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 مذكرة تفاهم
 بين وزارة الصناعة والتجارة 

 وسلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة
 
 
 لقد تم االتفاق على هذه المذكرة بين األطراف التالية: 

 
 وزارة الصناعة والتجارة ممثلة بوزير ا لصناعة والتجارة. الطرف األول:

 
 .برئيس مجلس المفوضين سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة ممثلة الطرف الثاني:

 
 

 -المقدمة:
 

المعموو   لقد أنشئت منطقة العقبة االقتصادية الخاصة بموجب قانون منطقة العقبة االقتصادية الخاصة
ب بووب بفوودف تعزيووز القوودرة االقتصووادية  ووس المملكووة باسووتقطاب األنشووطة االقتصووادية المختلفووة وجووذ

 االستثمارات إليفا.
 

ة وتعمو  سم السياسات االقتصوادية الصوناعية والتجاريوة العاموة  وس المملكومعنية بر الوزارةوحيث أن 
علووى تنفيووذها باةضووا ة إلووى مووا يوودخ  أيضووا  ووس اختصاصووفا بمقتضووى التشووريعات النا ووذة موون خوو   

سوما  تسوجي  الشوركات والمسسسوات الفرديوة واأل علوىالووزارة المعنية كموا وتعمو   الوزارةمديريات 
 التشريعات ذات الع قة. التجارية و قا ألحكام

 
مارسووة األنشووطة االقتصووادية مهووس المعنيووة بتسووجي  المسسسووات والتوورخي  لفووا ب السوولطةوحيووث أن 

  لمنطقة.ابوضع تعليمات ل ستيراد والتصدير  س المختلفة  س المنطقة والتصريح لفا بمباشرة العم  و
 

 بناء على ذلك فقد اتفق الطرفان على ما يلي:
 

 (1المادة )
دية سوومى هووذه المووذكرة  مووذكرة تفوواهم بووين وزارة الصووناعة والتجووارة وسوولطة منطقووة العقبووة االقتصووات

  الخاصة( ويعم  بفا اعتباراَ من تاريخ توقيع األطراف عليفا.

 
 (2المادة )

فا رأ معقب بفا جز ا ال يتجزأ منفا وتقاتعتبر مقدمة هذه المذكرة وأي ملحق يرغب الطر ان إر 
 تكاملة.كوحدة واحدة م

 
 (3المادة )

ا لوم تود  موالمذكرة المعانس المخصصة لفا أدناه  حيثما وردت  س هذهيكون للكلمات والعبارات التالية 
 خصصة لفاالمالتس لم يرد لفا تعريف أدناه المعانس والعبارات القرينة على غير ذلك، ويكون للكلمات 

 :رة أو أي تشريعات ذات ع قةالموقعة على هذه المذكف اطرباأل ةالخاص ات س التشريع
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 قانون منطقة العقبة االقتصادية الخاصة المعمو  بب.
 

 القانون

 وزارة الصناعة والتجارة.
 

 الوزارة 

 .وزير الصناعة والتجارة
 

 الوزير

 .منطقة العقبة االقتصادية الخاصة
 

 المنطقة

 سلطة المنطقة.
 

 السلطة

 مجلس المفوضين.
 

 المجلس

 جلس.رئيس الم
 

 الرئيس

 أراضس المملكة ومياهفا اةقليمية باستثنا  المنطقة. 
 

 المنطقة الجمركية

 مكتب الوزارة  س السلطة.
 

 المكتب

الشوووخ  أو األشوووخا  الوووذين يعيووونفم الووووزير والوووذين 
تخووولفم الوووزارة و ووق ألحكووام التشووريعات النا ووذة القيووام 

 بالمفام المنصو  عليفا  س هذه المذكرة.
 

 وبالمند

الشخ  المسج  لود  السولطة والمورخ  لوب بممارسوة 
 أي نشاط اقتصادي  س المنطقة و ق أحكام القانون.

 

 المسسسة المسجلة

الشخ  الذي يحق لب التقدم بطلب التسجي  والترخي  
لووب بممارسووة نشوواط اقتصووادي  ووس المنطقووة و ووق أحكووام 
نظووام تسووجي  المسسسووات وترخيصووفا  ووس منطقووة العقبووة 

 ية الخاصة.االقتصاد
 

 المسسسة

 افاالتفاقيات والمعاهدات الثنائية والمتعددة األطرجميع 
 .ذات الع قة والبروتوكوالت

  ةاالتفاقي

 
 (4المادة )

 تنشأ الوزارة مكتبا لفا  س السلطة يعرف "بمكتب وزارة الصناعة والتجارة". -أ
 عم الكا س والمناسب للمكتب.تقوم مديرية الصناعة والتجارة لمحا ظة العقبة بتقديم الد -ب
داريووة تقوووم السوولطة بتقووديم الوودعم اةداري لفووذا المكتووب بمووا  ووس ذلووك تزويوود المكتووب بووأي خوودمات إ -ج

 مساندة وأجفزة مكتبية. 
 
