ  متخصصة و ق

 العمال األردنيين.العمالة غير األردنية الت  تساام    تدري  ور ع يفاءة  -أ

العمالة غير األردنية المتعلقة بالب ث والتطوير والجودة وتشـــريل وصـــيانة األودية والمعدات   -ب

 بفئاتدم وتخصصاتدم يا ة.الت المتخصصة ذات التكنولوويا ال ديثة والخبراء  واآل

والمعر ة والخبرات الى  العمالة غير األردنية الت  تســـاام بخبراتدا ومعار دا بنقل التكنولوويا   -ج

 السوم االردن .

 لمياولة وتشريل النشاط االقتصادي .ال زمة العمالة غير األردنية ذات الخبرات واالختصاصات   - د
 

ــتثمر    -أ-34ةالـماد للعـمل    الوـظااا اإلدارـية والفنـية الت  تتطـل    العـماـلة األردنـية المؤاـلة  لم تتو ر إذاللمســ

ما ال يييد نســـبة إلى  من ا ا النظام    (33)الواردة    المادة  النســـبة مدارات متخصـــصـــة ر ع 

ـبه ـما يثـبى أـنه ـقد  على طـل  يـقدم إلى الوزارة مر ـقا  بـناءمن اوـمال  ـعدد الـعاملين ـلدـيه  %(  40)

ــر إع نـنه ـقام  أوعلى موقـعه االلكترون   إلع ن عن تـلك الوـظااا  ـباـقام   ــ  بنشــ       ـداعن  واضــ

 -يتضمن العناصر التالية:نتشارا  األوسع االص ا  ص يفتين م ليتين يوميتين من 

 طبيعة الشواغر المتوا رة لديه. -1

 .المؤا ت المطلوبة لشرل يل من ا ف الشواغر -2

 .على ان ال تقل عن أسبوعين  طلبات التوظياالمدة الم ددة لتقديم  -3

 رسال طلبات التوظيا.عنوان إل -4

ـــبة العـماـلة غير األردنـية قـبل انتـداء الـمدة المـ ددة    -ب ــتثمر ان يطـل  ر ع نســ ال يجوز للمســ

 .( من الفقرة )أ( من ا ف المادة3   البند ) الوارداإلع ن 
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ــتثمر تـقديم  -ج ــة    اقرارعلى المســ ــصــ خط  يفـيد بـعدم تـقدم عـماـلة أردنـية تمـلك المـدارة المتخصــ

 للوظيفة اإلدارية والفنية.
 

 تطبق التشريعات النا  ة  يما يتعلق برسوم تصاري  العمل المتوو  استيفاقاا. -35المادة
 

 داخل وخارج المنطقة  الموا قة الواحدة

   -التالية:الشروط ( من القانون 14)الواردة    المادة  يج  أن يتوا ر    طل  الموا قة الواحدة  -أ -36 المادة

أ اقتصــاديا اســتراتيجيا و ق -1 المادة    ألحكام الفقرة )أ( من  اأن يكون النشــاط االقتصــادي نشــاطا

 من ا ا النظام. (28)

قانون الـشريات باـستثناء الـشرية   أنواع الـشريات الواردة    أحدان يتخ  النـشاط االقتـصادي  -2

 طيلة مدة المشروع .  ةالم دودذات المسؤولية  

كم بجريمة اقتصــادية    -3 ــتثمر قد حم أ الحكام قانون الجراام االقتصــادية أن ال يكون المس أو  خ  ا

يل أموال بموو  قرار  داخل المملكة أو    مكتـس  الدروة القطعيةوريمة احتيال أو وريمة غـس

   خارودا.
 

 -ير ق بالطل  المقدم الواااق التالية: -ب

 .للمستثمر ما يثبى الم ءة المالية -1

  المرخصــةاو العالمية    الم ليةحدل الجدات المختصــة  امخطط عام للمشــروع معد من قبل   -2

 .وبما يتناس  وطبيعة المشروع

الجدات   لحدامن قبل  تان  االقتصـادي معدودول اقتصـادية للمـشروع ودراـسة األار  دراـسة  -3

 المختصة ب لك.

 .المشروعلتنفي   م ددودول زمن    -4

 .تعدد بااللتيام بكا ة المتطلبات والشروط المتعلقة بنشاط المشروع و ق التشريعات النا  ة -5

ــادرة عن احد البنوك  % 2يفالة بنكية بقيمة ال تقل عن ) -6 ــتثمار المتوقع صـ ( من حجم االسـ

 المملكة و ق الصيرة الم ددة من الوزارة .العاملة     
 

لجنة لدراســة الطلبات المقدمة لل صــول على الموا قة الواحدة وتقدم توصــياتدا  يشــكل الوزير   -أ  -37المادة  

 لوزير.ل

ال وا ي  الواحدة إلقامة المشــروع الى لجنة  طل  الموا قة    توصــية بخصــوصير ع الوزير    -1-ب

 اللجنة الموا قة على الطل  تر ع   ارتستو   حال  بشـسنه القرار المناسـ    واإلعفاءات التخاذ

 .لمجلق الوزراء  بمن  الموا قة   داتنسيب

ــروع     حال موا قة -2 المدة الت  يتوو  خ لدا   فقراربي دد مجلق الوزراء على إقامة المشـ

 . علياتشريل المشروع تشري  
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ــتندة إلى   -ج ــي  لجنة ال وا ي واإلعفاءات المسـ ــباب مبررة بناء على تنسـ لمجلق الوزراء وألسـ

 الفقرة )ب( من ا ف المادة. ( من 2البند )    المشار إليدا  توصية الوزير تمديد المدة 

الى توصــية الوزير إلراء   واإلعفاءات المســتندلمجلق الوزراء بناء على تنســي  لجنة ال وا ي   -د

أ   ات الموا قـة و قـا أي موا قـة واحـدة من ـى و قـا ألحكـام اـ ا النظـام    حـال اإلخ ل بمتطلـب

 لتعليمات تصدر لد ف الراية.

 عن الموا قة الواحدة .  واإلعفاءات بدل الخدمة المست قت دد لجنة ال وا ي   -اـ
 

 

 داخل وخارج المنطقة  االستقرار التشريع 
 

ــتثمر داخل المنطقة وخارودا بت  -38المادة   ــتثمارات أي مســ ــمان عدم تسار اســ ــريعية رلضــ ير األحكام التشــ

 -القانون:( من 15لرايات تطبيق المادة )و  والتنظيمية

 .بيانات مالية ختامية مدققة من مدقق خارو من خ ل ي دد حجم االستثمار   -أ

ــروع من خ ل    األردنيين   العاملين  ي دد عدد  -ب ــادر عنالمشـ ــا صـ ــة العامة   يشـ ــسـ المؤسـ

ــمان االوتماع  على   ــتمرين     اأردني ( عام 250)ن ال يقل عن  أللضـ ــترمسـ اياتدم    اشـ

 .أشدرربعة أعن ال تقل    المؤسسة العامة للضمان االوتماع  لمدة

 

 صناديق االستثمار

 -صناديق االستثمار أو المساامة  يدا:ي ق للجدات التالية تسسيق  -39المادة

 القطاع الخاص. -أ

 ال كومة والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة. -ب
 

 -تقسم صناديق االستثمار إلى األنواع التالية:-40المادة

 ستثمار الخاصة المملوية للقطاع الخاص.صناديق اال -أ

ــناديق اال -ب ــن ص ــل ألي م ــة بالكام ــة المملوي ــتثمار العام ــ  الفقــرة س ــا   ــار إليد ــات المش الجد

 ( من ا ا النظام.39)المادة ( من ب)

ــة -ج ــمية العام ــات الرس ــة أو المؤسس ــا ال كوم ــاام  يد ــ  تس ــة الت ــتثمار المختلط ــناديق االس ص

 أو المؤسسات العامة أو صناديق االستثمار العامة مع القطاع الخاص.  

 

ــادة ــه صــناديق ي -41الم ــجل  ي ــتثمار( تس ــجل صــناديق االس ــمى )س ــاص يس ــجل خ ــوزارة س ــ  ال ــق   ؤس

نوعدــــا وتــــاريخ تســــجيلدا وتــــدرج  يــــه التعــــدي ت االســــتثمار بسرقــــام متسلســــلة حســــ  

 والترييرات الت  تطرأ عليدا.
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ــادة  ــات الصــندوم  -أ-42الم ــه غاي ــدد  ي ــوزراء ي  ــق ال ــن مجل ــرار م ــة بق تنشــس صــناديق االســتثمار العام

 وأادا ه ورأسماله على أن ال تشمل غاياته بيع األراض  قبل تطويراا.  

يــتم تســـجيل صـــندوم االســـتثمار العـــام  ـــ  الســـجل بعـــد صـــدور قـــرار مجلـــق الـــوزراء  -ب  

 بالموا قة على انشااه.

 -صندوم االستثمار العام مما يل :يتكون رأس مال  -ج

 األموال العامة المنقولة وغير المنقولة الت  يقرر مجلق الوزراء نقل ملكيتدا إليه.-1

ــوال -2 ــع األم ــا ري ــ  البنــد )المنصــوص عليد ــق مجلــق 1  ــ  يوا  ــ ف الفقــرة الت ــن ا ( م

 الوزراء للصندوم على رسملتدا.

 ام على األموال غير المنقوله.يجوز أن يقتصر رأس مال صندوم االستثمار الع-د

ـــ ــة  -ا ــا وبموا ق ــن أولد ــ  أنشــف م ــات الت ــداف والراي ــا لكا ــام وت قيق لصــندوم االســتثمار الع

 -مجلق الوزراء القيام بمايل :

إنشــــاء شــــريات مملويــــة لــــه بالكامــــل لتنفيــــ  المشــــاريع التنمويــــة ونقــــل بعــــض  -1

 موووداته إليدا.

 الخاص لتنفي  مشاريع م ددة.إنشاء شريات بالشراية مع القطاع  -2

 المساامة أو المشارية مع شريات قاامة. -3

ــى  -و ــ  نقلـ ــة التـ ــر المنقولـ ــوال غيـ ــ  األمـ ــرف  ـ ــام التصـ ــتثمار العـ ــندوم االسـ ــوز لصـ ال يجـ

ــا إليــه قبــل تطويراــا باســتثناء تقــديمدا ي صــ  عينيــة  ــ  ال ــاالت  المنصــوص ملكيتد

    الفقرة )اـ( من ا ف المادة.عليدا  

االســتثمار العــام وبموا قــة مجلــق الــوزراء حــق التعاقــد مــع أي ودــة مؤالــة  لصــندوم -ز

 ماليا و نيا إلدارته أو الستثمار أمواله.

تـــنظم األحكـــام المتعلقـــة بـــادارة صـــندوم االســـتثمار العـــام  وممارســـته ألنشـــطته وســـاار  -ح

 الشؤون المتعلقة به بمقتضى تعليمات يصدراا مجلق الوزراء لد ف الراية.
 

تنشـــس صـــناديق االســـتثمار المختلطـــة بمووـــ  اتفاقيـــة شـــراية بـــين ال كومـــة أو المؤسســـة -أ -43المــادة

ــة العامـــة أو صـــ  ــين أي ودـــة مـــن نالرســـمية العامـــة أو المؤسسـ دوم االســـتثمار العـــام وبـ

 القطاع الخاص.

ــديل يطــرأ -ب ــ  الفقــرة )أ( مــن اــ ف المــادة وأي تع ــة الشــراية المشــار اليدــا   تخضــع اتفاقي

 ا لموا قة مجلق الوزراء .عليد

ــق  -ج ــرار مجلـ ــدور قـ ــد صـ ــجل بعـ ــ  السـ ــتلط   ـ ــتثمار المخـ ــندوم االسـ ــجيل صـ ــتم تسـ يـ

 الوزراء بالموا قة على اتفاقية الشراية.

 -يج  أن تتضمن اتفاقية الشراية حدا أدنى ما يل : -د
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 اسم الصندوم ومدته والددف من انشااه.-1

  يدم. ئات الشرياء والشروط الواو  توا راا  -2

 حقوم الشرياء وواوباتدم والتياماتدم.-3

رأس مــال الصــندوم ومســاامات الشــرياء  يــه وأنواعدــا وال ــد األدنــى للمســاامة -4

 وييفية تسديداا وموعداا.

ــة-5 ــد نســبة المســاامات العيني ــى أن  ت دي ــال الصــندوم عل ــن رأس م ــا م ــدير قيمتد وتق

لمؤسســـات الرســـمية وا تقتصـــر المســـاامات العينيـــة إن ووـــدت علـــى ال كومـــة 

 م االستثمار العام.صندوالعامة  والمؤسسات العامة و

 .طريقة ادارة الصندوم واتخاذ القرارات  يه-6

 سياسة توزيع االرباح    الصندوم.-7

مــع مراعــاة أحكــام اــ ف المــادة وأحكــام اتفاقيــة الشــراية المشــار إليدــا  يدــام تســري علــى  -اـــ

( 50( و)49( و)48( و)47( و)46مــــــواد )صـــــندوم االســــــتثمار المخــــــتلط أحكــــــام ال

 ( من ا ا النظام. 54( و)53( و)52( و)51و)
 

ينشــــس صــــندوم االســــتثمار الخاص  بموو  اتفاقية شــــراية ويتسلا من الفئتين التاليتين من  -أ  -44المادة  

 -  الشرياء وتدرج أسماقام    اتفاقية الشراية وطل  التسجيل:

ــخ  اعتباري أو أيثر  -1 ــريك المدير: واو شـ ــتثمار الخاص  يالشـ ــندوم االسـ تولى إدارة صـ

تثمارالخاص   وممارـسة أعمالهم ويكون مـسؤوالأ بالتضـامن والتكا ل عن ديون صـندوم االـس

 وااللتيامات المترتبة عليه    أمواله الخاصة.

 قط    المسـاامة     الشـريك المسـاام: واو الشـخ  الطبيع  أو االعتباري ال ي يشـارك  -2

رأس مال ـصندوم االـستثمار الخاص دون أن يكون له حق المـشارية    إدارته أو ممارـسة  

أعمالهم وال يكون مسـؤوال عن ديون صـندوم االسـتثمار الخاص وااللتيامات المترتبة عليه 

 إال    ال دود المنصوص عليدا    اتفاقية الشراية وأحكام ا ا النظام.

تعدد الشــرياء المديرين المؤســســين لصــندوم االســتثمار الخاصم يج  أن يكون أحد     حال  -ب

ــريعات النا  ة وله م ل إقامة وموطن   ــج     المملكة و قا للتشـ ــين على األقل مسـ ــسـ المؤسـ

 مختار    المملكة.

أ إلدارة صــناديق االســتثمار ال يشــترط أن يكون الشــريك المدير -ج عند تســجيل صــندوم    مرخصــا

ار الخاص ـشريطة تـصوي  وـضعه بعد تـسجيل ـصندوم االـستثمارالخاص و ق تعليمات  االـستثم

 تصدر لد ف الراية.
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ــادة  ــة أو -أ -45الم ــة المد وع ــن مســاامة الشــرياء النقدي ــال صــندوم االســتثمار الخــاص م ــسلا رأس م يت

غيـــر المد وعـــة علـــى أن ت ـــدد اتفاقيـــة الشـــراية األحكـــام المتعلقـــة بكيفيـــة تســـديداا 

 على أن ال يقل رأس مال الصندوم عن مااة مليون دينار. وموعداا

ــار وال  -ب ــون دينـ ــن مليـ ــاام عـ ــريك المسـ ــة الشـ ــة ل صـ ــاامة النقديـ ــل المسـ ــوز أن تقـ ال يجـ

 ن على سبيل القرض.وتشمل األموال الت  يقدمدا الشريك أو الشرياء المساام

 ألا دينار.مااة ال يجوز أن تقل المساامة النقدية ل صة الشريك المدير عن  -ج

ــد   -د ــ  أح ــ  حســاب خــاص باســم صــندوم االســتثمار   ــة   ــودع مســاامة الشــرياء النقدي ت

 البنوك األردنية خ ل المدة الم ددة    اتفاقية الشراية.

 

ــادة  ــن -أ -46الم ــل م ــات ي ــوم وواوب ــراية حق ــة الش ــنظم اتفاقي ــ  ت ــاام   ــريك المس ــدير والش ــريك الم الش

 -صندوم االستثمار الخاص على أن تشمل األمور التالية:  

 ت ديد مدة الصندوم إذا يان م دد المدة.-1

ــؤوليته -2 ــإدارة الصــندوم ومس ــة ب ــه المتعلق ــدير والتيامات ــريك الم ــات الش صــ حيات وواوب

 تجاف الصندوم والرير.

 وطريقة التصويى على القرارات  يدا.اوتماعات الشرياء ونصابدا  علية -3

إوـــراءات دخـــول شـــرياء وـــدد وخـــروج أو انســـ اب أي مـــن الشـــرياء المووـــودين -4

 وإوراءات التنازل.

 إوراءات ومواعيد ت ويل المساامات النقدية. -5

ت ديــد  ئــات المســاامات للشــرياء وشــروط زيادتدــا واآلاــار القانونيــة المترتبــة علــى  -6

ــع المســاامات ال ــد التصــفية عــدم د  ــات عن ــندم واألولوي ــل م ــبلدم وحقــوم ي ــة مــن ق نقدي

 وأي من ال قوم والميايا والقيود األخرل.

 ت ديد المخصصات وعلية توزيع أرباح الصندوم بين الشرياء. -7

 ت ديد أحكام تفويض الشريك المدير لص حياته وعلية التفويض. -8

مــن الريــر أو مــن الشــرياء وت ديــد  علــى التمويــل الصــندوم حصــولت ديــد إمكانيــة  -9

 السقوف المالية أو النس  واإلوراءات الواو  اتباعدا.

 البدالت المالية المت ققة للشريك المدير وعلية د عدا. -10

 أسماء المفوضين بالتوقيع عن الصندوم من الشرياء المديرين. -11

ــور -12 ــة األمـ ــندوم  ويا ـ ــ  إلدارة الصـ ــل التنظيمـ ــد الديكـ ــه  ت ديـ ــيم أعمالـ ــة بتنظـ المتعلقـ

 وإدارته وعلية اتخاذ القرارات الخاصة به.

 لشرياء وشروطدا وأحكامدا.حص  احاالت ران  -13

حــاالت تعــديل وانتدــاء أو إندــاء اتفاقيــة الشــراية واإلوــراءات المتعلقــة بــ لك واآلاــار  -14

 القانونية المترتبة على ذلك.
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ــانون األردنــــ  وتكــــون  -ب ــة الشــــراية للقــ ــان تخضــــع اتفاقيــ ــة بدايــــة عمــ ــاحبة م كمــ صــ

االختصــاص للنظــر  ــ  أي خ  ــات قــد تنشــس عندــا مــا لــم تــن  اتفاقيــة الشــراية علــى 

 خ ف ذلك أو على شرط ت كيم.

ــى  -ج ــمام إلـ ــاص باالنضـ ــتثمار الخـ ــندوم االسـ ــ  صـ ــريكا  ـ ــب  شـ ــخ  أن يصـ ــوز ألي شـ يجـ

أ لما او منصوص على ذلك  يدا.    اتفاقية الشراية إذا أوازت ذلك وو قا

ــى أي مل ــق  -د ــة الشــراية أو عل ــى اتفاقي ــع عل ــد مــن خــ ل التوقي يكــون انضــمام الشــريك الجدي

 شرط مصادقة الكات  العدل على ذلك.لدا أو نسخة إضا ية مندا مع الشريك المدير ب

ـــ ــال  -ا ــ  ح ــرل و  ــة أخ ــى أي لر ــروم إل ــوز أن تت ــة ويج ــة العربي ــراية باللر ــة الش ــنظم اتفاقي ت

 اخت ف النصوص تطبق األحكام الواردة باللرة العربية.
 

تعتبـــر األعمـــال والتصـــر ات التـــ  يقـــوم بدـــا الشـــريك المـــدير باســـم صـــندوم االســـتثمار  -أ– 47المـــادة

ــض  ــة بر ــن ني ــندوم ب س ــع الص ــل م ــ ي يتعام ــر ال ــة الري ــ  مواود ــه   ــة ل ــاص مليم الخ

النظــر عــن أي قيــد يــرد  ــ  اتفاقيــة الشــراية مــع بقــاء الشــريك المــدير مســؤوال عــن وميــع 

 دارة الصندوم.إء توليه األعمال والتصر ات الت  قام بدا أانا

إذا تــولى إدارة صــندوم االســتثمار الخــاص  وممارســة أعمالــه أيثــر مــن شــريك مــدير -ب

 تتخــ  قــراراتدم باألغلبيــة مــا لــم تــن  اتفاقيــة الشــراية علــى غيــر ذلــك مــع بقــاء وميــع 

ــة  ــ  بسغلبيـ ــرارات تتخـ ــن أي قـ ــل عـ ــامن والتكا ـ ــؤولين بالتضـ ــديرين مسـ ــرياء المـ الشـ

 الشرياء.

مل الشــريك المدير المســؤولية القانونية والجيااية عن أي وايقة صــادرة عنه ويعتبر أي ت ي -ج

م ضر أو شدادة صادرة عنه  يما يخ  قرارات صندوم االستثمار الخاص دلي  على ص ة  

 ا ف القرارات.

ــادة  ــندوم االســتثمار الخــاص  -أ-48الم ــريك المســاام االشــتراك  ــ  إدارة ص التصــرف ي ظــر علــى الش

باســـمه أو تمثيلـــه أو ترتيـــ  االلتيامـــات عليـــهم وبريـــر ذلـــك تعتبـــر األعمـــال والتصـــر ات 

التــ  قــام بدــا مليمــة للصــندوم  ــ  مواودــة الريــر حســن النيــةم ويكــون الشــريك المســاام 

ــق  ــن أي أضــرار تل  ــرين ع ــرياء اآلخ ــاف الصــندوم والش ــه الخاصــة تج ــ  أموال ــؤوالأ   مس

 ر ات.به نتيجة ا ف األعمال والتص

ــر-ب ــادة ال تعتبـ ــ ف المـ ــن اـ ــرة )أ( مـ ــ  الفقـ ــا ورد  ـ ــرغم ممـ ــى الـ ــاالت أو  علـ ــن ال ـ  اي مـ

أ    إدارة صندوم االستثمار الخاص من الشريك المساام:  -التصر ات التالية اشترايا

ــديرين  -1 ــة المــ ــق اإلدارة أو ايئــ ــ  مجلــ ــواأ  ــ أ أو عضــ ــااما أ أو مســ ــريكا ــون شــ أن يكــ

أ  ــــ  للشــــريك المــــدير أو لــــه ع قــــة  تعاقديــــة معــــه أو أن يكــــون ويــــي أ أو موظفــــا

 الصندوم او لدل الشريك المدير.
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ــل  -2 ــوص إدارة عمــ ــة بخصــ ــه الموا قــ ــدير أو من ــ ــريك المــ ــارات للشــ ــديم استشــ تقــ

 الصندوم و قا لما تقتضيه اتفاقية الشراية.  

 .مناقشتداالبيانات المالية للصندوم أو   االط ع على -3

 اتفاقية الشراية. الموا قة أو ر ض التعدي ت على -4

 حضور اوتماعات الشريك المدير. -5

 القيام بسي عمل توو  اتفاقية الشراية القيام به. -6

أ أو ويــي أ أو مستشــاراأ أو لــه أي ع قــة مباشــرة أو غيــر   -7 أ أو موظفــا أن يكــون شــريكا

 مباشرة مع أي من الشريات الت  يساام  يدا الصندوم .  
 

حقـــوم مســـاامة الشـــريك المـــدير بمووـــ  ســـند تنـــازل بموا قـــة بـــاق  يـــتم التنـــازل عـــن  -أ-49المـــادة 

الشـــرياء المـــديرين إذا يـــانوا أيثـــر مـــن واحـــد ويرتـــ  عاـــارف عنـــد توايقـــه لـــدل المســـجل 

 وإصدار شدادة ب لك.

ي ــل الشــريك المــدير الجديــد المتنــازل لــه م ــل الشــريك المــدير المتنــازل وال يكــون  -1 -ب

وال عـــن أي التيامـــات ســـابقة النضـــمامه يشـــريك الشـــريك المـــدير المتنـــازل لـــه مســـؤ

 مدير    صندوم االستثمار الخاص.

