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 مذكرة تفاهم بين
 دائرة الضريبة العامة على المبيعات

 و
 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

 
 

 -التاليين :  الطرفينلقد تم االتفاق على هذه المذكرة بين 
 
 

 . ضريبة العامة على المبيعات ويمثلها وزير الماليةالدائرة  الطرف األول:
 

 .صادية الخاصة ويمثلها رئيس مجلس المفوضين سلطة منطقة العقبة االقت الطرف الثاني:
 

 
 المقدمة

 
 ل به بهدفلمعمولقد أنشئت منطقة العقبة االقتصادية الخاصة بموجب قانون منطقة العقبة االقتصادية الخاصة ا

 ليها.رات إتعزيز القدرة االقتصادية في المملكة باستقطاب األنشطة االقتصادية المختلفة وجذب االستثما
 

 وتسعى لدعم خططها وبرامجها. السلطةتدرك أهداف وغايات  الدائرةن وحيث أ
 

ه ادرة بمقتضاتتولى مسؤولية تطبيق أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات واألنظمة الص الدائرةوحيث أن 
 في جميع أنحاء المملكة، وهي تتمتع بمقدرة مؤسسية عالية في هذا المجال.

 
السلع  المفروضة على بعضالسلع والخدمات تحصيل ضريبة مبيعات إدارة  بالسلطة وحيث أن القانون قد أناط

والمسةةكرات والمشروبات الروحيةةة والخدمات والضريبة الخاصة المفروضة على مبيعات التبغ ومصنوعاته 
ريبة العامةةة علةةى المبيعةةات واألنظمةةة وال ،والجعة مةةات تعليوتحصيل ضريبة المبيعات وفق أحكام قانون الضةة

 الصادرة بمقتضاه .   
 

و أألزم كل شخص يقوم ببيع سلعة أو خدمة خاضعة لضريبة مبيعةةات السةةلع والخةةدمات وحيث أن القانون قد 
ق أحكام  أناط به مهمة استيفاء هذه الضريبة وفو السلطةالضريبة الخاصة أو ضريبة المبيعات بالتسجيل لدى 

 . للسلطةالعامة على المبيعات وتوريدها  القانون والنظام وأحكام قانون الضريبة
 

ريبة ( من إيراداتها المتأتية وفقا ألحكةةام القةةانون مةة%75تحويل ) السلطة وحيث أن القانون يتطلب من  ن ضةة
 .( منها %25بـ ) السلطةالمبيعات السلع والخدمات والضريبة الخاصة إلى وزارة المالية وأن تحتفظ 

 
رفينفةةي حةةين أن و رفةةد المنطاتفقةةا علةة  الطةة قةةة ى تقةةديم أقصةةى درجةةات التعةةاون وسةةتبذل الجهةةود المشةةتركة ل

اإلضةةافة باإلجراءات المبسطة واألطر المؤسسية وذلك لجعلها محورا هاما للخدمات والنقل متعدد األشكال، ب
 لجعلها مقصدا سياحيا واستثماريا رئيسيا.  

 
 بناء على ذلك فقد اتفق الطرفان على ما يلي:

 
 (1المادة )

قتصةةادية تسمى هذه المذكرة )مذكرة تفاهم بين دائرة الضريبة العامة على المبيعات وسةةلطة منطقةةة العقبةةة اال
  عليها. الطرفين( ويعمل بها اعتباراَ من تاريخ توقيع 2002الخاصة لسنة 

 
 (2المادة )

 قه بها جزءا ال يتجزأ منها.اارف الطرفانتعتبر مقدمة هذه المذكرة وأي ملحق يرغب 
 

 (3المادة )
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ة دل القرينلم ت ن للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه المذكرة المعاني المخصصة لها أدناه ماوكي
عاني اه المتعريف أدن هالتي لم يرد لاو لمات والعبارات الواردة في هذه المذكرةللك كونيو على غير ذلك،

 -: ين على هذه المذكرة حسب مقتضى الحالالموقع بالطرفينالمخصصة لها في التشريعات الخاصة 
 
