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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
 

 ف ـاري ـتع
 

 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 المنطقــة وال محافظــة العقبــة التــي تقــد خــار  حــدو  أراضــي               :اإلقلــيم
بمقتضى قانون تطــوير وادي   األردنوادي    تدخل ضمن حدود

 األردن.
 

    البضــائد التــي تخضــد فــي المنطقــة الجمركيــة للرســوم  إدخــال :            اإلدخــال
ــة والضــرائ  ــى الجمركي ــذه  إل ــل ه ــة دون اســتيفاء مث المنطق

 البضائد.الرسوم والضرائ  على تلك  
 

باســتثناء   اإلدخــال بمــا فــي ذلــك    المنطقــة   إلــىدخول البضائد                 :االستيراد
تم فيها   إذاالمنطقة من المنطقة الجمركية    إلىالبضائد    إحضار
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دفــد الرســوم الجمركيــة والضــرائ  المســتحقة علــى هــذه 
 .البضائد

 
 

 المنطقة وحدودها   إنشاء
 3المادة 
 األنشــطةالمملكــة باســتقطا  تعزيز القدرة االقتصــادية فــي  إلىالمنطقة   إنشاءيهدف  

 . إليهااالقتصادية المختلفة وجذ  االستثمارات  
 

 4المادة 
المجلس حدود المنطقــة ولــه تعــديل   تنسي تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على  

هذه الحدود وفقا لمتطلبات عمل السلطة ومقتضيات المصلحة العامــة وينشــر القــرار 
 الرسمية .عليه في الجريدة   يطرأتعديل   وأي
 

 5المادة 
يحدد بقرار من مجلس الوزراء بتنسي  من المجلس تــاريخ بــدء العمــل فــي المنطقــة 

 ويتم نشر القرار في الجريدة الرسمية .
 

 6المادة 
هــذا   بأحكامالتشريعات 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 منطقة العقبة االقتصــادية الخاصــة ( تتمتــد 
 األمــوالولهــا بهــذه الصــفة تملــك  وإداريبشخصــية اعتباريــة ذات اســتقيل مــالي 

ا بم  أهدافهاالمنقولة وغير المنقولة والقيام بجميد التصرفات القانونية اليزمة لتحقيق  
العقــود وقبــول المســاعدات والهبــات والتبرعــات ولهــا حــق التقاضــي   إبــرامفي ذلك  

أي محــام توكلــه لهــذه  أو القضائية المحامي العام المدني   اإلجراءاتوينو  عنها في  
 الغاية . 

 
تنشــىء مكاتــ  ارتبــاط داخــل المملكــة   أن . يكون مقر الســلطة فــي المنطقــة ولهــا  

 وخارجها . 
 

 برئيس الوزراء .   . ترتبط السلطة
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 8المادة 
العقبــة العقبــة وبلديــة  إقلــيمأ. تصبح السلطة الخلف القانوني والواقعي لكل من سلطة  

  الوزراء.من التاريخ الذي يحدده مجلس   هذا القانون اعتبارا    ألحكام وفقا  
 

 العقبة وبلدية العقبــة إقليمالسلطة جميد حقوق والتزامات كل من سلطة   إلى . تنتقل  
وتلتزم السلطة بتنفيذ العقود واالتفاقيات التي تكون أي من هاتين الجهتين طرفــا فيهــا 

 معقودة مد السلطة .  وكأنهافي التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء 
 

مؤسســة المنــاطق الحــرة  إلــىت والعقارات العائدة آالسلطة ملكية المنش  إلى . تنتقل  
  الوزراء.رره مجلس  الواقعة داخل حدود المنطقة لقاء عوض يق

 
جميد الموظفين والمستخدمين العاملين لدى كل من ســلطة   السلطة حكما    إلىد . ينقل  

  العقبة.العقبة ومؤسسة المناطق الحرة في العقبة وبلدية   إقليم
 

هـ. تعامل مؤسسة المدن الصناعية في المنطقة معاملة المؤسسة المسجلة وال تســري 
عول داخل المنطقة وذلك مــد عــدم المســاس بحقــوق مؤسســة قانونها النافذ المف  أحكام

 هذا القانون . أحكامالمدن الصناعية وااللتزامات المترتبة عليها قبل نفاذ 
 

 9المادة 
 تتولى السلطة المهام التالية :

بيئــة اســتثمارية متطــورة  وإيجــادالســتقطا  االســتثمارات  وتأهيلهــاأ. تنمية المنطقة 
 رة والسياحة والخدمات في المنطقة . لتنشيط الصناعة والتجا
والتنســيق والتعــاون مــد الجهــات المســتثمرة فــي   لألردنيــين . زيادة فرص العمــل  

لهــا   األولوية  وإعطاءورفد كفاءتها    وتأهيلها  األردنيةالعاملة    األيديالمنطقة لتدري   
 في العمل .

ذلــك تــوفير    . تعزيز دور القطاع الخاص بالمشاركة فــي تطــوير المنطقــة بمــا فــي
 خدمات عامة .   وأيخدمات البنية التحتية  

   .االقتصادية المختلفة داخل المنطقة  األنشطةد. تشجيد المنافسة ومند االحتكار في  
هـ. تخطيط وتصــميم مشــروعات تطــوير المنطقــة فــي المجــاالت المختلفــة وتنفيــذها 

 الغير.بواسطة    أو مباشرة 
 و. حماية البيئة في المنطقة .

 يد المؤسسات المسجلة على القيام بالبحث والتطوير ودعمه .ز. تشج 
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 10المادة 
 -التالية: المسؤوليات السلطة تتولى 
ال واالنظمــة القــانون هذا بمقتضى لصيحياتها وفقا شؤونها ومتابعة المنطقة إدارة 1

 بمقتضاه صادرة
 المنطقة. لتطوير اليزمة والبرامج الخطط وضد -2
 المنطقة. في االستثمار على التطبيق لواجبةا االسس وضد -3
بــم المقررة واالعفاءات الميزات من االستفادة في ترغ  التي المؤسسات تسجيل .4

 . القانون هذا وج 
 العيقة. ذات الجهات مد والتعاون بالتنسيق المنطقة ترويج -5
 
و  طقــةالمن  حدود داخل السلطة تمارس  اخر تشريد اي في ورد مما الرغم على  .
 : يلي بما المتعلقة والصيحيات المهام لقانونا هذا الحكام وفقا

وا القــانون هذا باحكام تقيدها من للتأكد عليها والرقابة االقتصادية االنشطة تنظيم .1
ا شؤون ذلك في بما منها اي بموج  الصادرة والتعليمات بمقتضاه الصادرة النظمة
 االنشطة. بهذه قةالعي ذات العامة لسيمةوا العامة لصحة

االقتص االنشطة بممارسة تتعلق اخرى موافقة واي والشهادات التصاريح اصدار .2
 . بمقتضاه الصادرة واالنظمة القانون هذا الحكام وفقا المنطقة في ادية

 . واالبنية والقرى المدن تنظيم .3
 . البلدية الشؤون .4
 . البيولوجي والتنوع ةالطبيعي  والموارد لمياها ومصادر البيئة حماية .5
والــتف والرقابة منها المصدر او  المنطقة الى المستورد والدواء الغذاء على الرقابة .6

وتــداول وتصنيعه ومشتقاته الغذاء واعداد الذبح فيها يتم التي االماكن جميد على تيش
المخــتص والمفوض يرالوز صيحيات الرئيس يمارس الغاية ولهذه وتقديمه وبيعه ه
واال بــه المعمول الغذاء على الرقابة قانون في منهما لكل المقررة المدير ياتصيح  

 . بمقتضاه الصادرة نظمة
 المــادة من )أ( الفقرة في عليها المنصوص الضرائ  باستثناء الضرائ  تحصيل .7
 هذا في عليها المنصوص الخدمات وبدل والغرامات والرسوم القانون هذا من (34)

 . منها أي بموج  الصادرة يماتوالتعل بمقتضاه الصادرة واالنظمة القانون
 . والعمال العمل شؤون .8
 . للسلطة الوزراء مجلس يخولها اخرى رسمية بجهات منوطة صيحيات أي .9
 
 -
 المنطقــة حدود داخل وتنظيمها الجمركية اإلجراءات ممارسة الجمارك دائرة تتولى 

يانــاالب  بموجــ  المترتبـــة الخـدمات دلوبـ والغرامـات والرسـوم الضرائ  وتحصيل
بمقــت  الصــادرة والتعليمــات واالنظمة القانون هذا ألحكـام وفقا المنظمـة الجمركية ت

 السلطة. لصالح ضاه
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 11المادة 

 اقتصــاديا   اإلقلــيممهامهــا فــي المنطقــة مســؤولية تنميــة   إلــى  إضافةأ . تتولى السلطة  
ي صــيحية ة لذلك وتمارس لهــذه الغايــة أووضد الخطط والبرامج اليزم  واجتماعيا  
ووفــق نظــام يصــدر لهــذه   اإلقلــيما بموج  هذا القانون حسبما تتطلبه تنمية  مخولة له
 الغاية . 