يبقـــى الشـــريك المـــدير المتنـــازل مســـؤوال عـــن التيامـــات الصـــندوم  التـــ  نشـــست قبـــل -2

تــاريخ خرووــه يشــريك مــدير إال إذا تــم االتفــام خطيــا علــى خــ ف ذلــك بــين الشــريك 

 والجدة الداانة بااللتيامات.   المدير المتنازل والشريك المدير المتنازل له

ــ   -ج ــاامته  ـ ــوم مسـ ــن حقـ ــازل عـ ــند تنـ ــ  سـ ــازل بمووـ ــاام أن يتنـ ــريك المسـ ــوز للشـ يجـ

صــندوم االســتثمار الخــاص ويايــا أو يليــا بشــرط الموا قــة الخطيــة مــن قبــل الشــريك 

المـــدير قبـــل إوـــراء التنـــازلم ويرتـــ  التنـــازل عاـــارف عنـــد قيـــدف وتوايقـــه لـــدل المســـجل 

 لك.وإصدار شدادة ب 
 

ــاد ــتثمار  -50ة المـ ــندوم االسـ ــاص لصـ ــة  الخـ ــ  اتفاقيـ ــددة  ـ ــراءات الم ـ ــا لإلوـ ــى وو قـ ــ  أي وقـ و ـ

ــة لــه مــن نشــاطاته أو اســتثماراته  ــرايةم توزيــع أي عوااــد أو إيــرادات أو مبــال  متستي الش

ــاء  ــى الو  ــدرة الصــندوم عل ــن ق ــى م ــدير بالتثب ــيام الشــريك الم ــرياءم شــريطة الت ــى الش عل

ــدااني ــويض الـ ــه وتعـ ــ ا التوزيـــ بالتياماتـ ــراء اـ ــررام وـ ــال تضـ ــ  حـ ــاس  عن  ـ ودون المسـ

 .برأس المال
 

ــادة  ــا -51الم ــاتدمم يم ــرياء أو ضــمان التيام ــن الش ــة أي م ــاص يفال ــتثمار الخ ــى صــندوم االس ــر عل ي ظ

 .ي ظر عليه إقراض الشرياء أو الرير
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ــادة  ــدير -52الم ــريك الم ــتفا الش ــؤولية ي  ــة المس ــى طاال ــران  وت  ــمان وال ــوم الض ــجيل حق ــجل لتس بس

الممنوحــة مــن قبــل الشــرياء  ــ  مقــر عمــل صــندوم االســتثمار الخــاص علــى أن يــتم إخطــار 

 المسجل ببيانات ا ا السجل وأي تريير يطرأ عليه أصوليا.

 

ــى  االســتثمار الخــاص صــندومتخضــع أعمــال  -53المــادة  ــاءأ عل ــة مــن قبــل المســجل أو بن ــدقيق والرقاب للت

ــ   ــن )طلـ ــل عـ ــا ال يقـ ــون مـ ــرياء يملكـ ــندوم  25شـ ــ  صـ ــاامات  ـ ــة المسـ ــن قيمـ %( مـ

ــك  االســتثمار ــدقيق وذل ــة للت ــدقيق خاروي ــار ودــة ت و ــق تعليمــات تصــدر لدــ ف وللمســجل اختي

 الراية.
 

 .الخاصة بالتصفيةيج  أن تتضمن اتفاقية الشراية األحكام   -أ-54المادة  

ــوص -ب ــباب المنصـ ــن األسـ ــب  مـ ــااه ألي سـ ــد انقضـ ــاص بعـ ــتثمار الخـ ــندوم االسـ ــر صـ يعتبـ

ــة تصــفيةم  ــ  حال ــرايةم   ــة الش ــ  اتفاقي ــا   ــين العليد ــتثمار بتعي ــر االس ــوم وزي مصــف  ويق

ــة الصـــندوم  ــتم التصـــفية ت ـــى اشـــراف الـــوزارةوعلـــى نفقـ ــام  وتـ ــا األحكـ وتنطبـــق عليدـ

 المنصوص عليدا    الفقرة )أ( من ا ف المادة .

ي ــتفا صــندوم االســتثمار الخــاص المووــود ت ــى التصــفية بشخصــيته االعتباريــة إلــى  -ج

ان تـــتم تصـــفيته وذلـــك بالقـــدر الـــ زم للتصـــفية وإوراءاتدـــام و ـــ  اـــ ف ال الـــة تنتدـــ  

 سلطة الشريك المدير بإدارة أعمال الصندوم.
 

لمجلــق الـــوزراء بنــاء علـــى تنســي  لجنــة ال ـــوا ي واإلعفــاءات مـــن  أي حــوا ي إضـــا ية  -55مــادة ال

أ ألحكــام المــادة   يدــالكنشــطة االقتصــادية التــ  يقــوم صــندوم االســتثمار باالســتثمار  و قــا

 .( من القانون وا ا النظام 13)

 
 

ــادة ــل -56الم ــرع عام ــجيل   ــوز تس ــندوميج ــ  لص ــتثمار األونب ــة  االس ــارج المملك ــجل خ ــ  المس ــجل   س

و ـــق تعليمـــات تصـــدر لدـــ ف  طهاونشـــ  صـــناديق االســـتثمار والســـماح لـــه بممارســـة اعمالـــه

 الراية .

 
 

   المنطقة إنشاء 

ــس المنطقة -57المادة ملكية  أراض مملوية أو علىعلى أراض مملوية للخيينة العامة  و ق أحكام القانون  تنشــ

 خاصة.
 

 -العامة:  تنشس المنطقة على األراض  المملوية للخيينة -58المادة  
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بناء على دراـسات  نية ومالية ودراـسات الجدول االقتصـادية ال زمة إلنـشاء المنطقة تجريدا     -أ

 .لد ف الراية  الوزارة

 أيثر.  أوبناء على طل  يقدم من شخ  اعتباري مؤال  -ب
 

ــ  للمنطـقة    -59الـمادة   ــسة  يتم اختـيار المطور الرايســ أ ألي من  على أراض مملوية للخييـنة الـعامة  المنشــ و ـقا

 -الطرم التالية: 

 طرح عطاء. -أ

 استدراج عروض. -ب

ــخ  اعتباري مؤال أو ايثر -ج ــر بناء على طل  ش ــادي   العرض المباش ــاط اقتص ــة نش لممارس

اقتـصادي قاام بقرار من مجلق الوزراء بناء على  متخـص  أو بالتبعية لـسلـسلة إنتاج لنـشاط  

 تنسي  الوزير .
 

 -يراعى عند إنشاء المنطقة المعايير التالية:  -60المادة  

ه     -أ اـوة الموقع والمجتمع الم ل  الم يط ـب ه وـح ة ـل ـــي ا ســ ة والميية التـن الموقع الجررا   للمنطـق

 .تكلفة إيصالدا  أوحدود الموقع   إلىللتطوير ومدل توا ر عناصر البنية الت تية الواصلة  

ــاديـة   األار  -ب ــاامـة المنطقـة    تو ير  رص العمـل وت قيق التنميـة االقتصـــ المتوقع من مســـ

 .ية    المملكةواالوتماع

 .مدل م ءمة مساحة الموقع لكنشطة االقتصادية المطلوب ممارستدا -ج

وتكاملدا مع منظومة   إنشـاقااالنوعية الت  يمكن أن ت ققدا أنشـطة المنطقة الت  سـيتم    اإلضـا ة -د

 .التصديرية األسوامن تستددف المنطقة بشكل رايس   أالمناطق القاامة على 

ــ   إنشاقاااآلاار المتوقعة لكنشطة االقتصادية الت  ستتم ممارستدا    موقع المنطقة الت  سيتم    -اــ

 .وإمكانية ت قيق ا ف األنشطة لتنمية شاملة للمجتمعات الم لية الم يطة بدا

التسايرات البيئية الم تملة لكنشــــطة االقتصــــادية    المنطقة و   المجتمع الم ل  الم يط بدا  -و  

والسـياسـات البيئية والتشـريعات والمعايير    األراضـ نسـجام ا ف األنشـطة مع اسـتعماالت  ومدل ا

 .المتعلقة بدا

 .أالية المطور الرايس  المالية والفنية وخبراته    إدارة المنطقة وتطويراا -ز
 

( من ذوي   والمناطق ال رةلجنة إنـشاء المناطق التنموية   تـشكل بقرار من الوزير لجنة تـسمى )  -أ  -61المادة

المناطق   إنشــــاءالخبرة واالختصــــاص    الوزارة برااســــة أمين عام الوزارةم تتولى دراســــة 

 .التنموية والمناطق ال رة المقدمة للوزارة ور ع توصياتدا بشسندا إلى الوزير



26 
 لجنة قانونية  19/1/2023 –البيئة االستثمارية تنظيم نظام  هـ.أـ

ذات الع قة ن الوزارات والدواار ال كومية والجدات  عللجنة بموا قة الوزير االـستعانة بممثلين  -ب

    المنطقة المطلوب انشاقاا.ن المجتمع الم ل   عوأي من ذوي الخبرة  

   الفقرة )أ( من ا ف   المنصــوص عليدالســر اللجنة    أمينايســم  الوزير أحد موظف  الوزارة   -ج

ادة يتولى تنظيم ـودول   االـم الـد ــر ولســـــاتـدا وحف  أعـم ا    اوـتدوين مـ اضــ ــج تـد قيودـاا وســ

 .في  توصياتداومعام تدا ومتابعة تن

ــدر الوزير التعليمات ال زمة -د ــاء اللجنة    لتنفي  أحكام ا ف المادة على أن ي دد  يدا يصـ عدد أعضـ

 وساار شؤوندا.  ومدامدا وييفية عقد اوتماعاتدا واتخاذ قراراتدا وتوصياتدا

ــخ  على ال  -62المادة ــاء  عتبارياالشــ على أراض مملوية منطقة حرة   أومنطقة تنموية  ال ي يرغ  بإنشــ

متضــمنا وصــا الموقع للوزارة   ب لكتقديم طل   للخيينة العامة أو أراض مملوية ملكية خاصــة  

 -واألنشطة المطلوب ممارستدا    المنطقة مر قا به ما يل :   واإلحدااياتوالمساحة  

 .األراض مخطط تنظيم  حديث للموقع والمخطط العام المتعلق باستعماالت   -أ

ــى -ب ــتتم إقامة المنطقة عليدا ليسـ الطبيعة القانونية ل يازة الموقع و   حال يانى األرض الت  سـ

 عقد إيجار.  أو  األراض  على مقدم الطل  تقديم سند ملكية لد ف   العامة  الخيينة  أراض من 

ة  طبيعة األنـشطة االقتـصادية المطلوب مباـشرتدا    المنطقة ودراـسة الجدول االقتـصادية الخاصـ  -ج

 بدا.

 المكونات والعناصر الرايسية لخطة التطوير ومراحلدا. -د

 متضمنا الخدمات الت  سيتم تو يراا.  انشاقااالعام للمنطقة المطلوب    مخطط التصميم -اـ

 بيان بالمرا ق وعناصر البنية األساسية القاامة    الموقع والمطلوب إدخالدا. -و

 المنطقة وتجديياا لرايات استر لدا.البرنامج اليمن  إلقامة  -ز

 خطة العمالة وخطة التسويق والترويج للمنطقة. -ح

 الدراسة المبداية لكار البيئ . -ط

 تعدد من مقدم الطل  بمراعاة المعايير البيئية والص ية ومعايير األمن والس مة العامة. -ي

 المالية والفنية وخبرته    التطوير.الواااق والمستندات الت  تثبى قدرة مقدم الطل    -ك

 

تت قق الوزارة من اـستيفاء طل  إنـشاء المنطقة للمـستندات والواااق والمخططات المطلوبة ولدا    -أ-63المادة  

دراســات إضــا ية ترااا ضــرورية خ ل المدة الت     أوتكليا مقدم الطل  بتيويداا بسي معلومات  

 ت دداا    قراراا الصادر بد ا الشسن.

ه للمتطلـبات ا  -ب اـا ــتيـف ــوص عليـدا     ت ـيل الوزارة الطـل  بـعد اســ ة    ـا ا النـظام إلىلمنصــ اللجـن

 ليدا.إمن ا ا النظام لدراسته ور ع التوصيات ال زمة بشسنه ( 61)   المادة    المنصوص عليدا

 .إلى الوزير مسببة بشسنه  دار ع توصياتتوتدرس اللجنة الطل    -ج
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اتفام    إلىتبين    مرحلة التفاوض مع مقدم الطل  تع ر التوصل    أوإذا قرر الوزير ر ض الطل    -د

  عليه تبلي  مقدم الطل  بقرارف مع بيان األسباب.

 

ير ع    العامة  للخيينةإذا وا ق الوزير على توصـــية اللجنة بإنشـــاء المنطقة على أراض مملوية   -أ  -64المادة  

   .إلى مجلق الوزراء التخاذ ما يراف مناسبا بد ا الشسن تنسيبه

بعد صـــدور قرار مجلق الوزراء بالموا قة على إنشـــاء المنطقة على أراض مملوية للخيينة   -ب

 -:العامة يتم

التـفاوض على اتـفاقـية التطوير مع المطور ال ي قدم الطـل  و ق أحـكام الفقرة )ج( من الـمادة  -1

 من ا ا النظام.  (59)

د -2 ادة )  بـع ام أي من الفقرتين )أ( و)ب( من الـم ار المطور و ق أحـك ( من ـا ا النـظامم  59اختـي

 .للموا قة عليدا مجلق الوزراءالى  اتفاقية التطوير والتنسي  بدا   إعداديتم 
 

ــيبه   -ج ــة ير ع الوزير تنســ ــاء منطقة على أراض مملوية ملكية خاصــ اذا يان الطل  يتعلق بإنشــ

 .التطوير مسودة اتفاقية الوزراء مر قا بهوا قة إلى مجلق  بالم

 

المنطقة وتطويراا لشــروط اتفاقية التطوير المبرمة بينه   إدارةيخضــع حق المطور الرايســ        -أ-65المادة  

 وبين الوزارة وبما يتفق مع أحكام القانون وا ا النظام.

ن تتـضمن االتفاقية المبرمة بين الوزارة والمطور الرايـس  التيامات وحقوم الطر ين بما أيج    -ب

 -   ذلك ما يل : 

 قة وحاالت استرداد أراض  الوزارة منه.حقوم المطور الرايس  المتعلقة بسراض  المنط -1

 االلتيامات المالية والضمانات والبدالت المترتبة على المطور الرايس . -2

ــمن المجتمع الم ل  ال ي   -3 ــئىالعمل على تو ير برامج تدري  للعمالة وتسايلدا ضــ  يه  أنشــ

 المنطقة.

 وإعدادومراحل ا ا التطوير    المنطقة  أراضــ التيامات المطور الرايســ   يما يتعلق بتطوير    -4

 وتنفي ف.  األراض المخطط العام المتعلق باستعماالت  

 معايير األداء المطلوب من المطور الرايس  االلتيام بدا. -5

 حقوم المطورين والمشرلين الفرعيين    المنطقة وااللتيامات المترتبة على أي مندم. -6

الخبراء والمســـتشـــارين والمتعددين لتنفي  االلتيامات حق المطور الرايســـ     التعاقد مع   -7

 المترتبة عليه إلدارة المنطقة وتطويراا.
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ــيل اإليجارات وبدل الخدمات و قا لما يتم االتفام عليه مع    -8 ــ     ت صــ حق المطور الرايســ

 المؤسسات المسجلة.

 .طرم  ض النياعات -9

 قة وتطويراا.حاالت إنداء االتفاقيات المتعلقة بإدارة المنط -10

حقوم حصـرية يتم من دا للمطور الرايسـ  وييفية تنظيم   أوشـروط أخرل   أوأي التيامات    -11

 ا ف ال قوم.

 ه وبينوشـروط  سـخ االتفاقية المبرمة بين  اخ ل المطور الرايسـ  بالتياماته وأحكام تحاال-12

 .الوزارة

ة التيام    -ج ة لمراقـب ة التطوير  تتـخ  الوزارة اإلوراءات ال زـم اقـي ــروط اتـف ــ  بشــ المطور الرايســ

 المبرمة بيندما.

 

يلتيم المطور الرايســــ  للمنطقة   المناطق التنموية المنشــــسة قبل نفاذ أحكام ا ا النظامباســــتثناء   -66المادة  

بإقامة األســوار ال زمة و ق التنموية الت  تخصــ  لمياولة النشــاط الصــناع     والمنطقةال رة  

 الشروط والمواصفات الم ددة بالتعليمات الت  تصدر لد ف الراية.  
 

 -يراعى عند إنشاء المنطقة ال رة داخل المنطقة التنموية ما يل :  -أ -67المادة  

 تكامل نشاط المنطقة ال رة مع نشاط المنطقة التنموية. -1

ال تتجاوز نسـبة معقولة من مسـاحة المنطقة التنموية موقع المنطقة ال رة ومسـاحتدا ب يث    -2

 و قا لما يقررف الوزير لد ف الراية.

ــااع إليدا وخروودم مندا و قا   -3 ــخاص والبضــ المتطلبات الجمريية والرقابة على دخول األشــ

 بدا.للتشريعات المعمول  

ــاط االقتصــادي ذاته    المنطقة   -ب ــة النش ــجلة ممارس ــة المس ــس التنموية و    ال يجوز للمؤس

 المنطقة ال رة المنشسة داخلدا    وقى واحد.
 

للوزارة الموا قة على طل  المؤســـســـة المســـجلة نقل نشـــاطدا االقتصـــادي القاام    المنطقة  -أ  -68المادة  

 التنموية إلى المنطقة ال رة المنشسة داخلدا أو العكق.

والبى  يه والبدالت المسـتو اة عنه بمقتضـى تعليمات    وإوراءاتهت دد شـروط تقديم ا ا الطل    -ب

 تصدر لد ف الراية .

 لرير األردنيين اإلقامة



29 
 لجنة قانونية  19/1/2023 –البيئة االستثمارية تنظيم نظام  هـ.أـ

 -من: يمن  إذن اإلقامة لكل  -أ -69ةالماد

 المستثمر غير األردن  المالك لمؤسسة مسجلة أو الشريك أو المساام  يدا. -1

 المديرين للمؤسسة المسجلة من غير األردنيين.الدارة أو ايئة اعضاء مجلق  أ -2

شــاغل  الوظااا اإلدارية والفنية الت  تتطل  مدارات متخصــصــة شــريطة حصــولدم على   -3

 تصاري  عمل.

 وتـشمل زوجمن ا ف الفقرة   (3( و)2و)  (1د )والبن     لوارديناألردنيين اغير  األـسرة راد  أ  -4

 .ومن يعيلدم  والبنات األرامل أو المطلقاتغير المتيووين   ا وإناااذيوربناء  واأل المستثمر

 .غير األردنيين شريطة حصولدم على تصاري  عمل  المسجلة  ة   المؤسس نيالعامل -5
 

ــترط -ب لمن  إذن اإلقامة لكشـــخاص المنصـــوص عليدم    ا ف المادة ان يكونوا من حامل    يشـ

 ومعترف بدا    المملكة. ( أشدر على األقل6ووازات أو واااق سفر سارية المفعول لمدة )

 

(  69المادة )( من الفقرة )أ( من  4)( و3)( و1) البنوديمن  إذن اإلقامة لكشخاص الم يورين       -أ-70 المادة

ــنة واحدة تجدد لمدة )من ا ا النظام   ــنوات على أن تجدد    المرات ال حقة لمدة 3لمدة سـ ( سـ

على أن تكون المؤـسـسة المـسجلة ملتيمة بنـس  تـشريل األردنيين المنـصوص عليدا    ( ـسنوات5)

 .لتشريعات النا  ة   ا

ـــخاص الـم يورين     -ب من ـا ا    (69الـمادة )( من الفقرة )أ( من  2البـند )يمن  إذن اإلـقاـمة لكشــ

 . يدا أعضاء مجلق ادارة أو ايئة مديرين نللمدة الت  يكونو  النظام

ـــخاص الـم يورين       -ج من ـا ا  ( 69الـمادة )من الفقرة )أ( من   (5)البـند  يمن  إذن اإلـقاـمة لكشــ

 .للمدة الم ددة    تصري  العمل الممنوح لدمالنظام  

وتجدد لمدة   أشــدر(  6من  إقامة مؤقتة للشــخ  ال ي يرغ     االســتثمار    المنطقة لمدة )ت -د

 مماالة ولمرة واحدة.

لوزير الداخلية بناء على تنسـي      حال تعثر المؤسـسـة المسـجلة للمسـتثمر غير االردن م   -اــــــ 

وأعـضاء مجلق  الوزير وبالتنـسيق مع الجدات ذات الع قة من  ا ا المـستثمر وا راد أـسرته 

ــا ة إلى   ــلين على  العاملين لدلاإلدارة أو ايئة المديرين إضـ ــجلة ال اصـ ــة المسـ ــسـ المؤسـ

امة لمدة ســنة قابلة للتجديد و قا لكســق الت  يصــدراا وزيرالداخلية  إذن إقتصــري  عمل 

 لد ف الراية.

ــريان إقامتدم    حال و اة   -و ــتثمر البقاء    المملكة طيلة مدة سـ ــرة المسـ ــتثمرأل راد أسـ   المسـ

أ للتشريعات النا  ة    .شريطة قيام الوراة بتصوي  األوضاع و قا

 

ادة   أ    -أ  -71الـم ا ا أو إلكترونـي ة ورقـي اـم دم طـل  إذن اإلـق ة  يـق اـي د لـد ف الـر ااق وعلى النموذج المعتـم ت ـدد الوـا

 طل  اإلقامة بموو  تعليمات يصدراا وزير الداخلية لد ف الراية.بر اقدا  إوالبيانات المطلوب  
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أ لما او منصـوص عليه      الممنوحيسـتو ى رسـم إذن اإلقامة  -ب بمقتضـى أحكام ا ا النظام و قا

 التشريعات النا  ة.

 

 

 -يل :  تلتيم المؤسسة المسجلة بما  -72لمادة  ا

ـسرته أ راد  أتـسمية مندوب معتمد لمتابعة األمور المتعلقة بإذن اإلقامة للمـستثمر غير األردن  و -أ

 المسجلة.ومن يعيلدم والعاملين    إدارة المشاريع والعاملين    المؤسسة  

 وزارة بسي تعديل يطرأ على الشرياء وسجل المؤسسة المسجلة.الإع م  -ب

 

مع إمكانية من   ســباب من هم  أيلرى إذن اإلقامة الممنوح بموو  أحكام ا ا النظام    حال انتفاء   -73المادة  

 .اإللراءوضاع قبل  األمدلة لتصوي   

 

 

 المنطقة     شخاصاألوتسجيل ترخي  

يســم  بممارســة األنشــطة االقتصــادية داخل المنطقة باســتثناء ما يتم حظرف او تقييد ممارســته  -أ  -74المادة  

 ( المل قين بد ا النظام.4( ورقم )3و قا لما او مبين    الجدولين رقم )

تعديل الجدولين المشــار اليدما    الفقرة )أ( من ا ف زير  بناء على تنســي  الوالوزراء    لمجلق-ب

ــا ة   ــادر بد ا المادة باإلض ــر القرار الص ــل ة العامة ويتم نش ــيه المص او باإللراء و قا لما تقتض

 الشسن وتاريخ سريانه    الجريدة الرسمية.  
 

 

 .ممارسة النشاط االقتصادي داخل المنطقة اال بعد ال صول على الرخصة ي ظر -أ -75المادة  

أ به الواااق والبيانات المطلوبة الت  يتم -ب ــة التقدم بطل  مر قا ــول على الرخصــ ــترط لل صــ يشــ

 ت ديداا بمقتضى تعليمات تصدر لد ف الراية.

   ال االت الت  يتطل   يدا من  الرخصـة اسـتيفاء المنشـسة لدراسـة تقييم األار البيئ م تصـدر  -ج

 بالموا قة على الطل  مشروطا بالت قق من استيفاء المنشسة لمتطلبات الرخصة.  الوزارة قراراا

ــدا  -د ــق الموا قة على من دا او ر ضـ ــة وأسـ ك بما    ذلأو إيقا دا أو إلراادا  ت دد  ئات الرخصـ

اإلوراءات والمدد اليمنية المتعلقة ب لك وتصــنيا النشــاط االقتصــادي بمقتضــى تعليمات تصــدر 

 لد ف الراية.
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ــة    -76المادة   ــول على الرخصــ الوزارة  خ ل مدة ال تييد   لدليجوز االعتراض على قرار ر ض طل  ال صــ

( يوم عمل من تاريخ تبلي  القرار وعلى الوزارة  اتخاذ قراراا بشـــسن االعتراض المقدم  15على )

أ خطيا    قراراا( أيام عمل من تاريخ تسلمدا له على ان يكون 5اليدا خ ل )  .ومسببا

 

يرغ     ممارسـته تجديي المنشـسة و قا على يل من يمارس النشـاط االقتصـادي    المنطقة أو -أ  -77المادة  

 لمتطلبات الرخصة قبل تقديم طل  الكشا عليدا.

