تعليمات رقم ( )132لسنة 2007
تعليمات بيع األموال غير المنقولة وتأجيرها لغير األردنيين واألشخاص المعنويين في منطقة
العقبة االقتصادية الخاصة
صادرة بموجب قرار مجلس المفوضين في سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة رقم ()596
تاريخ  ،2007/9/11استنادا إلى الفقرة (م) من المادة ( )15من قانون منطقة العقبة االقتصادية
الخاصة وتعديالته رقم  32لسنة 2000
المادة 1
تسمى هذه التعليمات ( تعليمات بيع األموال غير المنقولة وتأجيرها لغير األردنييين واألشيخا
المعنويين في منطقة العقبة االقتصادية الخاصة رقم ( )132لسنة ( )2007ويعمل بها من تاريخ
نشرها في الجريدة الرسمية ).
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدنياه ميا
لم تدل القرينة على غير ذلك .
القانون :قانون منطقة العقبة االقتصادية الخاصة وتعديالته رقم ( )32لسنة . 2002
النظام :نظام بيع األراضي وتأجيرها في المنطقة رقم ( )7لسنة . 2001
منطقة العقبة االقتصادية الخاصة .
المنطقة:
سلطة المنطقة .
السلطة:
مجلس المفوضين في السلطة .
المجلس:
رئيس المجلس .
الرئيس:
المفوض :مفوض شؤون البنية التحتية والخدمات .
المديرية :مديرية التخطيط والدراسات .
الشخ الطبيعي :أي فرد أو شخ أتم الثامنة عشرة من عمره ولم يكن عليه أي عارض مين
العوارض بالغ عاقل راشد متمتع باألهلية .
الشخ المعنوي :الشخ المعنوي الذي تثبت له الشخصية المعنوية بموجب تشريعات الدولية
التي تأسس وسجل فيها سواء كان أردنيا أو أجنبيا .
المؤسسة المسجلة :الشخ المسجل لدى السلطة والمرخ له بممارسة أي نشاط اقتصادي في
المنطقة وفق أحكام القانون .
المنطقة الجمركية :أراضي المملكة ومياهها اإلقليمية باستثناء المنطقة .
المادة 3
تسري هذه التعليمات على األموال غير المنقولة الواقعة داخل حدود المنطقة .
المادة 4
أ .مع مراعاة مبدأ المعاملية بالمثيل وبعيد موافقية الجهيات األمنيية يجيو للشيخ
األردني تملك األراضي السكنية داخل حدود المنطقة وفقا لما يلي:
 .1بموافقة المفوض إذا كانت المساحة المطلوب تملكها ال ت يد عن ( )3دونم .

الطبيعيي غيير

 .2بموافقة الرئيس بناء على تنسيب المفوض إذا كانت المساحة المطلوب تملكهيا ت ييد عين ()3
دونم وال ت يد عن ( )6دونم .
ب .للمجلس النظر في الحاالت التي ال ينطبق عليها أحكام البندين ( )2، 1من الفقرة (أ) من هذه
المادة وفقا ألحكام النظام .
المادة 5
أ  .مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل وبعيد موافقية الجهيات األمنيية يجيو للشيخ
األردني تملك المباني السكنية داخل حدود المنطقة وفقا لما يلي :

الطبيعيي غيير

 .1بموافقة المفوض إذا كانت مساحة األبنية المطلوب تملكها ال ت يد عن ( )1000م. 2
 .2بموافقة الرئيس بناء على تنسيب المفوض إذا كانت مساحة األبنية المطلوب تملكها ت يد عين
( )1000م 2وال ت يد عن ( )2000م. 2
ب .للمجلس النظر في الحاالت التي ال ينطبق عليها أحكام البندين ( )2 ،1من الفقرة (أ) من هذه
المادة .
المادة 6
لغايات تطبيق أحكام المادتين ( )4و( )5أعاله يراعى استثناء حملة جنسيية أي دولية عربيية مين
شييرط المعامليية بالمثييل المنصييو عليييه فييي الفقييرة (أ) ميين المييادتين ( )4و( )5فييي حييال كانييت
األموال غير المنقولة المطلوب شراؤها غير مملوكة للسلطة أو لمؤسسة مسجلة .
المادة 7
أ .للمفييوض السييمام بتملييك األمييوال غ ييير المنقوليية داخييل حييدود المنطقيية بمييا ال ي يييد عيين ثييال
دونمات ألي من :
 .1البعثات الدبلوماسية المعتمدة في المملكة لغايات عملها أو لسكن رؤساء هذه البعثيات شيريطة
معاملة بالدها للبعثات الدبلوماسية األردنية بالمثل .
 .2المنظمات العربيية واإلقليميية والدوليية المعتميدة فيي المملكية لغاييات عميل هيذه المنظميات أو
لسكن ممثليها .
ب .للرئيس بناء على تنسيب المفوض السمام بتملك األموال غير المنقولة للمذكورين في الفقيرة
(أ) ميين هييذه المييادة إذا كانييت المسيياحة المطلييوب تملكهييا ت يييد عيين ( )3دونييم وال ت يييد عيين ()6
دونمات .
ج .للمجلس بناء على تنسيب الرئيس السمام بتملك األموال غير المنقولية للميذكورين فيي الفقيرة
(أ) من هذه المادة إذا كانت المساحة المطلوب تملكها ت يد عن ( )6دونمات وال ت يد عن (100
) دونم .
د .للمجلس عرض الحاالت غيير المنصيو عليهيا فيي الفقيرات (أ،ب،ج) مين هيذه الميادة عليى
مجلس الو راء .