 
 إدارةقــانون    ألحكــام  وفقا    اإلقليمالدولة في    أميك  إدارة . وتتولى السلطة صيحية  

 يلي:يطة مراعاة ما الصادرة بمقتضاه شر  واألنظمةالدولة النافذ المفعول  أميك
 

النافــذ   اآلثــارلقــانون    وفقــا    اإلقليمالواقعة ضمن    ثريةاألوالمواقد    اآلثار  إدارة .1
 المفعول.

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

 آخــررف تصــ   أي  أو تفويضها    أو   األراضي  إليجارالمتأتية نتيجة    األموالرد   .3
 العامة.الخزينة   إلىبشأنها  

 
 واألنظمــةهــذا القــانون    ألحكــاموفقــا    اإلقلــيمتولى السلطة حماية البيئة فــي   . كما ت  

   المفعول.تشريد ذي عيقة نافذ  وأيالصادرة بمقتضاه 
 

 السلطة   إدارة
 12المادة 

على شــؤونها مجلــس يســمى )مجلــس المفوضــين(   واإلشرافالسلطة    إدارةأ. يتولى  
نائبه يعينــون بقــرار مــن مجلــس متفرغين بمن فيهم الرئيس و   أعضاءمن ستة    يتألف

 أنســنوات قابلــة للتجديــد علــى   أربــدالوزراء بناء على تنسي  رئيس الوزراء لمــدة  
 الملكية السامية .  باإلرادةيقترن القرار 

 
ســنوات  وأربــد أعضائهمجلس سنتين لنصف  أول  تأليف . تكون مدة العضوية في  

 من بينهم الرئيس ونائبه .  اآلخرنصف لل
 

وتعيين بــديل  أعضائهعضوية أي من    إنهاءالوزراء وخيل مدة المجلس     . لمجلس
 المادة.يحل محله وذلك بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة )أ( من هذه 

 
المجلــس بقــرار   وأعضاءد. تحدد الروات  والعيوات وسائر الحقوق المالية للرئيس  

 رئيس الوزراء .  الوزراء بناء على تنسي من مجلس  
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 13دة الما
 يكون :   أنأ . يشترط فيمن يعين في المجلس  

 الجنسية.  أردني .1
 واالختصاص.من ذوي الكفاءة والخبرة  .2
  بالشرف.بجنحة مخلة    أو غير محكوم بجناية   .3
 

وفــروعهم مــن الدرجــة  وأزواجهــمالمجلــس  وأعضــاء. يحظــر علــى الــرئيس 1 . 
صــورة   بــأيلطة  منهم خيل مــدة عضــويته أي منفعــة مــد الســ   ألين  كو ي   أن  األولى
 .  كانت

المجلــس أي عيقــة تجاريــة مــد أي  أعضــاءمن  وأييكون للرئيس   أن. ال يجوز    2
 أي مستثمر في المنطقة .  أو مؤسسة مسجلة 

. على الرئيس وكل عضــو فــي المجلــس تقــديم تصــريح خطــي حــين تعيينــه وقبــل 3
كــره فــي أي نشــاط تجــاري ممــا ورد ذ أو نتفــاء أي منفعــة لــه مباشرته لمهامه يؤكد ا

( من هذه الفقرة وذلــك تحــت طائلــة المســؤولية القانونيــة وفصــله مــن 2( )1البندين)
 عضوية المجلس . 

 
رئيس الوزراء قبــل مباشــرة مهــامهم القســم   أمامالمجلس    وأعضاء . يؤدي الرئيس  

 التالي :
 واألنظمــةحتــرم القــوانين  أن  ألــك والــوطن و لمل  مخلصــا    أكــون  أن)اقسم باهلل العظيم  

 ( .وإخيص  وأمانةبشرف  إليبالمهام والواجبات الموكولة   أقومن أمول بها و المع
 

 14المادة 
المنطقــة  إلقامــةهذا القانون القرارات اليزمة    أحكاميصدر مجلس الوزراء عند نفاذ  

 يلي:وعلى وجه الخصوص ما  أعمالهاوبدء  
 المجلس . وأعضاءونائبه  أ. تعيين الرئيس  

  
الســلطة   إلــىالعقبة    إقليمواريخ انتقال مسؤوليات ومهام سلطة  وت   إجراءات . تحديد  

 وذلك بناء على تنسي  من المجلس ووفق الخطة التي يضعها لهذه الغاية . 
 

 . تحديد تــاريخ بــدء ممارســة المجلــس لوظــائف مجلــس بلديــة العقبــة بتنســي  مــن 
 لهذه الغاية .  إجراءاتن  المجلس وما يستدعي م

 
العقبــة ومؤسســة   إقلــيموظفين والمستخدمين العــاملين فــي ســلطة  نقل الم  إجراءاتد.  

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

لقيام السلطة بمهامها خيل المــدة التــي تســبق تــاريخ بــدء   هـ أي قرار يراه ضروريا  
 المنطقة.عمل في ال
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 15المادة 

 ام والصيحيات التالية :يمارس المجلس المه
 

الخطــط   وإقــرارأ . رسم السياسة العامة لتنميــة المنطقــة بموافقــة مجلــس الــوزراء    
 والبرامج اليزمة لتنفيذها .

  
فيها علــى  األراضي . تخصيص المناطق االستثمارية في المنطقة وتحديد استعمال 

  المختلفة.ات القطاع أساس
 

از التنفيذي في الســلطة وجــدول تشــكييت الوظــائف الهيكل التنظيمي للجه  إقرار .  
 والوصف الوظيفي لها . 

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

 ألنظمــةاو قــانون البلــديات النافــذ المفعــول    ألحكــام  هـ. وظائف المجلس البلــدي وفقــا  
لرئيس الصيحيات المقررة للوزير بمقتضى الصادرة بمقتضاه ولهذه الغاية يمارس ا

  التشريعات.هذه 
 

ولجنتــي التنظــيم اللوائيــة والمحليــة بمقتضــى  األعلــىو. اختصاصات مجلس التنظيم 
  .له الصادرة استنادا    واألنظمةالساري المفعول    واألبنيةقانون تنظيم المدن والقرى 

 
 لتنميــة المنطقــة وفقــا    أو طة  الســل  ألعمــالوالعقارات اليزمــة    األراضيك  ستميز. ا

 قانون االستميك النافذ المفعول .   ألحكام
 

 فيها. العقود واالتفاقيات التي تكون السلطة طرفا   إقرارح. 
  

  .السلطة ورفعها لمجلس الوزراء  ألعمالمشروعات التشريعات اليزمة   إعدادط.  
 

 طة . اء بتعيين مدقق حسابات قانوني للسللمجلس الوزري. التنسي   
 

مجلــس الــوزراء   إلــىمشروع الموازنة التقديرية الســنوية للســلطة ورفعــه    إقرارك.  
 للمصادقة عليه . 

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

 راء . مجلس الوز إلىالمالية المنتهية ورفعها  
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 وبخاصة ما يلي : وإجراءاتهاة م. وضد التعليمات المتعلقة بعمل السلط
 المؤسسات المسجلة والرقابة عليها .  أنشطةتنظيم   .1
 تنظيم نشاط المستثمرين في المنطقة .   .2
 المنطقة.تحصيل الضرائ  والرسوم والغرامات وبدل الخدمات المقررة في  .3
هــات المخولــة فــي المنطقــة والج  للبضــائد المنتجــة المنشــأشــهادات  إصــدار .4

 . بإصدارها
جهــة ذات   أليالبدل الذي تستوفيه السلطة مقابل الخدمات التي تقــدمها    تحديد .5

 بأنشطتها.عيقة 
التي تمت قبل تــاريخ بــدء العمــل   اإلجراءاتاليزمة لتصوي     األسسوضد   .6

ة التشريعات المتعلقة برخص المهن النافــذ  ألحكامفي المنطقة بصورة مخالفة  
 المفعول . 

 
 16المادة 

نائبه عند غيــا    أو كل شهر بدعوة من الرئيس    األقلين على  أ . يجتمد المجلس مرت 
يكــون مــن بيــنهم   أنعلــى    أعضــائه  أغلبيــةبحضــور    الرئيس ويكون اجتماعه قانونيا  

 نائبه .  أو الرئيس  
 

 أنى  الحاضرين في االجتماع عل  أعضائه  أصوات  بأغلبية . يتخذ المجلس قراراته  
متنــاع عــن التصــويت وعلــى العضــو وال يجوز للعضــو اال أصواتال تقل عن ثيثة 

في محضــر االجتمــاع والتوقيــد عليهــا وعنــد تســاوي   المخالف تسجيل مخالفته خطيا  
 الذي صوت معه رئيس االجتماع .  الرأييرجح   األصوات

 
عاتــه تنظــيم عمــل المجلــس واجتما إجــراءات . تحــدد بتعليمــات يصــدرها المجلــس 

 .  األخرى أمورهوسائر  
 

 17المادة 
 أو تشــغيل    أو لتطوير المنطقــة    وماليا    يتعاقد مد الجهات المؤهلة فنيا    أنمجلس  . لل1أ.