 
 

 ( 5المادة )
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ب مون خبورة وكفوا ة عاليوة تمكنو يعلوى أن يكوون مون ذلود  المكتوب بتعيوين المنودوب  الوزارةتقوم  -أ
فوور بشوك  ميسور يحقوق التايوات المنصوو  عليفوا  وس هوذه الموذكرة ونظوام تسوجي  التعام  موع الجم

سوة لتايوات تسوجي  المسسالمسسسات وترخيصفا  س منطقة العقبة االقتصوادية الخاصوة المعموو  بوب. و
تجوارة ومراقوب الشوركات ومودير ال الووزارةوأموين عوام يقوم الووزير التس يكون مركزها  س المنطقة، 

المنصووو  عليفووا  ووس صوو حيات التجوواري والصووناعس المركووزي بتفووويب المنوودوب وموودير السووج  ال
محو  أي  قانون الشركات وقانون التجارة وقانون األسما  التجارية الساري المفعو  أو أي قانون يح 

 منفم.
لعاموة اصو حيات الووزير المتعلقوة بشوركة المسواهمة  يستثنى من أحكام الفقورة  أ( مون هوذه الموادة -ب

 ارية.ة الشخ  الواحد والشركة المعفاة وتسجي  االسم األجنبس للشركة وتسجي  الوكاالت التجوشرك
 

 (6المادة )
ا لقوانون و ق الوزارةمفام مديرية مراقبة الشركات  س من خ   المندوب والموظفين يتولى المكتب  -أ

ل زموة وأخوذ التواقيوع ا اداتفومنحفوا الشو التاليوة الشركات المعمو  بب بما  وس ذلوك تسوجي  الشوركات
 :بموجبب وتصفيتفا واستيفا  الرسوم المترتبة عليفا وإجرا ات التعدي  عليفا والرقابة على أعمالفا

 شركة التضامن. -
 شركة التوصية البسيطة. -

 شركة ذات المسسولية المحدودة. -

 شركة التوصية باألسفم. -

 
ن قووانوقووانون التجوارة ومركووزي و قوا ليتوولى المكتووب مفوام مديريووة السوج  التجوواري والصوناعس ال -ب

 التأكود مونبما  س ذلك تسجي  المسسسات الفردية واألسوما  التجاريوة و مااألسما  التجارية المعمو  بف
 .الوزارةعدم تسجي  أي أسم تجاري سبق وأن تم تسجيلب لد  

 
 (7المادة )

 لوب الحصوو  علوى جميوعيرتبط المكتب بمديرية مراقبة الشركات من خ   نظام محوسب يتم مون خ 
ل زمة االمعلومات الضرورية الستكما  إجرا ات التسجي  أو إجرا  التعدي  عليفا وإصدار الشفادات 

وبالتنسويق موع مراقوب الشوركات لذلك بأسرع وقت ممكون علوى أن ال تتجواوز أربعوة وعشورين سواعة 
 .والموظفين المختصين  س مديرية مراقبة الشركات

 
 (8المادة )
 يمووا يتعلووق المكتووب بمديريوة السووج  التجوواري والصوناعس المركووزي مون خوو   نظووام محوسوب يورتبط 

 األسما  التجارية.المسسسات الفردية وب

 
 (9المادة )

بطلوب لتسوجيلفا وترخيصوفا كمسسسوة مسوجلة لود  السولطة بمقتضوى  س حا  كون المسسسة المتقدمة 
ب ة االقتصوادية الخاصوة المعموو  بوب ترغونظام تسجي  المسسسات وترخيصفا  س منطقوة العقبوأحكام 

أن  مسسسوة  رديوة،  يجوبكأو مون هوذه الموذكرة أ( /6ردة  وس الموادة  ابالتسجي  كإحد  الشوركات الوو
م بأن تقوو ةالوزارتلتزم  و قا ألحكام قانون الشركات والتجارة المعمو  بفما. وبنا  عليب،ابتدا  تسج  

 ت والتجوارةونية ال زمة لتسجيلفا و قا ألحكوام قوانون الشوركاتخاذ اةجرا ات القانبإ من خ   المكتب
ن إصودار الشوفادات ال زموة خو   مودة أقصواها أربعوة وعشورين سواعة موو المعمو  بفما  س المملكة

 ا. وقت است م الطلب مستكم  لكا ة الوثائق واةجرا ات التس تتطلبفا التشريعات المعمو  بف
 

 (10المادة )
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طلب التسوجي  والتورخي  يتعلوق بمسسسوة سويكون مركزهوا  وس المنطقوة الجمركيوة،  س حا  كون  -أ
جورا ات يجوز البد  بإجرا ات التسجي  لد  المكتب ومن ثم ر وع المعاملوة إلوى الووزارة السوتكما  اة

