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نأمر بوضع النظام اآلتي -:
نظام رـم  )13لسنة 2001
نظام تسجيل المؤسسات في منطقة العقبة االـتصا ية الخاصة وتع يالته
صا ر بمقتضا الفقرة ب) من الما ة  )22و الما ة  )24و الما ة  )56من ـانون منطقة
العقبة االـتصا ية الخاصة وتع يالته رـم  )32لسنة 2001
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة  -1يسما هذا النظام )نظام تسجيل المؤسسات في منطقـة العقبـة االـتصـا ية الخاصـة
لسنة  ،)2001ويعمل به من تاري نشرء في الجري ة الرسمية.
التعاريـــــــــف
المادة  -2يكون للكلمات و العبارات التالية حيثما ور ت في هذا النظـام المعـاني المخصصـة
لها أ ناء ما لم ت ل القرينة ىلا غير ذلك -:
القانـــــــــــــــــــــــــو  :ـانون منطقة العقبة االـتصا ية الخاصة 0
ن
المنطقــــــــــــــــــــــة  :منطقة العقبة االـتصا ية الخاصة 0
 :أراضي المملكة ومياهها اإلـليمية باستثناـ المنطقة.
المنطقة الجمركية
السلطـــــــــــــــــــــــة  :سلطة المنطقة 0
 :مجل المفوضين
المجلــــــــــــــــــــ
:
الم يرية
:
الم ير
المؤسســـــــــــــــــــة :
المؤسسة المسجلة

:

المؤسسة المهنيــــة

:

النشاط االـتصا ي

:

النشاط المحظـور

:

الوح ة التنظيمية المختصة بالتسجيل في السلطة .
م ير الم يرية
الشخص الذي يحق له التق م بطلب التسجيل لممارسـة نشـاط
اـتصا ي في المنطقة وفق أحكام هذا النظام 0
الشخص المسجل ل ى السلطة لممارسـة أي نشـاط اـتصـا ي
في المنطقة وفق أحكام القانون وهذا النظام 0
العيا ات الطبيـة والمكاتـب الهن سـية ومكاتـب المحـامين ومـا
ماثلهــا  ،التــي يمــار فيهــا أصــحاب المهــن أنشــطتهم وفــق
أحكام التشريعات ذات العالـة النافذة فـي المنطقـة الجمركيـة
ومــا ماثلهــا مــن مؤسســات باســتثناـ الشــركات والمؤسســات
التجارية الفر ية 0
أي نشاط تجاري أو صـناىي أو زراىـي أو خـ مي تقـوم بـه
المؤسسة في المنطقة0
النشاط المح في الملحق رـم  )1من هذا النظام0
1

النشاط المقيــــــــ

المادة -3

:

النشــاط االـتصــا ي المح ـ فــي الملحــق رـــم  )2مــن هــذا
النظام0

تسجيل المؤسسة
يتم تسجيل المؤسسة التي ترغب في االستفا ة من الميزات واإلىفاـات المقررة في
القــانون للمؤسســة المســجلة فــي المنطقــة وفقــا لألحكــام واإلجــراـات المبينــة فـي هــذا
النظام 0

المادة  -4يقتصر حق التسجيل ل ى السلطة وفق أحكام هذا النظام ىلا ما يلي-:
الشركات المسجلة ل ى مراـب ىام الشركات وفقا ألحكام ـانون الشركات وبما
أ-
يتفق مع التشريعات النافذة في المنطقة الجمر كية.
ب -الشركات غير األر نية المنصوص ىليها في الفقرة ج) من الما ة  )22مـن
القانون.
ج -الشركات المسـجلة لـ ى مراــب ىـام الشـركات وفقـا ألحكـام ــانون الشـركا ت
وأحكام هذا النظام التي يكون مركزها المنطقة وخارج المملكة 0
المؤسسات الفر ية المسـجلة فـي السـجل التجـاري وفـق أحكـام ــانون التجـارة
المعمول به وبما يتفق مع التشريعات النافذة في المنطقة الجمركية
هـ -المؤسسات المهنية العاملة في المنطقة الجمركية وفق أحكـام التشـريعات ذات
العالـة
الهيئات غير التجارية العاملـة فـي المنطقـة الجمركيـة وذلـك وفقـا لمـا يقـررء
و-
المجل .
المؤسسات والشر كات المسجلة ل ى المناطق الحرة األر نية.
ز-
ائــتالف الشــركات المســجلة مؤسســات مســجلة لـ ى الســلطة وفقــا الحكــام هــذا
ح-
النظام شريطة توثيق االئتالف ل ى الكاتب الع ل .
المادة  -5ىلا الرغم مما ور في الما ة  )4من هذا النظام -:
ال يجوز تسجيل اي مؤسسـة فـي المنطقـة لممارسـة أي مـن االنشـطة المحظـورة
أ-
المبينة في الملحق رـم  )1من هذا النظام 0
ب-