التعاقــد وشــروطه بموجــ  نظــام   أســستحــدد    أنمن مرافقها العامــة علــى    أي  إدارة
 خاص يوضد لهذه الغاية .

عــن تنظــيم طة مســؤولة تكــون الســل آخــرتشــريد  أي. علــى الــرغم ممــا ورد فــي 2
من خدمات المرافق العامة فــي المنطقــة  وأيبة ومطارها ومراقبة وتطوير ميناء العق

جهة مؤهلة فنيا وماليــا  أيوللمجلس بموافقة من مجلس الوزراء الحق في التعاقد مد 
 أو ( من هذه الفقرة وذلك لمقاصد تطــوير  1في البند )  إليهامن الجهات المشار    أي  أو 

تشــريعاتها النافــذة فــي منها شريطة مشاركة الجهات ذات العيقة بمقتضــى   أي  إدارة
المفاوضات التي تجري مد الجهات المؤهلــة وحســبما يقــرره مجلــس الــوزراء بهــذا 

بعــد   إال  نتيجــة هــذه المفاوضــات نافــذا    إليهالشأن . وال يعتبر العقد الذي يتم التوصل  
 الوزراء.موافقة من مجلس  
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البنــدين  حكــامأتاح للجهات المؤهلة المتعاقد معها وفق شركة ي يؤسس    أن. للمجلس  3
 اإلدارة أو ( من هذه الفقرة فرصة المساهمة فيها لتتــولى عمليــات التطــوير 2( و )1)

 معها . إليهلشروط العقد الذي يتم التوصل   وفقا  
 ( مــن2( و)1البنــدين ) ألحكامجهة يتم التعاقد معها وفقا   أي. وللمجلس االتفاق مد  4

 بــإدارة  إليهــا( منهــا ليعهــد  3فــي البنــد )  إليهــاالشركة المشار    إدارةمد    أو هذه الفقرة  
 أو المشاريد وخدمات المرافق موضد التطوير ويجوز له تــأجير هــذه المشــاريد لهــا  

 موافقة مجلس الوزراء . إلىاتفاق بهذا الشأن  أيالسماح لها باستثمارها ويخضد  
يــتم  نأهــذه الفقــرة  ألحكام السلطة وفقا   إليه تتوصل اتفاق أو تعاقد  أي. يشترط في 5

 السلطة.المعمول به في    واألشغالنظام اللوازم   أحكامبمقتضى  
  

 وأنشطتها . للمجلس بموافقة مجلس الوزراء االقتراض لتمويل مشروعات السلطة  
  الغاية.سندات دين لهذه  إصدارخارجية بما في ذلك   أو من مصادر داخلية 

 
 18المادة 

 لطة المهام والصيحيات التالية :أ . يمارس الرئيس بصفته الرئيس التنفيذي للس
   المجلس.تنفيذ قرارات  .1
علــى الشــؤون االداريــة والماليــة وشــؤون اللــوازم واالشــغال فــي  اإلشــراف .2

 السلطة 
 الغير.توقيد العقود واالتفاقيات التي تبرمها السلطة مد  .3
ظــائف لسنوية للسلطة وجدول تشكييت الو عداد مشروع الموازنة التقديرية اإ .4

 فيها .
عداد التقرير السنوي عن نشاط السلطة وميزانيتها وحســاباتها الختاميــة عــن إ .5

 السنة المالية المنتهية .
لهــذا   الصــادرة اســتنادا    األنظمــةليــه بمقتضــى  إخرى مخولــة  أأي صيحيات   .6

 .خطيا  و التي يفوضه بها المجلس  أالقانون 
نافذ   رآخ ي تشريد  أو  أمؤسسة الموانئ    نقل بموج  قانونصيحيات وزير ال .7

المفعــول ذي عيقــة بقطــاع النقــل داخــل المنطقــة باســتثناء مــا يتعلــق بالنقــل 
 خدماته.البحري دون  

 
 

صيحيات المحافظ في محافظة العقبة بموج  التشريعات النافذة المفعول اذا  .8
لها حيث يــتم فــي  حافظا  لم يعين وزير الداخلية وبموافقة من رئيس الوزراء م

تفاهم بين الوزير ورئيس مجلــس المفوضــين يقرهــا حالة تعيينه وضد مذكرة  
رئيس الــوزراء ويراعيهــا المحــافظ فــي قيامــه بمهامــه بمقتضــى التشــريعات 

لى إخيف بين الطرفين في تطبيق المذكرة يرفد االمر    أذا نشإالمعمول بها و 
 رئيس الوزراء للبت فيه .
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 لدى الغير .  رئيس السلطة . يمثل ال 
 

من صيحياته المنصوص عليها فــي هــذا القــانون واالنظمــة    . للرئيس تفويض أي
ن أالصادرة بمقتضاه لنائبه او أي عضو في المجلس او أي موظف في السلطة علــى 

 .  ومحددا    يكون التفويض خطيا  
  

 شؤون السلطة المالية 
 19المادة 

 ي :مما يل للسلطة المالية  تتكون الموارد
 

 العامة.في الموازنة   أ. المبالغ السنوية التي ترصد لها
  

نظمــة ألحكام هذا القــانون واأل للسلطة وفقا    تتأتىعوائد    أو و ضرائ   أ . أي رسوم  
  بمقتضاه.الصادرة 

 
  للغير. . أي بدل تتقاضاه السلطة مقابل الخدمات التي تقدمها  

 
ي مــن أ  تأتية من تطبيق العقوبات علــى مخالفــةد. الغرامات والتعويضات المدنية الم

هذا القانون والقوانين المعمول بها في المنطقة بمــا فــي ذلــك تطبيــق العقوبــات   امأحك
  القانون.( من هذا 39المنصوص عليها في المادة )

  
 هـ. القروض التي تحصل عليها .  

 
جلــس وافقــة متؤخــذ م  أنليهــا علــى  إو. المساعدات والهبــات والتبرعــات التــي تــرد  

   ردني.أذا كان مصدرها غير إالوزراء 
 

 صول القانونية المقررة ألز. المبالغ المتأتية للسلطة من التصرف بموجوداتها وفق ا
 

  خر يقبله المجلس ويوافق عليه مجلس الوزراء . آمصدر ي أي مورد من  أح. 
 

 20المادة 
ثــاني مــن كــل ســنة كــانون ال ول مــن شــهرألالسنة المالية للسلطة فــي اليــوم ا  أأ . تبد

  ذاتها.ول من السنة أثيثين من شهر كانون  وتنتهي في الحادي وال
 

 الوزراء. . تكون للسلطة موازنة مستقلة يقرها المجلس ويصادق عليها مجلس  
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لى الخزينة العامة أي فائض يتحقق في موازنة السلطة السنوية وذلــك مــد إ . يحول  
   المستقبلية.متعلقة بنفقات مشاريعها  مراعاة التزامات السلطة ال

 
ديوان المحاسبة بتدقيق الحق على حسابات السلطة ويجوز لهــا تعيــين مــدقق   د. يقوم

  الوزراء.لى مجلس  إبنتائج تدقيقه    حسابات قانوني ويرفد تقريرا  
 

 21المادة 
 

ة عفــاءات والتســهييت المقــررة للــوزارات والــدوائر الحكوميــ إلأ . تتمتــد الســلطة با
مقرر بموج  هذا القــانون  إعفاءو أة ويحق للسلطة في المنطقة االستفادة من أي ميز

 للمؤسسة المسجلة .
  

مــوال أللقــانون تحصــيل ا عامــة يــتم تحصــيلها وفقــا    أمــواال  الســلطة    أموال . تعتبر  
ــة ــرئيس  األميري ــارس ال ــول ويم ــة و أالســاري المفع ــذه الغاي ــن يفوضــه له ــد م جمي

 األميرية.موال  ألداري ولجنة تحصيل اإلللحاكم ا بمقتضاه  المخولة الصيحيات
 

 نشطة االقتصادية في المنطقة  ألا
 22المادة 

ي نشاط اقتصادي داخل المنطقــة ويرغــ  فــي االســتفادة مــن أي أأ . على من يقوم ب 
الســلطة بطلــ    إلــىن يتقدم  أالمقررة بموج  هذا القانون    اإلعفاءاتو  أمن الميزات  

 سجلة .تسجيله مؤسسة م
  

ي أم التسجيل التــي تســتوفيها الســلطة و جراءات التسجيل وشروطه ورسو إ . تحدد  
 تتعلق بذلك بمقتضى نظام يوضد لهذه الغاية .   أخرى  أمور
 

ردنيــة المســجلة لــدى الســلطة مــن التســجيل لــدى مراقــ  أل . تعفــى الشــركة غيــر ا
 الشركات . 

