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 2000لسنة  32قانون منطقة العقبة االقتصادية الخاصة وتعديالته رقم 

 4453من عدد الجريدة الرسمية رقم  3423المنشور على الصفحة 

 31/8/2000بتاريخ 
 

 1المادة 
( ويعمل  2000يسمى هذا القانون ) قانون منطقة العقبة االقتصادية الخاصة لسنة 

 .يةبه من تاريخ نشره في الجريدة الرسم
 

 فـاريـتع
 

 2المادة 

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها 
 ذلك:دلت القرينة على غير  إذا إال أدناه
 

  الخاصة.منطقة العقبة االقتصادية              المنطقة:
 

  المنطقة.سلطة             :   السلطة
 

  المفوضين.جلس م              :المجلس
 

  المجلس.رئيس                :الرئيس
 

  القانون.هذا  أحكامالشخص المسجل لدى السلطة وفق      :المؤسسة المسجلة
 

  المنطقة.باستثناء  اإلقليميةالمملكة ومياهها  أراضي :   الجمركيةالمنطقة 
 

     د المنطقيية وال محافظيية العقبيية التييي تقييد خييار  حييدو أراضييي               :اإلقليييم
بمقتضى قيانون تطيوير وادي  األردنوادي  تدخل ضمن حدود

 األردن.
 

    البضييائد التييي تخضييد فييي المنطقيية الجمركييية للرسييوم  إدخييال :            اإلدخييال
المنطقييية دون اسيييتيفاء مثيييل هيييذه  إليييى الجمركيييية والضيييرائ 

 البضائد.الرسوم والضرائ  على تلك 
 

باسييتثناء  اإلدخييال بمييا فييي ذلييك  المنطقيية  إلييىدخييول البضييائد             :االسييتيراد
تم فيهيا  إذاالمنطقة من المنطقة الجمركية  إلىالبضائد  إحضار
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دفييييد الرسييييوم الجمركييييية والضييييرائ  المسييييتحقة علييييى هييييذه 
 .البضائد

 
 

 المنطقة وحدودها  إنشاء
 3المادة 

 األنشيطةالمملكية باسيتقطا  تعزييز القيدرة االقتصيادية فيي  إليىالمنطقة  إنشاءيهدف 
 . إليهااالقتصادية المختلفة وجذ  االستثمارات 

 
 4المادة 

المجليس حيدود المنطقية وليه تعيديل  تنسيي تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على 
هذه الحدود وفقا لمتطلبات عمل السيلطة ومقتضييات المصيلحة العامية وينشير القيرار 

 الرسمية .عليه في الجريدة  يطرأتعديل  وأي
 

 5المادة 

يحدد بقرار من مجلس اليوزراء بتنسيي  مين المجليس تياريخ بيدء العميل فيي المنطقية 
 ويتم نشر القرار في الجريدة الرسمية .

 
 6المادة 

هيذا  بأحكيامالتشريعات النافذة المفعول في المملكة ويعمل  أحكامتسري على المنطقة 
 يعات.التشرالقانون عند تعارضها مد أي نص في تلك 

 
 سلطة المنطقة 

 7المادة 

أ . تنشا في المملكة سلطة تسمى ) سلطة منطقية العقبية االقتصيادية الخاصية ( تتمتيد 
 األميييوالولهيييا بهيييذه الصيييفة تمليييك  وإداريبشخصيييية اعتباريييية ذات اسيييتق ل ميييالي 

ا بمي أهدافهاالمنقولة وغير المنقولة والقيام بجميد التصرفات القانونية ال زمة لتحقيق 
العقييود وقبييول المسيياعدات والهبييات والتبرعييات ولهييا حييق التقاضييي  إبييرامفييي ذلييك 

أي محيام توكليه لهيذه  أوالقضائية المحامي العيام الميدني  اإلجراءاتوينو  عنها في 
 الغاية . 

 
تنشييىء مكاتيي  ارتبيياط داخييل المملكيية  أن . يكييون مقيير السييلطة فييي المنطقيية ولهييا 

 وخارجها . 
 

 برئيس الوزراء .   . ترتبط السلطة
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 8المادة 

العقبية العقبية وبلديية  إقلييمأ. تصبح السلطة الخلف القانوني والواقعي لكيل مين سيلطة 
  الوزراء.من التاريخ الذي يحدده مجلس  هذا القانون اعتبارا   ألحكام وفقا  
 

 العقبة وبلديية العقبية إقليمالسلطة جميد حقوق والتزامات كل من سلطة  إلى . تنتقل 
وتلتزم السلطة بتنفيذ العقود واالتفاقيات التي تكون أي من هاتين الجهتيين طرفيا فيهيا 

 معقودة مد السلطة . وكأنهافي التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء 
 

مؤسسية المنياطق الحيرة  إليىت والعقيارات العائيدة آالسلطة ملكية المنش إلى . تنتقل 
  الوزراء.رره مجلس الواقعة داخل حدود المنطقة لقاء عوض يق

 
جميد الموظفين والمستخدمين العاملين لدى كل مين سيلطة  السلطة حكما   إلىد . ينقل 

  العقبة.العقبة ومؤسسة المناطق الحرة في العقبة وبلدية  إقليم
 

هـ. تعامل مؤسسة المدن الصناعية في المنطقة معاملة المؤسسة المسيجلة وال تسيري 
عول داخيل المنطقية وذليك ميد عيدم المسياس بحقيوق مؤسسية قانونها النافذ المف أحكام

 هذا القانون . أحكامالمدن الصناعية وااللتزامات المترتبة عليها قبل نفاذ 
 

 9المادة 

 تتولى السلطة المهام التالية :
بيئيية اسييتثمارية متطييورة  وإيجييادالسييتقطا  االسييتثمارات  وتأهيلهيياأ. تنمييية المنطقيية 

 رة والسياحة والخدمات في المنطقة . لتنشيط الصناعة والتجا
والتنسيييق والتعيياون مييد الجهييات المسييتثمرة فييي  لألردنيييين . زيييادة فييرص العمييل 

لهيا  األولويية وإعطياءورفد كفاءتها  وتأهيلها األردنيةالعاملة  األيديالمنطقة لتدري  
 في العمل .

ذلييك تييوفير   . تعزيييز دور القطيياخ الخيياص بالمشيياركة فييي تطييوير المنطقيية بمييا فييي
 خدمات عامة .  وأيخدمات البنية التحتية 

  .االقتصادية المختلفة داخل المنطقة األنشطةد. تشجيد المنافسة ومند االحتكار في 
هييـ. تخطيييط وتصييميم مشييروعات تطييوير المنطقيية فييي المجيياالت المختلفيية وتنفيييذها 

 الغير.بواسطة  أومباشرة 
 و. حماية البيئة في المنطقة .

 يد المؤسسات المسجلة على القيام بالبحث والتطوير ودعمه .ز. تشج
 
 
 

 10المادة 

 أ . تتولى السلطة المسؤوليات التالية :
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 واألنظميةلصي حياتها بمقتضيى هيذا القيانون  المنطقة ومتابعة شؤونها وفقيا   إدارة. 1

 بمقتضاه. الصادرة
 . وضد الخطط والبرامج ال زمة لتطوير المنطقة .2
 الواجبة التطبيق على االستثمار في المنطقة . سساأل. وضد 3
      واإلعفيييياءات. تسييييجيل المؤسسييييات التييييي ترغيييي  فييييي االسييييتفادة ميييين الميييييزات 4

 المقررة بموج  هذا القانون .
 . ترويج المنطقة بالتنسيق والتعاون مد الجهات ذات الع قة . 5

 
داخيل حيدود المنطقية   تميارس السيلطة  آخيرتشريد  أي . على الرغم مما ورد في 

 هذا القانون المهام والص حيات المتعلقة بما يلي : ألحكام ووفقا  
 

هذا القانون  بأحكاماالقتصادية والرقابة عليها للتأكد من تقيدها  األنشطةتنظيم  .1
منهييا بمييا فييي  أيالصييادرة بمقتضيياه والتعليمييات الصييادرة بموجيي   واألنظميية

 األنشطة.عامة ذات الع قة بهذه ذلك شؤون الصحة العامة والس مة ال
 األنشييطةتتعلييق بممارسيية  أخييرىموافقيية  وأيالتصيياريح والشييهادات  إصييدار .2

 بمقتضاه.الصادرة  واألنظمةهذا القانون  ألحكام االقتصادية في المنطقة وفقا  
 واألبنية.والقرى  تنظيم المدن .3
 الشؤون البلدية . .4
 ة والتنوخ البيولوجي .حماية البيئة ومصادر المياه والموارد الطبيعي .5
المصيدر منهيا والرقابية  أوالمنطقية  إلىالرقابة على الغذاء والدواء المستورد  .6

الغييذاء ومشييتقاته  وإعييدادالتييي يييتم فيهييا الييذبح  األميياكنوالتفتيييع علييى جميييد 
وتصيينيعه وتداولييه وبيعييه وتقديمييه ولهييذه الغاييية يمييارس الييرئيس صيي حيات 

المدير المقيررة لكيل منهميا فيي قيانون  الوزير والمفوض المختص ص حيات
 الصادرة بمقتضاه . واألنظمةالرقابة على الغذاء المعمول به 

 الجمركية . واإلجراءات األمور .7
تحصيل الضرائ  والرسوم والغرامات وبدل الخدمات المنصوص عليهيا فيي  .8

 أيالصييادرة بمقتضيياه والتعليمييات الصييادرة بموجيي   واألنظمييةهييذا القييانون 
 منها.

 والعمال.ون العمل شؤ .9
يخولهيييا مجليييس اليييوزراء  أخيييرىصييي حيات منوطييية بجهيييات رسيييمية  أي .10

 للسلطة .
  

 11المادة 

 اقتصيياديا   اإلقليييممهامهييا فييي المنطقيية مسييؤولية تنمييية  إلييى إضييافةأ . تتييولى السييلطة 
ووضد الخطط والبرامج ال زمة ليذلك وتميارس لهيذه الغايية أي صي حية  واجتماعيا  

ووفيق نظيام يصيدر لهيذه  اإلقلييمج  هذا القانون حسيبما تتطلبيه تنميية مخولة لها بمو
 الغاية . 
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 إدارةقيانون  ألحكيام وفقيا   اإلقلييمالدولة في  أم ك إدارة . وتتولى السلطة ص حية 

 يلي:الصادرة بمقتضاه شريطة مراعاة ما  واألنظمةالدولة النافذ المفعول  أم ك
 

النافيذ  اآلثيارلقيانون  وفقيا   اإلقلييمالواقعية ضيمن  األثريةوالمواقد  اآلثار إدارة .1
 المفعول.

والمساحة للرسوم المترتبة على تنفيذ جميد معيام ت  األراضياستيفاء دائرة  .2
 الدولة. أراضيتسجيل 

 آخيرتصيرف  أي أوتفويضيها  أو األراضي إليجارالمتأتية نتيجة  األموالرد  .3
 العامة.الخزينة  إلىبشأنها 

 
 واألنظمييةهييذا القييانون  ألحكيياموفقييا  اإلقليييمالسييلطة حماييية البيئيية فييي  . كمييا تتييولى  

  المفعول.تشريد ذي ع قة نافذ  وأيالصادرة بمقتضاه 
 

 السلطة  إدارة
 12المادة 

عليى شييؤونها مجليس يسييمى )مجليس المفوضييين(  واإلشييرافالسيلطة  إدارةأ. يتيولى 
يعينيون بقيرار مين مجليس  متفرغين بمن فييهم اليرئيس ونائبيه أعضاءمن ستة  يتألف

 أنسينوات قابلية للتجدييد عليى  أربيدالوزراء بناء عليى تنسيي  رئييس اليوزراء لميدة 
 الملكية السامية .  باإلرادةيقترن القرار 

 
سينوات  وأربيد أعضيائهمجلس سنتين لنصف  أول تأليف . تكون مدة العضوية في 

 من بينهم الرئيس ونائبه . اآلخرللنصف 
 

وتعييين بيديل  أعضائهعضوية أي من  إنهاءراء وخ ل مدة المجلس  . لمجلس الوز
 المادة.يحل محله وذلك بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة )أ( من هذه 

 
المجليس بقيرار  وأعضياءد. تحدد الروات  والع وات وسائر الحقوق المالية لليرئيس 

 من مجلس الوزراء بناء على تنسي  رئيس الوزراء .
 