المادة 8

أ .للمجلس بناء على تنسيب الرئيس السمام لألشيخا الطبيعييين مين حملية الوثيائق وجيوا ات
السفر المؤقتة بتملك األموال غير المنقولة لغايات سكنية أو لغايات ممارسة أعمالهم سواء كانيت
هذه األموال مملوكة للسلطة أو آلخرين .
ب .بعد موافقية الجهيات األمنيية وبموافقية اليرئيس يسيمل للشيخ الطبيعيي مين الميذكورين فيي
الفقرة (أ) من هذه المادة بتملك من ل واحد سواء كان شقة في عميارة أو مني ل مسيتقل أو قطعية
أرض لغايات البناء عليها شريطة ما يلي:
 .1أن تكون صفة استعمالها سكني .
 .2أن ال ت يد مساحة قطعة األرض على دونم واحد .
ج .بعيد موافقية الجهيات األمنييية وبموافقية اليرئيس يسيمل للشييخ الطبيعيي مين الميذكورين فييي
الفقرة (أ) من هذه المادة بتملك قطعة أرض لممارسة عمله شريطة ما يلي:
 .1أن ينسجم المشروع المنوي إقامته عليها مع صفة استعمالها.
 .2أن ال ت يد مساحة قطعة األرض على ( )4دونمات .
د .للمجلس بناء على تنسيب الرئيس السمام بتمليك األموال غير المنقولية لألشيخا الطبيعييين
من حملة الجوا ات والوثائق المؤقتة للحاالت التي ال ينطبيق عليهيا أحكيام الفقيرتين (ب،ج) مين
هذه المادة .
المادة 9
ترفق الوثائق المبينة تاليا بطلب التملك الخا
الوثائق وجوا ات السفر المؤقتة.

باألشخا

الطبيعيين غير األردنيين ومن حملية

 .1صورة عن جوا السفر أو وثيقة السفر (ساري /سارية ) المفعول لطالب التملك .
 . 2نموذج تفصيالت شخصية عن طالب التملك و وجته  /وجه وأفراد العائلة القاصرين .
 .3سند تسجيل قطعة األرض المطلوب تملكها أو كتاب التخصي للبائع في حال كانت القطعية
غير مسجلة لدى دائرة األراضي والمساحة .
 .4مخطط أراضي إذا كانت القطعة مسجلة لدى دائرة األراضي والمساحة .
 .5مخطط موقع تنظيمي حدي .
المادة 10
أ .يجييو ألي شييخ معنييوي وحسييب وثييائق تسييجيله أن يتملييك داخييل المنطقيية األمييوال غييير
المنقولة الال مة لممارسة أعماله وذلك وفقا لما يلي :
 .1بموافقة المفوض إذا كانت مساحة األرض المطلوب تملكها ال ت يد عن ( )10دونمات .
 .2بموافقة الرئيس بناءا على تنسيب المفيوض إذا كانيت مسياحة األرض المطليوب تملكهيا ت ييد
عن ( )10دونمات وال ت يد عن ( )50دونم .
 .3للمجلس بناءا على تنسيب الرئيس السمام بتملك األموال غير المنقولة للمذكورين فيي الفقيرة
(أ) من هذه المادة إذا كانت مساحة األرض المطلوب تملكها ت يد عن ( )50دونيم وال ت ييد عين
( )100دونم .