 .لمعمول به ا ةنون منطقة العقبة االقتصادية الخاصاق انون :قلا

  قانون الضريبة العامة على المبيعات المعمول به.  قانون ضريبة المبيعات:
ام ضريبة مبيعات السلع والخدمات في منطقة العقبة االقتصادية ظن ظام :نلا

 .لمعمول به ا ةالخاص
 وزير المالية. : الوزير

 دائرة الضريبة العامة على المبيعات. الدائرة :
 مدير عام الدائرة  .   المدير العام :

 ادية الخاصة.تصطقة العقبة االقنم نطقة :ملا
 اضي المملكة ومياهها اإلقليمية باستثناء المنطقة.رأ نطقة الجمركية :الم

 سلطة المنطقة.                                 : لطةسلا
 يس مجلس المفوضين .رئ :                                  ئيسالر

 مفوض شؤون اإليرادات والجمارك .   المفوض :
 المعنوي. وأالشخص الطبيعي    الشخص :

 القانون .هذا وفق أحكام الشخص المسجل لدى السلطة  المؤسسة المسجلة :
( من الفقرة )أ( من المادة        1الضريبة المنصوص عليها في البند ) ضريبة مبيعات السلع والخدمات:

 ( من القانون.37)
 ( من القانون.37( من المادة )جالضريبة المنصوص عليها في الفقرة ) الضريبة الخاصة:

من الفقرة )أ( من  (3و)( 2ات:                                الضريبة المنصوص عليها في البند )ضريبة المبيع
 ( من القانون.37المادة          )

 ضريبة مبيعات السلع والخدمات والضريبة الخاصة. الضريبة:
ضريبة العامة على البيع السلعة أو الخدمة كما هو مقصود في قانون  البيع:

 .المبيعات
 

 ( 4ادة )الم
كةةل منهمةةا والمسةةؤوليات المنوطةةة ب مامةةن القيةةام بالمهةةوالسةةلطة  الدائرةف هذه المذكرة إلى تمكين كل من دهت

 ق األهداف التي أنشئت من أجلها المنطقة.  يبسهولة ويسر  لتحق
 

 (5المادة )
المنطقة  لع والخدمات داخلتتحقق على بيع الس تسري أحكام هذه المذكرة على الضريبة وضريبة المبيعات التي

 .حسب مقتضى الحالالمنطقة الجمركية أو خارج المملكة، أو من المنطقة إلى 
 

 (6المادة )
 التقيةةد أو أي دائرة أو مؤسسةةة تحةةل محةةل أي منهمةةا أو تنبثةةق عنهةةا ب ،والدائرة السلطةزم كل من تلت -أ

 حكام هذه المذكرة.أب
 

ة تكون المملك جميع االتفاقيات الدولية ذات العالقة التي مراعاةمذكرة لدى العمل بهذه ال الطرفينعلى  -ب
  طرفا فيها.

 

بة أي سياسات أو إجراءات تتعلةةق بشةةؤون ضةةريوتطوير وتنفيذ وضع باالتفاق على  الطرفانيلتزم   -ج
 ة في المنطقة.يضريبالشؤون الالمبيعات والتي من شأنها التأثير على إدارة 

 
ألي  قبل رفع توصةةياتها إلةةى مجلةةس الةةوزراء بشةةأن إبةةرام الحكومةةة السلطةتنسق مع  أن الدائرةعلى  -د

 لى المنطقة.إذا كان من شأنها التأثير ع تتعلق بالضريبة أو ضريبة المبيعاتدولية  هاتفاقيه أو معاهد
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 (7المادة )
 بما يلي : السلطةبناء على طلب  الدائرةتلتزم 

ها تي تحتاجت  المجاالالمن ذوي الخبرة والكفاءة في  الدائرةوظفي الموافقة على إعارة عدد من م –أ 
طلبها لتي تتشريطة استيفاء الموظفين المعارين للمؤهالت افي الضريبة أو ضريبة المبيعات  السلطة

نطقة في المالضريبي نظام الوذلك للمساعدة في تنفيذ  السلطةالوظائف التي سيعملون بها في 
 ره بما ينسجم وأهداف المنطقة .وتطوي

 
 لطةالسساعدة من ذوي الخبرة والكفاءة لم السلطةإلى  الدائرةالموافقة على انتداب عدد من موظفي  -ب

لى اجة إبح السلطةفي تحصيل الضريبة وضريبة المبيعات على أن تستمر عملية االنتداب طالما أن 
 ذلك .