 

 13المادة 
 يكون :   أنأ . يشترط فيمن يعين في المجلس 

 الجنسية. أردني .1
 واالختصاص.من ذوي الكفاءة والخبرة  .2
  بالشرف.بجنحة مخلة  أوغير محكوم بجناية  .3
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وفييروعهم ميين الدرجيية  وأزواجهييمالمجلييس  وأعضيياء. يحظيير علييى الييرئيس 1 . 

صييورة  أيبييميينهم خيي ل مييدة عضييويته أي منفعيية مييد السييلطة  ألييكييون  أن األولييى
 . كانت

المجليس أي ع قية تجاريية ميد أي  أعضياءمين  وأييكيون لليرئيس  أن. ال يجوز  2
 أي مستثمر في المنطقة . أومؤسسة مسجلة 

. علييى الييرئيس وكييل عضييو فييي المجلييس تقييديم تصييريح خطييي حييين تعيينييه وقبييل 3

ي أي نشيياط تجيياري ممييا ورد ذكييره فيي أومباشييرته لمهامييه يؤكييد انتفيياء أي منفعيية لييه 
( ميين هييذه الفقييرة وذلييك تحييت طائليية المسييؤولية القانونييية وفصييله ميين 2( )1البنييدين)

 عضوية المجلس . 
 

رئييس اليوزراء قبيل مباشيرة مهيامهم القسيم  أميامالمجلس  وأعضاء . يؤدي الرئيس 
 التالي :

 واألنظمييةحتييرم القييوانين أن أللملييك والييوطن و مخلصييا   أكييون أن)اقسييم بيياع العظيييم 
 ( .وإخ ص  وأمانةبشرف  إليبالمهام والواجبات الموكولة  أقومن أها والمعمول ب

 
 14المادة 

المنطقية  إلقاميةهذا القانون القرارات ال زمية  أحكاميصدر مجلس الوزراء عند نفاذ 
 يلي:وعلى وجه الخصوص ما  أعمالهاوبدء 

 المجلس . وأعضاءأ. تعيين الرئيس ونائبه 
  

السيلطة  إليىالعقبية  إقليمانتقال مسؤوليات ومهام سلطة  وتواريخ إجراءات . تحديد 
 وذلك بناء على تنسي  من المجلس ووفق الخطة التي يضعها لهذه الغاية . 

 
 . تحديييد تيياريخ بييدء ممارسيية المجلييس لوظييائف مجلييس بلدييية العقبيية بتنسييي  ميين 

 لهذه الغاية .  إجراءاتالمجلس وما يستدعي من 
 
العقبيية ومؤسسيية  إقليييموالمسيتخدمين العيياملين فييي سيلطة  نقييل المييوظفين إجيراءاتد. 

 تنسي  المجلس .  إلى السلطة استنادا   إلىالمناطق الحرة في العقبة وبلدية العقبة 
 

لقييام السيلطة بمهامهيا خي ل الميدة التيي تسيبق تياريخ بيدء  هـ أي قرار يراه ضروريا  
 المنطقة.العمل في 

 
 15المادة 

 لص حيات التالية :يمارس المجلس المهام وا
 

الخطييط  وإقييرارأ . رسييم السياسيية العاميية لتنمييية المنطقيية بموافقيية مجلييس الييوزراء   
 والبرامج ال زمة لتنفيذها .
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فيهيا عليى  األراضي . تخصيص المناطق االستثمارية في المنطقة وتحديد استعمال 

  المختلفة.القطاعات  أساس
 
تنفييذي فيي السيلطة وجيدول تشيكي ت الوظيائف الهيكل التنظيمي للجهياز ال إقرار . 

 والوصف الوظيفي لها . 
 
 .األداءعلى الجهاز التنفيذي للسلطة وسير العمل فيها بما يضمن حسن  اإلشرافد. 
  

 واألنظمييةقييانون البلييديات النافييذ المفعييول  ألحكييام هييـ. وظييائف المجلييس البلييدي وفقييا  
الص حيات المقررة للوزير بمقتضيى  الصادرة بمقتضاه ولهذه الغاية يمارس الرئيس

  التشريعات.هذه 
 

ولجنتييي التنظيييم اللوائييية والمحلييية بمقتضييى  األعلييىو. اختصاصييات مجلييس التنظيييم 
  .له الصادرة استنادا   واألنظمةالساري المفعول  واألبنيةقانون تنظيم المدن والقرى 

 
 لتنمييية المنطقيية وفقييا   أوالسييلطة  ألعمييالوالعقييارات ال زميية  األراضيييز. اسييتم ك 

 قانون االستم ك النافذ المفعول .  ألحكام
 
 فيها. العقود واالتفاقيات التي تكون السلطة طرفا   إقرارح. 
  

  .السلطة ورفعها لمجلس الوزراء ألعمالمشروعات التشريعات ال زمة  إعدادط. 
 

 ي. التنسي  لمجلس الوزراء بتعيين مدقق حسابات قانوني للسلطة . 
 

مجلييس الييوزراء  إلييىمشييروخ الموازنيية التقديرييية السيينوية للسييلطة ورفعييه  إقييرارك. 
 للمصادقة عليه . 

 
التقرير السنوي عن نشاط السلطة وميزانيتها وحساباتها الختامية عن السنة  إقرارل. 

 مجلس الوزراء .  إلىالمالية المنتهية ورفعها 
 

 وبخاصة ما يلي : راءاتهاوإجم. وضد التعليمات المتعلقة بعمل السلطة 
 المؤسسات المسجلة والرقابة عليها . أنشطةتنظيم  .1
 تنظيم نشاط المستثمرين في المنطقة .   .2
 المنطقة.تحصيل الضرائ  والرسوم والغرامات وبدل الخدمات المقررة في  .3
للبضييائد المنتجييية فييي المنطقييية والجهييات المخولييية  المنشيييأشييهادات  إصييدار .4

 . بإصدارها
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جهية ذات  أليل الذي تستوفيه السلطة مقابل الخيدمات التيي تقيدمها تحديد البد .5
 بأنشطتها.ع قة 

التيي تميت قبيل تياريخ بيدء العميل  اإلجراءاتال زمة لتصوي   األسسوضد  .6
التشريعات المتعلقة برخص المهين النافيذة  ألحكامفي المنطقة بصورة مخالفة 

 المفعول . 
 

 16المادة 

نائبه عنيد غييا   أوكل شهر بدعوة من الرئيس  األقلى أ . يجتمد المجلس مرتين عل
يكييون ميين بييينهم  أنعلييى  أعضييائه أغلبيييةبحضييور  الييرئيس ويكييون اجتماعييه قانونيييا  

 نائبه .  أوالرئيس 
 

 أنالحاضرين في االجتماخ عليى  أعضائه أصوات بأغلبية . يتخذ المجلس قراراته 
خ عين التصيويت وعليى العضيو وال يجيوز للعضيو االمتنيا أصيواتال تقل عن ث ثية 

فيي محضير االجتمياخ والتوقييد عليهيا وعنيد تسياوي  المخالف تسيجيل مخالفتيه خطييا  
 الذي صوت معه رئيس االجتماخ .  الرأييرجح  األصوات

 
تنظيييم عمييل المجلييس واجتماعاتييه  إجييراءات . تحييدد بتعليمييات يصييدرها المجلييس 

 . األخرى أمورهوسائر 
 

 17المادة 
 أوتشيغيل  أولتطيوير المنطقية  ومالييا   يتعاقد مد الجهات المؤهلة فنيا   أن. للمجلس 1أ.

التعاقييد وشييروطه بموجيي  نظييام  أسييستحييدد  أنميين مرافقهييا العاميية علييى  أي إدارة
 خاص يوضد لهذه الغاية .

تكييون السييلطة مسييؤولة عيين تنظيييم  آخييرتشييريد  أي. علييى الييرغم ممييا ورد فييي 2

من خدمات المرافق العامية فيي المنطقية  وأيطارها ومراقبة وتطوير ميناء العقبة وم
جهة مؤهلة فنييا ومالييا  أيوللمجلس بموافقة من مجلس الوزراء الحق في التعاقد مد 

 أو( من هذه الفقرة وذلك لمقاصيد تطيوير 1في البند ) إليهامن الجهات المشار  أي أو

اتها النافيذة فيي منها شريطة مشاركة الجهيات ذات الع قية بمقتضيى تشيريع أي إدارة
المفاوضيات التييي تجيري مييد الجهييات المؤهلية وحسييبما يقييرره مجليس الييوزراء بهييذا 

بعيد  إال نتيجية هيذه المفاوضيات نافيذا   إلييهالشأن . وال يعتبر العقد اليذي ييتم التوصيل 
 الوزراء.موافقة من مجلس 

البنيدين  أحكياميؤسس شركة يتاح للجهات المؤهلة المتعاقد معها وفيق  أن. للمجلس 3
 اإلدارة أو( من هذه الفقرة فرصة المسياهمة فيهيا لتتيولى عملييات التطيوير 2( و )1)

 معها . إليهلشروط العقد الذي يتم التوصل  وفقا  
( مين 2( و)1البنيدين ) ألحكيامجهة يتم التعاقد معها وفقا  أي. وللمجلس االتفاق مد 4

 بييإدارة إليهيا( منهيا ليعهييد 3بنييد )فيي ال إليهيياالشييركة المشيار  إدارةميد  أوهيذه الفقييرة 
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 أوالمشاريد وخدمات المرافق موضد التطيوير ويجيوز ليه تيأجير هيذه المشياريد لهيا 
 موافقة مجلس الوزراء . إلىاتفاق بهذا الشأن  أيالسماح لها باستثمارها ويخضد 

 ييتم أنهيذه الفقيرة  ألحكيام السلطة وفقا   إليهاتفاق تتوصل  أوتعاقد  أي. يشترط في 5

 السلطة.المعمول به في  واألشغالنظام اللوازم  أحكامبمقتضى 
  

 وأنشيطتها . للمجلس بموافقة مجلس الوزراء االقتراض لتمويل مشروعات السلطة 
  الغاية.سندات دين لهذه  إصدارخارجية بما في ذلك  أومن مصادر داخلية 

 
 18المادة 

 لمهام والص حيات التالية :أ . يمارس الرئيس بصفته الرئيس التنفيذي للسلطة ا
   المجلس.تنفيذ قرارات  .1
علييى الشييؤون االدارييية والمالييية وشييؤون اللييوازم واالشييغال فييي  اإلشييراف .2

 السلطة 
 الغير.توقيد العقود واالتفاقيات التي تبرمها السلطة مد  .3
عداد مشروخ الموازنة التقديرية السنوية للسلطة وجدول تشيكي ت الوظيائف إ .4

 فيها .
التقرير السنوي عن نشياط السيلطة وميزانيتهيا وحسياباتها الختاميية عين عداد إ .5

 السنة المالية المنتهية .
لهييذا  الصييادرة اسييتنادا   األنظمييةليييه بمقتضييى إخييرى مخوليية أأي صيي حيات  .6

 .خطيا  و التي يفوضه بها المجلس أالقانون 
ذ ناف آخري تشريد أو أص حيات وزير النقل بموج  قانون مؤسسة الموانئ  .7

المفعييول ذي ع قيية بقطيياخ النقييل داخييل المنطقيية باسييتثناء مييا يتعلييق بالنقييل 
 خدماته.البحري دون 

 
 

ص حيات المحافظ في محافظة العقبة بموج  التشريعات النافذة المفعيول اذا  .8
لها حييث ييتم فيي  لم يعين وزير الداخلية وبموافقة من رئيس الوزراء محافظا  

بين اليوزير ورئييس مجليس المفوضيين يقرهيا  حالة تعيينه وضد مذكرة تفاهم
رئيييس الييوزراء ويراعيهييا المحييافظ فييي قيامييه بمهامييه بمقتضييى التشييريعات 

ليى إخ ف بين الطرفين في تطبيق المذكرة يرفد االمر  أذا نشإالمعمول بها و
 رئيس الوزراء للبت فيه .