ت دد اوراءات الكـشا المـسبق والكـشا ال حق والرقابة ال حقة على المنـشسة وـشروط إعادة   -ب

الكشـا والمدد اليمنية ال زمة للتسيد من اسـتيفاء المنشـسة لمتطلبات الرخصـة بموو  تعليمات  

 الراية. لد ف  تصدر

اذا تبين نتيجة الكشا ال حق او الرقابة ال حقة الت  تقوم بدا الوزارة او الجدات ذات الع قة  -ج

ــتوف لمتطلباتدا او غير ملتيم بدا  أ ــة غير مسـ ــل على الرخصـ ــادي ال اصـ ــاط االقتصـ ن النشـ

 -:عقوبة أو أيثرمما يل  بما يتناس  مع المخالفة للوزارة أن تتخ   

 .هخ ل المدة الم ددة  ي  المخالفةتوويه إن ار بضرورة تصوي    -1

 ( دينار.500) مقدارااغرامة   رض -2

 .المخالفةقتصادي الى حين تصوي   النشاط االممارسة  وقا -3

 .المخالفةإغ م المنشسة الى حين تصوي    -4

 إلراء الرخصة.-5

 

التيامه  بما    ذلك   حال مخالفة المطور الرايس  ألي من التياماته الم ددة    اتفاقية التطوير    -78المادة 

يقاف تســجيله يمؤســســة إو تقديم الضــمانات الماليةم للوزارة  أبتوريد العوااد المالية المســت قة  

أ بوووب تصوي   مسجلة  يجوز إلراءذلك   وبرير( يوم عمل م 30أوضاعه خ ل ) بعد إشعارف خطيا

 .اتفاقية التطوير  

 

 -يل : يلتيم يل من يمارس النشاط االقتصادي    المنطقة بما   -79المادة

أ ألحكام ا ا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاف. -أ  ال صول على الرخصة و قا

بما يتفق مع احكام ا ا النظام   النشـاط االقتصـادي  تو يق اوضـاعأو  بمتطلبات الرخصـة   االلتيام-ب

 والتعليمات الصادرة بمقتضاف.

تيويد الوزارة بما تطلبه من بيانات ومعلومات وواااق متعلقة بالنـشاط االقتـصادي بـشكل دوري  -ج

 و ق اإلوراءات وخ ل المدد الت  ت دداا الوزارة لد ف الراية.

ــوم وضــراا  وبدالت بمقتضــى ا -د ــريعات  د ع ما يترت  عليه من رس و قا لإلوراءات    النا  ةلتش

 الراية. الوزارة لد فوالمدد الت  ت دداا  

 تاريخ انتداادا. بعد أشدر( 3التقدم بطل  تجديد الرخصة خ ل )-اـ
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 وضع الرخصة    مكان بارز داخل موقع ممارسة النشاط االقتصادي. -و

 

ال رة التـسجيل لدل أي من   المنطقةال يترت  على األـشخاص ال ين ين ـصر نـشاطدم االقتـصادي     -80المادة  

 غرف الصناعة والتجارة.

 

أ    أي مكان   -81المادة   يجوز للشـخ  المرخ  له بممارسـة النشـاط االقتصـادي    المنطقة ان يفت  مكتبا

نـشاطه على إدارة أعماله واإلـشراف    المملكة على ان يـسجل ا ا المكت     الـسجل وان يقتـصر 

 عليدا.

 

نوات5)تكون مدة الرخصـة    -82المادة   نةم وينتد  الاعتبارا من اليوم األول من ـشدر يانون الثان  من  ( ـس ـس

برض الم ددة بانتداء المدة العمل بدا    اليوم ال ادي والث اين من شـدر يانون االول من السـنة  

م وللوزير بناء على طل  المؤـسـسة إـصدار الرخـصة أو تجديداا النظر عن التاريخ ال ي ـصدرت  يه

 لمدة سنة واحدة أو أيثر.

 

ممارـسة النـشاط الـصادرة قبل نفاذ احكام ا ا النظام ـسارية المفعول تعتبر رخ  المدن ورخ    -أ  -83المادة  

 .داإلى حين انتداء المدة الم ددة  ي

يعفى مقدم طل  ال صـــول على الرخصـــة من تقديم أي وايقة ســـبق له ان قدمدا للوزارة ولم  -ب

 يطرأ عليدا أي تريير.
 

اقتصــادي    المنطقة ال رة ما لم يكن مؤســســة  ال يجوز ألي شــخ  ممارســة أي نشــاط   -1 -أ  -84المادة  

 مسجلة لدل الوزارة.

( من ا ف الفقرة النـشاط االقتـصادي 1يـستثنى من ـشرط التـسجيل المنـصوص عليه    البند )  -2

اـية دف بموـو  تعليـمات تصـــــدر لـد ف الـر ة   اـل ي يتم تـ دـي ام المتعلـق ا    ذـلك تنظيم األحـك بـم

 بالمودع .

 -يقتصر حق التسسيق والتسجيل    المنطقة ال رة على: -ب

 الفردية. ةالمؤسس -1

 التضامن. ةشري -2

 التوصية البسيطة. ةشري -3

 ذات المسؤولية الم دودة. ةالشري-4

 األونبية. ةالشري -5
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 يجوز تسجيل  رع شرية عاملة داخل المنطقة شريطة تنظيم بيانات مالية مستقلة.  -ج

لرايات تطبيق احكام الفقرة )ب( من ا ف المادة تطبق الوزارة قانون الشــــريات وقانون التجارة  -د

الرـسوم والبدالت    وتـستو ى بمقتـضاااواالنظمة والتعليمات الـصادرة  وقانون الـصناعة والتجارة  

المنـصوص عليدا  يدا ولد ف الراية يمارس الوزير ـص حيات مراق  عام الـشريات وـص حيات  

 مراق  سجل التجارة المنصوص عليدا    ا ف التشريعات.

    المؤسـسـات الفرديةينظم    الوزارة سـجل خاص لتسـجيل الشـريات وسـجل خاص لتسـجيل   -أ  -85المادة  

ــجل العام    وتعطى  المنطقة ال رة ــجل بالســ أ  يه على أن يرتبط ا ا الســ أ وطنيا ــسة رقما يل منشــ

من   (188)المنشـس بموو  أحكام المادة لكنشـطة االقتصـادية المسـجلة والمرخصـة    المملكة  

 .ا ا النظام

تتولى الوزارة تيويد مراق  عام الشـريات ومراق  سـجل التجارة    وزارة الصـناعة والتجارة  -ب

(  30والتموين بصـورة مصـدقة عن شـدادة تسـجيل الشـريات والمؤسـسـات الفردية لديدا خ ل )

ــار اليه    الفقرة )أ( اع ف وذلك لتوايق التســـجيل   أ من تاريخ التســـجيل    الســـجل المشـ يوما

 الخاص بالمستثمرين    المناطق ال رة لدل وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
 

مع مراعاة حقوم االمتياز وال قوم ال صــرية الممنوحة للشــريات العاملة حاليا    المطارات   -أ  -86المادة  

وإلى حين انتداء مدتدا ت دد األنشطة الت  يسم  بممارستدا    المناطق ال رة داخل المطارات  

 -التال : المدنية و   المناطق ال رة ال زمة ألعمال التدري  على الن و  

 ة.األسوام ال ر -1

 خدمات المناولة والخدمات المساندة ألعمال النقل الجوي. -2

 تموين الطاارات والخدمات المل قة بدا. -3

 صيانة الطاارات. -4

 ترميم م ريات الطاارات. -5

 أعمال التدري . -6

 تصنيع الطاارات وقطع الريار وتطويراا. -7

ــبيد م ويجوز أن تكون مقروـنة بجميع يقصـــــد ـبسعـمال الـتدرـي  أعـمال ـتدرـي  الطيران    -ب التشــ

ــرـيات الـعامـلة    قـطاع النـقل الجوي   األعـمال المتعلـقة بـتدرـي  طواقم الـطاارات وموظف  الشــ

 والخدمات المساندة له أو بسي من تلك األعمال.

للمجلق بناء على تنســي  الوزير اضــا ة أي نشــاط لكنشــطة الم يورة    الفقرة )أ( من ا ف  -ج

 المادة.
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 -التنموية: أي مما يل     المنطقة   الوزارة تسجيلتتولى  -87المادة  

 المؤسسات الفردية المسجلة و ق أحكام قانون التجارة. -أ

 الشريات المسجلة و ق أحكام قانون الشريات. -ب

ــمية أو العامةم والديئات والمنظمات والجمعيات العاملة    المملكة و ق  -ج ــات الرسـ ــسـ المؤسـ

 ذات الع قة والت  يكون من اادا دا وغسياتدا ممارسة األنشطة االقتصادية.التشريعات  
 

أ   -88المادة   يلتيم المطور الرايسـ  باسـتكمال اإلوراءات ال زمة لتسـجيله مؤسـسـة مسـجلة    المنطقة و قا

 ألحكام القانون وا ا النظام.

 
 

ـسة     -أ  -89  المادة أ للـشروط  على من يتقدم بطل  تـسجيل مؤـس المنطقة ابرام عقد مع المطور الرايـس  و قا

 والمتطلبات الت  ت دداا الوزارة لد ف الراية.

على الرغم مما ورد    الفقرة )أ( من ا ف المادةم للوزارة الموا قة على تســجيل مؤســســة   -ب

  لممارـسة نـشاط اقتـصادي معين داخل المنطقة دون إليامدا بإبرام عقد تطوير وت دد الـشروط

 لد ف الراية.ال زمة لد ف الراية بمقتضى تعليمات تصدر  والمتطلبات

 

أ به الواااق والبيانات الت  يتم ت ديداا بمقتضــى تعليمات  -أ  -90المادة   يقدم طل  التســجيل إلى الوزارة مر قا

 تصدر لد ف الراية.

ااق المر ـقة ـبه  الوزارة    تت قق  -ب اـنات الواردة    الطـل  والوـا ـبالوســـــاـال الت  تراـاا من البـي

 مناسبة.

ــتكم  البـياـنات والوـاااق المطلوـبة  إذا  -ج ــجـيل لم يكن مســ   وميعـدا  تبين للوزارة ـبسن طـل  التســ

ــجـيل خ ل ـمدة تـ ددـاا لـد ف الـراـية وذـلك تـ ى ـطااـلة   ــتكـمالـدا من ـطاـل  التســ  عليـدا طـل  اســ

 ر ض الطل .

ــدر الو -د ــسن الطل  خ ل مدة ال مع مراعاة احكام الفقرة )ج( من ا ف المادة تص زارة قراراا بش

 ( يوم عمل من تاريخ تقديمه مستكم  البيانات والواااق المطلوبة.15تتجاوز )

 

 -التالية:   أي من ال االت   الشخ  يمؤسسة مسجلةر ض طل  تسجيل  للوزارة  -أ -91المادة  

ــ  ألحـكام الـقانون أو   -1 مـخالـفة أي من بنود العـقد المبرم بين مـقدم الطـل  والمطور الرايســ

اقـيةاألنظـمة أو التعليـمات الصـــــادرة بمقتضـــــاـاا أو   ــ  أو ألي من    التـف التطوير الرايســ

 النا  ة.التشريعات  

 .يانى البيانات الواردة    الطل  او الواااق المر قة به غير ص ي ة او مضللة إذا -2

ــة    إذا  -3 ــس ــجيل مؤس ــجلة  يان طال  التس ــجيلدا  مس الفقرة )ب( من   و قا ألحكامتم إلراء تس

 ( من ا ا النظام.94المادة )
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يان النشـاط االقتصـادي المطلوب ممارسـته ال يقع ضـمن األنشـطة االقتصـادية الم ددة   إذا  -4

 للمنطقة.
 

أ ويبل  طال  التسـجيل به أو من   -ب أ ومسـببا يكون قرار الوزارة المتضـمن ر ض التسـجيل خطيا

أ.  يمثله قانونا

أيام عمل (  5لطال  التســـجيل االعتراض على قرار ر ض التســـجيل خ ل مدة ال تييد على ) -ج

على أن ي دد  يه أســباب اعتراضــه   للوزارةممن تاريخ تبلره القرارم بتقديم اعتراض خط   

 وير ق به الواااق والمعلومات الت  تبرر ذلك.

( أـيام 5   االعتراض المـقدم و ق أحـكام الفقرة )ج( من ـا ف الـمادة خ ل )  الوزارة الـبىعلى   -د

 نداايا.  ااعمل من تاريخ تسلم الوزارة طل  االعتراض ويكون قرار
 

 -يل :  تلتيم المؤسسة المسجلة بما  -92المادة  

 تجديد شدادة التسجيل سنويا. -أ

ــجلة     -ب ــة المسـ ــسـ ــجيل المؤسـ ــتمرار    التقدم بطل  إلراء تسـ حال عدم رغبتدا    االسـ

 التسجيل.
 

ينظم لدل الوزارة ـسجل للمؤـسـسات المـسجلة    المناطق التنموية وـسجل للمؤـسـسات المـسجلة   -أ  -93المادة  

    المناطق ال رة وت دد م تويات ا ا السجل بمقتضى تعليمات تصدر لد ف الراية.

المسـجلة او ألي شـريك  يدا أو للوييل القانون  ألي مندما  للمطور الرايسـ  ولمالك المؤسـسـة   -ب

ان يطلع على السـجل وان يطل  صـورة مصـدقة عن الواااق الم فوظة بالملا الخاص بدا من 

 الوزارة بعد د ع البدل المقرر ل لك.
 

 -التالية:  للوزارة إلراء تسجيل المؤسسة المسجلة    أي من ال االت   -أ  -94المادة  

ــجـيل او الوـاااق المر ـقة ـبه غير   إذا  -1 ــمنـدا طـل  التســ اـنات الت  تضــ تبين ان أـيا من البـي

 ص ي ة.

أ.  طلبى إذا -2    المؤسسة المسجلة ذلك خطيا

 ( سنوات متتالية.3بتجديد تسجيلدا لـ )المؤسسة المسجلة  لم تلتيم   إذا -3
 

أ    أي من ال االت  المسجلة  يعتبر تسجيل المؤسسة   -ب  -التالية:  ملرى حكما

أ م ظوراأ. -1  إذا مارسى نشاطا

أ ألحكام التشريعات   -2 أ مقيداأ خ  ا  .النا  ةإذا مارسى نشاطا

 تقرر إلراء الرخصة الممنوحة لدا و قا ألحكام ا ا النظام. إذا -3

 إذا انتدى الراية الت  سجلى من أولدا. -4
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 -و ق أحكام ا ا النظام ما يل :المسجلة  يترت  على إلراء تسجيل المؤسسة   -95المادة  

 عدم االستفادة من اإلعفاءات واالمتيازات المنصوص عليدا    القانون.-أ

ــار إليه    المادة-ب ــجل المشـ ــطبدا من السـ ( من ا ا النظام دون اإلخ ل بسي التيامات  85)  شـ

 مترتبة عليدا.

أو الشــرياء  يدا    أي من موووداتدا أو أموالدا أو ت ويلدا إلى  عدم وواز تصــرف مالكيدا  -ج

 خارج المملكة إال بعد الو اء بااللتيامات المترتبة عليدا داخل المملكة.
 

ادة   ا مع    -96الـم ام تـد ة    إوراء مـع ل اإللكترونـي ــاـا اد الوســـ ةللوزارة اعتـم ــمـي ات الرســ والمطورين    الجـد

 الرايسيين والمؤسسات المسجلةم بما    ذلك الوصول إلى قاعدة معلوماتية مشترية.

 

 -التالية: تستو   الوزارة الرسوم   -أ - 97المادة

 ية.( دينار عن تسجيل المؤسسة    المنطقة التنمو1800) -1

برام عقد إيجار مع المطور  إ( دينار عن تسـجيل المؤسـسـة    المنطقة ال رة دون  3500)  -2

 الرايس .

تخفض الرســوم المشــار اليدا    الفقرة )أ( من ا ف المادة الى النصــا للمشــاريع الصــريرة  -ب

والمتوســـطة وت دد اســـق ومعايير ا ف المشـــاريع وشـــروط من دا ا ا التخفيض بمقتضـــى 

 تعليمات تصدر لد ف الراية.
 

 المنطقةاإلوراءات الجمريية    

لرايات     المنطقة التنموية تتولى داارة الجمارك إوراء التفتيب على مواقع المؤسـسـة المسـجلة    -98المادة  

 .وضبطدا  تدقيق القيود والت ري عن المخالفات الجمريية

 

ــة المســجلةينظم بيان ومري  بالبضــاعة    -أ-99المادة   ــة      المنطقة التنموية  المدخلة الى المؤســس لممارس

 .نشاطدا المرخ  من الوزارة و قا لكوضاع الجمريية المنصوص عليدا    قانون الجمارك

ــة-ب ــســ ــجـلة    على المؤســ ــل       المنطـقة التنموـيةالمســ ــتورد منتـجات التب  والمعســ الت  تســ

االقتصـادي المرخ  به تقديم ضـمانات مالية والمشـروبات الك ولية لرايات ممارسـة نشـاطدا  

أو مصـر ية لداارة الجمارك عند اسـتيراد ا ف المنتجات لضـمان اسـتيفاء الرسـوم والضـراا   

 والررامات الت  قد تترت  عليدا    حال التصرف بدا    غير الراية الت  أعفيى من أولدا.

ــجلة -ج ــة المسـ ــسـ ــتيراد منتجات المؤسـ ــبق وأن تم      المنطقة التنموية  عند إعادة اسـ الت  سـ

تصـديراا لرايات إعادة التصـنيع أو اإلصـ ح أو التوضـي  لدل المؤسـسـة المسـجلة ينظم بيان 

ــتيراد ــع إعادة اسـ ــوم   (IM6) ومري  ت ى وضـ ــوم الجمريية والرسـ ــتيفاء الرسـ ويتم اسـ
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الخاصـة على   والضـراا  األخرل حال اسـت قاقدا وبدل الخدمات والضـريبة العامة والضـريبة

 .المبيعات و ق أحكام التشريعات ذات الع قة

أ به أن تقدم للوزارة     المنطقة التنموية  على المؤســســة المســجلة  -د أ لإلعفاء مر قا يشــا طلبا

ــتوردة المطلوب إعفاقاا وال زمة   تفصــيل  أو صــورة عن الفاتورة الخاصــة بالبضــاعة المس

أ لممارســة النشــاط االقتصــادي ورقيأا أو إلك على أن ينظر    الطل  من قبل لجنة يشــكلدا    ترونيا

 .الوزير لد ف الراية

ــ  ـستفادة من اإلعفاءات الجمريية    اإل   المنطقة التنموية  لم ترغ  المؤـسـسة المـسجلة   إذا-اـــ

 لد ف المؤـسـسة إخـضاع مـستورداتدا للرـسوم الجمريية حـس  وداول التعريفة الجمريية أو  

 .ون المملكة طر ا  يداكاالتفاقيات التجارية الت  تألحكام  

الى باق  مناطق المملكة اخراج البضـاعة مندا    المناطق التنموية    يجوز للمؤسـسـة المسـجلة  -و

لرايات التصــنيع الجيا  أو اســتكمال الصــنع أو اإلصــ ح واإلعادة أو الصــيانة و ق اإلوراءات 

 .المطبقة لدل داارة الجمارك

الســــلع الت  أعفيى و قا ألحكام القانون قد تم التصــــرف  يدا يليا أو ويايا خ  ا  اذا تبين ان -ز

عفيى من أولهم أألحكام القانون أو ا ا النظام أو اســتعملى    غير النشــاط االقتصــادي ال ي 

ــجلة ــة المســ ــســ ــوص عليدا         المنطقة التنموية  تفرض على المؤســ الررامات المنصــ

التـشريعات ذات الع قة اـضا ة الى الرـسوم والـضراا  المت ققة و ق أحكام تلك التـشريعات بما 

  يدا الضريبة العامة والضريبة الخاصة على المبيعات.

 

تنظيم بيان ومري  من المنطقة التنموية  عند إخراج أي بضـــاعة    على المؤســـســـة المســـجلة  -100المادة  

 -يل :  أصول  و ق الوضع الجمري  ال ي ت ددفم شريطة مراعاة ما 

معاملة البـضاعة ذات المنـشس األونب  الخاروة ب التدا األـصلية من المنطقة التنموية الى باق    -أ

ــريعات ذات  مناطق أ للتشـ ــتوردة من خارج المملكة و قا ــتد يدا يسندا مسـ المملكة لرايات اسـ

ــوم الجمريية والرســوم والضــراا    ــتو ى عندا الرس الع قة عند تنظيم البيان الجمري  وتس

ضــا ة الى الضــريبة الخاصــة على المبيعات  إاألخرل بما  يدا الضــريبة العامة على المبيعات  

ا عند إدخال البضــاعة الى المنطقة التنموية و ق أحكام التشــريعات ذات لم يتم اســتيفاقا إذا

 .الع قة

ــلع الخاضــعة للضــريبة الخاصــة المصــنعة     -ب ــوم الجمريية عن مبيعات الس ــاب الرس احتس

المنطقة التنموية وي لك على المنتج ال ي منشـؤف المنطقة التنموية ولم ي قق شـروط المنشـس  

ــوم  األردن     حدود النفقات وا ــت قة على مدخ ت اإلنتاج غير مد وعة الرسـ لتكاليا المسـ

 -التال :  الجمريية وذلك عند التخلي  عليدا م ليا وعلى الن و  
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ــتيراد   -1 ان االســ أ لبـي ا ة و ـق اليا اونبـي ات وتـك اج من نفـق دخ ت اإلنـت ة ـم يتم احتســـــاب قيـم

 .الجمري  الخاص بكل مندا

والضراا  األخرل المتووبة على مدخ ت اإلنتاج من ت تـس  الرـسوم الجمريية والرسوم   -2

نفقات وتكاليا اونبية حســ  نســبة الرســوم الواردة    وداول التعريفة الجمريية بتاريخ 

 .تسجيل البيان الجمري  بالوضع    االستد ك

ــريعات ذات  -3 ــ  الضــريبة العامة والضــريبة الخاصــة على المبيعات و ق احكام التش ت تس

 . قة على البضاعة المشار اليدا    ا ف الفقرة على المنتج النداا الع قة والمست

ينظم بيان ومري  الوضــــع    االســــتد ك للبضــــاعة المشــــار اليدا    ا ف الفقرة عند   -4

ة   ل المنطـق ا داـخ ــتد يـد ة او اســ اطق المملـك اق  مـن ة الى ـب اطق التنموـي ا من المـن اخراوـد

الضـــراا  األخرل والضـــريبة العامة التنموية وتســـتو ى الرســـوم الجمريية والرســـوم و

 .والضريبة الخاصة على المبيعات و ق احكام التشريعات ذات الع قة

ال صــول على موا قة مســبقة من      المنطقة التنموية  ال يتطل  من المؤســســة المســجلة -ج

الوزارة او داارة الجمارك العادة تصــدير البضــاعة الت  اســتوردتدا او لبيع منتجاتدا الت  ال 

قق شـرط المنشـا االردن  أو بيع البضـااع األونبية المسـتوردة من قبلدا لممارسـة نشـاطدا  ت 

االقتصـــادي ســـواء يان ذلك للســـوم الم ل  او للتصـــدير على ان يتضـــمن البيان الجمري   

المنظم بخصــوصــدا رقم البيان الجمري  ال ي اســتوردت بمووبه البضــاعة او مدخ ت إنتاج  

 .ا ف المنتجات

ن ومري  معلق الرســوم الجمريية والرســوم والضــراا  األخرل والضــريبة العامة  تنظيم بيا - د

والـضريبة الخاـصة على المبيعات و ق احكام التـشريعات ذات الع قة على المنتج المـشار اليه 

ــديرف الى خارج المملكة او الى أي منطقة  الى    حرة او   الفقرة )ب( من ا ف المادة عند تصـ

 .دية الخاصةمنطقة العقبة االقتصا

ــ  استيفاء الرسوم الجمريية والرسوم والضراا  األخرل والضريبة العامة والضريبة الخاصة  -اــ

ــتخدمة     ــااع والمواد المسـ ــريعات ذات الع قة على البضـ على المبيعات و ق احكام التشـ

ـــجل ـلدل الوزارة   ــخ  غير مســ إـقاـمة االبنـية داـخل المنطـقة التنموـية والت  يتم بيعـدا لشــ

المد وعة سـابقا وحسـ  تقدير قيمتدا الجمريية و ق المخططات الدندسـية وحسـاب  وغير 

 الكميات من داارة الجمارك.