 
 ةالسلططلب  ء علىإليهما في الفقرتين )أ( و)ب( من هذه المادة بنا تحدد مدة اإلعارة واالنتداب المشار -ج

 وبما يتفق مع أحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به أو أي نظام يحل محله .
 

 (8المادة )
ب( من أ( أو ))الحق في إنهاء إعارة أو انتداب أي من الموظفين المشار إليهم في الفقرتين  للسلطة  -أ

 هذه المذكرة في أي وقت تشاء ودون إبداء األسباب . ( من7المادة )

 
 من حال بدالا بإعارة أو انتداب موظفين آخرين حسب مقتضى ال السلطةوبناء على طلب  الدائرةتلتزم  -ب

 الموظفين الذين تم إنهاء انتدابهم أو إعارتهم وفق أحكام الفقرة
 . السلطة) أ ( من هذه المادة بناء على طلب 

 
 (9المادة )
شكل ادرها بكأو المنتدبين لديها على  للسلطةالمعارين  الدائرةالحق في نقل أي موظف من موظفي  للسلطة
 دائم. 

 
 ( 10المادة )

و أ عمول بهدنية المأو انتدابهم ونقلهم ألحكام نظام الخدمة الم السلطةإلى  الدائرةتخضع عملية إعارة موظفي 
 . أي نظام يحل محله

 
 (11المادة )

ل لى آلية العمالمعارين والمنتدبين خالل فترة إعارتهم أو انتدابهم ع الدائرةعلى تدريب موظفين السلطة مل تع
  لك القانون والنظام وغيرها من التشريعات ذات العالقة المطبقة في المنطقة.ذفي المنطقة بما في 

 (12المادة )
 بما يلي: الدائرةتلتزم  -أ

ريبة العامةةة تحصيل الضرائب والغرامات ال -1 مستحقة على المكلفين وفق أحكةةام قةةانون الضةة
منطقة يمارسون نشاطهم في ال الذين كانواوعلى المبيعات قبل تاريخ بدء العمل في المنطقة 

 عند بدء العمل بها.
ن المكلفين المتعلقة بأي مبناء على طلبها بجميع المعلومات و القيود والملفات السلطة تزويد  -2

ت، بما في وفقا ألحكام قانون الضريبة العامة على المبيعا الدائرةمسجلين لدى في المنطقة ال
 ( أيام عمل من تاريخ تسلم الطلب.10ذلك قيود التسجيل والدفع وذلك خالل )

ه ذمن ه (2بأي معلومات تطلبها خالف القيود والملفات المشار إليهم في البند ) السلطةتزويد  -3
ن عمن تاريخ تسلم الطلب، على أن يتم إرسال هذه المعلومات  ( أيام عمل3الفقرة خالل )

 طريق الفاكس أو البريد اإللكتروني أو عبر الهاتف.
ول السلع عن بيع أو دخ الدائرةبناء على طلبها بالمعلومات التي تتوافر لدى  السلطةتزويد   -4

 والخدمات من المنطقة الجمركية إلى المنطقة .
ت المبيعاضريبة لغايات  السلطةشخص مسجل لدى  عدم القيام بأي إجراءات قانونية بحق أي -5

 دون موافقة الرئيس .
عةةن  ( من هذه الفقرة بأي شأن  إال5عدم مخاطبة أي من األشخاص المشار إليهم في البند ) -6

 . السلطةطريق 
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 قضائي بحق أيالموافقة على أن يكون للرئيس وحده حق حجز الممتلكات أو تنفيذ أي حكم  -7

في المنطقة والمتعلق بأي ديةةن متحقةةق المبيعات ضريبة مكلف بالتسجيل لغايات  تحصيل 
رة الممنوحة له في الف لك بموجب الصالحيةذنتيجة ممارسة نشاطه في المنطقة و للدائرة قةة

 ( من القانون.37)ج( من المادة )

 
 بما يلي: السلطةتلتزم   -ب

سماء أ لحوالسلطة كل ثالثة أشهر على األقل  بالمعلومات التي تتوافر لدى   الدائرةتزويد  -1