 
  . يمثل الرئيس السلطة لدى الغير .  
 

 حياته المنصيوص عليهيا فيي هيذا القيانون واالنظمية  . للرئيس تفويض أي مين صي
ن أالصادرة بمقتضاه لنائبه او أي عضو في المجلس او أي موظف في السلطة عليى 

 . ومحددا   يكون التفويض خطيا  
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 شؤون السلطة المالية 

 19المادة 

 للسلطة مما يلي : المالية تتكون الموارد
 

 العامة.لموازنة أ. المبالغ السنوية التي ترصد لها في ا
  

نظمية ألحكام هيذا القيانون واأل للسلطة وفقا   تتأتىعوائد  أوو ضرائ  أ . أي رسوم 
  بمقتضاه.الصادرة 

 
  للغير. . أي بدل تتقاضاه السلطة مقابل الخدمات التي تقدمها 

 
ي مين أد. الغرامات والتعويضات المدنية المتأتية مين تطبييق العقوبيات عليى مخالفية 

ا القانون والقوانين المعمول بهيا فيي المنطقية بميا فيي ذليك تطبييق العقوبيات هذ أحكام
  القانون.( من هذا 39المنصوص عليها في المادة )

  
 هـ. القروض التي تحصل عليها . 

 
تؤخييذ موافقيية مجلييس  أنليهييا علييى إو. المسيياعدات والهبييات والتبرعييات التييي تييرد 

  ردني.أذا كان مصدرها غير إالوزراء 
 
 صول القانونية المقررة ألالمبالغ المتأتية للسلطة من التصرف بموجوداتها وفق ا ز.
 
  خر يقبله المجلس ويوافق عليه مجلس الوزراء . آمصدر ي أي مورد من أح. 
 

 20المادة 

ول ميين شييهر كييانون الثيياني ميين كييل سيينة ألالسيينة المالييية للسييلطة فييي اليييوم ا أأ . تبييد
  ذاتها.ول من السنة أن من شهر كانون وتنتهي في الحادي والث ثي

 
 الوزراء. . تكون للسلطة موازنة مستقلة يقرها المجلس ويصادق عليها مجلس 

  
لى الخزينة العامة أي فائض يتحقق في موازنة السلطة السينوية وذليك ميد إ . يحول 

  المستقبلية.مراعاة التزامات السلطة المتعلقة بنفقات مشاريعها 
 

ن المحاسبة بتدقيق الحق على حسابات السيلطة ويجيوز لهيا تعييين ميدقق د. يقوم ديوا
  الوزراء.لى مجلس إبنتائج تدقيقه  حسابات قانوني ويرفد تقريرا  
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 21المادة 

 
عفيياءات والتسييهي ت المقييررة للييوزارات والييدوائر الحكومييية إلأ . تتمتييد السييلطة با

مقرر بموج  هذا القيانون  إعفاءو أويحق للسلطة في المنطقة االستفادة من أي ميزة 
 للمؤسسة المسجلة .

  
مييوال أللقييانون تحصيييل ا عاميية يييتم تحصيييلها وفقييا   أمييواال  السييلطة  أمييوال . تعتبيير 
جمييييد مييين يفوضيييه لهيييذه الغايييية و أالسييياري المفعيييول ويميييارس اليييرئيس  األميريييية

 رية.األميموال ألداري ولجنة تحصيل اإلالمخولة بمقتضاه للحاكم ا الص حيات
 

 نشطة االقتصادية في المنطقة ألا
 22المادة 

ي نشياط اقتصيادي داخيل المنطقية ويرغي  فيي االسيتفادة مين أي أأ . على من يقوم ب
السيلطة بطلي   إليىن يتقيدم أالمقررة بموج  هذا القيانون  اإلعفاءاتو أمن الميزات 

 تسجيله مؤسسة مسجلة .
  

ي أسيجيل التيي تسيتوفيها السيلطة وجراءات التسجيل وشيروطه ورسيوم التإ . تحدد 
 تتعلق بذلك بمقتضى نظام يوضد لهذه الغاية .  أخرى أمور
 

ردنييية المسييجلة لييدى السييلطة ميين التسييجيل لييدى مراقيي  أل . تعفييى الشييركة غييير ا
 الشركات . 

 
( من هذا القانون يحظير عليى السيلطة 17د . مد مراعاة احكام الفقرة )أ( من المادة )

 حصص في المؤسسات المسجلة . سهم والألتملك ا
 

هييـ. تعامييل جميييد الييوزارات والييدوائر الحكومييية والمؤسسييات الرسييمية والمؤسسييات 
العامة فيي المنطقية معاملية المؤسسيات المسيجلة ل سيتفادة مين التسيهي ت والمييزات 

ي ألساس البيانيات المتعلقية بحركية البضيائد العائيدة أالمقررة لهذه المؤسسات وعلى 
   للسلطة.لجهات التي يتوج  عليها تقديمها من تلك ا
 
 23المادة 

فييي  إقتصيياديا   ن يمييارس نشيياطا  أي شييخص غييير مسييجل كمؤسسيية مسييجلة أليحييق 
نظمة الصادرة ألسس والضوابط المحددة في هذا القانون واألالمنطقة شريطة التقيد با

يقررهيييا  أخيييرى أسيييس أوي شيييروط أبمقتضييياه والمتعلقييية بالمؤسسيييات المسيييجلة و
المقيررة  اإلعفياءاتو أالمجلس  وال يحق ليه فيي هيذه الحالية االسيتفادة مين المييزات 

 للمؤسسات المسجلة بمقتضى هذا القانون . 
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 24المادة 

و تقييييد أمؤسسيية ممارسيية أي نشيياط اقتصييادي باسييتثناء مييا يييتم حظييره ي أليسييمح 
شيروط سيس والألممارسيته فيي المنطقية بمقتضيى نظيام يوضيد لهيذه الغايية يتضيمن ا

  للسلطة.ال زمة لممارسة النشاط المقيد وما يترت  عليه من عوائد 
 

 25المادة 

نظمة والتعليميات ألهذا القانون وا ألحكام . يسمح باستيراد البضائد الى المنطقة وفقا  أ
 الصادرة بمقتضاه . 

 
جراءات الكفيلة بعدم التصرف إللى المنطقة اتخاذ اإ . على كل من يستورد بضائد 

نظميية الصييادرة بمقتضيياه والتعليمييات الصييادرة ألهييذا القييانون وا ألحكييام بهييا خ فييا  
 ي منها .  أبمقتضى 

 
 26المادة 

دخيال إالمنطقية وال يجيوز لغيرهيا  إليىدخال البضيائد إأ. يسمح للمؤسسات المسجلة ب
وشييروط تحييدد بمقتضييى تعليمييات يصييدرها  ألسييس وفقييا   إالالمنطقيية  إلييىالبضييائد 

 الغاية.اء لهذه مجلس الوزر
 

نييواخ أالمنطقيية وتحييدد  إلييىالمنزلييية  أوالشخصييية  أمتعييتهم إدخييال لألفييراد . يجييوز 
 وكمياتها بمقتضى تعليمات خاصة يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية األمتعةهذه 
   

 مكرر :  26المادة 
تيراد ( مين هيذا القيانون يسيمح بادخيال او اسي26( و )25المادتين ) أحكاممن  استثناء  

 المنطقة : إلىدناه أالبضائد للجهات المبينة 
 

 أ. ما يرد باسم ج لة الملك المعظم .
 

 . ما يرد لليوزارات واليدوائر الحكوميية والمؤسسيات الرسيمية والمؤسسيات العامية 
 من هبات وتبرعات .

وميا ييرد لقيوات عربيية تيرابط  األردنية األمنيةجهزة أل . ما يرد للقوات المسلحة وا
لبسيية عسييكرية ووسييائط نقييل وقطعهييا أسييلحة وتجهيييزات وأالمملكيية ميين ذخييائر و فييي

 يقررها مجلس الوزراء بناء على تنسي  الرئيس . أخرىمواد  وأي وإطاراتها
 

 المدنية.و المؤسسة االسته كية أد. ما يرد للمؤسسة االسته كية العسكرية 
 

كين الدبلوماسي والقنصلي السل وأعضاءلى رؤساء إهـ. ما يرد ل ستعمال الشخصي 
  العييياملين فيييي المملكييية وغيييير الفخيييريين اليييواردة  األردنييييينمييين غيييير الميييواطنين 
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 أزواجهيمليى إسماؤهم في الجيداول التيي تصيدرها وزارة الخارجيية وكيذلك ميا ييرد أ
القاصييرين المقيمييين معهييم   شييريطة المعامليية بالمثييل وبمييا يتناسيي  مييد  وأوالدهييم

 .احتياجاتهم الفعلية 
 

و. مييا يييرد للسييفارات والمفوضيييات والقنصييليات غييير الفخرييية ل سييتعمال الرسييمي 
باسييتثناء المييواد الغذائييية والمشييروبات الروحييية والتبييغ وبمييا يتناسيي  مييد احتياجيياتهم 

عليى ليبعض ألن يعيين الحيد اأالفعلية وضمن الحد المعقول   وللرئيس عند االقتضياء 
لجنة من ممثليين عين وزارة الخارجيية والسيلطة  المستوردات بناء على اقتراح أنواخ

   شريطة المعاملة بالمثل .
 