ج-

ال يجوز تسجيل أي مؤسسة فـي المنطقـة لممارسـة أي مـن االنشـطة االـتصـا ية
المقي ة المبينة في الملحق رـم  )2اال بتوافر الشروط التالية -:
 -1ان تكون المؤسسة من بين المؤسسات المذكورة فـي الجـ ول رــــــم )1
فيما يتعلق باالنشطة المبينة فيه 0
 -2ص ور ـرار ىن المجل لممارسة االنشطة المح ة في الج ول رــم )2
ىلا ان يـتم التقيـ بمـا تضـمنه القـرار مـن شـروط وااللتـزام بـ فع ال عوائـ
التي يقررها المجل 0
 -3انتهاـ ىقو االمتياز المتعلقة باالنشطة المبينة في الج ول رـم  )3حي ث
تنطبق ىليها بع ئذ احكام الج ول رـم 0 )2
ال يجوز تسجيل أي مؤسسة في المنطقة اذا كانت تمار أيا من انشطة المرافق
العامــة التــي تعهـــ الســلطة او أي جهـــة حكوميــة اخــرى الـــا القطــا الخـــاص
2

بممارستها اال بص ور ـرار ىن المجل يسـم بـذلك وفقـا لالحكـام الـوار ة فـي
التشريعات المتعلقة بهذا النشاط في المنطقة الجمركية وبع التنسيق مـع الجهـات
ذات العالـة 0
 يجوز لمجل الوزراـ بناـ ىلـا توصـية معللـة مـن المجلـ السـماح بتسـجي ل أيمؤسســة لممارســة نشــاط اـتصــا ي ذي طــابع ســياحي خــاص ىلــا أن يتضــمن
القرار الصا ر بهذا الشأن األس والشـروط التـي يجـب ىلـا المؤسسـة االلتـ زام
بها وتح ي مق ار العوائ المترتبة ىلا ذلك 0
المادة -6

يجوز تسجيل مؤسسة فر يـة أو شـركة لـ ى منـ وب وزارة الصـناىة والتجـارة فـي
الســلطة المخــول بــذلك وفــق األصــول القانونيــة وذلــك لمقاصــ تســجيلها مؤسســة
مسـجلة وحسـب الترتيبـات التــي يتفـق ىليهـا بـين الســلطة وكـل مـن وزارة الصــناىة
والتجارة ومراـب الشركات فيها 0