 
( من هذا القانون يحظر على الســلطة 17د . مد مراعاة احكام الفقرة )أ( من المادة )

 م والحصص في المؤسسات المسجلة . سهألتملك ا
 

هـ. تعامل جميد الــوزارات والــدوائر الحكوميــة والمؤسســات الرســمية والمؤسســات 
العامة في المنطقة معاملة المؤسسات المســجلة ليســتفادة مــن التســهييت والميــزات 

ي أللمتعلقة بحركــة البضــائد العائــدة  يانات اساس الب أالمقررة لهذه المؤسسات وعلى  
   للسلطة.تلك الجهات التي يتوج  عليها تقديمها  من  
 
 23المادة 
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فــي  إقتصــاديا   ن يمــارس نشــاطا  أي شــخص غيــر مســجل كمؤسســة مســجلة أليحــق 
نظمة الصادرة ألسس والضوابط المحددة في هذا القانون واألالمنطقة شريطة التقيد با

ــجلة و بمقتضــاه والمتعل ــات المس ــة بالمؤسس ــروط أق ــس أو ي ش ــرى أس ــا يق أخ رره
المقــررة  اإلعفــاءاتو أالمجلس  وال يحق له في هذه الحالــة االســتفادة مــن الميــزات 

 للمؤسسات المسجلة بمقتضى هذا القانون . 
 

 24المادة 
و تقييــد أمؤسســة ممارســة أي نشــاط اقتصــادي باســتثناء مــا يــتم حظــره ي أليســمح 

س والشــروط ســ أللهــذه الغايــة يتضــمن انطقة بمقتضى نظام يوضــد  ممارسته في الم
  للسلطة.اليزمة لممارسة النشاط المقيد وما يترت  عليه من عوائد  

 
 25المادة 

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

 
تصرف جراءات الكفيلة بعدم الإللى المنطقة اتخاذ اإ   . على كل من يستورد بضائد

نظمــة الصــادرة بمقتضــاه والتعليمــات الصــادرة ألهــذا القــانون وا ألحكــام بهــا خيفــا  
 ي منها .  أبمقتضى  

 
 26المادة 

دخــال إالمنطقة وال يجــوز لغيرهــا    إلىدخال البضائد  إأ. يسمح للمؤسسات المسجلة ب 
وشــروط تحــدد بمقتضــى تعليمــات يصــدرها  ألســس وفقــا   إالالمنطقــة  إلــىالبضــائد 
 الغاية.الوزراء لهذه مجلس  

 
نــواع أالمنطقــة وتحــدد    إلــىالمنزليــة    أو الشخصــية    أمتعتهم  إدخال  لألفراد . يجوز  

 وكمياتها بمقتضى تعليمات خاصة يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية  األمتعةهذه 
   

 مكرر :  26المادة 
او اســتيراد ( من هذا القانون يســمح بادخــال  26( و )25)دتين  الما  أحكاممن    استثناء  

 المنطقة : إلىدناه أالبضائد للجهات المبينة  
 

 أ. ما يرد باسم جيلة الملك المعظم .
 

 . ما يرد للوزارات والدوائر الحكومية والمؤسســات الرســمية والمؤسســات العامــة 
 من هبات وتبرعات .
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بط وما يرد لقــوات عربيــة تــرا  األردنية  األمنيةزة  هج أل . ما يرد للقوات المسلحة وا
لبســة عســكرية ووســائط نقــل وقطعهــا أســلحة وتجهيــزات و أفي المملكة من ذخائر و 

 يقررها مجلس الوزراء بناء على تنسي  الرئيس .  أخرىمواد   وأي  وإطاراتها
 

 المدنية.و المؤسسة االستهيكية  أد. ما يرد للمؤسسة االستهيكية العسكرية  
 

السلكين الدبلوماسي والقنصلي   وأعضاءلى رؤساء  إهـ. ما يرد ليستعمال الشخصي  
ــر المــواطنين  ــينمــن غي ــواردة  األردني ــر الفخــريين ال ــي المملكــة وغي ــاملين ف   الع

 أزواجهــملــى  إسماؤهم في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية وكــذلك مــا يــرد  أ
لمعاملــة بالمثــل وبمــا يتناســ  مــد القاصــرين المقيمــين معهــم   شــريطة ا وأوالدهــم

 علية .ياجاتهم الفاحت 
 

و. ما يرد للســفارات والمفوضــيات والقنصــليات غيــر الفخريــة ليســتعمال الرســمي 
باستثناء المواد الغذائية والمشروبات الروحيــة والتبــغ وبمــا يتناســ  مــد احتياجــاتهم 

علــى لــبعض ألالحــد ان يعين أالفعلية وضمن الحد المعقول   وللرئيس عند االقتضاء 
قتراح لجنة من ممثلين عن وزارة الخارجيــة والســلطة المستوردات بناء على ا  أنواع

   شريطة المعاملة بالمثل .
 

متعــة شخصــية أجراء المعاينــة مــن  إز. ما يرد ليســتعمال الشخصــي   مــد التقيــد بــ 
ــة للمــوظفين ا وأدوات وأثــاث ــين العــاملين فــي البعثــات الدبلوماســ إلمنزلي و أية داري

ن ال يستفيدون من االعفاء المقرر   شريطة القنصلية من حملة جنسية تلك البعثة الذي 
شــهر مــن تــاريخ وصــول أن يــتم االســتيراد خــيل ســتة أالمعاملــة بالمثــل وشــريطة 

 .عفاء ويجوز تمديد هذه المدة لمدة مماثلــة بموافقــة وزارة الخارجيــة  إلالمستفيد من ا
 ا البند . حكام هذأداريين لغايات تطبيق  إلمن الموظفين ا وال يعتبر السائقون والخدم

 
 27المادة 

 
لمقاصد قانون الجمارك وقانون الضــريبة العامــة علــى المبيعــات تعامــل البضــائد   .أ

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

 
لــى إتعامل الخدمات التي يتم بيعها     . لمقاصد قانون الضريبة العامة على المبيعات

 .المؤسسة المسجلة في المنطقة من المنطقة الجمركية معاملة الخدمات المصدرة
  

ــة  ــود مــن المنطق ــال البضــائد مدفوعــة الرســوم والضــرائ  دون قي  . يســمح بانتق
و معاد تصديرها أئد في هذه الحالة مصدرة  لى المنطقة   وال تعتبر البضاإالجمركية  

 د قانون الجمارك وقانون الضريبة العامة على المبيعات .لمقاص
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ورد في هذا القــانون تعامــل البضــائد المصــنعة فــي   آخري نص  أد. على الرغم من  
لى المنطقة الجمركيــة معاملــة المنتجــات ذات إخراجها من المنطقة  إالمنطقة التي يتم  

المعمــول بهــا فــي المنطقــة ن تتوافر فيها قواعد المنشأ االردني أني على  درألالمنشأ ا
 الجمركية .

  
لــى المنطقــة الجمركيــة عبــر المراكــز الجمركيــة إهـ. يعامــل المســافرون المتجهــون  

القائمة على الحدود الفاصلة بين المنطقة والمنطقة الجمركية معاملة المسافر المقــرر 
 عول.مفالفي قانون الجمارك النافذ 

 
ى الحــدود الفاصــلة بــين المنطقــة والمنطقــة و. تقــوم المراكــز الجمركيــة القائمــة علــ  

قــانون الجمــارك النافــذ المفعــول   ألحكام  الجمركية بمهامها وتمارس صيحياتها وفقا  
  اختصاصه.وهذا القانون كل حس  

 
 28المادة 

عفــاء إس المجلــ  لــى طلــ إلمجلس الوزراء بناء على تنســي  وزيــر الماليــة المســتند 
عنــد وضــعها فــي االســتهيك  سوم الجمركية جزئيا  المنطقة من الر  أالبضائد من منش

 للحاالت والشروط التالية : المحلي في المنطقة الجمركية وفقا  
 
ــتلزمات إأ .  ــت مس ــا  البضــاعة والجــدوى االإذا كان ــوفر نت ــي إقتصــادية ال تت ال ف

 .المنطقة
 

ة فــي والتكاليف والنفقــات المحليــة الداخلــ   يمة الموادفي حدود ق  اإلعفاءيكون    أن .  
ــوم  ــة والرس ــوم الجمركي ــد الرس ــتيفاء جمي ــتم اس ــث ي ــة بحي ــل المنطق ــا  داخ االنت

للتشــريعات ذات   وفقــا    األجنبيــةنتــا   إلخرى المتوجبة على مــدخيت األوالضرائ  ا
 العيقة المعمول بها في المنطقة الجمركية . 

 
رك النافــذ الواردة فــي قــانون الجمــا  أنشالمنتجة قواعد الم  تتوافر في البضاعة  أن .  