متعيية شخصييية أجراء المعاينيية ميين إز. مييا يييرد ل سييتعمال الشخصييي   مييد التقيييد بيي
و أدارييييين العييياملين فيييي البعثيييات الدبلوماسيييية إلمنزليييية للميييوظفين ا وأدوات وأثييياث

يستفيدون من االعفاء المقرر   شيريطة القنصلية من حملة جنسية تلك البعثة الذين ال 
شييهر ميين تيياريخ وصييول أن يييتم االسييتيراد خيي ل سييتة أالمعامليية بالمثييل وشييريطة 

 .عفاء ويجوز تمديد هذه الميدة لميدة مماثلية بموافقية وزارة الخارجيية إلالمستفيد من ا
 ند . حكام هذا البأداريين لغايات تطبيق إلوال يعتبر السائقون والخدم من الموظفين ا

 
 27المادة 

 
لمقاصييد قييانون الجمييارك وقييانون الضييريبة العاميية علييى المبيعييات تعامييل البضييائد  .أ

لى المنطقة من المنطقة الجمركية معاملة إالتي يتم ادخالها من قبل المؤسسة المسجلة 
 و المعاد تصديرها . أالبضائد المصدرة 

 
ليى إل الخدمات التي يتم بيعهيا  . لمقاصد قانون الضريبة العامة على المبيعات تعام

 .المؤسسة المسجلة في المنطقة من المنطقة الجمركية معاملة الخدمات المصدرة
  

 . يسيييمح بانتقيييال البضيييائد مدفوعييية الرسيييوم والضيييرائ  دون قييييود مييين المنطقييية 
و معاد تصديرها ألى المنطقة   وال تعتبر البضائد في هذه الحالة مصدرة إالجمركية 
 ون الجمارك وقانون الضريبة العامة على المبيعات .لمقاصد قان

 
ورد فيي هيذا القيانون تعاميل البضيائد المصينعة فيي  آخيري نص أد. على الرغم من 
ليى المنطقية الجمركيية معاملية المنتجيات ذات إخراجها من المنطقة إالمنطقة التي يتم 

ول بهيا فيي المنطقية ن تتوافر فيها قواعد المنشيأ االردنيي المعميأردني على ألالمنشأ ا
 الجمركية .
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لييى المنطقيية الجمركييية عبيير المراكييز الجمركييية إهييـ. يعامييل المسييافرون المتجهييون 
القائمة على الحدود الفاصلة بين المنطقة والمنطقة الجمركية معاملية المسيافر المقيرر 

 المفعول.في قانون الجمارك النافذ 
 
دود الفاصييلة بييين المنطقيية والمنطقيية و. تقييوم المراكييز الجمركييية القائميية علييى الحيي 

قيانون الجميارك النافيذ المفعيول  ألحكيام الجمركية بمهامها وتمارس صي حياتها وفقيا  
  اختصاصه.وهذا القانون كل حس  

 
 28المادة 

عفيياء إلييى طليي  المجلييس إلمجلييس الييوزراء بنيياء علييى تنسييي  وزييير المالييية المسييتند 
عنيد وضيعها فيي االسيته ك  لجمركيية جزئييا  المنطقة من الرسوم ا أالبضائد من منش

 للحاالت والشروط التالية : المحلي في المنطقة الجمركية وفقا  
 
ال فيييي إقتصيييادية ال تتيييوفر نتيييا  البضييياعة والجيييدوى االإذا كانيييت مسيييتلزمات إأ . 

 .المنطقة
 

في حدود قيمية الميواد والتكياليف والنفقيات المحليية الداخلية فيي  اإلعفاءيكون  أن . 
االنتيييا  داخيييل المنطقييية بحييييث ييييتم اسيييتيفاء جمييييد الرسيييوم الجمركيييية والرسيييوم 

للتشيريعات ذات  وفقيا   األجنبييةنتيا  إلخيرى المتوجبية عليى ميدخ ت األوالضرائ  ا
 الع قة المعمول بها في المنطقة الجمركية . 

 
نافيذ اليواردة فيي قيانون الجميارك ال أتتوافر في البضاعة المنتجية قواعيد المنشي أن . 

 المفعول . 
 

 29المادة 

حكيام التشيريعات أأ . تعتبر المنطقة خار  حدود المنطقة الجمركية وال تسري عليها 
  القانون.ال وفق ما ورد عليه نص في هذا إالجمركية 

 . تتييولى السييلطة داخييل حييدود المنطقيية صيي حيات جمركييية بمقتضييى نظييام يوضييد 
 يلي:ا حكامه بصورة خاصة مألهذه الغاية تتناول 

 نشطة التجارية غير المشروعة .ألمكافحة التهري  وا .1
 لى المنطقة والتصدير منها .  إالتعليمات الخاصة باالستيراد  إصدار .2
 حصائية المتعلقة بعمليات االستيراد والتصدير إلالبيانات والمعلومات ا إعداد .3
 

 الرسوم والضرائ  
 30المادة 

  رائ  التالية :أ . ال تستوفى في المنطقة الرسوم والض
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خييرى علييى ألالرسييوم الجمركييية ورسييوم االسييتيراد والرسييوم والضييرائ  ا .1
 ليها.إالمستوردات 

و أي ضيريبة تحيل محلهيا عليى المسيتوردات أالضريبة العامة على المبيعات  .2
  والخدمات.و المبيعات فيها من السلد ألى المنطقة إ

 
المؤسسيية المسييجلة وميين   . مييد مراعيياة مييا ورد عليييه نييص فييي هييذا القييانون تعفييى
 يلي:تاريخ تسجيلها من جميد الضرائ  والرسوم بما في ذلك ما 

 
 األسيهمربياح أضريبة الدخل وضريبة الخدمات االجتماعيية وضيريبة توزييد  .1

والحصص في الشركات عن الدخل المتحقق للمؤسسية المسيجلة عين نشياطها 
 و خار  المملكة .أفي المنطقة 

لممارسييية  وأراضبنيييية أعليييى ميييا يلزمهيييا مييين  واألراضييييبنيييية ألضيييريبة ا .2
  نشاطها.

 
 عفاء المنصوص عليه في هذه المادة ما يلي :إل . ال يشمل ا

 
خرى من دوائير ألالرسوم وبدالت الخدمات التي تستوفيها الجهات الحكومية ا .1

الحكوميية مقابييل الخييدمات التييي تخيير  عيين مهمييات وصيي حيات ومسييؤوليات 
 السلطة .

 الخزينة.ي والعقارات وانتقالها  وتحصل لصالح راضألضريبة بيد ا .2
 استيفائها.و أو رسوم ينص هذا القانون على فرضها أأي ضرائ   .3
 الضرائ  والرسوم المفروضة على المركبات .  .4

 
عفياء المركبيات المسيتخدمة إد. بالرغم مما ورد في الفقرة ) ( من هذه المادة يجيوز 

ركيية والضيريبة العامية عليى المبيعيات من قبيل المؤسسية المسيجلة مين الرسيوم الجم
 المؤقت وذلك بموج  نظام يصدره مجلس الوزراء .   اإلدخالتحت وضد 

 
 31المادة 

القائميية فيي المنطقيية عنييد  األنشيطة أوو االسييتثمارات أكانيت المؤسسييات المسيجلة  إذا
 إعفياءاتو أاتفياق خياص بمييزات  أوخير آنفاذ هذا القانون تتمتد بموج  أي تشيريد 

لهييا عمييا هييو مقييرر فييي هييذا القييانون فتسييتمر فييي االسييتفادة ميين هييذه  أفضييليةشييكل ت
 لحين انتهاء المدة المقررة لها .  اإلعفاءاتو أالميزات 

 
 32المادة 

و المتيأتي مباشيرة أأ. يخضد دخل المؤسسة المسجلة المتأتي من نشاطها في المنطقة 
( مين مجميوخ دخلهيا وييتم %5عن هذا النشاط خار  المملكة لضريبة دخل تعيادل ) 
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مييور المتعلقيية بيه بمقتضييى نظييام ألسييس احتسييابه وسيائر اأتحدييد هييذا الييدخل وتحدييد 
  الغاية.يصدر لهذه 

  
تي للبنيوك أ . على الرغم مما ورد في الفقرة )أ( من هذه الميادة يخضيد اليدخل المتي

ي العاملية التيامين وشيركات النقيل البير وإعيادةمين أوالمؤسسات المالية وشركات التي
حكام قيانون ضيريبة اليدخل ألو غير مسجلة أفي المنطقة سواء كانت مؤسسة مسجلة 

 المعمول به . 
 

تي ميين عملييه فييي أ . يخضييد دخييل أي شييخص ميين غييير المؤسسييات المسييجلة المتيي
قانون ضريبة الدخل بما في ذلك ميا يتقاضياه أي  ألحكام المنطقة لضريبة الدخل وفقا  
وميا ماثلهيا كميا يخضيد هيذا  ومكافيآتجيور وعي وات أشخص طبيعي من رواتي  و

قيييانون ضيييريبة الخيييدمات  ألحكيييام االجتماعيييية وفقيييا   الخيييدماتليييى ضيييريبة إاليييدخل 
 االجتماعية . 

 
د. اذا كييان الييدخل المنصييوص عليييه فييي الفقييرة ) ( ميين هييذه المييادة يتييأتى بصييورة 

يبة الييدخل   و دائييرة ضييرأمشييتركة ميين المنطقيية والمنطقيية الجمركييية تقييوم السييلطة 
حسيييي  مقتضييييى الحييييال   بتقييييدير وتحصيييييل ضييييريبة الييييدخل وضييييريبة الخييييدمات 

سييس التقييدير والتحصيييل واجييراءات أشييخاص ويييتم تحديييد ألاالجتماعييية ميين هييؤالء ا
ذات ع قية بمقتضيى نظيام يصيدر  أخيرى إجيراءاتي أتقديم كشوف التقدير الذاتي و

 لهذه الغاية .  
 

يها في قانون ضريبة الدخل النافيذ المفعيول عليى عفاءات المنصوص علإلهـ. تطبق ا
 عفاءات . إلي دخل يتأتى في المنطقة للجهات المستفيدة من تلك اأ
 

 و. يعفى من ضريبة الدخل المنصوص عليها في الفقرة )أ( من هذه المادة مايلي :
 

 الناجمية  األربياحالرأسمالية التي ترد للمؤسسة المسجلة بميا فيي ذليك  األرباح .1
رباح بييد أوالسندات وبيعها باستثناء  واألسهموالعقارات  األراضيراء عن ش

االسته ك المنصوص عليهيا بموجي   بأحكامصول المشمولة ألنقل ملكية ا أو
ن يجيري تنزييل الخسيائر الناجمية أقانون ضريبة اليدخل النافيذ المفعيول عليى 

سيائر بميا صول فيي حيال تحققهيا وتحيدد هيذه الخألو نقل ملكية هذه اأعن بيد 
 قانون ضريبة الدخل . ألحكام يعادل مبلغ االسته ك الذي يتم تنزيله وفقا  

التحيريج  أوو البسيتنة أرض المستثمرة فيي الزراعية ألالدخل الذي يتأتى من ا .2
النحييل بمييا فييي ذلييك الييدخل  أو األسييماك أوو الييدواجن أميين تربييية الماشييية  أو

 طريق العمل اليدوي البسيط .ب أخرىلى سلد إالناجم عن تحويل منتوجاتها 
و اتفياق عقدتيه واعفيي صيراحة مين أالدخل الناجم عن امتياز منحته الحكومة  .3

  االتفاق.و أالضريبة بموج  شروط ذلك االمتياز 
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 33المادة 

حكيييام قيييانون ضيييريبة اليييدخل وقيييانون ضيييريبة الخيييدمات االجتماعيييية أميييد مراعييياة 
و كيل مؤسسية أهميا يلتيزم كيل شيخص نظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منألوا

 يلي:و مستثمر في المنطقة بما أمسجلة 
 

ي ألأ . خصم ضريبة الدخل وضريبة الخدمات االجتماعيية المتحققية عليى ميا يدفعيه 
مخصصات وتورييدها  أو مكافآت أوع وات  أو أجورو أشخص طبيعي من روات  

 للسلطة . 
 