المادة  -7أ -يص ر المجل التعليمات المتعلقة بطلب تسجيل المؤسسة ل ى السلطة بمـا فـي
ذلك البيانات التي يجب تضمينها في الطلب وىلـا األنمـوذج المعـ لهـذء الغايـة
والوثائق التي ترفق مع الطلب 0
ب -ىلـــا المؤسســـة أن ترفـــق بطلـــب تســـجيلها الوثـــائق المطلوبـــة بمقتضـــا
التعليمات المشار إليها في الفقرة أ) من هذء الما ة وبخاصة مايلي -:
صــورة ىــن كــل مــن ىق ـ التأســي والنظــام األساســي للشــركات غيــر
-1
األر نيــة التــي نصــت ىليهــا الفقــرة ج) مــن المــا ة  )22مــن القــانون ،
مص ـة من الجهـات المختصـة ىلـا أن ال يكـون ــ مضـا ىلـا تـاري
إجراـ أول تص يق ىليهمـا مـ ة تزيـ ىلـا سـتة أشـهر مـن تـاري تقـ يم
الطلب 0
 -2وكالــة رســمية للشــخص المفــوي بــالتوـيع ىــن المؤسســة فــي المنطقــة
للشركات غير األر نية التي نصت ىليها الفقرة ج) من الما ة  )22من
القانون.
 -3وثائق توثيق االئتالف ل ى الكاتب الع ل مص ـة حسب االصول .
 -4وثيقة تثبت تحقق الشروط والمتطلبات المـذكورة فـي الجـ ولين رــم )1
و  )2من الملحق رـم  )2والقـرارات الصـا رة ىـن المجلـ بمقتضـا
أحكــام البن ـ  )2مــن الفقــرة ب) والفقــرة ج) مــن المــا ة  )5مــن ه ـذا
النظـام ىلــا المؤسســة إذا كــان النشــاط الــذي ستمارســه فــي المنطقــة مـن
األنشطة المقي ة 0
 -5تق يم إـرار خطي من طالب التسجيل بصحة البيانات الوار ة في الطلب
والوثــائق المرفقــة بــه وفقــا للصــيغة المبينــة فــي أنمــوذج طلــب التســجي ل
وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية 0
المادة -8

أ -للم يرية التحقق من البيانات الوار ة في الطلب والوثائق المرفقة به بالوسـائل
التي تراها مناسبة 0
ب -إذا تبين للم يرية بأن طلب التسجيل لم يكن مستكمال لجميع البيانات والوثـائق
المطلوبة فيتوجب طلب استكمالها من طالب التسجيل خالل مـ ة تحـ ها لهـذء
الغاية وذلك تحت طائلة رفي الطلب 0
ج -1 -مع مراىاة أحكام البن  )2من هذء الفقرة يصـ ر المـ ير أو مـن يفوضـه
ـرارء بشأن الطلب خالل م ة ال تتجاوز سبعة أيام ىمل من تاري تق يمه
3

-

مستكم الً جميع البيانات والوثائق المطلوبة وتص ر الم يرية شها ة بـذلك
ىن الموافقة ىلا الطلب وبع فع الرسوم المقررة 0
 -2يص ـ ر المجل ـ ـــرارء بشــأن طلــب التســجيل لممارســة أي مــن األنشــطة
االـتصـــا ية المـــذكورة فـــي الجـــ ولين  )2و  )3مـــن الملحـــق رــــم )2
والفقــرة ج) مــن المــا ة  )5مــن هــذا النظــام خــالل الم ـ التــي يح ـ ها
بمقتضا تعليمات يص رها لهذء الغاية 0
 -1إذا انقضـت المـ ة المحـ ة فــي البنـ  )1مـن الفقــرة ج) مـن هـذء المــا ة
ون أن يص ر الم ير أو من يفوضه ـرارا بشأن طلـب التسـجيل يعتبـ ر
الطلب مقبو الً0
 -2وإذا انقضت أي من الم المشار إليها فـي البنـ  )2مـن الفقـرة ج) مـن
هذء الما ة ون ص ور ــرار مـن المجلـ خاللهـا بشـأن أي مـن طلبـات
التسجيل ذات العالـة يعتبر الطلب مرفوضا ً 0

المادة -9

أ -مع مراىاة أحكام المـا تين  )4و  )5مـن هـذا النظـام ال يجـوز رفـي طلـب
تسجيل المؤسسة اال ألي من األسباب التالية-:
 -1إذا كان النشاط الذي تطلب المؤسسة ممارسته في المنطقة متعارضا ً مع
غاياتها المح ة في ىق تأسيسها أو التشريع الـذي يحكـم نشـاطها حسـب
مقتضا الحال .
 -2إذا كانت البيانات الوار ة في الطلب أو الوثائق المرفقة به غير صحيحة
أو مضللة 0
 -3إذا كان طالب التسجيل مؤسسة ـ تم إلغاـ تسجيلها في السـابق ألي مـن
األسباب الوار ة في الفقرة ب) من الما ة  )15من هذا النظام.
 -4إذا كــان مالــك المؤسســة المســجلة أو أح ـ الشــركاـ فيهــا م ـ انا بارتكابــه
مخالفة ألحكام القانون أو بجريمة مخلة باألخالق أو الشرف أو ا المانـه،
ىلا أن ال يتجاوز القي ىلا التسجيل في هذء الحالة م ة سنة من تـاري
الحكم ىليه بالمخالفة
ً
ً
ب -يكون ـرار رفي طلب التسجيل خطيا ومسببا ويجـوز االىتـراي ىليـه أمـام
المجلـ خــالل ىشــرة أيــام ىمــل مــن تــاري تبليغــه لطالــب التســجيل  ،وىلــا
المجلـ البــت فــي االىتــراي المقـ م إليــه خــالل ثالثــة أيــام ىمــل مــن تــاري
تق يمه 0