 المفعول . 
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 29المادة 

التشري  أحكـام عليهـا تسـري وال الجمركيـة المنطقـة حـدود خـار  المنطقـة تعتبـر أ
 بمقتضاه. الصادرة األنظمة أو  القانون هذا في عليه نص ما وفق إال الجمركيـة عات

ال  لهذه يصدر نظام بمقتضى المنطقة دود ح  داخل الجمارك رةدائ  صيحيات تنظم ب
ال  صـفة الجمـارك لمـوظفي ويكـون والسلطة الجمارك دائرة بين التنسيق بعد غاية

 - يلي: ما خاصة بصورة نيتضم أن علـى الصيحيات هذه لممارسة  العدلية ضابطة

 المشروعة.  غيـر  التجاريـة واألنشـطة التهريـ  مكافحـة - 1

 والتصدير.  االستيراد بعمليات المتعلقـة اإلحصائية والمعلومـات البيانات إعـداد - 2
 
 منها. والتصدير المنطقة إلى باالستيراد الخاصة التعليمات السلطة تصدر -ج
 

 الرسوم والضرائ  
 30المادة 

  والضرائ  التالية : أ . ال تستوفى في المنطقة الرسوم
خــرى علــى أليراد والرســوم والضــرائ  االرســوم الجمركيــة ورســوم االســت  .1

 ليها.إالمستوردات  
و أي ضريبة تحل محلهــا علــى المســتوردات أالضريبة العامة على المبيعات   .2

  والخدمات.و المبيعات فيها من السلد ألى المنطقة  إ
 

تعفــى المؤسســة المســجلة ومــن   . مد مراعاة ما ورد عليــه نــص فــي هــذا القــانون
 يلي:الضرائ  والرسوم بما في ذلك ما تاريخ تسجيلها من جميد  

 
 األســهمربــاح  أضريبة الدخل وضريبة الخدمات االجتماعية وضريبة توزيــد   .1

والحصص في الشركات عن الدخل المتحقق للمؤسسة المسجلة عــن نشــاطها 
 و خار  المملكة .أفي المنطقة  

ــة ألضــريبة ا .2 ــن  راضــيواألبني ــا م ــا يلزمه ــى م ــة أعل لممارســة  وأراضبني
   .نشاطها

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

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

الحكومة مقابل الخدمات التي تخــر  عــن مهمــات وصــيحيات ومســؤوليات 
 السلطة .
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 الخزينة.راضي والعقارات وانتقالها  وتحصل لصالح ألضريبة بيد ا .2
 استيفائها.و أو رسوم ينص هذا القانون على فرضها أأي ضرائ   .3
 الضرائ  والرسوم المفروضة على المركبات .   .4

 
عفاء المركبــات المســتخدمة إد. بالرغم مما ورد في الفقرة ) ( من هذه المادة يجوز  

الجمركيــة والضــريبة العامــة علــى المبيعــات   من قبل المؤسسة المسجلة من الرســوم
 المؤقت وذلك بموج  نظام يصدره مجلس الوزراء .    دخالإلاتحت وضد  

 
 31المادة 

القائمــة فــي المنطقــة عنــد   األنشــطة  أو و االستثمارات  أكانت المؤسسات المسجلة    إذا
 ءاتإعفــاو  أاتفاق خــاص بميــزات    أو خر  آنفاذ هذا القانون تتمتد بموج  أي تشريد  

تســتمر فــي االســتفادة مــن هــذه لها عمــا هــو مقــرر فــي هــذا القــانون ف  أفضليةتشكل  
 لحين انتهاء المدة المقررة لها .  اإلعفاءاتو  أ الميزات

 
 32المادة 

و المتأتي مباشــرة أأ. يخضد دخل المؤسسة المسجلة المتأتي من نشاطها في المنطقة  
%( من مجمــوع دخلهــا ويــتم 5ل ) عن هذا النشاط خار  المملكة لضريبة دخل تعاد

مــور المتعلقــة بــه بمقتضــى نظــام ألسس احتســابه وســائر اأيد  تحديد هذا الدخل وتحد
  الغاية.يصدر لهذه 

  
تي للبنــوك أ . على الرغم مما ورد في الفقرة )أ( من هذه المادة يخضد الــدخل المتــ 

البــري العاملــة   التامين وشــركات النقــل  وإعادةمين  أوالمؤسسات المالية وشركات الت 
حكام قانون ضــريبة الــدخل ألو غير مسجلة أفي المنطقة سواء كانت مؤسسة مسجلة 

 المعمول به . 
 

تي مــن عملــه فــي أ . يخضد دخــل أي شــخص مــن غيــر المؤسســات المســجلة المتــ 
قانون ضريبة الدخل بما في ذلك ما يتقاضــاه أي   ألحكام  المنطقة لضريبة الدخل وفقا  

 ومــا ماثلهــا كمــا يخضــد هــذا ومكافــآتجور وعيوات أت  و شخص طبيعي من روا
ــدخل  ــى ضــريبة إال ــا   الخــدماتل ــة وفق ــانون ضــريبة الخــدمات  ألحكــام االجتماعي ق

 االجتماعية . 
 

د. اذا كان الدخل المنصــوص عليــه فــي الفقــرة ) ( مــن هــذه المــادة يتــأتى بصــورة 
رة ضــريبة الــدخل   و دائــ أمشتركة مــن المنطقــة والمنطقــة الجمركيــة تقــوم الســلطة 

ضــريبة الــدخل وضــريبة الخــدمات  حســ  مقتضــى الحــال   بتقــدير وتحصــيل
ســس التقــدير والتحصــيل واجــراءات أشخاص ويــتم تحديــد  ألااالجتماعية من هؤالء  

ذات عيقة بمقتضــى نظــام يصــدر   أخرى  إجراءاتي  أتقديم كشوف التقدير الذاتي و 
 لهذه الغاية .  



 17 

 
 وص عليها في قانون ضريبة الدخل النافذ المفعــول علــىعفاءات المنصإلهـ. 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 :
 

 الناجمــة   األربــاحالرأسمالية التي ترد للمؤسسة المسجلة بما في ذلــك    األرباح .1
رباح بيد أها باستثناء  والسندات وبيع  واألسهموالعقارات    األراضيعن شراء  

االستهيك المنصوص عليها بموجــ    بأحكامصول المشمولة  ألنقل ملكية ا  أو 
ن يجــري تنزيــل الخســائر الناجمــة أقانون ضريبة الدخل النافذ المفعول على  

ه الخســائر بمــا صول في حال تحققها وتحــدد هــذألو نقل ملكية هذه اأعن بيد  
 قانون ضريبة الدخل .  ألحكام له وفقا  يعادل مبلغ االستهيك الذي يتم تنزي 

التحــريج   أو و البســتنة  أرض المستثمرة في الزراعة  ألالدخل الذي يتأتى من ا .2
النحــل بمــا فــي ذلــك الــدخل  أو   األســماك  أو و الــدواجن  أمن تربية الماشية    أو 

 بطريق العمل اليدوي البسيط . خرىألى سلد إالناجم عن تحويل منتوجاتها  
و اتفاق عقدته واعفــي صــراحة مــن أكومة امتياز منحته الح الدخل الناجم عن   .3

   االتفاق.و  أالضريبة بموج  شروط ذلك االمتياز  
 

 33المادة 
ــة أمــد مراعــاة  ــانون ضــريبة الخــدمات االجتماعي ــدخل وق ــانون ضــريبة ال ــام ق حك

و كــل مؤسســة أأي منهما يلتزم كــل شــخص نظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى  ألوا
 يلي:منطقة بما  و مستثمر في الأمسجلة  

 
ي ألأ . خصم ضريبة الدخل وضريبة الخدمات االجتماعية المتحققة علــى مــا يدفعــه  

مخصصات وتوريدها   أو   مكافآت  أو عيوات    أو   أجورو  أشخص طبيعي من روات   
 للسلطة . 

 
%( من أي مبلغ من دخل غيــر معفــى مــن الضــريبة يدفعــه 10 . خصم ما نسبته )

يم وذلك باستثناء ما تدفعه المؤسسة المســجلة للمســتثمر الــذي يســاهم لشخص غير مق
   .%( وتوريدها للسلطة20سمالها بنسبة ال تقل عن )أفي ر
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 34المادة 

ال ضريبة وتحصيل وتقدير  تدقيق  صيحيات والمبيعات لالدخ  ضريبة دائرة تتولى أ
هذ ألحكام وفقا المنطقة في الخاصة والضريبة المبيعات على العامة والضريبة دخل

والت واألنظمة المبيعات على العامة الضريبة وقانون الدخل ضريبة  وقانون القانون ا
 منها.  أي بمقتضى الصادرة عليمات

ف الدخل ضريبة دائرة تستمر   المادة هذه من )أ( فقرةال في ورد  مما الرغم على  .
م  اخرى مبالغ واي يةاالجتماع الخدمات وضريبة الدخل ضريبة وتحصيل تقدير ي

االجر  جميد ومتابعة القانون هذا احكام نفاذ قبل المنطقة في المكلفين على لها ستحقة
الم  في النافذة الضريبية  التشريعات احكام وفق بها المتعلقة والقانونية  القضائية اءات
 .  الجمركية نطقة

ال التهر  جرائم  في المصالحة يجـوز ال القانون هـذا فـي ورد ممـا الـرغم عـلـى  
 ضريبي. 