( مين أي مبليغ مين دخيل غيير معفيى مين الضيريبة يدفعيه %10 . خصم ما نسبته )

لشخص غير مقيم وذلك باستثناء ما تدفعيه المؤسسية المسيجلة للمسيتثمر اليذي يسياهم 
   .( وتوريدها للسلطة%20سمالها بنسبة ال تقل عن )أفي ر

 
 34المادة 

 ألحكيام وتحصيلها وفقا   أ . تتولى السلطة ص حيات تقدير ضريبة الدخل في المنطقة
نظميية والتعليمييات الصييادرة ألهييذا القييانون وقييانون ضييريبة الييدخل المعمييول بييه وا

بمقتضاه  ولهذه الغايية يخيول اليرئيس  حسي  مقتضيى الحيال  الصي حيات المقيررة 
  التشريعات.للوزير والمدير العام في تلك 

 
سيتمر دائيرة ضيريبة اليدخل  . على الرغم مما ورد في الفقرة )أ( من هذه المادة   ت

 أخيرىي مبيالغ أفي تقدير وتحصيل ضريبة اليدخل وضيريبة الخيدمات االجتماعيية و
حكييام هييذا القييانون ومتابعيية جميييد أمسييتحقة لهييا علييى المكلفييين فييي المنطقيية قبييل نفيياذ 

حكيام التشيريعات الضيريبية النافيذة أجراءات القضائية والقانونية المتعلقة بها وفيق إلا
 ة الجمركية .  في المنطق

 
 35المادة 

ن المؤسسيية المسييجلة تقييوم بالتعامييل مييد أو لييدائرة ضييريبة الييدخل أتبييين للسييلطة  إذا
شييخاص فييي المنطقيية الجمركييية تييربطهم بهييا منفعيية مالييية مشييتركة ممييا يخيير  عيين أ

نطاق التعامل الميالوف بيين اشيخاص غيير ميرتبطين بمصيالح مشيتركة وذليك بقصيد 
و الييدائرة حسيي  ألمتحقييق علييى أي ميينهم فيحييق للسييلطة تخفيييف العيي ء الضييريبي ا

مقتضى الحال  تقدير الدخل على المؤسسة او الشخص ذي الع قة دون اعتبيار لهيذا 
 التعامل .

 
 36المادة 

ي دخيل أأ . على السلطة تزويد دائيرة ضيريبة اليدخل بالكشيوف والبيانيات المتعلقية بي
 القانون .خاضد للضريبة تقوم بتحصيله بموج  احكام هذا 
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ذا اقتضييت المصييلحة  إو ميين يفوضييه  أ . يحييق لمييدير عييام دائييرة ضييريبة الييدخل 

تييية والمتحققيية فييي أاإلطيي خ علييى السييج ت والوثييائق المتعلقيية بضييريبة الييدخل المت
 هذا القانون . ألحكام المنطقة وفقا  

 
 37المادة 

ضيريبة مبيعيات ( مين هيذا القيانون   تفيرض 30أ. على الرغم مميا ورد فيي الميادة )
 على السلد المباعة والخدمات المؤداة في المنطقة على النحو التالي :

( من قيمة بييد سيلد وخيدمات ييتم تحدييدها بموجي  نظيام %7ضريبة بنسبة ) .1

حكيييام ألن يتضيييمن هيييذا النظيييام اأعنيييد بيعهيييا ل سيييته ك فيييي المنطقييية عليييى 
 المتعلقة بتحصيل الضريبة وردها . واإلجراءات

ليى المنطقية إمبيعيات السيلد المحليية منشيأ المنطقية مين المنطقية  ضريبة عليى .2
حكام قانون الضريبة العامة على المبيعيات المعميول بيه عليى أالجمركية وفق 

ن يبيييرز للمركيييز الجمركيييي ميييا يؤكيييد دفيييد الضيييريبة وذليييك دون الخضيييوخ أ
 جراءات تنظيم بيان جمركي في المنطقة الجمركية .إل

 إليىو أليى بياقي منياطق المملكية إت مين المنطقية ضريبة على مبيعات الخدما .3
 قانون الضريبة العامة على المبيعات النافذ المفعول . ألحكام خارجها وفقا  

 
و الخدمة الضريبة المنصوص عليها في الفقرة )أ( من هيذه أ . يستوفي بائد السلعة 

 للسلطة.المادة ويوردها 
 

التبيييغ ومصييينوعاته   . يفيييرض مجليييس اليييوزراء ضيييريبة خاصييية عليييى مبيعيييات
والمشروبات الكحولية والمسيكرات والجعية عنيد بيعهيا ل سيته ك فيي المنطقية وفيق 

 تعليمات يصدرها لهذه الغاية .
 

د. لمقاصيييد هيييذه الميييادة تميييارس السيييلطة صييي حيات دائيييرة الضيييريبة العامييية عليييى 
المبيعات كما يمارس اليرئيس   حسي  مقتضيى الحيال   صي حيات اليوزير والميدير 

 لعام المنصوص عليها في قانون الضريبة العامة على المبيعات .  ا
 

 مكرر :  37المادة 
( ميين الفقييرة )أ( وميين الضييريبة 1يعفييى ميين الضييريبة المنصييوص عليهييا فييي البنييد )

( مين هيذا القيانون   حسي  مقتضيى 37المنصوص عليها في الفقرة ) ( من الميادة )

 الحال   ما يلي :
 والخدمات.ج لة الملك المعظم من السلد أ. مشتريات ومستوردات 

 
دناه   حسبما تقتضي االتفاقيات والبروتوكوالت الدوليية أ . السلد والخدمات المبينة 
 شريطة المعاملة بالمثل :
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السييييلد والخييييدمات التييييي تشييييتريها ميييين المنطقيييية السييييفارات والمفوضيييييات  .1
 الخاص.والقنصليات غير الفخرية الستعمالها 

عضيياء السييلكين الدبلوماسييي أالتييي يشييتريها ميين المنطقيية  السييلد والخييدمات .2
ردنيييين وغييير أن يكونييوا غييير أوالقنصييلي المعتمييدين لييدى المملكيية شييريطة 

 فخريين .
السييلد والخييدمات التييي تشييتريها ميين المنطقيية المنظمييات الدولييية واالقليمييية  .3

ردنييييين اليييذي يتمتعيييون بالصيييفة ألالعاملييية فيييي المملكييية وموظفوهيييا غيييير ا
 لوماسية .الدب

 
السلد والخدمات الواردة في الفقرة ) ( من هذه الميادة وتحدييد كمياتهيا  إعفاء . يتم 

 بقرار من الرئيس بناء على تنسي  من وزير الخارجية .  
 

 38المادة 

حكييام قييانون ضييريبة الييدخل وقييانون الضييريبة العاميية علييى المبيعييات أمييد مراعيياة 
 أي منهما: نظمة والتعليمات الصادرة بمقتضىألوا

أ . تخييتص محكميية اسييتئناف قضييايا ضييريبة الييدخل بييالنظر فييي االسييتئنافات المقدميية 
 عادة النظر في التقدير الذي تم وفقيا  إللطعن في قرارات تقدير الضريبة على الدخل و

هيذا القيانون كميا تخيتص بيالنظر فيي المطالبيات المتعلقية بالغراميات والمبيالغ  ألحكام
 أوو دفعهيا أوالنظير فيي أي مبيالغ يتوجي  خصيمها  ألحكاميه قا  ضافية المتحققة وفإلا

 و كدفعة على حسا  الضريبة . أاقتطاعها كضريبة نهائية 
 . تختص محكمة الجمارك البدائية بالنظر في الدعاوى التالية   كما تختص محكمة 

 الجمارك االستئنافية بالنظر في االستئنافات المقدمة بهذا الشأن :
 

هيييذا القيييانون  ألحكيييام مخالفيييات الجمركيييية التيييي ترتكييي  خ فيييا  الجميييارك وال .1
 نظمة الصادرة بمقتضاه .ألوا

( من الفقرة 1ليها في البند )إالنظام المشار  ألحكام الجرائم التي ترتك  خ فا   .2
 والتصدير.( من هذا القانون وتعليمات االستيراد 37)أ( من المادة )

 مبالغ الخاضعة لضيريبة المبيعيات وفقيا  الطعن في القرارات المتعلقة بتحديد ال .3
 القانون.هذا  ألحكام

المتهميين بارتكيا  الجيرائم المنصيوص عليهيا فيي البنيدين  األشيخاصتوقيف  .4
( من هذه الفقرة واخ ء سبيلهم وفي الحاالت التي لم تكن القضية قد 2( و)1)

ن يطلي  مين الشيخص اليذي ألى المحكمة بعد يجوز لرئيس المحكمية إوردت 
عدليية لضيمان حضيوره للمحكمية واال  أوتهمية تقيديم كفالية نقديية  إليهدت سنأ

يقرر توقيفيه لحيين صيدور حكيم قطعيي مين المحكمية المختصية او تقيديم تليك 
 الكفالة .
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عيين البضييائد المحجييوزة فييي القضييايا المنظييورة لييديها لقيياء كفاليية  اإلفييرا  .5
ائط النقييل و نقدييية تعييادل قيميية هييذه البضييائد واالفييرا  عيين وسييأمصييرفية 

 شارة الحجز عليها لدى الدوائر المختصة .إالمحجوزة بعد وضد 

 
حيدى هيئيات محكمية إ . لغايات هذه المادة يتم بقرار من المجليس القضيائي تكلييف  

حدى هيئات إحدى هيئات محكمة الجمارك البدائية وإاستئناف قضايا ضريبة الدخل و
  بعقيد جلسياتها فيي مدينية العقبية محكمة الجمارك االسيتئنافية  حسي  مقتضيى الحيال

 بمواعيد دورية . 
 

 39المادة 

ي أتطبق العقوبات المنصوص عليها فيي قيانون ضيريبة اليدخل النافيذ المفعيول عليى 
نظمييية الصيييادرة بمقتضييياه والمتعلقييية ألهيييذا القيييانون وا ألحكيييام جيييرم يرتكييي  خ فيييا  
 المنطقة.بضريبة الدخل في 

  
 (: وال  أمكرر )  39المادة 

( مين الفقيرة )أ( مين الميادة 1من الضريبة المنصيوص عليهيا فيي البنيد ) يعد تهربا   أ.
 التالية: األفعالمن  يا  أ( من هذا القانون والفقرة ) ( منها كل من ارتك  37)

 
التخلف عن تقديم طل  التسجيل لدى السلطة مدة تزييد عليى شيهر مين تياريخ  .1

 انقضاء المدة المحددة للتسجيل .
قييرار الضييريبي مييدة تزيييد علييى شييهر واحييد ميين تيياريخ إلقييديم االتخلييف عيين ت .2

 قرار الضريبي .إلانتهاء المدة المحددة لتقديم ا
ذا ظهيير إو الخييدمات الخاضييعة للضييريبة أبالمبيعييات ميين السييلد  إقييرارتقييديم  .3

( %10نقص في قيمة المبيعات الحقيقيية الخاضيعة للضيريبة تتجياوز نسيبته )

 قل.ا أيهمادينار  آالفو ث ثة أ
و بيدائلها مين الوسيائل الفنيية وترتي  عليى ذليك أعدم مسك سج ت محاسيبية  .4

 دينار.و المستحقة تتجاوز مائتي أنقص في مقدار الضريبة المصرح عنها 
 نييه مييا زال ملزمييا  أذا ثبييت للسييلطة إتسييجيل المكلييف بنيياء علييى طلبييه  إلغيياء .5

 القانون.حكام هذا أبالتسجيل وفق 
تييم توريييدها للسييلطة خيي ل  إذاال إمسييتحقة  ي شييخص ضييريبة غيييرأاسييتيفاء  .6

 اكتشافها.و تم توريدها قبل أالمدة التي يحددها القانون لتوريد الضريبة 
و اسيتعمالها فيي أمين السيلد التيي تيم اعفاؤهيا مين الضيريبة  أيالتصرف فيي  .7

نقص يتجاوز ميائتي دينيار  إلىدى ذلك أجله وأعفيت من أغير الغرض الذي 
 لمستحقة .في مقدار الضريبة ا

و ممارسية صي حياتهم فيي أعدم تمكين موظفي السيلطة مين القييام بواجبياتهم  .8
 حكام هذا القانون .أالرقابة والتفتيع وفق 
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 ةو الخييدمات الخاضييعأو فئييات ضييريبية علييى السييلد أاسييتيفاء المكلييف لنسيي   .9
نقيص فيي مقيدار  إليىدى ذليك أحكام هذا القانون وألللضريبة بصورة مخالفة 

 لمستحقة تجاوز مائتي دينار .الضريبة ا
 وأدىمنهييا  أي إصييدار أوبيانييات غييير صييحيحة  أووثييائق  أوتقييديم مسييتندات  .10

المسيتحقة تجياوز ميائتي  أونقص في مقدار الضريبة المصرح عنهيا  إلىذلك 
  دينار .