 

ــترط تنظيم بـيان ومري  100( و )99على الرغم مـما ورد    الـمادتين )  -101الـمادة   ( من ـا ا النـظام ال يشــ

 -التالية:    أي من ال االت      المنطقة التنموية  بالبضاعة
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إذا قامى المؤســســة المســجلة بشــراء أي بضــاعة من الســوم الم ل  لممارســة نشــاطدا   -أ

ــريطة تعبئة النموذج المعتمد  ــراا م شـ ــوم والضـ ــااع معلقة الرسـ المرخ م من غير البضـ

 .بالمعلومات التفصيلية للبضاعة وإدخاله الى نظام مراقبة المخيون

المســجلة منتجاتدا ذات المنشــس األردن  للســوم الم ل  بموو   اتورة بيع  بيع المؤســســة   -ب

 .ضريبية اصوليةم شريطة تسديد قيود مراقبة المخيون

ــوم الم ل  والت  تكون مدخ ت إنتاودا مد وعة   -ج ــجلة منتجاتدا للسـ ــة المسـ ــسـ بيع المؤسـ

التعريفة الجمريية أو الرســــوم الجمريية والرســــوم والضــــراا  األخرل أو معفاة بموو   

بموو  االتفاقيات التجارية الت  تكون المملكة طر ا  يدام وذلك بموو   واتير بيع ـضريبية 

 .أصولية

 أي حاالت أخرل توا ق عليدا داارة الجمارك والمستندة الى توصية الوزارة.-د
 

منتجات المؤسـسـة المسـجلة لدل  لرايات ت ديد المنشـس يجوز إوراء عملية التصـنيع التكميل  ل -أ  -102المادة  

 .المنشآت ذات التصنيع المشترك داخل المناطق التنموية او داخل النطام الجمري 

   المنطقة التنموية  يـشترط عند إوراء عملية التـصنيع التكميل  لمنتجات المؤـسـسة المـسجلة  -ب

لدل المنشآت ذات التصنيع المشترك العاملة خارج المنطقة التنموية ان تكون عملية التصنيع 

ردن  إلعفاء المنتج من الرسـوم  وت قق شـروط المنشـس األالجيا  داخل المؤسـسـة المسـجلة  

 .الجمريية والرسوم والضراا  األخرل

ــنيع منتج داخل المنطقة التنموية م -ج ــجلة بتص ــة المس ــس ماال لمنتج عخر تقوم اذا قامى المؤس

ــادرة عن الجـدات   ــس الصــ ـــدادة المنشــ ـبإنـتاـوه داـخل النـطام الجمري     المملـكة  تعتـمد شــ

 .للمنتج ذاته   صةختالم
 

يجوز للمؤســســة المســجلة لرايات تســويق منتجاتدا إنشــاء صــالة بيع مباشــر لمنتجاتدا     -أ  -103المادة  

 - :يل موقعدا المرخ  داخل المنطقة التنموية شريطة ما 

تنظيم بيان ومري  بالمنتجات غير أردنية المنشـس والمنتجات الخاضـعة للضـريبة الخاصـة   -1

والـضريبة العامة والـضريبة الخاـصة على واـستيفاء الرـسوم الجمريية والـضراا  األخرل 

 .المبيعات و ق احكام التشريعات ذات الع قة وقبل إدخالدا الى صالة البيع

 .البيع بموو   واتير ضريبية للمنتج -2
 

 تـصدر الوزارة وبالتنـسيق مع داارة الجمارك التعليمات ال زمة لـضبط عمليات البيع المباـشر -ب

 على أن يتم نشراا    الجريدة الرسمية.    المنطقة التنموية
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يعلق اســـتيفاء الرســـوم الجمريية والرســـوم والضـــراا  األخرل والضـــريبة العامة والضـــريبة    -104المادة  

ــس األونب  والمنتج غير األردن  أو المنتج ال ي  ــاعة ذات المنش ــة على المبيعات عن البض الخاص

أ للشــروط والضــمانات   الخاروة من المنطقة التنموية  تســت ق عليه ا ف الرســوم والضــراا  و قا

 -  :التاليتينالت  تضعدا داارة الجمارك بموو  بيان ومري  أصول  وذلك    أي من ال التين 

 .رض التجارية داخل المملكة وعند اعادتدااعند اخراودا لرايات عرضدا    المع -أ

منطقة العقبة االقتصــادية الخاصــة أو الى أي إذا يان مقصــد البضــاعة خارج المملكة أو الى  -ب

 منطقة حرة.

ــجلة  -105المادة   ــة المسـ ــسـ ــراء الم ل     االحتفاظ بالمعلومات     المنطقة التنموية  على المؤسـ و واتير الشـ

ــوع البـياـنات   أ ـطالـما أن البضــــاـعة موضــ أ أو إلكترونـيا والبـياـنات الجمريـية المتعلـقة بعملـدا ورقـيا

( سـنوات بعد إخراج  5ب وزتدا وعليدا االحتفاظ بالمعلومات والبيانات مدة ال تقل عن )الجمريية  

 تلك البضااع و تيويد الوزارة والمريي الجمري  بدا عند الطل .

 

يت مل المطور الرايســــ  يلا إنشــــاء المريي الجمري     المنطقة التنموية وتجدييف باألدوات   -106المادة  

 داارة الجمارك.متطلبات    واألودية واألااث وحس 

 

يتم إت ف البضااع غير الصال ة لدل المؤسسة المسجلة من لجنة اإلت ف    المريي الجمري    -أ-107المادة 

 .المشرف على المنطقة التنموية

ــوليـ -ب ــر إت ف أصــ ة اإلت ف م ضــ ان ومري     اتنظم لجـن ه بـي ة اإلت ف وينظم ـب ة عملـي بواقـع

 .AR9)) إحصاا 

 عملية اإلت ف.تت مل المؤسسة المسجلة وميع التكاليا المترتبة على   -ج
 

 

عند إدخال اآلليات والمعدات اإلنشــااية شــروط     المنطقة التنموية  تطبق المؤســســة المســجلة    -108المادة  

 المؤقى المطبقة    المملكة و ق التشريعات الجمريية ذات الع قة.  دخالاإل

 

والتعليمات الصـــادرة بمقتضـــافم تطبق على    غير ال االت المنصـــوص عليدا    ا ا النظام    -109المادة  

ــادرة   اإلوراءات الجمريية    المناطق التنموية أحكام قانون الجمارك واالنظمة والتعليمات الصــ

 بمقتضاف.
 

ــريـعات الـناـ  ة والقرارات الصـــــادرة عن مجلق الوزراء وعن أي وـدة -110الـمادة   مع مراـعاة أحـكام التشــ

 -خراودا مندام يسم  بما يل :إالبضااع الى المملكة و  إدخالرسمية مختصة والمتعلقة ب
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إدخال البضااع األونبية إلى المنطقة ال رة دون رخصة استيراد وإيداعدا  يدا أو إخراودا مندا  -أ

دون رخصــة تصــدير إلى غير الســوم الم ل  دون أن تخضــع للرســوم الجمريية والرســوم  

 .تالمبيعاوالضراا  األخرل بما  يدا ضريبة  

 .المملكةإدخال البضااع إلى المنطقة ال رة الت  يتم إنتاودا أو تصنيعدا     -ب

ــوم   -ج ــوم الجمريية والرسـ ــوم الم ل  مد وعة الرسـ إدخال المواد واألدوات واللوازم من السـ

والضــراا  األخرل إلى المنطقة ال رة إلقامة أي مبان أو منشــآت الزمة لممارســة النشــاط  

 . المرخ   يدا

ـــماح بـ  -أ-111الـمادة   ــ  الســ ـيداع البضــــاـعة داـخل المنطـقة ال رة بـعد مـعسينتـدا من المريي إللمطور الرايســ

 الجمري .

ــااع بموو  طل   ت-ب ــدراا إودع البضـ ــروطه وبياناته بموو  تعليمات يصـ   الوزير يداع ت دد شـ

 .الجماركبالتنسيق مع داارة 

يقوم المودع بفرز البضـــااع حســـ  نوع الطرود وعدداا وأوزاندا وم توياتدا وتصـــنيفدا    -1 -ج

 .الرايس و ق التعريفة الجمريية قبل تسجيلدا وتسليمدا للمطور  

( أيام عمل من دخولدا إلى المنطقة ال رة يلتيم المودع بد ع 5إذا لم يتم  رز البضااع خ ل )-2

 . على عملية الفرز بدل التخيين والنفقات المترتبة

 

ــاـعة داـخل المنطـقة ال رة يتم التـنازل عنـدا بموـو  وايـقة تـنازل يـعدـاا   -1-أ  -112الـمادة      ـحاـلة بيع أي بضــ

ــم المتنازل   ــ  بناء على طل  المودع وتعتبر الوايقة بمثابة أيداع وديد باسـ المطور الرايسـ

 . له

ــم   -2 ــاعة وعن أي رس ــامن عن البض ــؤولين بالتكا ل والتض يكون المتنازل والمتنازل له مس

ــاعة حتى  ــريبة المبيعات أو أي غرامة أو بدل قد يترت  على البضـ ــريبة بما  يدا ضـ وضـ

تاريخ إخراودا بموو  بيانات ومريية أصــولية أو تســليمدا إلى المســتودع العام أو نقلدا 

 .الرايس اف المطور  داخل المنطقة ال رة ت ى إشر

ــت ق على   -3 ال يعتد بسي إوراءات تنف  على وايقة التنازل ما لم يتم د ع أي بدل وأي أور يسـ

 .تسجيل وايقة التنازل لدل المطور الرايس   البضاعة قبل
 

ــدر ال-ب دل وزارتصـــ دار ـب د مـق ك ت ـدـي ا    ذـل ادة بـم ام ـا ف الـم ة لتنفـي  أحـك ات ال زـم ة التعليـم

 . عن إوراءات التنازل ااستيفاقاالخدمات الواو   
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تودع البضــاعة    المنطقة ال رة حســ  مواصــفاتدا الم ددة    الواااق الت  قدمى بشــسندا   -أ  -113المادة  

 .الواااقويكون المودع مسؤوال عن ص ة البيانات الواردة    تلك 

تكون البـضاعة المودعة لدل المـستثمر    عددتهم وعليه مـسك الـسج ت والقيود الورقية  -1 -ب

لصادرة عن الوزارة وبالشكل ال ي يسدل عملية تدقيق ا ف  أو اإللكترونية و ق التعليمات ا

 .السج ت ومطابقتدا مع سج ت المطور الرايس 

يكون المســتثمر مســؤوال مع المودع بالتكا ل والتضــامن أمام المطور الرايســ  والوزارة  -2

وداارة الجمارك عن د ع أي رســوم وضــراا  وغرامات وأي بدل وأي أور يســت ق على 

 .لديهمودعة لديه سواء يانى تعود ملكيتدا له أو مخينة  البضاعة ال

تكون البضـــاعة المودعة لدل المســـتودع العام    عددة المطور الرايســـ  وعليه مســـك -1 -ج

الســج ت والقيود الورقية أو اإللكترونية و ق التعليمات الصــادرة عن الوزارة وبالشــكل  

 .الضابطة الجمريية ال ي يسدل عملية تدقيق ا ف السج ت ومطابقتدا من

ــامن أمام الوزارة وداارة   -2 ــؤوال مع المودع بالتكا ل والتضــ ــ  مســ يكون المطور الرايســ

ــ ة   ــتودع العام وعن صــ ــاعة المودعة    المســ الجمارك عن النق  والييادة    البضــ

قيوداا وسـج تدا وعن أي ورم أو مخالفة ومريية مرتكبة بخصـوص ا ف البضـاعة و قا 

 .قانون الجماركألحكام  
 

تجري بموا قة يل من المطور الرايســـ  ومدير المريي الجمري  عمليات ت ويل البضـــاعة    -أ  -114المادة  

ــكـيل والترليا والتعبـئة   ــيم والتجيـاة والفرز والتشــ المنطـقة ال رة بـما    ذـلك عملـيات التقســ

ــع الع ـمات التـجارـية   ــير والط ن والترقيم ووضــ والميج والتقطير والت مي  واـلدم والتكســ

 .قانوناالمرخصة  

ــتودع الـعام  -ب ــوص عليـدا    الفقرة )أ( من ـا ف الـمادة    المســ تتم عملـيات الت وـيل المنصــ

واألماين المؤورة للمســتثمرينم وللمطور الرايســ  بموا قة مدير المريي الجمري  أن يســم   

أو ال رم   ـبإوراء عملـيات الت وـيل    األـماين الت  يـعدـاا لـد ا الررض    حرم المنطـقة ال رة

 .الجمري 

ــ  بموا ـقة ـمدير المريي الجمري  إت ف مـعام ت اإل -115الـمادة   ـيداع  خراج وطلـبات اإلي ق للمطور الرايســ

ــاعة الت  تم اخراودا من المنطقة ال رة بعد مرور ) ــنوات 5وواااق التنازل المتعلقة بالبضـ ( سـ

ت فم شريطة البدء بإوراءات اإلعلى تاريخ إنجازاا على ان يتم حفا نسخة إلكترونية مندا قبل 

ـــكل لـد ف الـراـية من مـندوبين عن ـيل من داارة الجـمارك وديوان  ــاـطة لجـنة تشــ أن يتم ذـلك بوســ

 . الم اسبة والمطور الرايس 
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إلى األماين المؤورة للمستثمرين    المنطقة ال رة  ال يسم  بنقل البضاعة من المستودع العام    -أ-116المادة  

 .الرايس أو العكق أو نقلدا  يما بين مستودعات المستثمرين إال بموا قة المطور  

ال يـسم  باـستد ك البضـاعة المودعة داخل المنطقة ال رة إال بعد ال صـول على موا قة مدير -ب

 . المريي الجمري  وو ق الشروط الم ددة من داارة الجمارك

 

لموظف  الضـــابطة الجمريية تفتيب األشـــخاص والمريبات الداخلة للمنطقة ال رة أو الخاروة    -أ-117المادة  

انون  ات لـق ــااع للت قق والت ري عن أي مخـالـف ا ب وزتدم من بضـــ ــري  عـم د التصــ ا بـع منـد

 .الجمارك

يجوز ألي ودة رسـمية بموا قة خطية من الوزير أو من يفوضـه الدخول إلى موقع المسـتثمر  -ب

ــاـح   لـراـيات الت ــترك مع الجـدة الت  تتولى إدارة المنطـقة ال رة وصــ فتيب أو الـتدقيق المشــ

 .الع قة

انون  -ج ة لـق ــااع والت ري عن التدرـي  وعن أي مخـالـف دقيق والتفتيب على البضـــ ات الـت اـي لـر

 .بقرار من وزير المالية أو أيثر  تشكل لجنة  ال رةمالجمارك داخل المناطق  

ــتثمر أو ا-د ــور المســ و    ب(لمودع أو من يمثله قانونا لتنفي  أحكام الفقرتين )   حال تع ر حضــ

)ج( من ا ف المادةم يتم الدخول لمواقع المسـتثمر ومخازنه    المنطقة ال رة إلوراء التفتيب 

 .أو التدقيق بالتنسيق مع الجدات األمنية

 

 .ال رةينظم بيان ومري  بالبضاعة الت  يكون مقصداا المنطقة  -أ-118المادة  

على المؤســســة المســجلة تنظيم بيان ومري  بالبضــااع المســتدلكة أو المســتخدمة    إقامة -ب

 .وإنشاء وتجديي وتسايث مشروعدا داخل المنطقة ال رة

ــتـفادة من اإلعـفاءات الواردة    الفقرة ) -ج ( من الـقانون يتوـو   31)( من الـمادة  جلـراـيات االســ

على المؤـسـسة المـسجلة لممارـسة النـشاط االقتـصادي    المنطقة ال رة أن تقدم للوزارة يـشفا 

مفصـ  بالبضـااع ال زمة إلقامة مشـروعدا أو إنشـااه    المنطقة ال رة و ق النموذج المعتمد 

 .لد ف الراية على أن يصادم عليه الوزير أو من يفوضه لد ف الراية

يجوز التصـــرف    البضـــاعة المعفاة و قا ألحكام الفقرة )ج( من ا ف المادة بشـــكل يخالا   ال-د

عفيـى من أولدـا أو التنـازل عندـا إال بموا قـة مـدير المريي الجمري  وو قـا  أالرـايـة الت   

 .الجمرييةلإلوراءات  
 

 

بيان ومري  أصــــول  على أن  تخرج البضــــاعة من المنطقة ال رة بموو  طل  إخراج وتنظيم   -119المادة  

 -يراعى    ذلك ما يل :

ــس األونب  الخاروة ب التدا األصــلية من المنطقة ال رة إلى الســوم   -أ تعامل البضــااع ذات المنش

 .النا  ةالم ل  يسندا مستوردة من خارج المملكة و قا للتشريعات  
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ــت ـقة على  -ب ــوم الجمريـية عن المنتج    حدود النفـقات والتـكاليا المســ ــاب الرســ يتم احتســ

جمريية وذلك عند التخلي  عليه م ليا وعلى الن و  مدخ ت اإلنتاج غير مد وعة الرســوم ال

 -:التال 

يتم احتساب قيمة مدخ ت اإلنتاج من نفقات وتكاليا اونبية و قا لبيان االستيراد الجمري    -1

  .الخاص بكل مندا

ت تـس  الرـسوم الجمريية والرـسوم والـضراا  األخرل المتووبة على مدخ ت اإلنتاج من  -2

  نســبة الرســوم الواردة    وداول التعريفة الجمريية النا  ة  نفقات وتكاليا أونبية حســ 

 .الجمري بتاريخ تسجيل بيان الوضع    االستد ك 

تعفى من الرسوم الجمريية والرسوم والضراا  األخرل البضاعة المستدلكة من المؤسسة   -3

المســجلة لممارســة النشــاط المرخ  من الوزارة وتخضــع للرســوم الجمريية والضــراا   

 .المرخ رل عند استد يدا    غير ممارسة النشاط  األخ

تسـدد الرسـوم الجمريية والرسـوم والضـراا  األخرل الت  يتم احتسـابدا و قا ألحكام البند  -4

 .المنظم( من ا ف الفقرة بموو  البيان الجمري   3)

دة  ينظم بيان الوـضع    االـستد ك الجمري  بالمنتج المـشار إليه    الفقرة )ب( من ا ف الما -ج

عند طرحه للسوم الم ل     مناطق المملكة أو استد يه داخل المنطقة ال رة ويتم استيفاء 

 .النا  ةوميع الرسوم والضراا  المقررة وضريبة المبيعات و ق أحكام التشريعات  

   حال إخراج المنتج المشــار إليه    الفقرة )ب( من ا ف المادة إلى خارج المملكة أو إلى أي -د

ــة ينظم بـد ا المنتج بـيان ومري    ــادية الـخاصــ منطـقة حرة أخرل أو إلى منطـقة العقـبة االقتصــ

 . معلق الرسوم الجمريية والرسوم والضراا  األخرل وضريبة المبيعات
 

ــترط تنظيم بـيان ومري  119( و )118على الرغم مـما ورد    الـمادتين )-120الـمادة   ( من ـا ا النـظام ال يشــ

 -التالية:  بالبضاعة    أي من ال االت  

قيام المؤـسـسة المـسجلة بـشراء أي بـضاعة من الـسوم الم ل  من غير البـضاعة معلقة الرـسوم   -أ

والـضراا  إلدخالدا إلى المنطقة ال رة ـشريطة إبراز  اتورة الـشراء التفـصيلية و قا ل دود القيم 

 .بدايداع أصول   إالمعتمدة من داارة ضريبة الدخل والمبيعات وتنظيم طل   

الى السـوم   سـجلة بإخراج البضـاعة واآلالت والمعدات من المنطقة ال رةقيام المؤسـسـة الم  -1 -ب

للتصـــنيع أو اإلصـــ ح شـــريطة تقديم طل  مســـبق إلى المريي الجمري  من خ ل    الم ل 

ــ  مر ق أ المطور الرايس ــيل  بدا وتعدد  ا ــا تفص ــجلة بمووبه    اأ بكش ــة المس ــس تلتيم المؤس

 .ال رةبإعادة البضاعة واآلالت والمعدات إلى المنطقة  

من ا ف الفقرة بموو  تعليمات تصدرعن داارة الجمارك   (1)ت دد شروط تطبيق أحكام البند   -2

 .الوزارةبالتنسيق مع 
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م ل  إلى المنطقة قيام المؤسـسـة المسـجلة بإدخال البضـاعة أو المعدات واآلالت من السـوم ال-1-ج

ال رة للتصـنيع أو اإلصـ ح شـريطة تقديم طل  مسـبق إلى المريي الجمري  من خ ل المطور  

أ الرايـس  مر ق تلتيم المؤـسـسة المـسجلة بمووبه بإعادة إخراودا    اأ بكـشا تفصـيل  بدا وتعدد ا

 .الم ل إلى السوم  

مبيعات الت  قد تترت  تســتو ى الرســوم الجمريية والرســوم والضــراا  األخرل وضــريبة ال-2

 .اإلص حعلى التصنيع أو  

ــروط تطبيق أحـكام البـندين )-3 ( من ـا ف الفقرة بتعليـمات تصـــــدر عن داارة 2( و )1تـ دد شــ

 .الوزارةالجمارك بالتنسيق مع 

 . أي حالة أخرل تعتمداا الوزارة بموا قة داارة الجمارك - د
 

 

تســدي ت    اإلوراءات الجمريية و قا لما تقررف     المنطقة ال رة  تمن  المؤســســة المســجلة    -121المادة  

من ا ف التســدي ت  المســجلة  الوزارة بالتنســيق المســبق مع داارة الجمارك وت رم المؤســســة  

ام   ارك أو ـا ا النـظ انون الجـم انون أو ـق ام الـق ة ألحـك الـف ا أي مـخ ابـد ال ارتـك ا    ـح ة ذاتـد الطريـق ـب

 .يمات الصادرة بمقتضافوالتعل

 

ق التـشريعات النا  ة    تـصدر غرف الـصناعة ـشدادة المنـشس للمنتج حـس  ـصفته المت ققة و  -أ  -122لمادة  ا

 .المملكة

ــااع األونبية الخاروة من المنطقة ال رة-ب ــس للبضـ ــدادة المنشـ ــدر غرف التجارة شـ و ق  تصـ

 التشريعات النا  ة    المملكة.

 
 

ينظم بـيان ترانيـيى عـند نـقل البضـــــااع من منطـقة حرة إلى منطـقة حرة أخرل و ق الترتيـبات  -أ-123الـمادة  

انون  ام ـق ل البضـــــااع من مريي ومري  إلى مريي ومري  عخر و ق أحـك د نـق ا عـن المعمول بـد

 .الجمارك

تـعاـمل البضــــااع الت  تخرج من المنطـقة ال رة إلى ـخارج المملـكة مـعامـلة البضــــااع الـمارة  -ب

 .بالترانييى

 

يداع واإلخراج المتعلقة بعمله على المســتثمر االحتفاظ بالمعلومات والبيانات الجمريية وطلبات اإل-124المادة  

ــوع البيانات الجمريية ب وزته م  ــاعة موضــ ــواء يان ذلك ورقيا أو إلكترونيا طالما أن البضــ ســ

سنوات بعد إخراج تلك البضااع وتيويد  (  5وعليه االحتفاظ بالمعلومات والبيانات مدة ال تقل عن )

 . الوزارة والمريي الجمري  بدا عند الطل 
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ــليم البضــاعة المعنونة )منطقة  -أ-125المادة   ــريات التخلي  وأصــ اب البضــاعة والجدة الناقلة تس على ش

سـاعة من وصـول وسـيلة النقل إلى المريي    (72)حرة( والواااق المتعلقة بدا دون تسخير خ ل 

ــاعة وبخ ف ذلك تطبق أحكام قانون الجمارك  إالجمري م وتنظيم طل    ــا ة   يداع بالبض لما  إض

 .ن أي بدل للمطور الرايس يترت  عليدا م

يداع البضـاعة للمنقطة ال رة أو إال يسـم  بتقديم )المنا سـيى( أو يشـو ات ال مولة أو طلبات  -ب

إخراودا مندا ل ـساب الرير إال للـشخ  ال ي ينطبق عليه تعريا المودع أو من يفوـضه حـس   

 .األصول

رة الجمارك بتقديم طلبات  خـصة من دااريجوز للمطور الرايـس  الـسماح لـشريات التخلي  الم -ج

ــ ابدا بعد إبراز تفويض  إ ــلمدا من المنطقة ال رة نيابة عن أص ــااع وإخراودا وتس يداع البض

 . أصول  من صاح  البضاعة يخولدا ذلك و قا للشروط الت  يقرراا المطور الرايس 
 

 -يل :بما      المنطقة ال رة يلتيم المطور الرايس -أ-126المادة  

ا    -1 داخلـد ة على ـم ـــي ات رايســ ــع بواـب ة ال رة ووضــ اـمل ـحدود المنطـق ــور ي يط بـك اء ســ بـن

 ومخارودا.

 ال رة.تول  مسؤولية ال راسة ضمن حدود المنطقة   -2

ــرـيل وإداـمة المريي الجمري  و ـقا لمتطلـبات العـمل الجمري  وـما   -3 ت ـمل يلا إنشــــاء وتشــ

 يقتضيه تطوير المنطقة.  

يداع واإلخراج المتعلقة ب رية خروج البضـــااع والمريبات   ت  الســـج ت وتنظيم طلبات اإل -4

االط ع عليدــا  الجمري  من  المريي  وتمكين موظف   إليدــا  ال رة ودخولدــا  ــة  المنطق من 

 وتدقيقدا.

ال  -5 اتـجة من أعـم ة الـن سـيات اليومـي ة التخل  من النـف ــيق مع المريي الجمري     ييفـي التنســ

 ال رة.المستثمر داخل المنطقة  

الوزارة والمريي الجمري  إلحكام الرقابة على البضااع المووودة داخل المنطقة  التنسيق مع -6

ال رة و قـا لكحكـام واإلوراءات الت  ين  عليدـا    مـ يرة التفـاام الت  تبرم  يمـا بين  

 الجمارك.الوزارة وداارة  

تعليمات   بتطبيق نظام مراقبة المخيون إلكترونيا و ق   المنطقة يلتيم المطور الرايســـ     -1-ب

 بالتنسيق مع داارة الجمارك.  يصدراا الوزير

لداارة الجمارك وقا من  اإلعفاءات    حال عدم التيام المؤسـسـة المسـجلة بالعمل بنظام  -2

 مراقبة المخيون والى حين التيامدا بتصوي  ا ف المخالفة.