المادة -10

تعتبر األنشـطة الـوار ة فـي الملحـق رــم  )1أنشـطة يحظـر ممارسـتها فـي المنطقـة
وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية 0

المادة -11

تعتبر األنشطة الوار ة فـي الملحـق رــم  )2أنشـطة مقيـ ة ال يجـوز ممارسـتها فـي
المنطقة اال وفـق أحكـام هـذا النظـام وذلـك تحـت طائلـة المسـؤولية القانونيـة وتكـون
القيو التي تر ىلا هذء األنشطة كما يلي:
أ -تح ي الشكل القانوني للمؤسسة 0
ب -تح ي ى المؤسسات التي تمار نشاطا ً اـتصا يا ً معينا ً 0
ج -تح يــ جنســية المؤسســة أو جنســية المؤسســين أو الشــركاـ فيهــا أو اشــتراط
توافر مؤهالت معينة بهم .
 القيـــو المتعلقـــة بأنشـــطة المرافـــق العامـــة التـــي تعهـــ الســـلطة أو أي جهـــةحكومية أخرى إلا القطا الخاص بممارستها 0
4

المادة -12

ال يجوز تح ي ىـ المؤسسـات التـي تقـوم بنشـاط اـتصـا ي معـين بهـ ف الحـ مـن
المنافسة اال إذا است ىت ذلك متطلبات النظام العام أو المصلحة العامة كحماية البيئة
أو الموار الطبيعية أو جذب االستثمار إلا المرافق العامة .

المادة  -13أ -ال يعفــي تســجيل المؤسســة مــن وجــوب حصــولها ىلــا تصــري مباشــرة العمــل
وشــها ة الســالمة العامــة والشــها ة الصــحية الالزمــة لمباشــرة نشــاطها وذلــك وفــق
أحكام نظام تنظيم البيئة االستثمارية وتطويرها المعمول به في المنطقة 0
ت -ىلا الرغم مما ور في الفقرة أ) من هذء الما ة ،للمجل بناـ ىلـا تنسـيب المـ ير
إىفاـ المؤسسة من الحصول ىلا تصري مباشرة العمل مقابـل الشـروط والضـمانات
التي يقرها المجل لهذء الغاية.

التزامات المؤسسة المسجلة
المادة  -14ىلا المؤسسة المسجلة التقيـ بااللتزامـات المنصـوص ىليهـا فـي القـانون واألنظمـة
والتعليمات الصا رة بمقتضاء ،بما في ذلك االلتزامات التالية -:
فــع رســم التســجيل والرســم الســنوي ىــن كــل نشــاط اـتصــا ي تمارســه وفقــا
أ-
ألحكام هذا النظام 0
تزويـ الم يريـة مـن ـبــل الشـركة األجنبيــة المسـجلة وفــق أحكـام الفقــرة ج)
ب-
مــن المــا ة  ) 22مــن القــانون وخــالل شــهر كــانون أول مــن كــل ســنة بشــها ة
صا رة ىن الجهات المعنية فـي ال ولـة التـي تحمـل جنسـيتها تثبـت اسـتم رار
الشركة في ممارسة نشاطها االـتصا ي .
اخطار الم يرية خطيا ً وخالل م ة ال تزي ىلا خمسة ىشر يوما ً بأي ت غييـر
ج-
يطرأ ىلا بياناتها المسجلة وتاري ح وثه وبصورة خاصة مايلي -:
 -1النشاط االـتصا ي الذي تمارسه 0
 -2المفوضون بالتوـيع ىنها 0
 -3اسمها أو موطنها أو جنسيتها 0
 -4وضعها القانوني  ،اىسارها أو إفالسها أو تصفيتها 0
المادة -15