نهيا مهربية مين أحيازة السلد الخاضعة للضريبة بقصد االتجار بها وهو يعلم ب .11
 الضريبة .

 
المنصيوص عليهيا فيي الفقيرة )أ( مين هيذه  األفعيالمين  ييا  أكل من ارتك   . يعاق  

المييادة بييدفد تعييويض مييدني للسييلطة ال يقييل عيين مثلييي الضييريبة وال يزيييد علييى ث ثيية 
لف دينيار وتضياعف الغرامية أمثالها وبغرامة ال تقل عن مائتي دينار وال تزيد على أ

دة ال تزيييد علييى سيينة واحييدة ذا تكييرر ارتكييا  الفعييل خيي ل مييإفييي حاليية التكييرار و
شيهر وال أبالحبس ميدة ال تقيل عين ث ثية  أوللغرامة  األعلىن تحكم بالحد أفللمحكمة 

 بكلتا هاتين العقوبتين . أوشهر أتزيد على ستة 
 

من يفوضه عقد مصالحة في جرائم التهر  من الضيريبة المنصيوص  أو . للرئيس 
بل صيدور حكيم قطعيي فيي اليدعوى مقابيل عليها في الفقرة )أ( من هذه المادة وذلك ق

دفيييد الضيييريبة موضيييوخ القضيييية وغرامييية كتعيييويض ميييدني للسيييلطة تعيييادل مقيييدار 
الضريبة   ويترت  على هيذه المصيالحة سيقوط اليدعوى الجزائيية ووقيف السيير فيي 

 ثار .آاجراءاتها والغاء ما يترت  عليها من 
  
 

 (: مكرر ) ثانيا   39المادة 
(  وال  أ( مكيرر )39المنصوص عليها فيي الفقيرة )أ( مين الميادة ) أ. باستثناء الحاالت

من هذا القانون للرئيس فرض غرامة ال تقل عن مائة دينار وال تزيد عليى خمسيمائة 
 التالية:من المخالفات  يا  أدينار على كل من ارتك  

 
التخلف عن تقديم طلي  التسيجيل ليدى السيلطة خي ل ميدة ال تزييد عليى شيهر  .1

 للتسجيل.نتهاء المدة المحددة من تاريخ ا
قرار الضريبي خ ل ميدة ال تزييد عليى شيهر مين تياريخ إلالتخلف عن تقديم ا .2

  .قرارإلاانتهاء المواعيد المحددة لتقديم 
ذا ظهيير إو الخييدمات الخاضييعة للضييريبة أبالمبيعييات ميين السييلد  إقييرارتقييديم  .3

و أ( %10ز )نقص فيي قيمية المبيعيات الحقيقيية الخاضيعة للضيريبة ال تتجياو

 قل.أ أيهمادينار  آالفث ثة 
 الفنية.و بدائلها من الوسائل أعدم مسك سج ت محاسبية  .4
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السلطة بالتغييرات التيي طيرأت عليى البيانيات اليواردة فيي  إع مالتخلف عن  .5
 من تاريخ التغيير . طل  التسجيل خ ل ث ثين يوما  

 أو اإلشيعارات أوي من مذكرات الحضيور ألعدم االستجابة دون عذر مبرر  .6
و أثنييياء قييييامهم بواجبييياتهم أعييين ميييوظفي السيييلطة  الطلبيييات الصيييادرة خطييييا  

 حكام هذا القانون .أمسؤولياتهم وفق 
و اسيتعمالها فيي أي مين السيلد التيي تيم اعفاؤهيا مين الضيريبة أالتصرف فيي  .7

نقيص ال يتجياوز ميائتي  إليىذليك  وأدىجليه أعفييت مين أغير الغيرض اليذي 
 الضريبة المستحقة . دينار في مقدار

الخييدمات الخاضييعة و أو فئييات ضييريبية علييى السييلد أاسييتيفاء المكلييف لنسيي   .8
 نقيص فيي مقيدار  إليىدى ذليك أحكام هذا القانون وألللضريبة بصورة مخالفة 

 الضريبة المستحقة ال يتجاوز مائتي دينار .
 وأدىي منهييا أ إصييدارو أبيانييات غييير صييحيحة  أووثييائق  أوتقييديم مسييتندات  .9

المسييتحقة ال يتجيياوز و أنقييص فييي مقييدار الضييريبة المصييرح عنهييا  إلييىذلييك 
 مائتي دينار .

 
وعليييه دفعهييا  عليييه صييول المتبعيية بالغراميية المفروضيية أل . يبلييغ المخييالف وفييق ا

 تبليغه.من تاريخ  خ ل ث ثين يوما  
 

حكييام أ . يجيوز االعتيراض ليدى اليرئيس عليى قيرارات التغيريم الصيادرة بمقتضيى 
 أولغياء إفقرة )أ( من هذه المادة خ ل المدة المحددة في الفقيرة ) ( منهيا ولليرئيس ال

للطعين  ويكيون قيرار اليرئيس قياب    ذليك.ذا تبين ما يبيرر إتثبيت الغرامة  أوتخفيض 
ن تؤيييد أميين تيياريخ تبليغييه   وللمحكميية  ا  لييدى المحكميية المختصيية خيي ل ث ثييين يوميي

 تلغيها . أوتعدلها و أالغرامة 
جييراء المصييالحة علييى المخالفييات المنصييوص عليهييا فييي إو ميين يفوضييه أد. للييرئيس 

الفقرة )أ( من هذه المادة مقابل دفد الضريبة في حال اسيتحقاقها وغرامية ال تقيل عين 
علييى ميين الغرامييات المنصييوص ألدنييى وال تزيييد علييى نصييف الحييد األنصييف الحييد ا

عي مين المحكمية   ويترتي  عليى عليها في الفقرة )أ( منها وذلك قبل صدور حكم قط
ميا يترتي  عليهيا  وإلغياء نهائييا   وإسيقاطهاجراءات اليدعوى إالمصالحة وقف السيير بي

 ثار . آمن 
 

 40المادة 

نظيام خياص  ألحكام أ . على كل مؤسسة مسجلة تنظيم حساباتها وبياناتها المالية وفقا  
 الدولية.يصدر لهذه الغاية بما يتفق ومعايير المحاسبة 

  
من عملهيا داخيل المملكية باسيتثناء  المتأتيظهار دخلها إ. تلتزم المؤسسة المسجلة ب 

المنطقة والنفقات المتعلقة به في بياناتها المالية بشكل منفصل عن دخلها المتحقق مين 
 نشاطها في المنطقة وخار  المملكة . 
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ج تها  . تتييولى السييلطة تييدقيق حسييابات المؤسسيية المسييجلة وقيودهييا ودفاترهييا وسيي

  الغاية.وفق تعليمات يضعها المجلس لهذه 
 
حكام هذه المادة وبالتعليمات الصادرة عن المجلس ألم تتقيد المؤسسة المسجلة ب إذاد. 

 التزامييات تترتيي  عليهييا وفقييا   بييأيخيي ل إلغيياء تسييجيلها وذلييك دون إيحييق للييرئيس 
  المفعول.للتشريعات السارية 

 
 41المادة 

د دائييرة الضييريبة العامية علييى المبيعييات بالكشييوفات والبيانييات أ . عليى السييلطة تزوييي
المتعلقة بمشتريات المؤسسات المسجلة مين السيلد والخيدمات مين المنطقية الجمركيية 

 ليها . إومبيعاتها 
 

ذا اقتضييت إو ميين يفوضييه  أ . لمييدير عييام دائييرة الضييريبة العاميية علييى المبيعييات 
المتعلقة بمبيعات ومشيتريات المؤسسيات  المصلحة  االط خ على السج ت والوثائق
 هذا القانون . ألحكام المسجلة المتحققة في المنطقة الجمركية وفقا  

 
 42المادة 

هذا القانون من ضريبتي الدخل والمبيعات على  ألحكام وفقا   المتأتيةيرادات إلتوزخ ا
 التالي:النحو 
 نهاية كل شهر . لى وزارة المالية في إ( للخزينة ويتم تحويلها %75أ . )
 

 للسلطة.( 25% . )

  المناطق الساحلية وإدارة واألبنيةراضي ألتنظيم ا
 

 43المادة 

قييانون تنظيييم المييدن  ألحكييام قليمييي وفقييا  إأ . تعتبيير المنطقيية واالقليييم منطقيية تنظيييم 
نظميية الصييادرة بمقتضيياه ويمييارس المجلييس لهييذه ألبنييية المعمييول بييه واألوالقييرى وا

على ولجنتي التنظييم اللوائيية والمحليية وليه اناطية ألمجلس التنظيم االغاية ص حيات 
صيي حية هيياتين اللجنتييين بلجييان خاصيية يؤلفهييا لهييذه الغاييية كمييا ويمييارس الييرئيس   
حس  مقتضى الحال   الص حيات المقررة للوزير فيي قيانون تنظييم الميدن والقيرى 

س الوزراء بنياء عليى تنسيي  الصادرة بمقتضاه ولمجل واألنظمةبه  لبنية المعموألوا
في المنطقة وغيرها من  واألبنيةسس التنظيم أالمجلس   وضد نظام خاص تحدد فيه 

 مور المتعلقة بها .  ألا
 

دارة هذه المناطق عليى إسس أويتم تحديد  الساحليةدارة المناطق إ . يتولى المجلس 
 الغاية.لنظام يصدر لهذه  اليابسة وفي البحر وفقا  
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 44المادة 

راضيي المسيجلة باسيم الخزينية العامية التيي تقيد داخيل أللى السيلطة ملكيية اإأ. تنتقل 
  الوزراء.لما يقرره مجلس  حدود المنطقة وفقا  

 
فيي الفقيرة )أ(  إليهياالمشيار  األراضييي مين أي حيال بييد أ . ال يجوز للسلطة في 

اص يصيدر والشيروط التيي تحيدد بمقتضيى نظيام خي األسيسال وفيق إمن هيذه الميادة 
 خذ بعين االعتبار مبدأ المعاملة بالمثل . أللهذه الغاية مد ا

  
و أراضي الدولة غير المسجلة باسم الخزينية بالتيأجير أ . للسلطة حق التصرف في 

   الغاية.االستثمار بمقتضى نظام يصدر لهذه 
  

 45المادة 

ر مد الغير لميدة يجاإتبرم عقود  أنخر  للسلطة آعلى الرغم مما ورد في أي تشريد 
  ويجوز لمجلس الوزراء بتنسيي  مين المجليس تمدييد هيذه ال تزيد على خمسين عاما  

بنشاط اسيتثماري فيي  متعلقا   اإليجارذا كان إفي حاالت خاصة  المدة كما يراه مناسبا  
 المنطقة .