ــراف والرـقاـبة على بواـبات اـلدخول والخروج    المنطـقة ال رة بموـو  تعليـمات    ينظم  -ج اإلشــ

 تصدر لد ف الراية .  
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ادة   ا   -أ-127الـم ة خ ـ  ال المرتكـب ه على األ ـع ا  ـي ــوص عليـد ات المنصــ ارك والعقوـب انون الجـم ام ـق تطبق أحـك

 .ال رةألحكامه داخل المنطقة 

   غير ال االت المنصـوص عليدا    ا ا النظام والتعليمات الصـادرة بمقتضـافم تطبق بشـسن -ب

ــادرة   اإلوراءات الجمريـية    المـناطق ال رة أحـكام ـقانون الجـمارك واألنظـمة والتعليـمات الصــ

 .بمقتضاف

ــوام ال رة    المـعابر البرـية والموانف الب رـية والمطـ -ج ارات  تطبق أحـكام ـا ا النـظام على األســ

 .رض مع إوراءات العمل الخاصة بدا المقررة من داارة الجماركابالقدر ال ي ال يتع
 

 

ت ف البضــــااع غير الصــــال ة والمخالفات ذات القيمة غير  إت دد األحكام واإلوراءات المتعلقة ب  -128المادة  

التجارية والبيع بالمياد العلن  للبضــااع والمخالفات ذات القيمة التجارية المتروية داخل المنطقة 

بالتنسـيق مع داارة   يصـدراا الوزيرال رة بما    ذلك البدل المترت  على ذلك بمقتضـى تعليمات  

 . الجمارك

 المنطقةيعات    ضريبة المبتطبيق 

ســلعة او  عبت صــيل الضــريبة العامة على المبيعات عن يل واقعة بي  المؤســســة المســجلةلتيم  ت-أ-129المادة  

 خدمة خاضعة للضريبة العامة على المبيعات.

يان البيع أو التوريد لمؤسـسـة مسـجلة    المنطقة تكون الضـريبة العامة على المبيعات   إذا-1-ب

 بنسبة الصفر لرايات ممارسة النشاط االقتصادي.

إذا يان البيع أو التوريد لمؤســســة مســجلة    المنطقة ألغراض شــخصــية أو غير متعلقة    -2

العامة على المبيعات و ق أحكام  بممارسـة النشـاط االقتصـادي المرخ   تسـت ق الضـريبة  

 قانون الضريبة العامة على المبيعات.

( المل ق بـد ا النـظام عـند 5إذا ـيان بيع أو تورـيد الـخدـمات غير الـمدرـوة    الـجدول رقم )  -3

ــاط االقتصــادي المرخ  به    المنطقة التنموية   ــة النش ــتد ك    غير ممارس بيعدا ل س

 بيعات و ق أحكام  قانون الضريبة العامة على المبيعات. تست ق الضريبة العامة على الم

 
 

( المل ق بد ا النظام عند بيعدا أو توريداا ل ستد ك  5تخضع الخدمات الواردة    الجدول رقم )  -130المادة  

%(  7من قبل المؤسـسـة المسـجلة    المنطقة التنموية للضـريبة العامة على المبيعات بنسـبة )

توريد الخدمة ما لم تكن ا ف الخدمات معفاة أو غير خاضــعة للضــريبة بموو   من قيمة بيع أو 

 قانون الضريبة العامة على المبيعات.
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ادة   ة الـخدـمات الواردة    الـجدول رقم )-131الـم سدـي ( المل ق بـد ا النـظام منفردة او مجتمـعة    5إذا تـمى ـت

ــجلة إظدار البدل   ــة المسـ ــسـ المنطقة التنموية أو المنطقة ال رة أو خارج أي مندما  على المؤسـ

المتست  من تسدية ا ف الخدمات    حســـاباتدا المنظمة بشـــكل منفرد وحســـ  مكان التسدية وإال  

ــريبة العامة على المبيعات و ق أحكام قانون  ي  ــعا للضـ عتبر البدل المتست  من ا ف الخدمات خاضـ

 الضريبة العامة على المبيعات.

ــجلةعلى   -أ-132المادة   ــة مس ــس ــريبة العامة على المبيعات وتوريداا   ةمليم  يل مؤس ــيل الض   أن تقدمبت ص

من الســـلع والخدمات ي دد  يه   ايل شـــدرين إقرارا بمبيعاتد  لداارة ضـــريبة الدخل والمبيعات

 قيمتدا ومقدار الضريبة المست قة عليدا على أن تعتبر مدة الشدرين  ترة ضريبية واحدة.

لداارة ضـريبة    أن تقدمبت صـيل الضـريبة الخاصـة وتوريداا   ةالمليمالمؤسـسـة المسـجلة  على -ب

من السـلع الخاضـعة للضـريبة الخاصـة ومقدار   امبيعاتدقرارا شـدريا بقيمة إ  الدخل والمبيعات

 الضريبة المست قة عليدا وتعتبر مدة الشدر  ترة ضريبية واحدة.

   وميع األحوال بتقديم اإلقرار عن يل  ترة ضــريبية بما    ذلك   ةالمســجلالمؤســســة    تلتيم -ج

دـخل   داارةأي مبيـعات خ ل ـا ف الفترة وعلى النموذج المعتـمد من    اـعدم ت قيقدـ  ة اـل ــريـب ضــ

 سواء يان اإلقرار خطيا أو إلكترونيا باستخدام برامج معالجة المعلومات والبيانات.  والمبيعات
 

ــلع تعتـمد وداول التعريـفة الجمريـية  -أ  -133الـمادة   ــمـيات الســ تنفـي ا ألحـكام ا ا النـظام وألغراض تـ ديد مســ

ــروحاتدا و قا ألحكام قانون الجمارك ــنيفات    وشـ ــسندا التصـ ــميات الخدمات  تعتمد بشـ أما مسـ

 (.ISIC 4) الرابعالدولية الصادرة عن األمانة العامة لكمم المت دة حس  التصنيا  

( من القانون على يل مؤســــســــة مســــجلة    30كام الفقرة )أ( من المادة )لرايات تطبيق أح-ب

أ للوزارة لت ديد الكميات من السلع والخدمات المطلوب استيراداا  المنطقة التنموية أن تقدم طلبا

اا م ليا واخضـاعدا للضـريبة العامة بنسـبة الصـفر على أن تصـدر الوزارة من خ ل  قأو شـرا

( يوم عمل من تاريخ ورود  15الراية قراراا بد ا الخصــوص خ ل )  لجنة يشــكلدا الوزير لد ف

 الطل  المستكمل للمتطلبات.

 

يكون اإلعفاء من الـضريبة العامة على المبيعات آلليات النقل المعدة لنقل عـشرة أـشخاص  سيثر   -أ-134المادة  

الى المؤســســة المســجلة لرايات نقل عمالدا من والى منشــآت عمل  بيعةبمن  يدم الســااق والم

  (133المادة )الفقرة )ب( من  و ق احكام  المشـكلة  ا ف المؤسـسـة    المنطقة بقرار من اللجنة  

 -لما يل :   من ا ا النظام و قا

 ( عمال مستخدمين لديدا.10بمعدل علية نقل واحدة عن يل )  -1

ــريبة العامة على  -2 ــتعمل علية النقل المعفاة من الضـ ــجلة أن تسـ ــة المسـ ــسـ ال يجوز للمؤسـ

 عفيى من اولدا.أالمبيعات لرير األنشطة او الرايات الت   
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 ( سنوات بما  يدا سنة الصنع.5أن ال يييد عمر علية النقل المعفاة على ) -3
 

ليات المناولة من الضـريبة العامة للمبيعات عند شـراادا من قبل المؤسـسـة المسـجلة    عتعفى -ب

احكام   اللجنة المشـكلة و قالمنطقة إذا يانى طبيعة النشـاط االقتصـادي يقتضـ  ذلك بقرار من 

 النظام.من ا ا  (133المادة )الفقرة )ب( من 

ــرااـدا مع  3المعـفاة إال بـعد مرور )ال يجوز بيع علـيات المـناوـلة أوالنـقل    -1-ج ــنوات على شــ ( ســ

ــريـبة الـعاـمة للمبيـعات   ــرورة تســــدـيد الضــ مراـعاة ـحاالت تعرض علـية النـقل للتلا مع ضــ

أ لقيمتدا و ئة الضريبة العامة للمبيعات بتاريخ البيع.  المست قة عليدا و قا

عليات المناولة أوالنقل  يشــترط موا قة داارة الجمارك المســبقة عند التصــرف القانون        -2

أ ألحكام ا ف المادة.  المعفاة من الضريبة العامة للمبيعات و قا
 

ــوص عليدا    القانون وا ا النظام    -135المادة   ــريبة العامة    غير ال االت المنصـ تطبق أحكام قانون الضـ

 .على المبيعات واألنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاف 

 

 المنطقة التنظيم وترخي  اإلعمار    

يتولى المطور الرايســ  مراقبة اعمال اإلعمار المنف ة    المنطقة ومراقبة التيام يا ة األنشــطة   -136المادة  

ة و ة المطبـق ة والتنظيمـي ات البيئـي المتطلـب ة ـب ة    المنطـق امـل ة الـع ــادـي سي إاالقتصـــ ب غ الوزارة ـب

 .مخالفات مرتكبة
 

ــمول  للمنطقة   -137المادة   ــ  المخطط الشــ الم ددة    اتفاقية التطوير من خ ل إوراء يعد المطور الرايســ

ــمول    ــ  تنظيم  و ق متطلـبات ـقانون تنظيم الـمدن والقرل واألبنـيةم ويتكون المخطط الشــ مســ

 -:للمنطقة من

 .الخطة التنموية الشاملة -أ

 .المخطط الديكل  -ب

 .المخططات التفصيلية -ج
 

 

التنموية الـشاملة المبنية على المـس  التنظيم  والدراسات  يقوم المطور الرايـس  بإعداد الخطة  -أ  -138المادة  

ــتراتيجيات الت  يج  اعتماداا    تنمية المنطقة من  ذات الع قة والت  تبين التوودات واالســ

ــيلية  اخ ل ت ليل المي ــبية الت  تتميي بدام يما يقوم بإعداد المخططات الديكلية والتفصـ يا النسـ

 -التنموية الشاملة ما يل :للمنطقةم وعلى أن تتضمن الخطة  
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ــا الموقع من حـيث طبوغرا ـية المنطـقة وتـ دـيد المواقع الوعرة واألودـية ومـجاري -1 وصــ

مياف األمطار ومياف الفيضاناتم وويولووية المنطقة من حيث مواقع االنيالقات واالنديارات  

 والمياف الجو ية والت ليل المكان  وغيراا.

ــة المنا  من حيث دروة ال رار-2 ة واألمطار والرياح والرطوبة وأي أمور أخرل ذات دراســ

 ع قة.

 تقييم مبدا  لل الة البيئية الراانة.-3

 اوراء الدراسات السكانية.-4

 ت ديد الملكيات الخاصة والعامة.-5

ــ -6 ــتعماالت األراضـ ــناع  واليراع     بيان اسـ ــكن  والتجاري والصـ ــتعمال السـ ومندا االسـ

 .والمرا ق العامة يالمدارس والمستشفيات وغيراا.

ــ   وم ـطات التنقـية ومـياف األمـطار  -7 ــرف الصــ تـ دـيد ـخدـمات البنى الت تـية ـيالمـياف والصــ

 وتصريفدا والطاقة واالتصاالت والمرا ق الخاصة بدا.

ــ -8 كك ال ديدية والمطارات والدراســـات المرورية ت ديد خدمات النقل وتشـــمل الطرم والسـ

 المتعلقة ب لك وغيراا.

 الدراسات االقتصادية بما  يدا العمالة والبطالة.-9

دراســــة الثروات الطبيعـية المووودة    المنطـقة والرـطاء النـبات  وأي اروات أخرل ـقابـلة  -10

 للتعدين.

 يا النسبية والخاصة بالمنطقة.ات ديد المي-11
 

ــادم ت-ب ــة صـــ حيات مجلق  صـ ــكلة لممارسـ التنظيم األعلى على الخطة التنموية اللجنة المشـ

ــيـ  ـــية من ـمديرـية التخطيط     الشـــــامـلة بـناء على تنســ من اللـجان اللوااـية والم لـية بتوصــ

 العمران .

 

 -على المطور الرايس  عند اعداد المخططات الشمولية القيام بما يل : -139المادة  

ــتـخدام نظم   -أ ــع الـقاام على خرااط  اســ المعلوـمات الجررا ـية لتفري  المعلوـمات والت لـيل للوضــ

 .ورقية وأخرل رقمية

ــمولـية على الجـدات المعنـية بالـخدمات والبنى  -ب ــيق مع الوزارة لعرض المخطـطات الشــ التنســ

 .الت تية وأخ  م حظاتدم بعين االعتبار واوراء التعدي ت ال زمة على ضوء ذلك
 

ــ  مخطط التنظيم -أ -140الـمادة   مع مراـعاة اتـفاقـية التطوير والخـطة التنموـية الشــــامـلة يـعد المطور الرايســ

 -:الديكل  للمنطقة على أن يتضمن ما يل 
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المواقع والمـساحات الت  يتم تخـصيـصدا لرايات االـستعماالت المختلفة بما ينـسجم مع طبيعة  -1

 .المنطقة وخصوصيتدا

ل األراضــ  المخصــصــة للســاحات العامة أو الخاصــة والمناطق  الفراغات ال ضــرية وتشــم -2

 .الطبيعية وال روية والمتنياات

مواقع الطرم العامة وت ديد اتجاادا وسـعتدا واألراضـ  الت  تخصـ  لخدمات النقل العام   -3

 .واإلنشاءات المتعلقة بدا

الري مواقع خطوط شــــبكات البنى الت تية الرايســــية للخدمات يالطرم والمياف وشــــبكات   -4

ومساراتدا ومكا  ة ال ريق والطاقة واالتصاالت والصرف الص   وتصريا مياف األمطار  

 .واإلنشاءات الخاصة بدا

 -:أحكام اإلعمار المقترحة وتشمل ما يل  -5

 .الشروط الخاصة بال د األدنى إل راز األراض  وطول واودة قطع األراض  على الشارع-أ

)على أن ال ت تســ  األبنية الفرعية والمظ ت من المئوية للبناءيثا ة اإلعمار والنســبة  -ب

 .والنسبة الطابقية واالرتفاع األقصى للمبان  تلك النسبة(

تــاريخيــة أو أاريــة أو  -ج الت  لدــا قيمــة  المواقع األاريــة واألبنيــة التراايــة والمووودات 

 معمارية.

والمصـادر الطبيعية والصـ ة والسـ مة العامة بما المناطق المدمة بيئيا والرطاء النبات  -د

 . يدا المناطق اليراعية والرابات والمسط ات المااية وينابيع المياف وغيراا

 .تقييم األار البيئ  االستراتيج  -6

لدراســتدا ام تقوم بر ع تنســيباتدا الى الم لية  على اللجنة  مخططات التنظيم الديكل   تعرض -ب

لدل اللجنة    ل عتراضعن إيداعدا    القرار ال زم بشسندام ويتم اإلع ن  إلصداراللجنة اللوااية 

األوـسع انتـشاراأ  الصـ ا     الجريدة الرـسمية و   صـ يفتين يوميتين م ليتين من   اللوااية  

من تاريخ صــــدور قرار اللجنة    ا( يوم30خ ل مدة )  الى الموقع اإللكترون  للوزارة  إضــــا ة

 اللوااية.

ت وبعد انتداء المدة الم ددة الى اللجان الم لية واللوااية إلصــــدار القرار ت ال االعتراضــــا-ج

ــ حـيات  ال زم بشــــسنـدام ومن ام تر ع القرارات إلى   مجلق التنظيم  اللجـنة الت  تـمارس صــ

 األعلى.

  بخصـــوص المخططات   اعلى قرارامجلق التنظيم األاللجنة الت  تمارس صـــ حيات  صـــدر  ت -د

ــات الديكلية   ــع   عليدا    واالعتراضـ ــعدا موضـ المر وعة من اللجنة اللوااية واعتماداا ووضـ

على ان يتم نـشرف    الجريدة الرـسمية  اا التنفي  بـصفة قطعية اعتبارا من تاريخ ـصدور قرار
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اراأ  الصـ ا صـ يفتين يوميتين م ليتين من     و الى الموقع اإللكترون   إضـا ة  األوـسع انتـش

 للوزارة.

قـــرار مخطـــط التنظـــيم الديكلـــ  للمنطقـــة علـــى أن إيعـــد مخطـــط التنظـــيم التفصـــيل  بعـــد  -أ-141المـــادة 

 -:يتضمن ما يل 

ت ديد صـفة اسـتعماالت األراضـ  و ئة مناطق االسـتعمال بما    ذلك األراضـ  المخصـصـة   -1

 .للمرا ق العامةم والمناطق الت  ي ظر اإلعمار  يدا بصفة داامة

ــتيـعابـية  تـ دـيد المســــارات الندـ  -2 ــبـكات الطرم وـخدـمات البنى الت تـية والـقدرة االســ ااـية لشــ

 .والتشريلية لكل مندا بما ينسجم مع المخطط التنظيم  الديكل 

ــاحة البناء  -3 ــاراتدا ومواقا المريبات م ســـوبة على أســـاس مسـ ــعة الطرم ومسـ تثبيى سـ

 .وطبيعة استعماله

دايـ   اتـ دـيد -4 اـ ة اإلعـمار   امـب لمواقع األبنـية والـ د األدنى ل رـتدادات والـ د األعلى لـكل من يـث

ــبة الطابقية وارتفاع البناء ــبة المئوية للبناء والنس ــريطة االلتيام باالرتفاعات الت   والنس ش

تـ ددـاا لجـنة العوااق    ايـئة تنظيم الطيران الـمدن  للمـبان  الم يـطة ـبالمـطارات الـمدنـية أو 

 داخلدا.

ــميم والمظدر  ت -5 ــة من الـناحـية المعمارية يالتصــ  ديد المواقع الت  تفرض عليـدا قيود خاصــ

 .الخارو  لكبنية وأنواع المواد المستعملة    إنشاادا

 .مخطط إ راز مبدا  لكراض  وإحداايات ومناسي  الطرم والممرات -6

 

لدراـستدا ام تقوم بر ع تنـسيباتدا الى  الم لية  على اللجنة    لتفـصيل مخططات التنظيم اتعرض  -ب

لدل اللجنة    ل عتراضعن إيداعدا    إلصدار القرار ال زم بشسندام ويتم اإلع ناللجنة اللوااية 

األوسـع انتشـاراأ  الصـ ا   الجريدة الرسـمية و   صـ يفتين يوميتين م ليتين من  اللوااية   

من تاريخ صــــدور قرار اللجنة    ايوم(  30خ ل مدة )  الى الموقع اإللكترون  للوزارة  إضــــا ة

 اللوااية.

ــدار القرار -ج ــات وبـعد انتـداء الـمدة المـ ددة الى اللـجان الم لـية واللوااـية إلصــ تـ ال االعتراضــ

ــ حـيات  ال زم بشـــــسنـدام ومن ام تر ع القرارات إلى   مجلق التنظيم اللجـنة الت  تـمارس صــ

 األعلى.

  بخصــــوص المخططات  اعلى قرارامجلق التنظيم األاللجنة الت  تمارس صــــ حيات  صــــدر ت-د

المر وعة من اللجنة اللوااية واعتماداا ووضـــعدا موضـــع    عليدا   واالعتراضـــات  التفصـــيلية

على ان يتم نشــرف    الجريدة الرســمية اا  التنفي  بصــفة قطعية اعتبارا من تاريخ صــدور قرار
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الى الموقع اإللكترون     إضــا ةاألوســع انتشــاراأ   الصــ ا ن منصــ يفتين يوميتين م ليتي    و

 للوزارة.
 

إعداد دليل يـسمى )دليل بيلتيم المطور الرايـس م وبناء على المخطط التنظيم  التفـصيل  للمنطقة -142المادة  

 -:إعمار وتطوير المنطقة( على أن يتضمن ما يل 

 .مستوياتدا وت ديد أحكام اإلعمار  يداتوضي  المخططات التنظيمية للمنطقة بمختلا   -أ

 ئات استعمال األراض  وت ديد حدود التقسيمات التنظيمية ومناطق التنظيم التفصيل  وأحكام   -ب

 .اإلعمار التفصيلية  يدا

 .أنواع الطرم و ئاتدا -ج

ــية -د ــ  تبين المتطلبات التنظيمية واألنماط الدندس ــميم المعماري والدندس ــادات عامة للتص إرش

ارية المقترحة    منطقة التنظيم بشــــكل عام و   مناطق التنظيم التفصــــيل  بشــــكل والمعم

 .خاص بما    ذلك المساال المتعلقة بتنسيق المواقع
 

ادة دة )الديكل  أو   -1-أ-143  الـم ات التنظيم المعتـم ل على مخطـط دـي ديم طـل  إلوراء تـع ــ  تـق للمطور الرايســ

ــفة  ــيل (م بما    ذلك تريير صــ ــتعمال أو أحكام اإلعمار الواردة  يدا أو طل   التفصــ االســ

اســت داث أو إلراء شــارع تنظيم م على أن ي دد    طلبه األســباب والمبررات إلوراء ا ا 

 .التعديل

على المطور الرايسـ  أن ير ق بطل  اوراء التعديل المقترحات وال لول الدندسـية لعناصـر  -2

يـشملدا التعديلم والعناصـر الت  تتسار بإوراء    المخطط المطلوب تعديلهم ـسواء ـشملدا أو لم

التعديل شـريطة أن يقوم بإوراء الدراسـة والمسـ  ال زمين ل لكم وأن يقدم تقريرا مفصـ  

ــي  أار التـعدـيل على خـطة العـمل   ــمـنا توضــ بشــــسن التـعدي ت الت  يطـل  القـيام بـدام متضــ

ى الت تـيةم وتنفـي  التياـماـته  والبرـنامج اليمن  ومراـحل التطوير واـلدراســـــات البيئـية والبن

 .بموو  اتفاقية التطوير المبرمة معهم وتقديم أي واااق أخرل تطلبدا الوزارة لد ف الراية
 

ـــي  ـمديرـية التخطيط العمران  -تنظر اللجـنة الم لـية    طـل  اوراء التـعدـيل  -ب  - بـناء على تنســ

اللوااية الســــتكمال اإلوراءات   و   حال موا قتدا او عدم موا قتدا يتم ر ع قراراا الى اللجنة

ــمية و   14يداع قرار اللجنة اللوااية ل عتراض لمدة )إبما    ذلك  أ    الجريدة الرســ ( يوما

ــ يفتين يوميتين م ليتين من  ــ ا  صـ ــاراأ الصـ ــع انتشـ ــا ةاألوسـ الى الموقع اإللكترون    إضـ

 للوزارة.  
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اللجنة الم لية إلصــدار القرار ال زم بشــسندا  ت ال االعتراضــات بعد انتداء المدة الم ددة الى  -ج

  .ور عه الى اللجنة اللوااية إلصدار قراراا بد ا الخصوص

   ـحال موا ـقة اللجـنة اللوااـية على قرار اللجـنة الم لـية يـعد قرارـاا اعتـماداأ للمخطط المـعدل   -د

قراراام وعلى أن يتم نـشرف  ويسخ  ـصفة موـضع التنفي  بـصفة قطعية اعتباراأ من تاريخ ـصدور 

األوـسع انتـشاراأ إـضا ة الى   الـص ا    الجريدة الرـسمية و   ـص يفتين يوميتين م ليتين من

 الموقع اإللكترون  للوزارة.

   حال اخت ف قراري اللجنة الم لية واللواايةم يتم ر ع القرارات الى مجلق التنظيم األعلى -اـــ 

القرار الصـادر صـفة موضـع التنفي  بصـفة قطعية اعتباراأ   للبى وإصـدار قرارف النداا م ويسخ 

وعلى أن يتم نشــرف    الجريدة الرســمية و      التنظيم األعلى  قرار مجلقمن تاريخ صــدور  

ــا ة الى الموقع اإللكترون   الصـــ ا  صـــ يفتين يوميتين م ليتين من  ــاراأ إضـ ــع انتشـ األوسـ

 للوزارة.