أ -للم ـ ير أو مــن يفوضــه إلغــاـ تســجيل المؤسســة المســجلة فــي أي مــن الحــاال ت
التالية -:
اذا تبــين ان ايــا مــن البيانــات التــي تضــمنها طلــب التســجيل او الوثــائق
-1
المرفقة به غير صحيحة 0
اذا رغبت المؤسسة المسجلة بإلغاـ تسجيلها بطلب خطي تق مه.
-2
اذا ـامت با خال بضائع الا المنطقة الجمركية بصورة غير مشروىه.
-3
ب -ىلا المجل الغـــاـ تسجيل المؤسسة المسجلة في أي من الحاالت التالية -:
اذا مارست نشاطا محظورا خالفا ً الحكام هذا النظام 0
-1
اذا مارست نشاطا مقي ا خالفا الحكام هذا النظام 0
-2
اذا خالفت احكام الما ة  )14من هذا النظام ولم تلتزم بازالة المخالفـة
-3
بع مرور ثالثين يوما ىلا انذارها بذلك بواسطة البري المسجل 0
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اذا تقـــرر الغـــاـ التصـــري الممنـــوح لهـــا وفـــق نظـــام تنظـــيم البيئـــة
-4
االستثمارية وتطويرها لمنطقة العقبة االـتصا ية الخاصة 0
اذا انقضت الي من اسباب االنقضاـ القـانوني ولهـذء الغايـة ،ال تعتبـر
-5
ً
وفــاة صــاحب المؤسســة الفر يــة المســجلة كمؤسســة مســجلة ســببا مــن
اسباب االنقضاـ لقانوني.
ج -يلغا تسجيل المؤسسة المسجلة حكما اذا لم يتم تج ي ء خالل سنة من تاري
انتهائه .
المادة  -16تستوفي السلطة الرسوم التالية -:
ألف ينار رسم تسجيل المؤسسة 0
أ-
خمسمائة ينار رسم سنوي ىن كل نشاط اـتصا ي تمارسه المؤسسة0
ب-
المادة  -17مــع مراىــاة أحكــام هــذا النظــام المتعلقــة بتطبيــق أي ىقوبــة إ اريــة ىلــا المؤسســة،
تطبــق أحكــام المــا ة  ) 54مــن القــــــانون ىلــا كــل مــن يرتكــب أيــا مــن المخالفــات
التالية-:
ممارسة نشاط محظور في المنطقة0
أ-
ممارسة نشاط مقي في المنطقة خالفا الحكام هذا النظام 0
ب-
الما ة  -18تعتبر شركات االئتالف المسجلة وفقا الحكام هذا النظام مسؤولة بالتضـامن
والتكافل ىن اي مخالفة تقوم بممارستها اخل المنطقة .
المــا ة  -19للســلطة اســتخ ام الوســائل االلكترونيــة النجــاز معامالتهــا المتعلقــة بتســجيل
المؤسسات كلما كان ذلك ممكناً.
المــا ة  -20أ -لمجل ـ الــوزراـ بنــاـ ىلــا تنســيب المجل ـ إجــراـ أي تع ـ يل ىلــا
الملحقين رـم  )1و  )2الوار ين في هذا النظام ويتم نشر القرا ر الصا ر
بهذا الشأن في الجري ة الرسمية مح ا ً فيه تاري سريانه0
و
ب -ويجوز للمجل البـت فـي أي امـر يتعلـق بتطبيـق احكـام الملحقـين )1
 )2الوار ين في هذا النظام 0
الما ة  -21أ -يص ر المجل التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا النظام وبصورة خاصة
ما يتعلق باألمور التالية -:
 -1تح ي نماذج طلبات التسجيل وغيرها من النماذج االخرى 0
 -2اجراـات التسجيل واالىتراي ىلا القرارات الصا رة بشأنها.
 -3اىتما نماذج وشها ات التسجيل 0
 -4تح ي الب ل الذي تستوفيه السلطة مقابل الخ مات التي تق مها 0
ب -يتم نشر التعليمات الصا رة بمقتضا هذا النظام في الجري ة الرسمية 0
2001/1/24
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الملحق )1
األنشطة المحظورة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-1
-2
-3
-4
-5
-6