 
 35المادة 

ن المؤسســة المســجلة تقــوم بالتعامــل مــد أو لــدائرة ضــريبة الــدخل أتبين للسلطة    إذا
شخاص في المنطقة الجمركية تــربطهم بهــا منفعــة ماليــة مشــتركة ممــا يخــر  عــن أ

نطاق التعامل المالوف بين اشخاص غير مــرتبطين بمصــالح مشــتركة وذلــك بقصــد 
و الــدائرة حســ  ألمتحقــق علــى أي مــنهم فيحــق للســلطة  لضــريبي اتخفيف العــ ء ا

مقتضى الحال  تقدير الدخل على المؤسسة او الشخص ذي العيقة دون اعتبار لهــذا 
 التعامل .

 
 36المادة 

ي دخــل أأ . على السلطة تزويد دائرة ضريبة الدخل بالكشــوف والبيانــات المتعلقــة بــ 
 القانون .كام هذا خاضد للضريبة تقوم بتحصيله بموج  اح 

  
ذا اقتضــت المصــلحة  إو مــن يفوضــه   أ . يحق لمدير عــام دائــرة ضــريبة الــدخل  

تيــة والمتحققــة فــي أاإلطيع علــى الســجيت والوثــائق المتعلقــة بضــريبة الــدخل المت 
 هذا القانون .  ألحكام المنطقة وفقا  

 
 37المادة 

ضــريبة مبيعــات   تفــرض    ( من هــذا القــانون30أ. على الرغم مما ورد في المادة )
 على السلد المباعة والخدمات المؤداة في المنطقة على النحو التالي :
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%( من قيمة بيد سلد وخدمات يــتم تحديــدها بموجــ  نظــام 7ضريبة بنسبة ) .1
حكــام ألن يتضــمن هــذا النظــام اأعنــد بيعهــا ليســتهيك فــي المنطقــة علــى 

 المتعلقة بتحصيل الضريبة وردها .  واإلجراءات
لــى المنطقــة إمبيعات السلد المحلية منشــأ المنطقــة مــن المنطقــة   ريبة علىض .2

حكام قانون الضريبة العامة على المبيعات المعمول بــه علــى أالجمركية وفق  
ن يبــرز للمركــز الجمركــي مــا يؤكــد دفــد الضــريبة وذلــك دون الخضــوع أ
 جراءات تنظيم بيان جمركي في المنطقة الجمركية .إل

 إلــىو  ألى بــاقي منــاطق المملكــة  إت من المنطقة  ت الخدماضريبة على مبيعا .3
 قانون الضريبة العامة على المبيعات النافذ المفعول .  ألحكام خارجها وفقا  

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

 للسلطة.المادة ويوردها  
 

ــ  ــة عل ــريبة خاص ــس الــوزراء ض ــرض مجل ــات . يف ــغ ومصــنوعاته  ى مبيع التب
والمشروبات الكحولية والمسكرات والجعة عند بيعهــا ليســتهيك فــي المنطقــة وفــق 

 تعليمات يصدرها لهذه الغاية .
 

ــى  د. لمقاصــد هــذه المــادة تمــارس الســلطة صــيحيات دائــرة الضــريبة العامــة عل
المــدير المبيعات كما يمارس الرئيس   حس  مقتضى الحــال   صــيحيات الــوزير و 

 لعام المنصوص عليها في قانون الضريبة العامة على المبيعات .  ا
 

 مكرر :  37المادة 
( مــن الفقــرة )أ( ومــن الضــريبة 1يعفى من الضــريبة المنصــوص عليهــا فــي البنــد )

( من هــذا القــانون   حســ  مقتضــى 37المنصوص عليها في الفقرة ) ( من المادة )
 الحال   ما يلي :
 والخدمات.جيلة الملك المعظم من السلد ستوردات  أ. مشتريات وم

 
دناه   حسبما تقتضي االتفاقيات والبروتوكوالت الدوليــة أ . السلد والخدمات المبينة 
 شريطة المعاملة بالمثل :

الســـلد والخـــدمات التـــي تشـــتريها مـــن المنطقـــة الســـفارات والمفوضـــيات  .1
 الخاص.والقنصليات غير الفخرية الستعمالها  

عضــاء الســلكين الدبلوماســي أالتــي يشــتريها مــن المنطقــة  والخــدماتالســلد  .2
ردنيــين وغيــر أن يكونــوا غيــر  أوالقنصلي المعتمــدين لــدى المملكــة شــريطة  

 فخريين .
الســلد والخــدمات التــي تشــتريها مــن المنطقــة المنظمــات الدوليــة واالقليميــة  .3

ــر ا ــا غي ــة وموظفوه ــي المملك ــة ف ــون بالألالعامل ــذي يتمتع ــين ال صــفة ردني
 لوماسية .الدب 
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السلد والخدمات الواردة في الفقرة ) ( من هذه المادة وتحديد كمياتهــا   إعفاء . يتم  

 بقرار من الرئيس بناء على تنسي  من وزير الخارجية .  
 

 38المادة 
حكــام قــانون ضــريبة الــدخل وقــانون الضــريبة العامــة علــى المبيعــات أمــد مراعــاة 

 أي منهما: ة بمقتضىنظمة والتعليمات الصادرألوا
أ . تختص محكمة استئناف قضــايا ضــريبة الــدخل بــالنظر فــي االســتئنافات المقدمــة 

 عادة النظر في التقدير الذي تم وفقا  إللطعن في قرارات تقدير الضريبة على الدخل و 
هذا القانون كما تختص بــالنظر فــي المطالبــات المتعلقــة بالغرامــات والمبــالغ   ألحكام

 أو و دفعهــا  أوالنظر في أي مبــالغ يتوجــ  خصــمها    ألحكامه  قا  تحققة وفضافية المإلا
 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 :

 
ــا  مــارك والالج  .1 ــة التــي ترتكــ  خيف ــات الجمركي ــانون  ألحكــام مخالف هــذا الق

 نظمة الصادرة بمقتضاه .ألوا
( من الفقرة 1ليها في البند )إالنظام المشار    ألحكام  الجرائم التي ترتك  خيفا   .2

 والتصدير.( من هذا القانون وتعليمات االستيراد  37)أ( من المادة )
 مبالغ الخاضعة لضريبة المبيعــات وفقــا  تحديد الالطعن في القرارات المتعلقة ب  .3

 القانون.هذا   ألحكام
المتهمين بارتكا  الجــرائم المنصــوص عليهــا فــي البنــدين   األشخاصتوقيف   .4

( من هذه الفقرة واخيء سبيلهم وفي الحاالت التي لم تكن القضية قد 2( و)1)
الــذي ن يطل  مــن الشــخص ألى المحكمة بعد يجوز لرئيس المحكمة إوردت  

عدليــة لضــمان حضــوره للمحكمــة واال   أو تهمة تقديم كفالة نقدية    إليهدت  سن أ
يقرر توقيفه لحين صدور حكم قطعــي مــن المحكمــة المختصــة او تقــديم تلــك 

 الكفالة .
عــن البضــائد المحجــوزة فــي القضــايا المنظــورة لــديها لقــاء كفالــة  اإلفــرا  .5

ائط النقــل ا  عــن وســ و نقديــة تعــادل قيمــة هــذه البضــائد واالفــرأمصــرفية 
 شارة الحجز عليها لدى الدوائر المختصة .إالمحجوزة بعد وضد 

 
حــدى هيئــات محكمــة إ . لغايات هذه المادة يتم بقرار من المجلس القضائي تكليــف  

حدى هيئات إحدى هيئات محكمة الجمارك البدائية و إاستئناف قضايا ضريبة الدخل و 
  بعقــد جلســاتها فــي مدينــة العقبــة ضى الحالمحكمة الجمارك االستئنافية  حس  مقت 

 بمواعيد دورية .  
 

 39المادة 
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ي أتطبق العقوبات المنصوص عليها في قانون ضريبة الــدخل النافــذ المفعــول علــى  
ــا   ــانون وا ألحكــام جــرم يرتكــ  خيف نظمــة الصــادرة بمقتضــاه والمتعلقــة ألهــذا الق
 المنطقة.بضريبة الدخل في 

  
 (:  وال  أمكرر )  39المادة 

( مــن الفقــرة )أ( مــن المــادة 1من الضريبة المنصوص عليها في البنــد )  يعد تهربا    أ.
 التالية: األفعالمن   يا  أ( من هذا القانون والفقرة ) ( منها كل من ارتك   37)
 

التخلف عن تقديم طل  التسجيل لدى السلطة مدة تزيد على شــهر مــن تــاريخ  .1
 انقضاء المدة المحددة للتسجيل .