 
 46المادة 

موال ألخر  يحق للمؤسسة المسجلة حيازة وتملك اآحكام أي تشريد أعلى الرغم من 
للنظام الذي  والتصرف فيها وفقا   ألعمالهاال زمة وغير المنقولة الواقعة في المنطقة 

 ( من هذا القانون.44سيصدر بمقتضى المادة )

 
 47المادة 

ولويية عليى المنياطق السيكنية ألالقوانين المتعلقة بحق الشيفعة وا أحكام يقتصر تطبيق
 في المنطقة .

 
 فيها  واإلقامةدخول المنطقة 

 48المادة 

سيس أنظمة خاصية تحيدد بموجبهيا أيصدر مجلس الوزراء بناء على تنسي  المجلس 
فيهييا  والعمييل واإلقامييةالمنطقيية  إلييىردنيييين ألالييدخول لغييير ا وإجييراءاتوشييروط 

 وبخاصة ما يتعلق منها بما يلي :
شييرة اليدخول المؤقتية أالمنطقية بميا فيي ذليك ت إليى األردنييينأ . تاشيرة دخيول غيير 

 لتي تمنح من مراكز العبور مباشرة . ا
 

 في المنطقة .  اإلقامة إذن . 
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سييس اسييتقدام العماليية الوافييدة واسييتخدامها فييي المنطقيية وتصيياريح العمييل لغييير أ . 
 المسجلة.مجموخ العاملين في المؤسسات  إلىردنيين ونسبتهم ألا
  

 اإلقامييية إذنوشييييرة اليييدخول أصيييدار تإد. الرسيييوم التيييي تسيييتوفيها السيييلطة مقابيييل 
 األنظمة.لهذه  وتصريح العمل وفقا  

 
 التامين  وأعمالالمصرفية  واألعمالالعم ت 

 
 49المادة 

أي شيخص اسيتعمال العملية و أو مستثمر في المنطقة أي مؤسسة مسجلة ألأ . يجوز 
غرض شخصيي بميا فيي ذليك فيتح  أليو أفي أي صفقة تجارية  األجنبيةو أردنية ألا

 جنبية وبيعها . ألعملة وكذلك شراء العم ت ا يأحسابات بنكية ب
 

تحويلهيا مين  أو األجنبييةدخال العمي ت إ . يسمح للمؤسسات المسجلة في المنطقة ب
 المنطقة دون قيود

 
 50المادة 

و شييركة مالييية أالبنييك المركييزي علييى أي بنييك قييانون  حكييام قييانون البنييوك وأتسييري 
  فيها. فتح فروعا  و تأعمال المصرفية في المنطقة ألتقوم با

 
 51المادة 
 و فييتح فييرخ فيهييا وفقييا  أمين فييي المنطقيية أالتيي بأعمييالمين القيييام أي شييركة تييأليجييوز 
 مين.أالتعمال أقانون مراقبة  ألحكام

 حماية البيئة 
 

 52المادة 

هيييذا القيييانون يتيييولى المجليييس مسيييؤولية حمايييية البيئييية فيييي المنطقييية  ألحكيييام تنفييييذا  
سس ومعايير تحيدد بمقتضيى نظيام أن التنمية المستدامة وفق والمحافظة عليها وضما

ن ال تقييل عيين المسييتوى المعتمييد فييي المملكيية  ولهييذه الغاييية تمييارس السييلطة أعلييى 
ص حيات المؤسسة العامة لحماية البيئة كما يمارس الرئيس  حس  مقتضى الحيال  

ن حمايية البيئية الص حيات المقررة للوزير والمدير العام المنصوص عليها فيي قيانو
 المعمول بها .

  
 مكرر: 52المادة 

اختصاصيياتها بموجييي  التشيييريعات  إليييىضيييافة إلأ. تخييتص محكمييية بدايييية العقبيية با
 يلي:خرى النافذة المفعول بالنظر فيما ألا
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نظمييية الصيييادرة ألهيييذا القيييانون وا ألحكيييام الجيييرائم البيئيييية التيييي ترتكييي  خ فيييا   .1
 بمقتضاه .

ات والمبييالغ المسييتحقة عنييد وقييوخ حييوادث التلييوث فييرض الغرامييات والتعويضيي .2
 نظمة الصادرة بمقتضاه .ألهذا القانون وا ألحكام البيئي واستيفاؤها وفقا  

( 1ارتكا  الجيرائم المنصيوص عليهيا فيي البنيد ) إليهمالمسند  األشخاصتوقيف  .3

المحاكمييات الجزائييية  أصييولحكييام قييانون أميين هييذه الفقييرة واخيي ء سييبيلهم وفييق 
لييى المحكميية بعييد إل بييه . وفييي الحيياالت التييي لييم تكيين القضييية قييد وردت المعمييو

يقيدم  أنلييه التهمية إسيندت أن يطلي  مين الشيخص اليذي أيجوز لرئيس المحكمة 
و عدليية لضيمان حضيوره للمحكمية واال يقيرر توقيفيه لحيين صيدور أكفالة نقدية 

 و تقديم تلك الكفالة .أحكم قطعي من المحكمة المختصة 
و أعن البضائد المحجوزة في القضيايا المنظيورة ليديها لقياء كفالية نقديية  اإلفرا  .4

فيرا  عين وسيائط النقيل المحجيوزة إلمصرفية تعادل قيمة هيذه البضيائد وكيذلك ا
 جراءات المناسبة بشأنها .إلبعد اتخاذ ا

 
ي أوقات الدوام الرسيمي وفيي أتنعقد المحكمة من تلقاء نفسها خار   أن. يجوز 1 .

 .مناسبا  رئيس المحكمة  مكان يراه
اسييتدعت المصييلحة العاميية ذلييك تنعقييد المحكميية  إذاو أ. فييي الحيياالت الطارئيية 2

( ميين هييذه 1وبنيياء علييى طليي  الييرئيس علييى الوجييه المنصييوص عليييه فييي البنييد )

ليهييا الييرئيس إي قضييية تتعلييق بالمخالفييات البيئييية التييي يحيلهييا أالفقييرة للنظيير فييي 
 خير .بصفة مستعجلة ال تحتمل التأ

 
 

  
 حكام عامة أ

 
 53المادة 

مين  أيو أأ. لمقاصد تنفيذ هذا القانون   يعتبير مين رجيال الضيابطة العدليية اليرئيس 
للصي حيات المقيررة ليه .  ي مينهم وفقيا  أالموظيف المفيوض مين  أوالمجلس  أعضاء

نظمييية ألهيييذا القيييانون وا ألحكييياممخالفييية ي أوللموظيييف المفيييوض الحيييق فيييي ضيييبط 
 أوليهيا إضياه والتفتييع داخيل المنطقية عين البضيائد المحظيور دخولهيا الصادرة بمقت

مكيان وتيدقيق المسييتندات ي أتخزينهيا فيهيا ويجييوز ليه لهيذه الغايية دخييول  أو إنتاجهيا
منها ويشمل هيذا الحيق اتخياذ ي أشخاص والبضائد والسفن والتحفظ على ألوتفتيع ا

 جراءات الخاصة بحماية البيئة .  إلا
 
  يكييون للييرئيس  آخييرتشييريد ي أغم ممييا ورد فييي هييذا القييانون وفييي . علييى اليير1 .
قلييم إلمخالفيات ترتكي  فيي اي ألموظفي السلطة الحق في ضبط وعضاء المجلس أو

سيياري  آخييرتشييريد ي أو أنظميية الصييادرة بمقتضيياه ألهييذا القييانون وا ألحكييام خ فييا  
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هيييذا القيييانون  مألحكيييا المحكمييية المختصييية وفقيييا   إليييىحالييية المخالفيييات إالمفعيييول   و
 والتشريعات ذات الع قة .

 ( من هذه الفقرة ما يلي :1حكام البند )أ. يستثنى من 2

يتوجيي  ضييبط هييذه  إذ اإلقليييمفييي  األثريييةثييار والمواقييد آلمخالفييات التعييدي علييى ا -
  هالمعمول ب اآلثارلقانون  جراءات ال زمة بحق مرتكبيها وفقا  إلالمخالفات واتخاذ ا

   به.الجمركية المنصوص عليها في قانون الجمارك المعمول المخالفات  -
 

 54المادة 

 
بغراميية ال تقييل عيين  وأأ. يعاقيي  بييالحبس مييدة ال تقييل عيين شييهر وال تزيييد علييى سيينة 

بكلتا هاتين العقوبتين كيل مين قيام فيي  وأ( دينار 5000( دينار وال تزيد على )100)

 المنطقة بما يلي :
 اإلدخييال وأالتصيينيد الييداخلي  وأط الترانزيييت وشييرو أحكييامي ميين أبيي اإلخيي ل .1

 إعييادة أوي بضييائد أالكفيياالت والتعهييدات التييي تطلبهييا السييلطة علييى  وأالمؤقييت 
 الواردة في االنظمة الصادرة بموج  هذا القانون . وأالتصدير القانونية 

الجمركييية عيين البضييائد  األزرار وأ األختييامنييزخ  وأقطييد الرصيياص الجمركييي  .2
 التصدير. إعادة وأ لإلخرا المعدة  وأنقل بالعبور المرسلة بال

حكيام هيذا أعدم احتفاظ الناقل والمؤسسة بالقيود والسج ت الملزمة بهيا بموجي   .3
 نظمة الصادرة بمقتضاه .ألالقانون وا

 نظمة التي تحدد واجباتهم .ألعدم تقيد المخلصين الجمركيين با .4
( مين 29لفقرة ) ( مين الميادة )ليه في اإالنظام المشار  أحكامشخص ي أمخالفة  .5

  بموجبه.التزام مفروض  بأيعدم تقيده  وأهذا القانون 
 

بغرامية ال  وأشيهر وال تزييد عليى سينتين أ . يعاق  بيالحبس ميدة ال تقيل عين ث ثية 
بكلتيا هياتين العقيوبتين كيل  وأ( دينيار 10000( دينار وال تزييد عليى )300تقل عن )

 من قام في المنطقة بما يلي :
نظمية ألحملهيا بصيورة مغيايرة للقيانون وا أووسييلة نقيل ي أفريغ البضائد على ت .1

وقيوف وسيائط النقيل  أوهبيوط الطيائرات و أرسيو السيفن  وأالصادرة بمقتضاه   
فيي الحياالت الطارئية دون  وأخرى في غير االماكن المحددة لهيا مين السيلطة ألا
وسيائط النقيل  وأائرات مغادرة السفن والط وأقر  مركز جمركي بذلك   أع م إ

 للحرم الجمركي دون ترخيص من السلطة . وأاالخرى للمرفأ 
الصيييادرة  واألنظميييةحكيييام القيييانون ألحييييازة البضيييائد بصيييورة مخالفييية  أونقيييل  .2

 بمقتضاه.
 وأممنيوخ اسيتيرادها  وأبضيائد محظيورة  أينقيل  أوحييازة  أو إخرا  أودخال إ .3

اسيتيراد البضيائد  إعيادةعيدم  وأظاميية المقيدة دون تقيديم اثباتيات تؤييد بصيورة ن
 غاية كانت . ألي الممنوخ تصديرها والمصدرة مؤقتا  
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 واألنظميةحكيام القيانون أمن ميوظفي السيلطة مين القييام بواجباتيه وفيق ي أعاقة إ .4
بمقتضيياه وميين ممارسيية حقهييم فييي التفتيييع والتييدقيق والمعاينيية وعييدم   الصييادرة
 لى طلبهم بالوقوف .إاالمتثال 

 اإلجيراءات وأعيدم اتبياخ الطيرق  وأممر العبيور المحيدد مين قبيل السيلطة  تغيير .5
 منها . وإخراجهاالمنطقة  إلىدخال البضائد إالمحددة في 

وفيق  أودخال المؤقيت إللى المنطقة تحت وضد اإالتصرف في البضائد المدخلة  .6
حكيام أهيذا القيانون والنظيام الصيادر بمقتضيى  ألحكيام وضد العبور وذلك خ فيا  

مياكن المخصصية لهيا ألو اسيتخدامها فيي غيير اأهذا القانون والمتعلق بالجميارك 
نقيل المسيافرين  وأفي غير الغايات المخصصية لهيا  وأو لغير غايات استيرادها أ
و البضييائد داخييل المنطقيية بالسيييارات المقبوليية فييي وضييد معلييق للرسييم بصييورة أ

 . واألنظمةحكام القوانين ألمخالفة 
و وضيد ع ميات كاذبية بقصيد أو ميزورة أوثائق كاذبة  أوبيان  وأتقديم تصريح  .7

اسيتيراد او تصييدير بضييائد محظييورة او ممنوعية او مقيييدة او خ فييا الحكييام هييذا 
 القانون والنظام الصادر بمقتضى احكام هذا القانون والمتعلق بالجمارك .