 وعناوين المؤسسات المسجلة التي تتعامةةل مةةع المقيمةةين فةةي المنطقةةة الجمركيةةة وتزويةةدها
 بالكشةةوفات والبيانةةات المتعلقةةة بمشةةترياتها مةةن السةةلع والخةةدمات مةةن المنطقةةة الجمركيةةة

 ومبيعاتها إليها .
( أيام 3) ( من القانون خالل41وفقا ألحكام المادة ) بالمعلومات التي تطلبها الدائرةتزويد  -2

عمل من تاريخ ورود الطلب ، على أن يتم إرسال هذه المعلومةةات عةةن طريةةق الفةةاكس أو 
 البريد اإللكتروني أو عبر الهاتف.

 
 (13المادة )
من القانون  (41وفقا ألحكام المادة   ) أو من المؤسسة المسجلةالسلطة طلب أي معلومات تحتاجها من  للدائرة

يغ لبات التبلبمتط الدائرةأي مقابالت مع المؤسسات المسجلة، باإلضافة إلى تقيد  من الرئيس خطيا، بما في ذلك
 الواردة في التشريعات ذات العالقة.

 
 ( 14المادة )
ريبة  السلطةتلتزم  و أبتسجيل ومتابعة تسجيل كل شخص في المنطقة يقوم ببيع سةةلعة أو خدمةةة خاضةةعة للضةة

ريبة العامةةة علةةى المبيعةةات واضريبة المبيعات وفق األسس الواردة في ال ألنظمةةة قانون والنظام وقةةانون الضةة
 . الصادرة بمقتضاه حسب مقتضى الحال

 
 ( 15المادة )
يبة المبيعات بردها وفق أحكام قانون ضر السلطةأي مبالغ تقوم  السلطةبأن تحول إلى  الدائرةتلتزم   -أ 

لمبالغ اقد حولت هذه  السلطةجلين في المنطقة لضريبة المبيعات إذا كانت إلى أي من األشخاص المس
 . الدائرةإلى وزارة المالية أو 

 
رة فعال بالمبالغ التي تم ردها  الدائرةبتزويد  السلطةتلتزم  -ب أ( مةةن هةةذه )عن كل سنة وفق أحكةةام الفقةة

  .في موازنة العام المقبل المادة  خالل الستة اشهر األولى من السنة التالية ليتم إدراجها
 

 (16المادة )
يبة العامة بتحصيل الضريبة وضريبة المبيعات وفق أحكام القانون والنظام وقانون الضر السلطةتلتزم   -أ

 على المبيعات، حسب مقتضى الحال، من جميع األشخاص الذين يكلفون باستيفاء الضريبة وضريبة
زارة وبتحويل الضريبة وضريبة المبيعات  إلى  السلطةتقوم المبيعات وفق أحكام هذه التشريعات و

 لقانون .وفق النسب المنصوص عليها في ا السلطةالمالية في نهاية الشهر الذي تم توريدها فيه إلى 
 
ة لدى الطرف األخر وذلك حسب قيمة الحصوالسلطة  الدائرةيجوز إجراء مقاصة بين حصة كل من  -ب

التفاق عليه بين  األدنى منها ووفق ما يتم  . الطرفينا
 

 ( 17المادة )
 بما يلي: الطرفينيلتزم كل من 

شار للجنة المنة باالعمل على توافق التعليمات المطبقة في المنطقة والمنطقة الجمركية من خالل االستعا  -أ
ة ويتم مذكرلاإليها في الفقرة )ج( من هذه المادة وذلك خالل ستة اشهر  من تاريخ التوقيع على هذه 

 مراجعة هذه التعليمات سنويا. 
 