 

ادة   ام    -144الـم ا ال يجوز  تعتبر األحـك اـم ــيل  أحـك ــروط الواردة    المخطط التنظيم  الديكل  والتفصــ والشــ

 .تجاوزاا عند إعداد المخططات الدندسية الت  تقدم لرايات الترخي 
 

من مالك القطعة وبموو  يتاب ترطية من    رازيقدم طل  ال صــول على الموا قة على معاملة اإل  -145المادة  

ــ  لرايات إ راز   ــريعات النا  ة  أي قطعة أرض  المطور الرايسـ ــنداأ للتشـ ــتمل على أبنية أو  اسـ شـ

 .إنشاءات أو يانى خالية

يقدم طل  الترخي  إلى الوزارة موقعا من طال  الترخي  ومر قا به المخططات والمسـتندات    -أ-146المادة  

 -:والبيانات التالية

 .خطاب الترطية من المطور الرايس -1

 ل عليدا( والبيئية للمشروع )   حال تطل  المشروع ال صنسخة من الموا قة -2

 .سند ملكية حديث اإلصدار-3

 مخطط اراض ساري المفعول.-4

 مخطط موقع تنظيم  ساري المفعول.-5

نســخ من المخططات الدندســية مصــدقة من نقابة المدندســين األردنيين والجدات ذات  ا ث-6

 .الع قة

 .ر مساح مرخ بيان التريير وإحداايات قطعة األرض وتقري-7

 .براءة ذمة من أي رسوم أو ضراا  أو عوااد مترتبة على قطعة األرض-8

عقد االشــراف مصــدم من نقابة المدندســين أو قرار إحالة العطاء    حال يان المشــرف أو  -9

 المنف  ودة رسمية.
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 شدادة تصديق عقد المقاولة من نقابة مقاول  اإلنشاءات األردنيين.-10

 عقد اإليجار المبرم على القطعة أو اتفاقية التطوير. -11

تتخ  مديرية التراخي  والرقابة على اإلعمار اإلوراءات ال زمة لدراسة مخططات الترخي   -ب

الدندـسية المعتمدة من الجدات المختـصة و ق تـشريعاتدا وتـصدر اللجنة الم لية قراراا بـشسن 

ــتو ية يا ة 15)ا ف المخططات خ ل مدة ال تييد على   ــلمدا لدا مسـ ( يوم عمل من تاريخ تسـ

 .الشروط والمتطلباتم على أن يكون قرار اللجنة    حال ر ض الترخي  مسببا

 .يبل  قرار اللجنة الم لية إلى مقدم الطل  من مديرية التراخي  والرقابة على اإلعمار خطيا-ج

ــرر االعتراض على قرار اللجـنة ا-د لم لـية و ق أحـكام ـقانون تنظيم  لـطاـل  الترخي  أو المتضــ

 .المدن والقرل واألبنية

 

ال يجوز ألي شـخ  مباشـرة أي من مشـاريع اإلعمار    المنطقة إال بعد ال صـول على رخصـة    -147المادة  

 . إعمار وأمر المباشرة و قا ألحكام ا ا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاف

 

 .اإلعمار مرتبطة بمشروع اإلعمار وليسى شخصيةتكون رخصة  -أ -148المادة  

   حال عدم القيام باألعمال األســاســية لإلعمار خ ل ســنة واحدة من تاريخ صــدور رخصــة  -ب

اإلعـمارم يعتبر الترخي  ملرى حكـما إال إذا وا ـقى اللجـنة الم لـية بـناء على طـل  مبرر ممن  

 .ااداحصل على رخصة اإلعمار على تمديد تلك المدة قبل انتد

( سـنوات من تاريخ إصـدار الرخصـة  يسـتو ى من المالك عند 5إذا لم ينجي البناء خ ل مدة )-ج

ــا دينار عن يل متر  أ بقيمة نصـ ــنة تل  المدة الم ددة إلنجاز البناء تسمينا طل  التجديد لكل سـ

ال يييد ( دينار و100مربع وذلك لضــمان التقيد بإنجاز البناء على أن ال يقل مبل  التسمين عن )

 حين إنجاز البناء.الى ( دينار وذلك 00050على )

 

يلتيم أي شـخ  يقوم بتنفي  أي مشـروع من مشـاريع اإلعمار تتعلق بسراض أو أبنية مشـمولة -أ  -149المادة  

باتفاقية التطوير التقيد بشـروط رخصـة اإلعمار ووقا العمل وإب غ المطور الرايسـ   ورا إذا 

ــرار أو   ــوارع أو البيـئة الم يـطة  تم إلـ ام أي أضــ أعـطال بخطوط الـخدـمات أو المـبان  أو الشــ

بمشـــروع اإلعمارم ويلتيم بإعادة ال ال الى ما يانى عليه  وراأ وذلك ت ى طاالة المســـؤولية  

 .القانونية

يكون المطور الرايـس  مـسؤوال عن اتخاذ اإلوراءات ال زمة وميعدا ومخاطبة الجدة المنف ة -ب

ــاريع اإلعمار أو أي  وأي ودة ذات ع ق ة إلعادة الطرم واألماين الت  تضــررت من تنفي  مش

 .خدمات ل قدا أي ضرر أو تعطيل إلى ما يانى عليه
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   حال عدم إعادة الطرم واألماين الت  تـضررت من تنفي  مـشاريع اإلعمار  يدا إلى ما يانى  -ج

 ل المدة الم ددة    عليهم على الوزارة إشــــعار المطور الرايســــ  بضــــرورة القيام ب لك خ

 .اإلشعار

إذا انتدى المدة الم ددة    اإلشــعار المرســل إلى المطور الرايســ  و ق أحكام الفقرة )ج( من -د

ــاريع اإلعمار  يدا إلى  ا ف المادة ولم يقم بإعادة الطرم واألماين الت  تضــررت من تنفي  مش

ــاع الطرم واألـماين الت  ـما ـياـنى علـيهم تقوم الوزارة ـباتـخاذ اإلوراءات ال زـمة إل ـعادة أوضــ

 .نف ت  يدا مشاريع اإلعمار إلى ما يانى عليه وعلى نفقة المطور الرايس 

 

أ عن الترخي  بقيمة نصا دينار عن يل متر -أ  -150المادة  تستو   الوزارة من ال اصل على الرخصة تسمينا

ـــمان   ــمن المنطـقة وذـلك لضــ التقـيد ـبسحـكام ـا ا النـظام  مربع عـند قـياـمه ـبسي أعـمال إعـمار ضــ

( دينار وال يييد على 100والتعليمات الصــادرة بمقتضــاف شــريطة أن ال يقل مبل  التسمين عن )

 حين ال صول على إذن األشرال.الى ( ألا دينار وذلك 50000)

   حال نشــوء أضــرار من وراء عدم التقيد بسحكام ا ا النظام والتعليمات الصــادرة بمقتضــاف -ب

تدا على قيمة التسمين المنصوص عليه    الفقرة )أ( من ا ف المادة  للوزارة الرووع  تييد قيم

على ال اصـل على الرخصـة بقيمة الييادة دون المسـاس ب ق الوزارة    المطالبة بالتعويض 

 .عن أي أضرار أخرل أمام الم ايم المختصة

االنتداء من تنفي  مشــاريع اإلعمار المتعلقة بسراض يلتيم من حصــل على رخصــة اإلعمار بعد -أ  -151المادة  

ــرال بعد التسيد من  ــدار إذن اإلشـ ــة اإلعمار بتقديم طل  إصـ ــمن المنطقة و قا لرخصـ وأبنية ضـ

 .التيامه بشروط رخصة اإلعمار وأحكام ا ا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاف

رال تت قق مديرية التراخي     لرايات-ب والرقابة على اإلعمار من مطابقة ال صـول على إذن اإلـش

  :-اإلعمار لشروط الترخي  ويكون ذلك بعد االنتداء من

 .إنشاء البناء ووااييته لإلشرال أو االستعمال لكغراض الت  شيد من أولدا -1

 .تو ير العدد ال زم من مواقا السيارات وتو ير المداخل والمخارج لدا -2

 الخاروية.إنشاء األسوار والجدران   -3

 .إنشاء الرصيا -4

 .تو ير خدمات البناء المنصوص عليدا    ا ا النظام  -5

 .تنسيق المساحات المرصو ة والميروعة )الخضراء( -6

 .إزالة األبنية المؤقتة واألنقاض ومخلفات البناء من الموقع -7

 .موا قة المديرية العامة للد اع المدن  على واايية المبنى لإلشرال -8

ــدادة مطابق -9 ــسة إر ام ش ــ مة منش ــرف او س ــترط  يدا ووود مدندس مش ة لكبنية الت  يش

 مصدقة من نقابة المدندسين.
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 .تقرير مساح مرخ -10

ــي  مديرية التراخي   -ج ــرال بناء على تنسـ ــسن طل  إذن االشـ ــدر اللجنة الم لية قراراا بشـ تصـ

تسـلم طل  إصـدار إذن ( يوم عمل من تاريخ 15) والرقابة على اإلعمارم خ ل مدة ال تييد على

 اإلشرال المستكمل للمتطلبات.

 

ــروط التنظيم لكبنية القاامة قبل نفاذ  -152المادة   ــبة القيود    أحكام وشــ لمجلق التنظيم األعلى تخفيا نســ

 .%( من تلك األحكام والشروط50احكام ا ا النظام على ان ال تتجاوز نسبة التخفيا )

 

(  10الوزارة بدل دراســة وتصــديق المخططات الشــمولية بمســتوياتدا المختلفة بواقع )تســتو    -153المادة  

دنـانير لكـل  ألا متر مربع أو أي ويء من المتر المربع على ان ال يتجـاوز مقـدار اـ ا البـدل  

( ألا دينار للمخططات الشــمولية الخاصــة  50000( مااة ألا دينارم وعلى ان ال تتجاوز )100)

 الشمسية.بمشاريع الطاقة  
 

ــوم   -أ  -154الـمادة   ــين ورســ تعفى األبنـية واإلنشـــــاءات داـخل المنطـقة من عواـاد التعبـيد والتنظيم والت ســ

 الترخي  ومن ضريبت  األبنية واألراض .

 -التالية:  تستو   الوزارة الرسوم   -ب

نــــــــــــــــــــــــــــــــــوع 

الطل /بناء/يشــا/نماذج 

 طل 

ــم    الوحدة ــرســــ ال

ــار   ــدين ــال ب

نــاـطق   ـم ـل ـل

 السكنية

ــم  بالدينار  الرس

لـــلـــمـــنـــاطـــق  

ــة   ــاريـ ــجـ ــتـ الـ

والـــمـــعـــسرض  

 والمكات 

ــم بـالـدينـار   الرســ

للـصناعات الخفيفة  

ــة   ــيــ ــر ــ ــ ــ والــ

 والمستودعات

الرسـم بالدينار  

ــات   ــاع ــن للصــ

ـمـتوســـــطــة  اـل

ــانـع  والـمصــــ

 الكبيرة

الــرســـــم  

ــار   بــالــدين

لــكبــنــيــة  

ــعــددة  ــت م

 االستعمال

ــم   ــرســـــ الـ

بــالــديــنــار  

للمنشــــــآت  

 اليراعية

ــار   ــدين ــال ب ــم  الرســ

للـسياح  والتر يد   

ــ  نــــــادم والــــــفــــ

 والمنتجعات

ـموـقع   ـمـخـطط  رســــم 

 تنظيم 

 15 3 15 15 15 15 5 1عدد 

ــة   االبني إ راز  ــم  رســ

 والشقق

يــل   عن 

قســـيمة  

 وشقة

15 30 30 30 30 15 30 

رســم إ راز االراضــ   

 وتوحيداا

يــل   عن 

قســـيمة  

 ناتجة

20 20 20 20 20 20 20 
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ادة د  -أ-155الـم ة المقررة عـن ام التنظيمـي ة لكحـك ة على ترخي  األوياء المخـالـف ة الموا ـق ة الم لـي يجوز للجـن

ــتو   الوزارة بـدل التجـاوز   ترخي  أي بنـاء قـاام قبـل نفـاذ أحكـام اـ ا النظـام على أن تســ

 .( المل ق بد ا النظام6الجدول رقم )المنصوص عليه    ودول بدل التجاوزات المشار إليه    

د -ب ة المقررة عـن ام التنظيمـي ة لكحـك الـف ة على ترخي  األوياء المـخ ة الموا ـق ة الم لـي يجوز للجـن

ترخي  أي بناء قاام بعد نفاذ أحكام ا ا النظام إذا اقتنعى بسن المخالفة او التجاوز يان ألســباب 

أن    علىادنافم  نية خاروة عن إرادة المالك وبنســبة ال تتجاوز مقدار التخفيضــات المشــار اليدا  

 -  التجاوزات:بدل التجاوز المنصوص عليدا    ودول بدل     تستو   الوزارة مثل

 .%( من النسبة المئوية من مساحة قطعة األرض5) -1

 .%( من االرتفاع المسموح به10) -2

 .البناء %( من حجم20) -3

 .%( من أي من االرتدادات10) -4

 

ــدي ت او زيادات  لرايات ترخي  بناء  وم بناء قاام حاصــل على  -ج رخصــة من  بمقتضــااا تس

غير منصـوص عليدا بالتشـريعات النا  ة  ال تسـتو ى عنه رسـوم التجاوزات المنصـوص عليدا 

 .بالنظام

يتم احتسـاب ارتفاع البناء بالمسـا ة العامودية بين متوسـط منسـوب الطريق ال ي يشـكل واودة   - د

القطعة الى أعلى نقطة من السـط  االنشـاا  للبناء المسـموح به و ق األحكام التنظيمية المقررةم 

و   حال وقوع القطعة على أيثر من شــارع ي تســ  االرتفاع من متوســط منســوب الطريق ذي 

 يبر ال ي يشكل أحد واودات القطعة . السعة األ

تستو   الوزارة رسوم التجاوز على األوياء المخالفة لكحكام التنظيمية المقررة بموو  أحكام    -اــ 

 ( المل ق بد ا النظام.  6الجدول رقم )

 

 -:تعديل رخصة اإلعمار شريطة ما يل للمالك التقدم بطل   -أ -156المادة  

 .المباشرة باألعمال اإلنشاايةأن يقدم الطل  قبل  -1

 أن ير ق بالطل  الواااق والمخططات الت  توض  طبيعة التعديل المطلوب. -2

تصـدر اللجنة الم لية قراراا بخصـوص طل  تعديل رخصـة اإلعمار بناء على تنسـي  مديرية -ب

ار خ ل ) ة على اإلعـم اـب ديم الطـل   15التراخي  والرـق اريخ تـق ل من ـت ل ( يوم عـم ــتكـم المســ

مل مطلوب تصـدر رخصـة إعمار اضـا ية تشـ للمتطلباتم    حال موا قة اللجنة على التعديل ال

 عليه.  ةالموا ق ىالتعديل ال ي تم
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 -تصدر اللجنة الم لية قراراا بوقا العمل    مشروع اإلعمار    ال االت التالية:-أ -157المادة  

 التجاوز على مخطط التنظيم المقرر وأحكامه وشروط وأحكام البناء ومخالفة االستعمال.   -1

و أا إنـشاايا ويخـشى ـسقوطه أو تصـدعه  أن المبنى المراد وقا اإلعمار به ضـعي ارتستإذا    -2

 الم يطة.    األبنيةالضرر    يل ق قد

 .ديا أو متجاوزا عليداإذا يان البناء واقعا ضمن أم ك الدولة أو األم ك العامة أو متع -3

 .إذا يان البناء دون رخصة أو مخالفا لكنظمة واألحكام والشروط ومخططات التنظيم -4

دة -ب ادةم الـم ه    الفقرة )أ( من ـا ف الـم ــوص علـي ار المنصــ ال اإلعـم دد    قرار وقا اعـم يـ 

ادمه    وراء الواو  اتخاذف سـواء بتصـوي  اوضـاع المبنى أوالواو  تنفي  القرار خ لدا واإل

 عادة ال ال الى وضعه األصل .إأو  

إذا لم يقم الـماـلك ـباتـخاذ اإلوراءات المطلوب تنفـي ـاا خ ل الـمدة المـ ددة ـله  للوزارة أن تقوم -ج

( من قانون تنظيم المدن والقرل واألبنية لل فاظ على 38بما تراف مناســبا و قا ألحكام المادة )

ام وتكون تكلفة ا ا اإلوراء على المرخ  له ويضـاف السـ مة العامة أو البيئة أو المظدر الع

 .%( من قيمة تكاليا ا ا اإلوراء نفقات إدارية25الى ذلك ما نسبته )

 

يتكون طابق القبو من طابق أو أيثر يقع ت ى مســـتول المنســـوب الطبيع  لقطعة األرض من  -أ  -158المادة  

 رتدادات حدود قطعة األرض.احد منتصا  إلى  وميع الجدات ويسم  بإقامته  

القبو   لطابق   حال عدم ووود طابق تسـوية للبناء يسـم  بر ع منسـوب السـط  الخرسـان   -ب

ــتثنى من   ــيا وتسـ ــوب الرصـ ذلك المناطق التجارية حيث يقام طابق القبو بميل مع معدل منسـ

الشــارع نفســه الم اذي للقطعة على ان ال يســم  باســتعمال الرصــيا ألي إنشــاءات خاصــة  

 .بالبناء

 

إذا اقتـضى طبوغرا ية األرض إنـشاء تـسوية واحدة أو أيثر  يترت  تسمين االرتدادات الخلفية على   -159المادة

 -:الن و التال 

ة  -أ ــموح بـدا للقطـعة الخلفـي ــوـية ال ييـيد على ارتـفاع الطوابق المســ إذا ـيان ـعدد طوابق التســ

 .المجاورة  يطبق عليه االرتداد الخلف  المنصوص عليه    ا ا النظام

ــموح بناقاا    قطعة أرض على عدد  -ب ــوية على عدد الطوابق المسـ إذا زاد عدد طوابق التسـ

ــموح بـدا    القطع ال ة المـجاورة  على الـماـلك أن يو ر االرـتداد الخلف   الطوابق المســ خلفـي

المنصــوص عليه    ا ا النظام مضــا ا إليه متر واحد عن يل طابق تســوية إضــا ية يييد 

 .ارتفاعه على البناء المجاور لدا

التســوية من احتســاب النســبة المئوية للبناء طابق تســتثنى مســاحات مواقا الســيارات      -ج

 .الس مة اإلنشااية للمبنىعلى أن تراعى  
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 -:يسم  بإنشاء ممرات أو أدراج مكشو ة    االرتدادات المقررة تنظيميا لكبنية شريطة -160المادة  

 ان ال ترط  نصا االرتداد القانون  وتكون من ودة البناء. -أ

 عدم استر ل الممرات أو األدراج وما ت تدا    غير الرايات المقررة لدا.  -ب

 

 -:رتداد شريطة ما يل يسم  بإقامة األبنية الفرعية    اال-161المادة  

(  ²م50ة األرض وعلى أن ال تتجاوز )%( من مـساحة قطع5أن ال تييد نـسبة ا ف األبنية على ) -أ

   أي حال من االحوال اضــا ة (   ²م100الصــناع  )االســتعمال لجميع االســتعماالت باســتثناء 

وعلى ان ال ترلق أيثر من نصــا  النظام   الى النســبة المئوية المســموح بدا حســ  أحكام ا ا

 االرتداد.

 . ال يسم  بإقامة االبنية الفرعية    االرتداد االمام  باستثناء غر ة ال ارس وغرف الكدرباء -ب

 ( أمتار من منسوب األرض الطبيعية.3من الخارج على )  اان ال يييد ارتفاعد -ج

 
 

ال يجوز بروز أي بـناء او ويء مـنه على خط البـناء او إـقاـمة مظ ت    االرـتداد اال    الـ االت    -162الـمادة  

 -التالية:  

ا من البناء غير  -أ مســــترل لرايات تجميلية لواودات المبان  الالبروز المعماري: ويشـــمل ويءأ

ــا ة ال تتجاو ــم  60ز )وللوقسية من العوامل الجوية وألعمال الديكور ضــمن االرتداد بمس ( س

 من خط البناء على ان ال يعيق ال رية وال يؤار على النسق المعماري.

ــقا ال ي يرط  ويءا من االرتداد ألغراض ال مسية من العوامل الجوية   -ب مظلة المدخل: الســ

 ان ال يتم إغ قدا. ( شريطة م 4)  لىمترين وعرضدا ع لىييد عمقدا عيعلى ان ال 

ـــيارات ومظ ت ا  -ج ــم  ـبإـقامتـدا وحســــ  ال كم التنظيم  مظ ت الســ لت مـيل والتنيـيل: يســ

 لمواقا السيارات والشاحنات.

ـــبة )  -د %( من  5المظ ت الواقـية: لـراـيات ترطـية البوليراتم الـماييـناتم المواد وغيرـاا وبنســ

ــاحتـدا بسي حال من األحوال ع ــاحة األرض وان ال تييد مســ وعلى ان ال (  ²م  100)  لىمســ

 االرتداد.ترلق يامل  

ــدة يطابق اانوي يكون ويءاأ -أ  -163المادة ــ  به  يرخ  طابق الســ ــنع ومتصــ من الم ل التجاري أو المصــ

 مباشرة وال يمكن الوصول اليه اال من خ ل الطابق العااد له.

خر طابق عحكام ا ا النظام ويقع  وم  أيرخ  طابق الســـط  يجيء من الطابق المرخ  و ق -ب

ــموح ـبه   ــتعـمل لـخدـمةمســ دراج والـتد ـئة والتبرـيد أالبـناء يررف المصــــاـعد ومكررات    ويســ

ــمن االرتفاع أو عدد   ــابه من ض ــية وال يتم احتس ــمس ــتعماالت الطاقة الش وخيانات المياف واس

 الطوابق.



61 
 لجنة قانونية  19/1/2023 –البيئة االستثمارية تنظيم نظام  هـ.أـ

يا لتوليد الطاقة على أـسط  األبنية القاامة وبموا قة اللجنة الم لية ـشريطة يـسم  بإنـشاء خ  -ج

 شرال.  إة مرخصة حس  األصول وحاصلة على إذن ان تكون األبني

للجنة الم لية الموا قة على ترخي  حفرة تجميعية مصمتة ضمن االرتداد المسموح به لمالك  - د

األرض و   الموقع ال ي تراف اللجنة مناسـبا شـريطة أن يبعد عن حد القطعة المجاورة مترين  

 حدا أدنى.

 

ادة   ل  ال تفرض مواقا  -أ-164الـم ا اال درج أو ممر يـق ام على قطع أراض ال يخـدمـد ة الت  تـق ات لكبنـي المريـب

 .عرضه عن ا اة أمتار

ــقوـ ة    قطـعة األرض الت  يـقام عليـدا البـناء -ب ــوـ ة أو مســ يـج  تو ير مواقا للمريـبات مكشــ

 -:ضمن الشروط التالية

ــموح به لعدد المواقا المطلوبة  اذا لم يتم تو ير ال يجوز ترخي  أي بناء  -1 كامل البناء المس

 .على قطعة األرض برض النظر عن المساحات المطلوب ترخيصدا

د حســـــاب ـعدد المواقا  -2 اـمل عـن ه موقا واـحد ـي يتم احتســـــاب الجيء من الموقا على أـن

 .المطلوبة بموو  ا ا النظام

ــيارات من االرتفاع المقر -3 ــتثن  الطابق األرضــ  المخصــ  لمواقا س ــم  يس ر للبناء ويس

 .%( من مساحته خدمات عامة للمبنى25باستعمال ما ال يييد على )
 

ت المختلفة حســ  ما او يكون ال د األدنى لعدد مواقا الســيارات الواو  توا راا ل ســتعماال-ج

 -اف:موض  أدن

 

 عدد المواقا المنطقة / المشروع 

ــتودـعات    (   ²م  350  )موقا واـحد لـكل الصناع   من المـبان  اإلنـتاوـية والمســ

ل   ل    (    ²م  50)وموقا لـك اـت  وموقا ت مـي ة والمـك ان  اإلدارـي للمـب

 .من مبان  المستودعات (  ²م 1000  )وتنييل لكل

 .من المساحة االومالية لسكن العمال(  ²م 600  )موقا واحد لكل سكن العمال 

خمسـة   لىلكراضـ  الت  تييد مسـاحتدا ع (   ²م  1800)موقا لكل   مواقا الشاحنات 

 .دونمات وللمساحة الياادة  قط

 

ال لم يرد -د ــتعـم ة ألي اســ دد المواقا المطلوـب د االدنى لـع د الـ  دـي يجوز لمجلق التنظيم األعلى تـ 

 ذيرف ضمن االستعماالت المبينة أع ف.