ب .يتم مراعاة ني البنيد (ب) مين الميادة ( )44مين القيانون فيي حيال كانيت األرض المطليوب
تملكها مسيجلة باسيم السيلطة والحصيول عليى موافقية مجليس اليو راء إذا كانيت مسياحة األرض
ت يد عن ( )100دونم .
ج .في حال كان مالك الشركة أو أي من شركائه ال يحمل الجنسية األردنية يتم مخاطبة الجهيات
األمنية بهذا الخصو وتستكمل اإلجراءات بعد موافقة هذه الجهات .
المادة 11
ترفييق الوثييائق المبينيية تاليييا بطلييب التملييك الخييا
(: )10

باألشييخا

المعنييويين المييذكورين فييي المييادة

 .1صورة عن وثائق إثبات الشخصية لكل من المفوضين بالتوقيع عن البائع والمشتري .
 .2شهادة تسجيل الشركة ( حديثة ) مثبتا عليها غاياتها .
 .3سند تسجيل القطعة المراد شيراؤها أو كتياب التخصيي للبيائع فيي حيال كانيت القطعية غيير
مسجلة لدى دائرة األراضي والمساحة .
 .4مخطط أراضي إذا كانت القطعة مسجلة لدى دائرة األراضي والمساحة .
 .5مخطط موقع تنظيمي حدي .
 .6شهادة تسجيل المؤسسة لدى السلطة في حال كان مرك ها في المنطقة ومسجلة لدى السلطة .
المادة 12
يجييو لألشييخا الطبيعيييين غييير األردنيييين اسييتئجار أمييوال غييير منقوليية فييي المنطقيية لمقاصييد
العمل أو السكن .
المادة 13
أ .ال يجو ألي شخ طبيعي غير أردني أو ألي شخ معنيوي تمليك مياال غيير منقيول وفقيا
لهذه التعليمات أن يتصير بنقيل ملكيتيه بيأي صيورة كانيت قبيل مضيي ( )3سينوات مين تياريخ
تملكه إذا كان للسكن و( )5سنوات إذا كيان ألي غيرض آخير وذليك تحيت طائلية اليبطالن إال إذا
حصل على موافقة الرئيس بتنسيب من المفوض .
ب .يسييتثنى ميين أحكييام الفقييرة (أ) ميين هييذه المييادة العقييارات المملوك ية لشييخ غييير أردنييي أو
لشخ معنوي إذا كان القصد من تملكها االستثمار في قطاعات اقتصادية أو تطيوير األراضيي
ضمن مشاريع سكنية أو تجارية أو خدمية أو خالفها .
المادة 14
أ .إذا كان المال غير المنقول موضوعا لتأمين دين لمصلحة دائن غيير أردنيي وتيم طرحيه للبييع
في الم اد العلني فيجو لهذا الدائن الدخول فيي المي اد شيريطة بييع األميوال غيير المنقولية التيي
تؤول إليه نتيجة الم اد إلى شخ أردني خالل مدة ال تتجاو سنتين من تاريخ تسجيل األموال
غير المنقولة بإسمه  ،وإذا لم يتم بيعه خالل هذه الميدة مين قبيل الماليك فييتم بيعيه بيالم اد العلنيي
بقرار من الرئيس بناءا على تنسيب المفوض ودون الحصول على موافقة المالك .
ب .مع مراعاة أحكام قانون البنوك يعفى الدائن من شرط بيع األميوال غيير المنقولية فيي المي اد
إذا حصل على موافقة الرئيس أو المجليس أو مجليس اليو راء حسيب مقتضيى الحيال وذليك قبيل
انتهيياء مييدة السيينتين المنصييو عليهييا الفقييرة (أ) ميين هييذه المييادة واسييتنادا لألحكييام والشييروط
المتعلقة بتملك األشخا لألموال غير المنقولة في هذه التعليمات .

المادة 15
يستثنى من تطبيق أحكام هذه التعليمات انتقال ملكية أموال غير منقولة لغير األردني عن طرييق
اإلر حي يجو ألي من الورثية تسيجيلها بإسيمه أو التنيا ل عنهيا أو بيعهيا أو هبتهيا ألي مين
الورثة أو ألي شخ أردني .
المادة 16
الرئيس والمفوض مكلفون بتطبيق أحكام هذه التعليمات .
المادة 17
تلغى ( تعليمات بيع األموال غير المنقولة وتأجيرها لألشخا الطبيعيين من غير األردنيين في
منطقة العقبة االقتصادية الخاصة رقم ( )97لسنة  ) 2006ويستعاض عنها بهذه التعليمات .

المهندس نادر الذهبي
رئيس مجلس المفوضين