قرار الضــريبي مــدة تزيــد علــى شــهر واحــد مــن تــاريخ إلقديم اخلف عن ت الت  .2
 قرار الضريبي .إلانتهاء المدة المحددة لتقديم ا

ذا ظهــر إو الخــدمات الخاضــعة للضــريبة أبالمبيعــات مــن الســلد    إقرارتقديم   .3
%( 10نقص في قيمة المبيعات الحقيقية الخاضعة للضــريبة تتجــاوز نســبته )

 قل.ا  أيهما  دينار آالفو ثيثة  أ
و بدائلها من الوســائل الفنيــة وترتــ  علــى ذلــك أعدم مسك سجيت محاسبية   .4

 دينار.و المستحقة تتجاوز مائتي  أنقص في مقدار الضريبة المصرح عنها  
 نــه مــا زال ملزمــا  أذا ثبــت للســلطة إتســجيل المكلــف بنــاء علــى طلبــه  إلغــاء .5

 القانون.حكام هذا أبالتسجيل وفق  
تــم توريــدها للســلطة خــيل   إذاال  إمســتحقة    ريبة غيــري شخص ضأاستيفاء   .6

 اكتشافها.و تم توريدها قبل  أالمدة التي يحددها القانون لتوريد الضريبة  
و اســتعمالها فــي أمن السلد التي تــم اعفاؤهــا مــن الضــريبة   أيالتصرف في   .7

نقص يتجاوز مائتي دينــار   إلىدى ذلك  أجله و أعفيت من  أغير الغرض الذي  
 لمستحقة .لضريبة افي مقدار ا

و ممارســة صــيحياتهم فــي أعدم تمكين موظفي السلطة من القيام بواجبــاتهم   .8
 حكام هذا القانون .أالرقابة والتفتيش وفق  

 ةو الخــدمات الخاضــعأو فئــات ضــريبية علــى الســلد  أاستيفاء المكلف لنس    .9
نقــص فــي مقــدار  إلىدى ذلك أحكام هذا القانون و ألللضريبة بصورة مخالفة  

 لمستحقة تجاوز مائتي دينار .لضريبة اا
 وأدىمنهــا  أي إصــدار  أو بيانــات غيــر صــحيحة    أو وثائق    أو تقديم مستندات   .10

المستحقة تجــاوز مــائتي   أو نقص في مقدار الضريبة المصرح عنها    إلىذلك  
  دينار .

نها مهربة مــن أحيازة السلد الخاضعة للضريبة بقصد االتجار بها وهو يعلم ب  .11
 الضريبة .

 
المنصوص عليهــا فــي الفقــرة )أ( مــن هــذه   األفعالمن    يا  أكل من ارتك   . يعاق    

المادة بدفد تعويض مدني للسلطة ال يقــل عــن مثلــي الضــريبة وال يزيــد علــى ثيثــة 
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لف دينار وتضــاعف الغرامــة أمثالها وبغرامة ال تقل عن مائتي دينار وال تزيد على أ
دة ال تزيــد علــى ســنة واحــدة ل خــيل مــ ذا تكــرر ارتكــا  الفعــ إفــي حالــة التكــرار و 

شــهر وال أبالحبس مدة ال تقل عــن ثيثــة  أو للغرامة  األعلىن تحكم بالحد أفللمحكمة  
 بكلتا هاتين العقوبتين . أو شهر أتزيد على ستة 

 
من يفوضه عقد مصالحة في جرائم التهر  من الضريبة المنصــوص   أو  . للرئيس  

بل صدور حكم قطعي فــي الــدعوى مقابــل ة وذلك قعليها في الفقرة )أ( من هذه الماد
ــدار  دفــد الضــريبة موضــوع القضــية وغرامــة كتعــويض مــدني للســلطة تعــادل مق
الضريبة   ويترت  على هذه المصالحة سقوط الــدعوى الجزائيــة ووقــف الســير فــي 

 ثار .آاجراءاتها والغاء ما يترت  عليها من  
  
 

 (:  مكرر ) ثانيا   39المادة 
(   وال  أ( مكــرر )39المنصوص عليها في الفقرة )أ( مــن المــادة )  الحاالت  أ. باستثناء

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

 
التخلف عن تقديم طل  التسجيل لدى السلطة خــيل مــدة ال تزيــد علــى شــهر  .1

 للتسجيل.نتهاء المدة المحددة تاريخ ا  من
قرار الضريبي خيل مدة ال تزيد على شــهر مــن تــاريخ إلالتخلف عن تقديم ا .2

  .قرارإلاانتهاء المواعيد المحددة لتقديم 
ذا ظهــر إو الخــدمات الخاضــعة للضــريبة أبالمبيعــات مــن الســلد    إقرارتقديم   .3

و أ%(  10ز )ال تتجــاو نقص في قيمة المبيعات الحقيقيــة الخاضــعة للضــريبة  
 قل.أ أيهمادينار    آالفثيثة  

 الفنية.و بدائلها من الوسائل  أعدم مسك سجيت محاسبية   .4
السلطة بالتغييرات التي طرأت على البيانــات الــواردة فــي   إعيمالتخلف عن   .5

 من تاريخ التغيير .  طل  التسجيل خيل ثيثين يوما  
 أو   اإلشــعارات  أو الحضور    ي من مذكراتألعدم االستجابة دون عذر مبرر   .6

ــا   ــاتهم أعــن مــوظفي الســلطة  الطلبــات الصــادرة خطي ــامهم بواجب ــاء قي و أثن
 حكام هذا القانون .أمسؤولياتهم وفق 

و اســتعمالها فــي أي من السلد التي تــم اعفاؤهــا مــن الضــريبة أالتصرف في   .7
نقــص ال يتجــاوز مــائتي   إلــىذلــك    وأدىجلــه  أعفيت من  أغير الغرض الذي  

 الضريبة المستحقة . في مقداردينار  
الخــدمات الخاضــعة و  أو فئــات ضــريبية علــى الســلد  أاستيفاء المكلف لنس    .8

 نقــص فــي مقــدار  إلىدى ذلك أحكام هذا القانون و ألللضريبة بصورة مخالفة  
 الضريبة المستحقة ال يتجاوز مائتي دينار .
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 وأدىنهــا  ي مأ  إصــدارو  أبيانــات غيــر صــحيحة    أو وثائق    أو تقديم مستندات   .9
المســتحقة ال يتجــاوز و  أنقص فــي مقــدار الضــريبة المصــرح عنهــا    إلىذلك  

 مائتي دينار .

 
وعليــه دفعهــا   عليــه صــول المتبعــة بالغرامــة المفروضــة  أل . يبلغ المخالف وفــق ا

 تبليغه.من تاريخ    خيل ثيثين يوما  
 

حكــام أ . يجوز االعتراض لدى الرئيس علــى قــرارات التغــريم الصــادرة بمقتضــى 
 أو لغــاء  إفقرة )أ( من هذه المادة خيل المدة المحددة في الفقرة ) ( منها وللــرئيس  ال

للطعــن   ويكون قــرار الــرئيس قــابي    ذلك.ذا تبين ما يبرر  إتثبيت الغرامة    أو تخفيض  
ن تؤيــد أمــن تــاريخ تبليغــه   وللمحكمــة    ا  لدى المحكمة المختصة خــيل ثيثــين يومــ 

 تلغيها .  أو تعدلها  و أالغرامة 
جراء المصــالحة علــى المخالفــات المنصــوص عليهــا فــي إو من يفوضه  أد. للرئيس  

الفقرة )أ( من هذه المادة مقابل دفد الضريبة في حال استحقاقها وغرامة ال تقــل عــن 
علــى مــن الغرامــات المنصــوص ألدنى وال تزيــد علــى نصــف الحــد األنصف الحد ا

عي من المحكمة   ويترتــ  علــى ر حكم قطعليها في الفقرة )أ( منها وذلك قبل صدو 
مــا يترتــ  عليهــا   وإلغــاء  نهائيــا    وإسقاطهاجراءات الدعوى  إالمصالحة وقف السير ب 

 ثار . آمن  
 

 40المادة 
نظام خــاص   ألحكام  أ . على كل مؤسسة مسجلة تنظيم حساباتها وبياناتها المالية وفقا  

 لية.الدو يصدر لهذه الغاية بما يتفق ومعايير المحاسبة  
  
من عملها داخل المملكــة باســتثناء   المتأتيظهار دخلها  إ. تلتزم المؤسسة المسجلة ب  

المنطقة والنفقات المتعلقة به في بياناتها المالية بشكل منفصل عن دخلها المتحقق من 
 نشاطها في المنطقة وخار  المملكة . 