62 
 لجنة قانونية  19/1/2023 –البيئة االستثمارية تنظيم نظام  هـ.أـ

إذا لم تتو ر المواقا المشار اليدا    ا ا النظام داخل حدود البناء او    موقعه  يجوز للمالك -ـــــ ا

ـــيارات ـله    قطـعة أرض او عـقار مـجاور او مـقاـبل للمبنى دون غيرف  ــي  مواقا ســ تخصــ

أ   أ.تخصيصا  قانونيا

ــى مع الم-و ــ  ـتسمين أو إنشـــــاء مواقا ـعاـمة للمريـبات وبـما يتـماشــ خطط  على المطور الرايســ

 .الشمول  للمنطقة

 .ال يجوز استعمال مواقا السيارات لرير الراية المخصصة ألولدا أو تريير صفة االستعمال-ز

 

ادة   ددة -165الـم اع  ومتـع ـــن ال التجـاري والصــ ــتعـم اطق ذات االســ ات    المـن ة م طـة للم روـق اـم يجوز إـق

 -:االستعمال و قا للشروط التالية

 .(²م 30ألا متر مربع وبواودة ال تقل عن )ان ال تقل مساحة القطعة عن -أ

 (.²م 16ان ال تقل سعة الطريق لواودة الم طة المتاخمة لدا عن )-ب

وإذا يان  (م²م 5وارتدادات خلفـية ووانبـية ال تـقل عن )(  ²م  10تو ير ارتداد امام  ال يـقل عن )-ج

 .للقطعة أحكام تنظيمية مصدقة يج  التقيد باالرتدادات المنصوص عليدا    ا ف األحكام

 -:السماح بإقامة طابقين    موقع الم طة شريطة ما يل -د

 .(²م 10ان ال يييد ارتفاع البناء على ) -1

اء ) -2 ة للبـن ة المئوـي ـــب  %( من مســـــاـحة القطـعة بـما    ذـلك المظ ت50ان ال تتـجاوز النســ

 .واألبنية الفرعية

يانى ا ف المساحة ال   إذا%( من مساحة أرض الم طة  10للجنة الم لية ترخي  ما نسبته )-ــ ا

 -:تقل عن ألف  متر مربع ل ستعماالت التالية

 .غسيل سيارات -1

 .غيار زيى -2

 .يدرباء سيارات -3

 .بيع لوازم زينة السيارات -4

 .طارات وبناشر السياراتإ -5

 .صراف عل  -6

 .بقالة -7
 

 .يجوز تخصي  ويء من مساحة أرض الم طة لرايات ش ن السيارات الكدربااية بالطاقة-و

اف -ز ة عن دورات المـي ــتقـل ــاء خـدمـة عـامـة تكون مســ اف للروـال وأخرل للنســـ تو ير دورة مـي

 .المخصصة للعاملين    الم طة

 .التقيد بالتشريعات الخاصة بم طات الم روقات الصادرة عن الجدات ذات الع قة-ح
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ــتثـمارـية على الرغم مـما ورد    ـا ا النـظام لمجلق التنظيم األ  -166الـمادة   على ترخي  المشـــــاريع االســ

ــيقام بدا  ــتدامة للمنطقة التنموية الت  ســ ــدم    ت قيق التنمية المســ ــتراتيجية الت  تســ االســ

 المشروع بموو  أحكام يقرراا لد ا المشروع و ق طبيعته ومتطلباته.

 

تعامل الشـــوارع الملراة الواردة على المخطط الشـــمول  المعتمدة معاملة الفضـــ ت باســـتثناء ال  -167المادة  

 الملكيات الخاصة غير المملوية للمطور الرايس  للمنطقة.

 
 

ــريعات المنبثقة عنهيطبق قانون تنظيم المدن والقرل واألبنية -168المادة ــسنه   والتش    يل ما لم يرد ن  بش

    ا ا النظام.
 

 

 

 المنطقةراض      سترداد األاحكام المتعلقة باأل

ــ  او -أ-169المادة   ــ  او بالتقاض ــ  بالتراض عند إنداء اتفاقية التطوير المبرمة بين الوزارة والمطور الرايس

انتداادا ألي ســـب  من األســـباب او وراء إخ ل المطور الرايســـ  بسحكام القانون وا ا النظام  

ــ    ــترداد أراضــ ــدار قرار باســ أ إلصــ واتـفاقـية التطويرم تر ع الوزارة الى مجلق الوزراء طلـبا

أ بالطل  قاامة بسرقام القطع الوزا ــ  مر قا ــ رة من المطور الرايســ المطلوب    ومخطط لكراضــ

 استرداداا واتفاقية التطوير الت  سيتم إبرامدا مع المطور الرايس  الجديد للمنطقة.

تقوم مديرية تسـجيل األراضـ  والمسـاحة المختصـة وبطل  خط  من الوزارة بوضـع إشـارة   -ب

األراضـ  المشـمولة بطل  االسـترداد وإر ام المخططات المبينة لموقع  قيد عدم تصـرف على 

عتبارا من تاريخ إع م مديرية تـسجيل األراـض  ب لك ايقاف أي تعامل بـشسندا  تلك األراـض  إل

 إلى حين استكمال إوراءات االسترداد وإصدار سندات التسجيل و قا ألحكام ا ا النظام.
 

أراضــــ  الوزارة من المطور الرايســــ  بقرار من مجلق الوزراء بناء على يتم اســــترداد    -1-أ  -170المادة  

ــبة للرير الت  ترتبى  ــي  الوزارة و قا ألحكام ا ا النظام دون اإلخ ل بال قوم المكتسـ تنسـ

ألي ويء من ا ف األراض  والت  تم بيعدا او تسويراا أو التعاقد بخصوصدا مع المؤسسات  

ــر ــجـلة    المنطـقة خ ل ـمدة ســ ـيان اتـفاقـية التطوير المبرـمة بين الوزارة والمطور  المســ

 الرايس .

( من ا ف الفقرة  1ينـشر قرار مجلق الوزراء باـسترداد األراـض  الـصادر و قا ألحكام البند )-2

    الجريدة الرسمية و   ص يفتين يوميتين م ليتين من الص ا األوسع انتشاراأ.

باوراءات اســترداد األراضــ  من المطور الرايســ  باتخاذ وميع تقوم الوزارة عند المباشــرة  -ب

أ   ا ـــي ا لتكون مطوراأ رايســ الـي ا وـم ة  نـي ة تطوير مع وـدة مؤاـل اقـي اإلوراءات ال زـمة إلبرام اتـف
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للمنطقة الت  سـيتم اسـترداد أراضـيدا أو أي ويء مندا إال إذا رغبى الوزارة    إلراء الصـفة 

 ة.التنموية أو ال رة عن ا ف المنطق

 

 
ما بتقوم الوزارة بعد ـصدور قرار مجلق الوزراء باـسترداد أراـض  الوزارة من المطور الرايـس     -171المادة  

 -يل : 

تقديم ـصورة عن قرار االـسترداد ومخطط لكراـض  الت  ـصدر قرار بـشسندا الى مديرية تـسجيل  -أ

سم المطور الرايس  اتسجيل باألراض  المختصة إللراء قيود التسجيل السابقة وإصدار سندات 

 الجديد او الوزارة.

تبلي  المطور الرايســ  خطيا إلخ ء األراضــ  الت  صــدر القرار بشــسندا وتســليمدا للوزارة   -ب

 خ ل ا اين يوما من تاريخ تبليره.
 

ام الفقرة )د( من الـمادة )  -أ  -172الـمادة   انون  19مع ـعدم اإلخ ل ـبسحـك ــت ـقة ( من الـق والتعويضـــــات المســ

للوزارةم يتم اسـترداد األراضـ  بالبدل ال ي تم شـراقاا به من قبل المطور الرايسـ  مخصـوما  

 منه قيمة الررامات المترتبة على اإلخ ل باتفاقية التطوير المبرمة لد ف الراية.

ــ     -1-ب ــ  على أراضــ ل المطور الرايســ الوزارة الت  تم يتم تقـدير العقـارات المقـامـة من قـب

 استرداداا بثمن يعادل القيمة السوقية لدا بتاريخ نشر قرار االسترداد.

ــاءات واألبنـية 1لـراـيات تنفـي  أحـكام البـند ) -2 ( من ـا ف الفقرةم تعن  يلـمة )العـقارات(: اإلنشــ

المشـيدة واإلنشـاءات على الديكل وا  يل بناء غير منجي أقيم سـقفه على ودران وأعمدة 

 .ودعامات

ــترداد ـبإـعادة األرض إلى الـ اـلة الت  ـياـنى عليـدا عـند    -3 يلتيم من صــــدر ب ـقه قرار االســ

تســــليمدا بما    ذلك ردم أي حفريات قام بدا على األرض أو إزالة أي طمم  يدا ما لم تر 

 ذلك وو قا للمصل ة العامة. غيرالوزارة  

ــيفى بعد  -ج ــاءات أو أبنية اض ــوص عليه    ا ا النظام أي إنش ــمل تقدير التعويض المنص ال يش

 نتداادا.اتاريخ إنداء اتفاقية التطوير أو  
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النظام من خ ل لجنة  ( من ا ا 172ألحكام المادة )يتم تقدير قيمة التعويضــات المســت قة و قا    -أ-173المادة  

ــلم الوزارة لكرض الت  تم  أ من تــاريخ تســ ــكــل خ ل ا اين يومــا تقــدير التعويض الت  تشــ

عن استرداداا وتضم    عضويتدا ا اة خبراءم تعين يل من الوزارة والمطور الرايس  ممث   

ــا  ـيل مندـما   أن يكون   وعلى  لـدامويتفق الخبيران المعيـنان على اختـيار خبير ـااـلث ليكون رايســ

   واالختصاص.وميع أعضاء اللجنة من ذوي الخبرة 

لتــاريخ 15إذا لم يتفق الخبيران المعينــان على اختيــار الخبير الثــالــث خ ل )-ب ( يومــا التــاليــة 

تعييندمام أو إذا لم يعين المطور الرايسـ  خبيرا يمثله خ ل المدة المنصـوص عليدا    الفقرة 

 .بداية عمان   من قبل رايق م كمةيتم تسميته )أ( من ا ف المادة 

ــاء لجنة تقدير التعويض   -ج ــراا او انقطع عن  أاذا تع ر على أي من اعضـ داء مدمته او لم يباشـ

 داادا بسب  عجيف أو و اته او ألي سب  عخر  يتم اختيار بديل له و قا ألحكام ا ف المادة.أ

 
ــا   -174المادة   ــاءات واألبنية المقامة على تتولى لجنة تقدير التعويض اوراء الكشـ ــا اإلنشـ ــ  لوصـ ال سـ

أراضــ  الوزارة الت  تم اســترداداا بدقة وتفصــيل وتدقيق أي واااق أو مســتندات مالية خاصــة  

 بالمطور الرايس .
 

يتم اـعداد تقرير التعويض معيزا ـبالوـاااق والبـياـنات الت  تم اعتـمادـاا إلصـــــدار التقرير على ان    -175الـمادة

 -يل : تشمل بصورة خاصة ما 

ة تكوين رأي الخبرة  -أ ه وييفـي ه وطريقـت دير ومبرراـت ــق التـق ــل اـل ي يبين أســ التقرير المفصـــ

 والمعلومات اإلحصااية المتعلقة به وخ صة ال سابات.

ــترداداا والد اتر المالية  -ب البيانات المؤيدة للتقرير وصــــور ومعلومات عن األرض الت  تم اســ

 الخاصة بالمطور الرايس .

 .البيانات الجمريية و واتير الشراء للبضااع والمواد المستخدمة    إقامة االبنية والمنشآت-ج

 

( يوم عـمل من  90التعويض    موـعد ال يتـجاوز )على لجـنة تـقدير التعويض إنـجاز مدـمة تـقدير  -أ  -176الـمادة  

اب مبررة  ـــب إنـجازف خ ل ـا ف الـمدة ألســ ديرم وإذا لم تقم ـب دء    اوراءات ـا ا التـق اريخ الـب ـت

  يجوز تمديداا لمدة مماالة بقرار من الوزير.

ــاادا ويكون قراراا نداايا بعد  -ب ــوات أعضــ ــدر لجنة تقدير التعويض قراراا بسغلبية أصــ تصــ

 من مجلق الوزراء.تصديقه 
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يجوز الطعن بقرار لجنة تقدير التعويض المنصـوص عليه    الفقرة )ب( من ا ف المادة لدل  -ج

أ من تاريخ تبلي  القرار 30خ ل مدة ) م كمة استئناف عمان أ.( يوما  ويكون قراراا قطعيا

النظام بمقتضى أسق تصدراا الوزارة لد ف ت دد اتعاب الخبراء ال ين تم تعييندم و قا ألحكام ا ا  -177المادة 

دير  ة تـق ه    لجـن ــ  أتعـاب الخبير اـل ي يمثـل ل من الوزارة والمطور الرايســ ة ويت مـل ـي الرـاـي

 التعويض ويت مل الطر ان اتعاب الخبير الثالث مناصفة.

من مجلق  ( أـشدر من تاريخ تـصديق قرار التقدير 6يـصرف التعويض للمطور الرايـس  خ ل )  -أ-178المادة  

 الوزراء.

ــ  إذا لم يقم   -ب ال يد ع التعويض المنصـــوص عليه    الفقرة )أ( من ا ف المادة للمطور الرايسـ

ــديد االلتيامات المالية المترتبة عليه بما    ذلك الضـــراا  والرســـوم والنفقات والعوااد   بتسـ

ته بتسـديدف لدام  المسـت قة للبلديات أو ألي ودة حكوميةم على أن يقدم شـدادة تثبى براءة ذم

أ من الجدة   وبخ ف ذلك ت ســم ا ف االلتيامات من اصــل التعويض بعد التثبى من قيمتدا خطيا

 ذات الع قة.

 

 
تم إنداء االتفاقية المبرمة بين المطور الرايـس  والمؤـسـسة المـسجلة بالتراـض  او بالتقاـض    إذا-أ-179المادة  

او انتداقاا ألي ـسب  من األـسباب او وراء إخ ل المؤـسـسة المـسجلة بسحكام ا ا القانون وا ا 

النظامم يـسترد المطور الرايـس  األراض  الت  انتقلى ملكيتدا الى المؤسسة المسجلة بقرار من 

 مجلق الوزراء بناء على تنسي  الوزارة.

أ ـبه ـقااـمة ـبسرـقام القطع -ب ــ  مر ـقا ــترداد األراضــ ــ  طلـبا الى الوزارة ـباســ يـقدم المطور الرايســ

 ومخطط لكراض  المطلوب استرداداا.
 

ــترداد -أ-180المادة   األراضــ  تطبق األحكام المنصــوص عليدا    ا ا النظام والمتعلقة بسحكام واوراءات اس

وتقدير التعويض وييفية صــر ه وأســق ت ديد أتعاب الخبراء على اســترداد المطور الرايســ  

 لكراض  الت  انتقلى ملكيتدا للمؤسسة المسجلة.

تشــكل لجنة تقدير التعويض    ا ف ال الة برااســة خبير تعينه الوزارة وعضــوية خبير يعينه  -ب

جلة على أن يت مل يل من المطور الرايســ   المطور الرايســ  وخبير تعينه المؤســســة المســ 

والمؤســســة المســجلة أتعاب الخبير ال ي يعينه ويت مل يل من المطور الرايســ  والمؤســســة  

 المسجلة أتعاب الخبير ال ي تعينه الوزارة مناصفة .
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الترتيبات  تتولى الوزارة التنسـيق مع داارة األراضـ  والمسـاحة وأي ودة ذات ع قة لوضـع   -أ  -181المادة  

 ال زمة لتنفي  قرارات االسترداد و قا ألحكام ا ا النظام.

ال تستو   داارة االراض  والمساحة أي رسم على االراض  الت  يتم استرداداا و قا ألحكام  -ب

 ا ا النظام.
 

 تظلم المستثمرين 

ادة   اذف أو امتنـعى   -أ  -182الـم ديم طـل  التظلم من أي قرار أو إوراء تم اتـخ ة الوزارة لتـق ــتثمر مراوـع للمســ

الجدة الرـسمية عن اتخاذف يؤار على حقوم وضـمانات المـستثمر الم ددة    التـشريعات ذات 

ا او العقود  ا  يـد ار الت  تكون المملـكة طرـ  ــتثـم االســ ة ـب ة المتعلـق دولـي ات اـل اقـي ة او االتـف الع ـق

 مة  يما بين المستثمر والجدة الرسمية.المبر

للمســــتثمر تقديم طل  التظلم خ ل المدد المنصــــوص عليدا    االتفاقيات الدولية المتعلقة  -ب

ــتثمر والجـدة   ــتثـمار الت  تكون المملـكة طرـ ا  يـدا او العقود المبرـمة  يـما بين المســ ـباالســ

 الرسمية.

ديم طـل  التظلم    -ج ــتثمر تـق دأ   إذاال يجوز للمســ ة المختصـــــةم أو ـب ام الم كـم الطعن أـم دم ـب تـق

 باإلوراءات و قا للوساال البديلة ل ل النياعات.

اـبة طعن مـنه أـمام المـ ايم    -د ــتثمر لطـل  التظلم و ـقا ألحـكام ـا ا النـظام بمـث ال يـعد تـقديم المســ

اعاتم وال يؤار على حقوم المستثمر المنصوص  المختصة أو لجوء للوساال البديلة ل ل الني

 عليدا    االتفاقيات الدولية المتعلقة باالستثمار الت  تكون المملكة طر ا  يدا.
  

يشـكل الوزير لجنة أو أيثر تسـمى )لجنة التظلمات( برااسـة االمين العام وي دد بقرار تشـكيلدا    -أ-183المادة  

أعـضاءاا ومقررا يتولى تنظيم ودول أعمالدام وتدوين م اـضر ولـساتدام وحفا قيوداا ناابه و

 وسج تدا ومعام تدا والطلبات المقدمة اليدام ومتابعة تنفي  قراراتدا.

 من ذوي الخبرة واالختصاص.عضاء اللجنة من موظف  الوزارة  يشترط أن يكون ا -ب

ــبوعـيا او يلـما دـعى الـ اـوة ويكون اوتـماعـدا ـقانونـيا    -ج ـــدا اســ تجتمع اللجـنة ـبدعوة من رايســ

ب ضـــور اغلبية اعضـــاادا على ان يكون رايســـدا او ناابه من بيندم وتتخ  قراراتدا باغلبية 

 .اصوات اعضاادا

شــخ  من ذوي الخبرة واالختصــاص ل ضــور اوتماعات اللجنة دون لرايق اللجنة دعوة أي  -د

 أن يكون له حق التصويى على قراراتدا.
 

 

 -يل : تخت  اللجنة بما  -أ -184المادة  
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ــادرة عن    -1 ــ مة اإلوراءات المتخ ة أو القرارات الصـ النظر    طلبات التظلم للت قق من سـ

الجدة الرـسمية أو للت قق من تطبيقدا الـص ي  للتـشريعات الناظمة لعملدا وعدم مخالفتدا  

ل تفاقيات الدولية المتعلقة باالســـتثمار الت  تكون المملكة طر ا  يدا والعقود المبرمة بين  

 جدات والمستثمرين.ا ف ال

 لمعالجتدا.دراسة المعوقات الت  تواوه النشاط االقتصادي وب ل السبل الكفيلة  - 2
 

  -الص حيات التالية:تتولى اللجنة    سبيل القيام بمدامدا   -ب
 

 تصنيا طلبات التظلم. -1

 والقيود والمراس ت المتعلقة بطل  التظلم. والملفات  االط ع على الواااق  -2

 االستيضاح من الجدة الرسمية أو من المستثمر عن أي أمر يتعلق بطل  التظلم. -3

 عقد االوتماعات ب ضور ممثل  الجدة الرسمية والمستثمر ل ط ع على وودات النظر. -4

طل  التظلم والتوصية   ت ديد المعوقات الت  تواوه النشاط االقتصادي والت  يكشا عندا  -5

 وزير لمخاطبة الجدات الرسمية لمعالجتدا.للبدا  

ــوية الخ ف   -6 ــمية ذات الع قة لتسـ ــيق مع الجدات الرسـ اتخاذ اإلوراءات الكفيلة والتنسـ

 م ل التظلم.

ــوع طل     -7 ــمية إلعادة النظر    اإلوراء أو القرار المتخ  موضــ ــية للجدة الرســ التوصــ

ـــ  ية لدا التخاذ قرار يان يج  عليدا اتخاذف و قا للتشـــريعات ذات التظلمم أو تقديم التوص

الع قة أو االتفاقيات الدولية المتعلقة باالسـتثمار الت  تكون المملكة طر ا  يدا او العقود 

المبرمة  يما بين المسـتثمر والجدة الرسـمية إذا تبين للجنة صـ ة طل  التظلم واقتنعى  

 الجدة الرسمية ب لك.

ــ   ر ع الت  -8 قرير ال زم حول التظلم للوزير للقيـام بـسي إوراء أو التخـاذ القرار المنـاســـ

 لتسوية الخ ف.

أ عن أعمال اللجنة والتظلمات والقرارات    -9 ر ع تقرير شــدري الى الوزير يتضــمن ملخصــا

 الصادرة خ ل تلك المدةم وعلى الوزير ر ع تلك التقارير بشكل ربع سنوي إلى المجلق. 

 أخرل يكلفدا بدا الوزير.أي مدام  -10

ينشـــس    الوزارة ســـجل خاص لطلبات التظلم على ان يعطى يل طل  رقما متســـلســـ  و قا  -ج

 لتاريخ تقديمهم ويعطى مقدم الطل  إشعارا ب لك.

تنشـر الوزارة على موقعدا اإللكترون  ملخصـا عن التقارير ربع السـنوية الت  تر عدا اللجان   -د

 عن اعمالدا.
  



69 
 لجنة قانونية  19/1/2023 –البيئة االستثمارية تنظيم نظام  هـ.أـ

ــتعـجال    طـل  التظلم    أي من ال االت   -أ  -185الـمادة  ـــفة االســ على اللجـنة وخ ل يوم  عـمل النظر بصــ

 -التالية:  

يانى طبيعة اإلوراء أو القرار المتخ  ب ق المســتثمر يؤار بشــكل يبير على ســير عمل   إذا-1

 النشاط االقتصادي أو إنتاويته أو يؤدي الى وقا أعماله.

تثمر طعنه  نصـى تـشريعات الجدة الرسـ  إذا- 2 مية على مدد م ددة يخـشى  واتدا لتقديم المـس

 أمام الم كمة المختصة.

ــمـية الرد على طـل  التظلم المـقدم و ـقا ألحـكام الفقرة )أ( من ـا ف الـمادة   -ب على الجـدة الرســ

 ( أيام عمل من تاريخ است مدا ا ا الطل .3خ ل مدة ال تييد على )

 

 
ا ا النظامم على اللجنة  من   (185)المادة    غير ال االت المنصوص عليدا    الفقرة )أ( من    -أ  -186المادة 

( أـيام عـمل من ـتاريخ تـقديم طـل  التظلم إصــــدار أي من القرارات 10خ ل ـمدة ال تيـيد على )

 -التالية:  

إع ن امتناعدا عن النظر بموضــوع طل  التظلم بســب  تجاوز مقدم الطل  المدة القانونية   -1

نى تشـــريعات الجدة  يا إذاالمنصـــوص عليدا    تشـــريعات الجدة الرســـمية ذات الع قة 

أو بســب  نظراا امام   تلك الجدة الرســمية تتي  الفرصــة للمســتثمر لتقديم االعتراض امام

 ودة قضااية او ت كيمية أو ت قيقية مختصة.

توويه المســتثمر لتقديم اعتراضــه و ق اإلوراءات الم ددة بتشــريعات الجدة الرســمية  -2 

نى تـشريعات الجدة الرـسمية تتي  الفرـصة  يا إذاوـضرورة اـستنفاذ طرم االعتراض لديدام  

 للمستثمر لتقديم االعتراض أمامدا.

 الراية.قبول طل  التظلم ومباشرة إوراءات نظرف و قا للتعليمات الصادرة لد ف   -3

بـعد اتـخاذ أي من القرارات المشـــــار اليـدا    الفقرة )أ( من ـا ف الـمادة يتولى مقرر اللجـنة    -ب

 -يل :بما   القيام

 طل  التظلم ومر قاته على الوزير. عرض -1

 إحالة توصية اللجنة أو قراراا الى الجدة الرسمية إلوراء ال زم. -2

تبلي  القرار والتوصــية الصــادرة بالوســيلة الت  ي دداا مقدم الطل  خ ل يوم  عمل من   -3

 تاريخ صدورف.

 متابعة تنفي  قرارات وتوصيات اللجنة مع الجدة الرسمية.- 4

ــدـا على مجلق    -ج ــرورة عرضــ ات التظلم الت  يرل ضــ ير ع الوزير الى رايق الوزراء طلـب

 الوزراء التخاذ القرار ال زم بشسندا.
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ال يجوز االحتـجاج ـبإوراءات النظر    طلـبات التظلم أو أي من الوـاااق والمعلوـمات المـقدـمة أو -أ  -187الـمادة  

ــاح عنـدا خ ل االوتـماـعات الت  ي تم عـقدـاا و ـقا ألحـكام ـا ا النـظام بـما تم  يـدا الت  يتم اإل صــ

 من تنازالت من المستثمر أو الجدة الرسمية أمام أي م كمة او ايئة ت كيم او أي ودة يانى.
 

ي ظر على أعضـــاء اللجنة وأي شـــخ  تمى دعوته ل ضـــور اوتماعات اللجنة إ شـــاء أي  -ب

 الرسمية والمستثمر على ذلك خطيا.معلومات متعلقة بالتظلم ألي شخ  دون موا قة الجدة  

 

 لكنشطة االقتصادية السجل العام 

ينـشس    داارة مراقبة الـشريات ـسجل عام إلكترون  يـسمى )الـسجل العام لكنـشطة االقتـصادية  -أ  -188المادة  

يطرأ   االقتصـادية وماالمـسجلة والمرخصـة    المملكة(م تدون  يه البيانات المتعلقة باألنـشطة  

 عليدا من تعدي ت او تصر ات قانونية.