اكتشاف بضائد غيير مصيرح عنهيا موضيوعة فيي مخيابئ بقصيد اخفائهيا او فيي  .8
وات او فراغات غير مخصصة الحتواء مثل هذه البضائد او تجياوز المراكيز فج

 الجمركية بالبضائد دون التصريح عنها .
وجيود بييان حمولية مغياير  وأميا يقيوم مقاميه  وأعدم وجود بييان حمولية اصيولي  .9

لحقيقة الحمولة او عدم التصريح عند االدخال او االخيرا  عين البضيائد اليواردة 
 بيان حمولة ويدخل في ذلك ما يصحبه المسافرون . و الصادرة دونأ

تحميلهيا  أوتفريغهيا  وأتحميلهيا دون اذن مسيبق مين السيلطة  أوتفريغ البضيائد  .10
في مواقد غيير مراكيز اليدخول  وأمن غير المواقد المحددة لذلك من قبل السلطة 

 والخرو  المحددة من دائرة الجمارك .
الطيرود او فيي محتوياتهيا والمكتشيفة بعيد  التبديل في عيدد أوالنقص  أوالزيادة  .11

مغادرة البضاعة مركز االدخال او النقص او الزيادة غير المبررة عما ادر  في 
بيان الحمولة او ما يقوم مقامه   وسواء في عدد الطرود او في محتوياتها او فيي 

 كميات البضائد المنفرطة .

 
ن هذه المادة   تستوفى الغراميات ما ورد في الفقرتين )أ( و ) ( م إلى باإلضافة . 

 التالية في الحاالت المبينة ادناه :
كانيت البضيائد موضيوخ المخالفية  إذاالقيمة  أمثالستة  إلىالقيمة  أمثالمن ث ثة  .1

 المخالفة.و الممنوعة مد مصادرة البضائد أمن البضائد المحظورة 
موضيوخ المخالفية مين كانيت البضيائد  إذاالقيمية  أمثياللى ث ثة إمن مثلي القيمة  .2

 المقيدة.البضائد 
ذا كانيت البضيائد موضيوخ المخالفية مين غييير إليى مثليي القيميية إمين مثيل القيمية  .3

   المقيدة. أوو الممنوعة أالبضائد المحظورة 
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  (: وال  أمكرر )  54المادة 
(( ميين هييذا القييانون ودون  مكييرر ) ثانيييا   54( و )54حكييام المييادتين )أمييد مراعيياة 

حكيام أ  يعاقي  كيل مين يخيالف  آخرتشريد ي أشد ينص عليها أي عقوبة أبخ ل إلا
سيياري المفعييول فييي  آخييرتشييريد ي أو أنظميية الصييادرة بمقتضيياه ألهييذا القييانون وا

و بغرامية ال تقيل عيين أسييبوخ وال تزييد عليى سيينة أالمنطقية بيالحبس مييدة ال تقيل عين 
ليزام إتين العقيوبتين   ميد بكلتيا هيا أوالف دينيار آعشرة دنانير وال تزيد على خمسية 

 زالة الضرر الناشئ عن المخالفة . إالمخالف بالتعويض و
  

 (: مكرر ) ثانيا   54المادة 

  يعاقيي  بالعقوبييات  آخييرتشييريد ي أشييد ييينص عليهييا أعقوبيية  بييأي اإلخيي لأ. دون 
ي أو أحكيام هيذا القيانون واالنظمية الصيادرة بمقتضياه أدنياه كيل مين يخيالف أالمبينة 
و البيئية ميد اليزام أساري المفعول في المنطقة والتي تتعليق بميياه البحير  آخر تشريد

 زالة الضرر الناشئ عن المخالفة :إالمخالف بالتعويض و
شيهر وبغرامية ال تقيل عين أسيبوخ وال تزييد عليى سيتة أبالحبس ميدة ال تقيل عين  .1

لحيق أ الف دينار كل من لوث مياه البحر اوآوال تزيد على عشرة  خمسين دينارا  
ي مادة من غير المواد المشار اليهيا فيي البنيد أي طريقة كانت وبأبالبيئة ب ضررا  

الشيييروط  أو اإلجيييراءات أو األحكييياممييين  أييييا  و خيييالف أ( مييين هيييذه الفقيييرة   2)

نظميية الصييادرة بمقتضييى هييذا القييانون المتعلقيية بحماييية ألالمنصييوص عليهييا فييي ا
 البيئة 

د عليى ثي ث سينوات وبغرامية ال تقيل عين بالحبس ميدة ال تقيل عين سينة وال تزيي .2
و بكلتيا هياتين العقيوبتين   ألف دينار وال تزيد على عشرة م يين دينار أخمسين 

جسييما بالبيئية عين طرييق  لحيق ضيررا  أكل من ليوث البحير بصيورة جسييمة او 
و التيي أثار جسييمة عليى البيئية والتيي يتعيذر ازالتهيا   آمواد فيها ذات ي أطرح 

و التيي أعليى السيير الطبيعيي للينظم البيئيية    مين ازالتهيا تيؤثر سيلبا  على اليرغم 
تعيق س مة واسيتقرار هيذه الينظم واسيتخداماتها بياي شيكل   وتحيدد هيذه الميواد 

ن يراعيى فييه ميا هيو أثارها بمقتضيى نظيام يصيدر لهيذه الغايية عليى آوكمياتها و
 متبد دوليا بهذا الشأن .

 
ن المخالفيات المشيار اليهيا فيي الفقيرة )أ( مين هيذه مي أييا   . يتوج  على من يرتك  

سييبابها خي ل الميدة التييي تحيددها المحكميية وفيي حيال تخلفييه عين القيييام أالميادة ازالية 
( مين قيمتهيا وذليك بيدل %15) إليهيا بذلك تتيولى السيلطة ازالتهيا عليى نفقتيه مضيافا  

خمسمائة دينار عن  دارية وتغريمه بمبلغ ال يقل عن مائة دينار وال يزيد علىإنفقات 
كل يوم يتخلف فيه عن ازالة اسبا  المخالفية بعيد الميدة التيي تحيددها المحكمية ليذلك 
ووضد مصدر المخالفة تحت الحجز لحين دفد جميد المبالغ المترتبة على المسيؤول 

. 
  

 (: مكرر ) ثالثا   54المادة 
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يتجيياوز  أ. تفييرض بقييرار ميين المفييوض المخييتص او ميين يفوضييه الغرامييات التييي ال
 دينار . ألفمقدارها 

 
 . يبليغ المخيالف او مين يمثليه بالغرامية المفروضية علييه بموجي  اشيعار خطيي او 

مين تياريخ تبلغيه او  بالبريد المسجل وعلى المخالف دفد الغرامات خ ل ث ثين يوما  
 رفض التوقيد على اشعار التبليغ .

  
 (: مكرر )رابعا   54المادة 

الييرئيس علييى قييرارات التغييريم الصييادرة بمقتضييى المييادة  أ. يجييوز االعتييراض لييدى
( ( من هذا القيانون خي ل الميدة المحيددة فيهيا ولليرئيس والسيبا   مكرر ) ثالثا   54)

 مبررة المصادقة على اقرار التغريم او تخفيضه او الغائه .
 

 للطعين  . يكون قرار الرئيس الذي يصدره بموج  الفقرة )أ( مين هيذه الميادة قياب   
مين تياريخ تبليغيه  هذا القانون خ ل ث ثيين يوميا   ألحكام لدى المحكمة المختصة وفقا  

 لف دينار .أاذا تجاوزت الغرامة 
  

 (: مكرر ) خامسا   54المادة 

سبا  مبررة   عقد تسوية صلحية في القضيايا ألللمفوض المختص   و أوأ. للرئيس 
( ميين هييذا القييانون 29المييادة ) الجمركييية التييي ييينص عليهييا النظييام الصييادر بمقتضييى

سييواء قبييل اقاميية الييدعوى او خيي ل النظيير فيهييا وقبييل صييدور الحكييم البييدائي وتييتم 
ن يبيين فييه أوشيروط عقيد المصيالحة عليى  ألحكيام التسوية مد الجهية المخالفية وفقيا  

تيتم التسيوية  نأجميد مبيالغ التعويضيات والنفقيات التيي يتحملهيا المخيالف وال يجيوز 
 صف الحد االدنى المنصوص عليه في هذا القانون .قل من نأب

بالتسويات الصيلحية المشيار اليهيا فيي الفقيرة   . يصدر الرئيس او من يفوضه دلي   
 )أ( من هذه المادة ويتم نشره في الجريدة الرسمية .

 
  . تسقط الدعوى الجمركية عند اجراء المصالحة عليها .

  
 55المادة 

حكام الحيوافز والقييود عليى أم قانون االستيراد والتصدير وحكاأال تطبق في المنطقة 
المنصيييوص عليهيييا فيييي قيييانون تشيييجيد االسيييتثمار واالنظمييية  األجنبييييس الميييال أر

 الصادرة بمقتضاه . 
 

 56المادة 
حكييام هييذا القييانون بمييا فييي ذلييك مييا أنظميية ال زميية لتنفيييذ أليصييدر مجلييس الييوزراء ا

 يلي:يتعلق منها بما 
  القانون.هذا  ألحكام سوم التي تفرض لمصلحة السلطة وفقا  أ . تحديد الر
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  . شؤون الموظفين والمستخدمين في السلطة . 
  . شؤون اللوازم واالشغال واالمور المالية في السلطة . 

 ليف شرطة ساحلية في المنطقة وتنظيم عملها وتحديد ص حياتها . أد. ت
 البحري.دارة متنزه العقبة إهـ تنظيم و

 
 57مادة ال

والتعدي ت التي طيرأت علييه  1987( لسنة 7يلغى ) قانون سلطة اقليم العقبة( رقم )
( ميين هييذا 8اعتبييارا ميين التيياريخ الييذي يحييدده مجلييس الييوزراء وفييق احكييام المييادة )

القانون على ان يستمر العميل باالنظمية والتعليميات الصيادرة بمقتضياه اليى ان تلغيى 
 حكام هذا القانون .او يستبدل غيرها بها وفقا ال

 
 58المادة 

 حكام هذا القانون .أرئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ 
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