ريقة طالعمل على تبسيط جميع اإلجراءات المتعلقة بالضريبة أو بضريبة المبيعات بما في ذلك  -ب

 فرضها أو تحصيلها أو توريدها أو ضبط المتهرب منها .
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الضريبة المتعلقة بلدراسة أي تعديل يطرأ على التشريعات  والدائرة السلطةلجنة مشتركة من تشكيل  -ج
يعات وأي المطبقة في المنطقة أو المنطقة الجمركية بما في ذلك القانون والنظام وقانون ضريبة المب

 .المفوض والمدير العام على أن يتم تشكيل هذه اللجنة باالتفاق بين نظام يصدر بمقتضاه
 

 (18المادة )
ص رات ومحاضرات يتعرف من خاللهةةا األشةةخابعقد ندوات ودو السلطةبناء على طلب  الدائرةتقوم  -أ

 ها.المكلفين بتحصيل الضريبة وضريبة المبيعات على أحكام هذه الضريبة وكيفية تحصيلها وتوريد
 
لمشاركة موظفيها في أي دورة أو برنامج يتعلق بضريبة  السلطةبتوجيه دعوة إلى  الدائرةتقوم  -ب

 ية .أو تنظمه لهذه الغا الدائرةالمبيعات تعقده 
 

لمشاركة موظفيها في أي دورة أو برنامج يتعلق بضريبة الدائرة بتوجيه دعوة إلى  السلطةتقوم  -ج
 أو تنظمه لهذه الغاية . السلطةالمبيعات تعقده 

 
ريبة بناء على طلبها  في تحديد مفهوم وتطبيق أي نص في قةةانون ا السلطةبمساعدة  الدائرةتقوم  -د لضةة

لجمركية ألنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه حسب ما هو متبع في المنطقة االعامة على المبيعات وا
ريبة السلطةبتزويد  الدائرةوأن تقوم  رار يصةةدر عةةن الجهةةات المختصةةة بشةةان ضةة  بأي تفسةةير أو قةة
 المبيعات .

  
 (19المادة ) 

راءات ، وخالل ثالثة اشهر من تةةاريخ نفةةاذ هةةذه المةةذكرة، بوضةةع ملحةةق يتضةةمن إالطرفانيلتزم  -أ جةة
جمركية، سلع وخدمات من المنطقة إلى المنطقة ال أو تدخل الرقابة على المؤسسات المسجلة التي تبيع

 ( اشهر من قبل المفوض والمدير العام .3ويتم مراجعتها كل )

 
 .حق المشار إليه في الفقرة )أ( من هذه المادة جزء من هذه المذكرة ويقرأ معها لمليعتبر ا -ب



 

 6 

 (20المادة )
بحيث يتم  لتبادل المعلومات والوثائق والمراسالت ذات العالقة الطرفينيتم تسمية ضابط ارتباط بين  –أ

دير االجتماع بينهم كلما دعت الحاجة إلى ذلك، على أن ال يقل المسةةمى الةةوظيفي ألي منهمةةا عةةن مةة
 مديرية .

 
صةةال أي وسةةيلة مةةن وسةةائل االتبواسطة البريةةد اإللكترونةةي والفةةاكس و الطرفينتتم المراسالت بين  -ب

 األخرى .
 

 (21المادة )
 ل الطرفانا لم يتوصاء التطبيق العملي لهذه المذكرة وديا وإذنثأ لطةسلاو الدائرةتم حل أي خالف بين ي -أ

ا اعتبار هذه المذكرة نم اءزجوف ويعتبر قراره ملزما زراء الفصل بالخاللوك يتولى مجلس الذ إلى
  من تاريخ صدوره.   

 
الوزير والرئيس تقريرا يتضمن عرض الخالف على مجلس الوزراء ويعرض منهما  نم لك رفعي -ب

 حجته واالقتراحات التي يراها مناسبة لحسم الخالف.
 
 ( 22ادة )ملا
ات ك وفق ذوذل الطرفينالمذكرة مراجعتها وتعديلها كليا أو جزئيا بموافقة  ذهالموقعين على ه نيرفطلل

 تبعة في إقرارها.اإلجراءات الم
 
 (23ادة )ملا
ل سلم ك توقيع على هذه المذكرة من أصحاب الصالحية بمقتضى التشريعات النافذة وحررت من ثالث نسخ مت

 زراء.لومكتب دولة رئيس ا ىدطرف نسخة وأودعت النسخة الثالثة ل
 

 /    /   لموافقا                  هذه المذكرة في هذا اليوم  توقيع مت
 مدينة عمان في المملكة األردنية الهاشمية يف

 
 

 دائرة الضريبة العامة على المبيعات    سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة
          

 
 وزير المالية           رئيس مجلس المفوضين 