ــجيل رقم وطن   -ب ــع للتس ــادي خاض ــاط اقتص ــتخدم لكغراض والرايات  يخصــ  لكل نش ويس

 الرسمية يا ة.

ـــجل الـعام ومـتابـعة تـ دـيث بـياـناـته وحفا الوـاااق  -ج ــرـيات إدارة الســ تتولى داارة مراقـبة الشــ

 والبيانات المتعلقة باألنشطة االقتصادية.

 -يددف السجل العام إلى ما يل : -189المادة  

 تلبية التوودات ال كومية ن و الت ول الرقم  الشامل. -أ

ت ســين الوقى المســتررم لل صــول على بيانات دقيقة وعنية لكنشــطة االقتصــادية المســجلة   -ب

 والمرخصة.

ــاءات وتقارير دقيقة التخاذ   -ج ــمية وتو ير إحصـ ــول إلى البيانات للجدات الرسـ ــديل الوصـ تسـ

 القرارات المدروسة.

 تعييي التنا سية االقتصادية للمملكةم وو ب المييد من االستثمارات. - د

 تقديم المعلومات والتقارير عن األنشطة االقتصادية وتطوراا. -اـ

أو اسـم التاور  م االسـم التجاري   يمكن من خ ل السـجل االسـتع م عن رخ  المدن من خ ل -أ  -190المادة  

او  اوالرايات التجارية   أو رقم المنشــسة الوطن  م أو األنشــطة االقتصــادية)الفرد أو الشــريك( 

 -احصاايات حول: تتضمنالت  التقارير  

أ. -1  األنشطة االقتصادية األيثر ترخيصا

 .إومال  عدد الرخ  حس  النشاط االقتصادي -2

 .إومال  عدد الرخ  حس  قطاع النشاط االقتصادي -3

 .إومال  عدد الرخ  حس  الشكل القانون  للمنشسة -4
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دامة الســجل  إوادارة و  ال زمة لعمللوزير الصــناعة والتجارة والتموين ان يصــدر التعليمات  -ب

 العام.

 حق الوصول واالط ع على السجل العام اإللكترون .وأي ودة رسمية للوزارة    -ج
 

ــجيل او   -أ  -191المادة   ــمية الت  تتولى تس ــيق مع الجدات الرس ــريات بالتنس ترخي  تقوم داارة مراقبة الش

ــياب  للبيانات والمعلومات ــادية    المملكة لت قيق التبادل االنسـ ــطة االقتصـ ــول    األنشـ للوصـ

 .للتكامل بين االنظمة المعنية

ــمـية ذات الع ـقةل -ب ــرـيات إبرام ـم يرات التـفاام مع الجـدات الرســ ت قيق  لـراـيات   مراقـبة الشــ

  يما بيندم.إنشاء السجل العام وتنفي  التنسيق المطلوب  ااداف 

ـيل ـحاـلة تنشــــس عن تطبيق أحـكام ـا ا النـظام لم يرد ن  عليـدا  ـيهم تعرض على مجلق الوزراء   -192الـمادة

 بناء على تنسي  الوزير ليتخ  القرار المناس  بشسندا .

 -يل : التعليمات ال زمة لتنفي  أحكام ا ا النظام بما    ذلك ما  يصدر الوزير -193المادة  

 تسجيل المطور الرايس  يمؤسسة مسجلة. -أ

 تو يق أوضاع المؤسسات العاملة    المناطق التنموية والمناطق ال رة. -ب

  -م بما    ذلك:ت ديد مقدار البدل ال ي تستو يه الوزارة مقابل الخدمات الت  تقدمدا -ج

ــجيل ومن   الخدمات المقدمة -1 ــدادة التسـ ــجلة بما    ذلك تجديد شـ ــات المسـ ــسـ للمؤسـ

   الرخصة وتجديداا.

 بدل خدمات تسجيل صناديق االستثمار. -2

 اوراءات تسجيل المؤسسات وإلراء تسجيلدا وتعديله. -د

 منطقة.األنشطة االقتصادية الت  يسم  بتسجيل المؤسسات لممارستدا لكل  -اـ

 شروط تسجيل الشريات األونبية    المنطقة ال رة وإوراءاته.-و

 .داوترخيص  إنشاء المرايي اللووستية-ز

 واوبات المسجل واإلوراءات المتبعة من قبله لتنفي  احكام ا ا النظام.-ح

 .تنازل الشرياء عن حصصدم واوراءاتدا-ط

 .شروط ترخي  الشريك المدير-ي

 

االنظمة التالية على ان يـستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصـادرة بمقتضـااا الى ان تعدل تلرى    -194المادة  

 -حكام ا ا النظام :او تلرى او يستبدل غيراا بدا و قا أل
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 .  2016( لسنة 31نظام انشاء المناطق التنموية والمناطق ال رة رقم )  -أ

 وتعدي ته.  2015( لسنة  32نظام النا  ة االستثمارية رقم ) -ب

 وتعدي ته . 2016( لسنة 77نظام تنظيم استثمارات غير األردنيين رقم)  -ج

 وتعدي ته . 2015(  لسنة 33نظام ال وا ي االستثمارية رقم )-د

ــ    2016( لســنة 92ظام اســترداد االراضــ     المناطق التنموية والمناطق ال رة رقم )ن-اـــــ

 وتعدي ته.

 وتعدي ته . 2012( لسنة 62نظام تنظيم اإلوراءات الجمريية    المناطق ال رة رقم ) -و  

 .2016( لسنة 12نظام االوراءات الجمريية    المناطق التنموية رقم ) -ز

 .2016( لسنة 44   المناطق األقل نموا رقم )نظام تخفيض ضريبة الدخل  -ح

نظام تنظيم البيئة االســتثمارية وتســجيل المؤســســات    المناطق التنموية والمناطق ال رة   -ط

 وتعدي ته .2015( لسنة  129)

 .   2014( لسنة 18نظام العمل والعمال    المناطق التنموية والمناطق ال رة رقم ) -ي

 . 2015(  لسنة 120نظام ضريبة المبيعات    المناطق التنموية والمناطق ال رة رقم)  - ك

( 15نظــام التنظــيم وتـــرخي  اإلعمــار  ـــ  المنــاطق التنمويــة والمنـــاطق ال ــرة رقـــم ) -ل

 .2019لسنة 

 .2019( لسنة 163المستثمرين رقم )  نظام تظلم -م
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 (1ودول رقم )

 ة المشمولة بالخدمة االستثمارية الشاملةاالقتصادي نشطةاأل

 .قطاع الصناعة.1

 والسياحية.المنشآت الفندقية .2

 والتروي .مدن التسلية .3

 .المطاعم السياحية.4

 ال يوانية.قطاع اليراعة والثروة  .5

 .الطبية المتخصصةالمرايي  والمستشفيات  .6

 .مرايي االتصال.7

 مرايي الب ث العلم  والمختبرات العلمية..8

 المعلومات.تكنولوويا    خدمات.9

 .قطاع الريادة واالبتكار.10

 .سرضمرايي المؤتمرات والمع.11

 األ  م.صناعة   وع مالفن  واإل نتاجاإل.12
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 (2ودول رقم )

 الرقم  خدمات الخدمة االستثمارية الشاملة 

  -1 اصدار تراخيص قطاعية/صحية

  -2 اصدار تراخيص قطاعية/ زراعي   

  -3 اصدار تراخيص قطاعية /سياحي  

ي والمسموع
  -4 اصدار تراخيص قطاعية/اإلعالم المرئ 

  -5 تسجيل مؤسسة فردية 

  -6 اصدار تراخيص/بيئية باستثناء المتوسطة والعالية الخطورة 

يبة الدخل و المبيعات   -7 براءة 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

ر فيها وافراد هش د هو تجديد ا داخل المنا   التنموية   ر العامل ف منح اذن اإلقامة للمستتتتتتتتتتتتتتثم يا والمدي يا والمو ن ف
 والحرة 

13-  

ي تتطل  مهارات متخصتصتة يرف اردنية بنستبة ال 
ي الو ائ  االدارية والننية ال ي

ر  ر الموافقة عىل استتخدام يرف االردني ف
ر % ما اجمالي عدد العا 25تزيد عىل   مل ف

14-  

ي تتطل  مهارات متخصصة ال ما ال    
ي الو ائ  االدارية والننية ال ي

ر  ر الموافقة عىل رفع نسبة استخدام يرف االردني ف
ي حال عدم امكانية توفرف عمالة اردنية لهذه الو ائ 40يزيد عا 

 %  ر
15-  

  -16 االقتصادية المقيده جديده  ل  تخني  القيود عىل التملك هو المسا مة هو المشاركة او إضافة يايات لالنشطة 

  -17 تسجيل مؤسسة مسجلة داخل المنا   التنموية

  -18 تجديد تسجيل مؤسسة مسجلة داخل المنا   التنموية  

  -19 الغاء تسجيل مؤسسة مسجلة داخل المنا   التنموية 

  -20 الحصول عىل رخصة ممارسة نشاط اقتصادي داخل المنا   التنموية والحرة 

  -21 تجديد رخصة ممارسة نشاط اقتصادي داخل المنا   التنموية والحرة .  

  -22 الغاء رخصة ممارسة نشاط اقتصادي داخل المنا   التنموية والحرة. 

  -23  ل  وق  تسجيل مؤسسة مسجلة داخل المنا   التنموية.   

  -24  ل  اعادة تنعيل تسجيل مؤسسة مسجلة داخل المنا   التنموية 

  -25  ل  وق  رخصة مؤسسة داخل المنا   التنموية. 

  -26  ل  اعادة تنعيل رخصة ممارسة نشاط اقتصادي داخل المنا   التنموية.  

وع داخل المنا   التنموية والحرة   -27 نقل موقع مشر

  -28 تعديل االسد داخل المنا   التنموية 

  -29 نقل ملكية رخصة داخل المنا   التنموية

  -30 اضافة موقع او نشاط جديد عىل شهادة تسجيل المؤسسة داخل المنطقة المنا   التنموية.  

يبة الدخل والمبيعات  اء/ضر   -31 تجديد الية شر

  -32  ل  تعديل اسد منشأة

وع   -33 نقل الملكية الجديدة للمشر

  -34  ل  اخراج بكنالة

اء    -35  ل  البيع والشر

  -36  ل  فتح فروع جديدة

  -37  ل  نقل موجودات ثابتة 

  -38 افراز قطعة هرض داخل المنا   التنموية والحرة

ي داخل المنا   التنموية والحرة
  -39 افراز وضد وتوحيد قطع هراضر

  -40 افراز و ضد و توحيد فضلة داخل المنا   التنموية والحرة
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  -41 اصدار مخطط موقع تنظيمي داخل المنا   التنموية والحرة

  -42 داخل المنا   التنموية والحرةافراز مب ر 

  -43 إذن اشغال داخل المنا   التنموية والحرة

داد االمانات اإلنشائية إلذن األشغال داخل المنا   التنموية والحرة   -44 اسري

  -45 تجديد عضوية لدى يرفة صناعة عمان

  -46 التسجيل لدى يرفة صناعة عمان

ي يرفة تجارة عمان 
ر
  -47 تجديد التسجيل  

ي يرفة تجارة عمان
ر
  -48 التعديل  

ي يرفة تجارة عمان
ر
  -49 التسجيل  

  -50 رخصة اعمار بناء قائد داخل ا لمنا   التنموية والحره 

ح داخل المنا   التنموية والحره    -51 رخصة اعمار بناء مقري

  -52 والحره  اصدار رخصة اعمار لتوسعة هو إضافة داخل المنطقه التنموية

  -53 خدمة إصدار رخصة مشاريتتتتع الطاقة المتجددة داخل المنا   التنموية والحره  

  -54 خدمة تعديل مسم  واب  داخل المنا   التنموية والحره 

  -55 خدمة تعديل استعمال مب ر مرخص داخل المنا   التنموية والحره  

ي داخل المنا   التنموية والحره  
  -56 خدمة تمديد كيبل  وائ 

  -57 خدمة  ل  عداد كه باء مؤقت داخل المنا   التنموية والحره 

  -58 خدمة تجديد إذن هشغال داخل المنا   التنموية والحرة 

اض عىل قرار ترخيص داخل المنا   التنموية والحره     -59 خدمة اعري

  -60  ل  االستدعاءات و الشكاوى

  -61 منح او تجديد اذن إقامة مستثمر 

  -62 منح او تجديد اذن إقامة  لعائلة مستثمر 

  -63 نقل اذن االقامة للمستثمر 

  -64 نقل اذن االقامة للعامل

  -65 فصل اإلقامة

  -66 الغاء إذن اإلقامة

ة دخول لعائلة المستثمرمنح    -67 تأشرف

ة دخول ألقارب المستثمر   -68 منح تأشرف

كة ة دخول بطرف ما الشر   -69 منح تأشرف

  -70 تمديد اإلقامة المؤقتة

ة   -71 تجديد التأشرف

  -72 منح توصية بخصوص جواز سنر مؤقت 

  -73 اصداربطاقة مستثمر فئة )ب(

  -74 المستثمر فئة ) ه +ب(إصدار بدل فاقد/ تال  / ورود خطأ مادي بطاقة عائلة 

  -75 اصدار بدل فاقد/تال  / ورود خطأ مادي بطاقة مستثمر فئة ه

  -76 اصدار بدل فاقد/تال  / ورود خطأ مادي بطاقة مستثمر فئة ب

  -77 اصدار بدل فاقد/تال  / ورود خطأ مادي بطاقة مستثمر فئة ج

  -78 اصدار بطاقة مستثمر فئة ه

  -79 اصدار بطاقة مستثمر فئة ج

  -80 تجديد بطاقة عائلة المستثمر فئة ) ه +ب(

  -81 تجديد بطاقة مستثمر فئة ج

  -82 تجديد بطاقة مستثمر فئة ه

  -83 تجديد بطاقة مستثمر فئة ب

  -84 خدمة إصدار بطاقة عائلة مستثمر ) ه + ب (

  -85 إيقاف بطاقه مستثمر او بطاقه عائله مستثمر 

اء فضلة داخل المنا   التنموية والحرة   -86 شر
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  -87 تغرف صنة االستعمال داخل المنا   التنموية 

ي والمساحة
  -88 نقل ملكية/دائرة االراضر

ي داختتل 
تقتتدير بتتدل التعويا جراء تغيرف صتتتتتتتتتتتتتتتنتتة استتتتتتتتتتتتتتتتعمتتال هرض هو تعتتديتتل احكتتام اعمتتار هو الزيتتادة عىل ال بتتع القتتانوئر

 المنا   التنموية والحرة
89-  

اضات عىل التعديالت داخل المنا   التنموية والحره    -90 االعري

  -91 تعديل احكام االعمار داخل المنا   التنموية والحرة

  -92 استحداث هو إفراز هو الغاء شارع داخل المنا   التنموية والحرة

  -93 تسجيل صندوق استثماري 

  -94 خدمة الحصول عىل الموافقه الواحده 

اء عقار بقيمة  5لمده خدمة منح هقامه دائمة    -95 ال  دينار200سنوات مقابل شر

وع   -96  ل  نقل موقع مشر

  -97  ل  تأجرف تمويىلي 

  -98 تجديد ترخيص اآلليات المعناة
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 (3ودول رقم )

 ة المقيدةاالقتصادي نشطةاأل

 االقتصاديالنشاط   الرقم
ــؤوـلة عن النشـــــاط   الجـدة المســ

 المقيد/ ودة االعتماد االقتصادي
 ة المقيدةاالقتصادي نشطةاأل

1 
واآلالت  ــ ــة  ــل األســــ

 ال ربية

 مجلق الوزراء

 وزارة الداخلية

 . صناعة اآلالت ال ربية بسنواعدا. 1

 . صناعة األسل ة وال خاار.2

 . صناعة المتفجرات.3

 نقابة الم امين الخدمات القانونية 2
 . مكات  الم امين.1

 االستشارات القانونية.. مكات   2

 تدقيق ال سابات 3
 وزارة الصناعة والتجارة والتموين

 ومعية مدقق  ال سابات

 . مكات  تدقيق الم اسبة.1

 . شريات تدقيق ال سابات.2

 . مكات  االستشارات الضريبية.3

 البنك المرييي األردن  الخدمات المالية 4

 . البنوك.1

 . مكات  الصرا ة.2

 البورصة.. مكات   3

 . ضمان الودااع.4

 البنك المرييي األردن  التسمين وإعادة التسمين 5
 . شريات التسمين.1

 . شريات إعادة التسمين.2

 وي ء السياحة والسفر 6

 وزارة السياحة والسفر

ــؤون   والشــــــ ــاف  األوقــ وزارة 

 والمقدسات اإلس مية

 . مكات  السياحة والسفر1

 والعمرة.. مكات  خدمات ال ج 2

 المكات  الدندسية.  نقابة المدندسين الخدمات الدندسية 7

 ايئة تنظيم النقل البري خدمات النقل البري 8

 . نقل الرياب.1

ات على 2 اوـي ل البضـــــااع والـ  . نـق

 الطرم.
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9 
البــث اإلذاع   خــدمــات 

 والتلفييون 
 ع مايئة اإل

  .رض. البث التلفييون  األ1

 التلفييون  الفضاا .. البث  2

 . البث اإلذاع .3

ــث 4 الب أو  اإلذاع   ــث  الب ــادة  إع  .

 التلفييون .

 والتوزيع الفن . نتاج. اإل5

 ايئة الطاقة والمعادن خدمات التعدين 10

 . المقالع.1

 . الكسارات.2

 .اإلسمنى. 3

 . الفوسفات.4

 . استخراج الف م.5

 . استخراج النفط.6

 البوتاس.. استخراج  7

 .خرلاالستخراج األ  أنشطة. 8

 وزارة الداخلية ةسيخدمات األمن وال م 11
 . خدمات ال راسة المسل ة.1

 . خدمات ال راسة غير المسل ة.2

 وزارة التربية والتعليم خدمات التعليم األساس  12

 . رياض األطفال.1

 . المدارس الخاصة.2

 . المرايي التعليمية.3

 وزارة التعليم العال  والب ث العلم  التعليم الجامع خدمات   13

 . الجامعات.1

 . يليات المجتمع المتوسطة.2

 . المعااد.3

14 
ة االقتصـــادي  نشـــطةاأل

 الطيرانب المرتبطة  
 ايئة تنظيم الطيران المدن 

 .النقل الجوي للرياب والبضااع.1

 .سعاف الجويخدمات اإل.2
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رـشاد خدمات الم حة الجوية واإل.3

 .الجوي

 .ية    المطاررضالخدمات األ.4

 .ية  أرضوييل مناولة  .5

 .وييل ش ن ووي  .6

 .وييل نظام  للش ن الجوي.7

 .وييل نظام  للبريد الجوي.8

النقــل  .9 الطــاارات ومعــدات  تــسوير 

 .الجوي

إ.10 ــراف على خــدمــات وييــل  شــ

 .ة والخاصةرضاالطاارات الع

 الطاارات. إدارة إدامة ص حية. 11

تــدريــ   12 ــيف   .  مضــ وتــسايــل 

 الطيران.ومضيفات  

التـدريـ  على الطيران وقيـادة .  13

 .الطاارات  

ــاارات  14 والط ــد  ــاطي المن ــسوير  ت  .

 العمودية للنياة .

ــة  15 ــراعي الشــ الطيران  ــة  ــدي أن  .

واأللعاب الجوية والنـشاطات الجوية  

 .التر يدية

ــريــل  .  16  مفتوح  مــدن مطــار  تشــ

 .ل ستخدام العام والخاص  

 .. صيانة الطاارات17

اـعة اإل18 ـــن ة . صــ ـطارات المـطاطـي

للمريـبات والمـعدات والـمايـنات ـعدا  

 .التجديد

اد للم حة .صـناعة أودية اإل19 رـش

 .والطيران  
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 ..صناعة الطاارات  20

ار ل21 ة قطع غـي اـع ـــن اارات  ل.صــ ـط

 .خرلوالمعدات المساعدة األ

ــنـاعـة  22 ــ األ  األودية.صــ ة رضــ ـي

 .لتدري  على الطيرانل

 ردنيةداارة الجمارك األ التخلي  الجمري  15
 . خدمات التخلي  الجمري .1

 . خدمات االستشارات الجمريية.2

 خدمات تيويد الوقود 16
 وزارة الطاقة والثروة المعدنية

 ردنيةشرية مصفاة البترول األ

 . م طات الوقود.1

 . مرايي توزيع الراز.2

 الوقود.. توزيع 3

 ايئة تنظيم قطاع االتصاالت خدمات االتصاالت 17
 . االتصاالت السلكية وال سلكية.1

 . تيويد االنترنى.2

 وزارة الص ة الخدمات الص ية 18

 . عيادات الط  وط  األسنان.1

 . المستشفيات.2

 . المختبرات.3

 . المرايي الطبية او الص ية.4

 . الع ج الطبيع .5

 الصيدليات.. 6

 ايئة تنظيم قطاع الكدرباء خدمات الكدرباء 19
 . توليد الكدرباء.1

 . توزيع الكدرباء.2

 توليد الطاقة 20
 وزارة الطاقة والثروة المعدنية

 ايئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن

 . الطاقة غير المتجددة.1

 . الطاقة المتجددة.2

 المطبوعات والنشرداارة  خدمات النشر والتوزيع 21

 . المطابع.1

. الصــ ا والمنشــورات الدورية 2

 والمج ت.
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 (4)ودول رقم 

 . دور النشر والتوزيع.3

22 
ــمــقــاوالت   ال خــدمــات 

 اإلنشااية

 وزارة األشرال العامة واإلسكان

 ردنيينات األنشاءنقابة مقاول  اإل

ــاءمـقاولو اإل  ــنيـفاتدم نشــ ات بتصــ

 يا ة.
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 (5)رقم ودول 

 ة الم ظورة االقتصادي نشطةاأل

 تجار بدا.الضارة بالبيئة أو تخييندا أو االصناعة المواد المشعة أو النووية أو المواد   1

2 
ــنيع المواد الخطرة أو الم ــامة أو تخييندا أو االتصــ ــتثناء متطلبات  خدرة أو الســ تجار بدا باســ

 التشريعات ذات الع قة.الصناعة المصرح بإقامتدا بموو   

 طباعة أورام النقد والطوابع وصناعة المسكويات المعدنية. 3

 تجار بدا.البيولووية والجينية النشطة واال  المواد  إنتاج 4

 .السجاار والتبوغ والمعسل  إنتاجصناعة و 5

أ للتشريعات النا دة أخرل  أنشطة أي 6  .يتقرر حظراا و قا
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 الخدمة   الرقم  

مدم بما  يدا  المخيمات وغير ذلك من وساال اإلقامة قصيرة األووالمواقع   مخدمات الفناد 1

 الشقق المفروشة و)البنيسون( .

 المطاعمم وال اناتم والمقاصا .  2

  -خدمات النقل البري التالية : 3

 الرياب بالمصاعد الكابلية )التلفريك( .نقل  -أ

 نقل الرياب بال ا  ت والباصات السياحية .   -ب

 تاوير السيارات بسااقيدا . 4

خدمات مكات  السياحة المتمثلة    السياحة الداخلية وعمولة بيع الت اير واامب رب    5

 السياحة الصادرة .  

 ارات السياحية .  تسوير السي  6

 خدمات ال اس  اإللكترون  واألنشطة ذات الصلة .  7

 خدمات الب ث والتطوير .  8

 األنشطة التجارية .  9

 األنشطة الرياضية والتر يدية .  10

 األنشطة الخدمية .   11

 

 

 

 

 

 

 

 

 (6ودول رقم )
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الرسوم بالدينار  

للسياح  

والتر يد   

والفنادم  

 والمنتجعات 

الرسوم بالدينار  

لكبنية متعددة  

االستعمال ال ي 

يشمل استعمالين 

او ايثر والخدمات  

اللووستية  

 )اضا ة( 

الرسم 

بالدينار  

للمنشآت  

 اليراعية

الرسم 

بالدينار  

للصناعات  

المتوسطة 

والمصانع 

 الكبيرة 

الرسم بالدينار  

للصناعات  

الخفيفة  

وال ر ية  

 والمستودعات 

الرسم 

بالدينار  

للمناطق  

تجارية  ال

 والمعارض 

الرسم 

بالدينار  

للمناطق  

السكنية 

وسكن 

 العمال

 نوع التجاوز  الوحدة 

االرتدادات  متر مربع 40 150 60 60 20 50 100

االمامية والخلفية  

 والجانبية 

على النسبة   متر مربع 30 110 100 100 5 40 50

 المئوية

على النسبة   متر مربع 30 100 100 100 5 30 50

 الطابقية

 حجم البناء متر مكع   30 80 80 80 5 30 20

التجاوز على   متر مربع 20 50 40 20 10 20 30

النسبة المئوية  

للمعرشات  

 وإنشاءات التضليل 

رسوم مواقا  لكل سيارة  800 800 800 800 250 800 800

 السيارات

 