لطلوب اال زمة، على أن يتم إصدار الشفادة من المندوب خ   أربعة وعشرين ساعة من تاريخ تقديم 
 إليب.
فقورة  س حا  كون طلب تسجي  المسسسة وترخيصفا يحتاج إلى توقيع الوزير و قا لما جا   س ال  -ب

جي  ( مون هوذه الموذكرة أو كوون المعاملوة تتعلوق بتسوجي  أسوم أجنبوس لشوركة أو تسو5 ب( من المادة  
ة إلوى لووكالة تجارية،  يجووز البود  بوإجرا ات التسوجي  أو المعاملوة لود  المكتوب ومون ثوم ر وع المعام

موان   وس عموان، علوى أن يوتم إصودار الشوفادة خو   ث الووزارةالوزارة الستكما  اةجورا ات  وس مقور 
 وأربعووين سوواعة موون توواريخ تقووديم الطلووب وتسووليمفا للطالووب  ووس المنطقووة عوون طريووق المكتووب، إال  ووس

 الحاالت التس تحتاج إلى موا قات مسبقة  يجوز للوزير تمديد هذه المدة.  
 

 (11المادة )
مر قوة  بتزويد مديرية مراقبة الشركات بكشف شفري بالشركات األجنبيوة المسوجلة لوديفا السلطةتقوم 

ي  بب نسخ عن طلب الترخي  والتسجي  وشفادة التسوجي   وس البلود األم وعقود التأسويس وشوفادة تسوج
 والمفوضين بالتوقيع عنفا. السلطةالشركة لد  

 
 (12المادة )

نطقووة الم ىتووأثير علووذات  ةبخصووو  أي اتفاقيووة تجاريوو الوووزارة والسوولطةين يووتم التعوواون والتنسوويق بوو
 . أخر مع أية جفة  الوزارةتبرمفا 

 
 (13) المادة

س  وبعمو  أنمووذج خوا  للشوركات التوس تكوون غاياتفوا ممارسوة نشواطفا االقتصوادي  الوزارةتقوم  -أ
 طقة.المنطقة أو  س المنطقة وخارج المملكة و/أو يكون مركزها  س المن

لحصوو  بحيث يمّكن ك  طرف اآلخر من االط ع وا الوزارة والسلطةيتم التعاون والتنسيق بين  -ب
ة على كا ة الوثائق والمعلومات الضرورية ال زموة عون تسوجي  المسسسوات والشوركات داخو  المنطقو

 وسوج ت الووزارةبما  س ذلك الحصو  على صور عن سج ت الشركات والمسسسوات الفرديوة لود  
 .السلطةالمسسسات المسجلة لد  

 
 (14المادة )

د هووس الجفووة المختصووة بإصوودار رخوو  االسووتيرا السوولطةمووع مراعوواة االتفاقيووات ذات الع قووة، تكووون 
  والتصوودير ويووتم التنسوويق بووين الطوور ين بقوودر اةمكووان لتوحيوود األسووس واةجوورا ات المتعلقووة بوورخ

 مع أهداف نطقة إلى المنطقة الجمركية بما ال يتعارباالستيراد والتصدير من المنطقة وإليفا ومن الم
 إنشا  المنطقة وخصوصيتفا.  

 
 ( 15المادة )

لوم يتوصو   أثنوا  التطبيوق العملوس لفوذه الموذكرة وديوا وإذا السولطةو الووزارةيتم ح  أي خ ف بين  -أ
كرة هوذه الموذ جز  مونوالطر ان إلى ذلك يتولى مجلس الوزرا  الفص  بالخ ف ويعتبر قراره ملزما 

 اعتبارا من تاريخ صدوره.    
من الوزير والرئيس تقريرا يتضمن عرب الخ ف على مجلوس الووزرا  ويعورب كو   ك  ير ع -ب

 طرف حجتب واالقتراحات التس يراها مناسبة لحسم النزاع.

 
 ( 16المادة )

ت ك و ق ذاوذل قة الطر ينللطر ين الموقعين على هذه المذكرة مراجعتفا وتعديلفا كليا أو جزئيا بموا 
 اةجرا ات المتبعة  س إقرارها.



 5 

 
 (17المادة )

عربيوة تم توقيع على هذه المذكرة من أصحاب الص حية بمقتضى التشريعات النا ذة وحررت باللتوة ال
 من ث ث نسخ سلم ك  طرف نسخة وأودعت النسخة الثالثة لد  مكتب دولة رئيس الوزرا .

 
 /    /   الموافق                  في هذا اليوم تم توقيع هذه المذكرة 

 
 في مدينة عمان في المملكة األردنية الهاشمية

 
 
 

 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة  وزارة الصناعة والتجارة                   
 

 رئيس مجلس المفوضين             وزير الصناعة والتجارة 
 