صناىة األسلحة والذخائر الحربية والمتفجرات وتخزينها واالتجار بها .
صناىة الموا المشعة أوالنووية أوالموا الضارة بالبيئة أو تخزينها أواالتجا ر بها
.
تصنيع الموا الخطرة أو المخ رة أو السامة أو تخزينها أو االتجـار بهـا بإسـتثناـ
متطلبات الصناىة المصرح باـامتهـا بموجـب التشـريعات ذات العالــة النافـذة فـي
المنطقة الجمركية .
طباىة أوراق النق والطوابع وصناىة المسكوكات المع نية0
إنتاج الموا البيولوجية والجينية النشطة واالتجار بها.
أي انشطة اخرى يقررها مجل الوزراـ 0
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الملحق )2
األنشطة المقي ة
ج ول )1
ــــــــــــــــــــــــــ
األنشطة التي تخضع ممارستها لقي
يتعلق بالشكل القانوني للمؤسسة - :
وفقا ً الحكـام الفقـرتين أ) و هــ) مـن
الما ة  )4من هذا النظام 0
وفقا ً الحكـام الفقـرتين أ) و هــ) مـن
الما ة  )4من هذا النظام 0
وفقا ً الحكام الفقرتين أ) و ) من
الما ة  )4من هذا النظام 0
وفقا ً الحكام الفقرة أ) من الما ة )4
من هذا النظام
وفقــا ً الحكــام الفقــرة أ) مــن المــا ة
 )4من هذا النظام 0
وفق ـا ً الحكــام الفقــرتين أ) و ) مــن
الما ة  )4من هذا النظام 0
وفقا ً الحكام الفقرات أ) و ) و هــ)
من الما ة  )4من هذا النظام
وفق ـا ً الحكــام الفقــرة أ) مــن المــا ة
 )4من هذا النظام 0
وفقا ً الحكام الفقرتين أ) و ) من
الما ة  )4من هذا النظام
وفقا ً الحكام الفقرتين أ) و ) من
الما ة  )4من هذا النظام

الخ مات القانونية
ت ـيق الحسابات
وكالـ المالحة البحرية
الخ مات المالية
التأمين واىا ة التأمين
وكالـ السياحة والسفر
الخ مات الهن سية
خ مات التع ين ى ا المحاجر
خ مات وكالـ الشحن البري/البحري)
نشاط المقاوالت اإلنشائية

ج ول )2
ــــــــــــــــــــــ
األنشطة التي تخضع لقي يتعلق بتح ي ى المؤسسات التي تمارسها 0
النشــــــــــاط
النقل العام للركاب
خ مات التاكسي
الصي التجاري بأنواىه
استخراج المياء الجوفية
إص ار اليانصيب
خ مات االتصاالت باستثناـ مق مي خ مة االنترنت
تولي الكهرباـ
التع ين والصناىات االستخراجية االخرى ى ا المحاجر
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اص ار الصحف والمطبوىات ال ورية
خ مات البرمجة والبث االذاىي والتلفزيوني
صناىة االسمنت
ال باغة
النقل الجوي
الت ليك الطبيعي
استيرا الغاز الطبيعي وتوزيعه وإنشاـ مستو ىات لغايات التخـزين اخـل المملكـة والنقـل
باألنابيب للغاز الطبيعي وخ مات التخزين

ج ول )3
ــــــــــــــــــــــ
االنشطة التي ينحصر حق ممارستها بالجهات
المبينة ا ناء بموجب ىقو االمتياز الخاصة بها - :
تاري انتهاـ االمتياز
ىام 2008
ىام 2035
ىام 2058

النشــــــــاط
الجهة صاحبة االمتياز
شــــركة مصــــفاة البتــــرول تكرير وتوزيع وتخزين النفط
االر نية
شـــــركة الجســـــر العربـــــي نقل البضائع والركـاب والبريـ بـين العقبـة
ونويبع
للمالحة
استخراج وتصنيع و توزيع البوتا
شركة البوتا العربية
2007/12/11
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