 
جيتها اترهــا وســ  . تتولى السلطة تــدقيق حســابات المؤسســة المســجلة وقيودهــا ودف

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

 التزامــات تترتــ  عليهــا وفقــا   بــأيخــيل إلغــاء تســجيلها وذلــك دون إيحــق للــرئيس 
  المفعول.للتشريعات السارية 
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 41المادة 
د دائرة الضــريبة العامــة علــى المبيعــات بالكشــوفات والبيانــات السلطة تزوي أ . على  

المتعلقة بمشتريات المؤسسات المسجلة من السلد والخدمات مــن المنطقــة الجمركيــة 
 ليها . إومبيعاتها  

 
ذا اقتضــت إو مــن يفوضــه  أ . لمدير عــام دائــرة الضــريبة العامــة علــى المبيعــات 

المتعلقة بمبيعات ومشتريات المؤسســات   ت والوثائقالمصلحة  االطيع على السجي
 هذا القانون .  ألحكام المسجلة المتحققة في المنطقة الجمركية وفقا  

 
 42المادة 

على  والمبيعات الدخل ضريبتي من القانون هذا الحكام وفقا المتأتية االيرادات توزع
 -التالي: النحو  

 شهر.  كل نهاية في المالية رةوزا الى تحويلها ويتم للخزينة %(60) - أ

 للسلطة.  %(40) -  
 
 

 

 
  المناطق الساحلية وإدارة  واألبنيةراضي أل تنظيم ا

 
 43المادة 

قــانون تنظــيم المــدن  ألحكــام قليمــي وفقــا  إأ . تعتبــر المنطقــة واالقلــيم منطقــة تنظــيم 
نظمــة الصــادرة بمقتضــاه ويمــارس المجلــس لهــذه ألبنية المعمــول بــه واألوالقرى وا

على ولجنتي التنظيم اللوائية والمحليــة ولــه اناطــة ألة صيحيات مجلس التنظيم اغاي ال
صيحية هاتين اللجنتين بلجــان خاصــة يؤلفهــا لهــذه الغايــة كمــا ويمــارس الــرئيس   
حس  مقتضى الحال   الصيحيات المقررة للوزير في قانون تنظــيم المــدن والقــرى 

تضاه ولمجلس الوزراء بناء علــى تنســي  بمقالصادرة    واألنظمةبه    لبنية المعمو ألوا
في المنطقة وغيرها من   واألبنيةسس التنظيم  أالمجلس   وضد نظام خاص تحدد فيه  

 مور المتعلقة بها .  ألا
 

دارة هذه المناطق علــى إسس أويتم تحديد  الساحليةدارة المناطق إ . يتولى المجلس 
 ية.الغالنظام يصدر لهذه  اليابسة وفي البحر وفقا  

  
 44المادة 
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راضي المسجلة باســم الخزينــة العامــة التــي تقــد داخــل أللى السلطة ملكية اإأ. تنتقل  
  الوزراء.لما يقرره مجلس   حدود المنطقة وفقا  

 
فــي الفقــرة )أ(  إليهــاالمشــار  األراضــيي من أي حال بيد أ . ال يجوز للسلطة في 

تضــى نظــام خــاص يصــدر بمقوالشــروط التــي تحــدد  األسسال وفق إمن هذه المادة  
 خذ بعين االعتبار مبدأ المعاملة بالمثل . أللهذه الغاية مد ا

  
و أراضي الدولة غير المسجلة باسم الخزينة بالتــأجير  أ . للسلطة حق التصرف في  

   الغاية.االستثمار بمقتضى نظام يصدر لهذه 
  

 45المادة 
يجار مد الغير لمدة إعقود    برمت   أنخر  للسلطة  آعلى الرغم مما ورد في أي تشريد  

  ويجوز لمجلس الوزراء بتنسي  من المجلــس تمديــد هــذه ال تزيد على خمسين عاما  
بنشاط استثماري فــي   متعلقا    اإليجارذا كان  إفي حاالت خاصة    المدة كما يراه مناسبا  

 المنطقة .
 

 46المادة 
موال ألوتملك ا  ازةخر  يحق للمؤسسة المسجلة حي آحكام أي تشريد  أعلى الرغم من  

للنظام الذي   والتصرف فيها وفقا    ألعمالهااليزمة  و غير المنقولة الواقعة في المنطقة  
 ( من هذا القانون.44سيصدر بمقتضى المادة )

 
 47المادة 

ولوية علــى المنــاطق الســكنية ألالقوانين المتعلقة بحق الشفعة وا  أحكام  يقتصر تطبيق
 في المنطقة .

 
 فيها   قامةاإلو دخول المنطقة 

 48المادة 
ســس أنظمة خاصة تحدد بموجبهــا  أيصدر مجلس الوزراء بناء على تنسي  المجلس  

فيهــا  والعمــل واإلقامــةالمنطقــة  إلــىردنيــين ألالــدخول لغيــر ا وإجــراءاتوشــروط 
 وبخاصة ما يتعلق منها بما يلي :

المؤقتــة   خولشــيرة الــدأالمنطقة بمــا فــي ذلــك ت   إلى  األردنيينأ . تاشيرة دخول غير  
 التي تمنح من مراكز العبور مباشرة . 

 
 في المنطقة .  اإلقامة إذن . 
 

سس اســتقدام العمالــة الوافــدة واســتخدامها فــي المنطقــة وتصــاريح العمــل لغيــر أ .  
 المسجلة.مجموع العاملين في المؤسسات  إلىردنيين ونسبتهم  ألا
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ــل  ــلطة مقاب ــتوفيها الس ــي تس ــوم الت ــيرأصــدار ت إد. الرس ــدخول ش ــة وإذنة ال  اإلقام

 األنظمة.لهذه  وتصريح العمل وفقا  
 

 التامين   وأعمال المصرفية  واألعمالالعميت 
 

 49المادة 
أي شخص استعمال العملــة و  أو مستثمر في المنطقة  أي مؤسسة مسجلة  ألأ . يجوز  

غرض شخصي بما فــي ذلــك فــتح  أليو  أفي أي صفقة تجارية    األجنبيةو  أردنية  ألا
 جنبية وبيعها . ألي عملة وكذلك شراء العميت اأبنكية ب  باتحسا
 

تحويلهــا مــن   أو   األجنبيةدخال العميت  إ . يسمح للمؤسسات المسجلة في المنطقة ب 
 المنطقة دون قيود

 
 50المادة 
و شــركة ماليــة أالبنــك المركــزي علــى أي بنــك قــانون  حكام قانون البنوك و أتسري  
  فيها.  و تفتح فروعا  أمنطقة  ال عمال المصرفية فيألتقوم با

 
 51المادة 
 و فــتح فــرع فيهــا وفقــا  أمين فــي المنطقــة أالتــ  بأعمــالمين القيــام أي شركة ت أليجوز  
 مين.أالت عمال أقانون مراقبة    ألحكام

 حماية البيئة  
 

 52المادة 
ــذا   ــام تنفي ــة  ألحك ــي المنطق ــة ف ــة البيئ ــس مســؤولية حماي ــولى المجل ــانون يت ــذا الق ه
سس ومعايير تحدد بمقتضــى نظــام أعليها وضمان التنمية المستدامة وفق ظة  والمحاف
ن ال تقــل عــن المســتوى المعتمــد فــي المملكــة  ولهــذه الغايــة تمــارس الســلطة أعلى  

صيحيات المؤسسة العامة لحماية البيئة كما يمارس الرئيس  حس  مقتضى الحال  
ها في قانون حمايــة البيئــة علي الصيحيات المقررة للوزير والمدير العام المنصوص  

 المعمول بها .
  

 مكرر: 52المادة 
اختصاصــاتها بموجــ  التشــريعات  إلــىضــافة إلأ. تخــتص محكمــة بدايــة العقبــة با

 يلي:خرى النافذة المفعول بالنظر فيما  ألا
 
ــا   .1 ــة التــي ترتكــ  خيف ــانون وا ألحكــام الجــرائم البيئي نظمــة الصــادرة ألهــذا الق

 بمقتضاه .
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ت والتعويضــات والمبــالغ المســتحقة عنــد وقــوع حــوادث التلــوث امــافرض الغر .2
 نظمة الصادرة بمقتضاه .ألهذا القانون وا  ألحكام البيئي واستيفاؤها وفقا  

( 1ارتكا  الجرائم المنصوص عليهــا فــي البنــد )  إليهمالمسند    األشخاصتوقيف   .3
ئيــة جزاالمحاكمــات ال  أصــولحكــام قــانون  أمن هذه الفقرة واخيء ســبيلهم وفــق  

لــى المحكمــة بعــد إالمعمول به . وفي الحاالت التــي لــم تكــن القضــية قــد وردت  
يقــدم  أنليــه التهمــة إســندت أن يطل  من الشخص الــذي أيجوز لرئيس المحكمة 

و عدلية لضمان حضوره للمحكمــة واال يقــرر توقيفــه لحــين صــدور أكفالة نقدية  
 .لة و تقديم تلك الكفاأحكم قطعي من المحكمة المختصة  

و أعن البضائد المحجوزة في القضايا المنظورة لديها لقــاء كفالــة نقديــة    اإلفرا  .4
فرا  عــن وســائط النقــل المحجــوزة إلمصرفية تعادل قيمة هذه البضائد وكذلك ا

 جراءات المناسبة بشأنها .إلبعد اتخاذ ا

 
 يأ  وقات الدوام الرسمي وفــيأتنعقد المحكمة من تلقاء نفسها خار     أن. يجوز  1 .

 .مناسبا  مكان يراه رئيس المحكمة  
اســتدعت المصــلحة العامــة ذلــك تنعقــد المحكمــة   إذاو  أ. في الحــاالت الطارئــة  2

( مــن هــذه 1وبناء على طل  الرئيس علــى الوجــه المنصــوص عليــه فــي البنــد )
ليهــا الــرئيس إي قضية تتعلــق بالمخالفــات البيئيــة التــي يحيلهــا  أالفقرة للنظر في  
 تحتمل التأخير .ال  بصفة مستعجلة  

 
 

  
 حكام عامة  أ

 
 53المادة 

مــن   أيو  أأ. لمقاصد تنفيذ هذا القانون   يعتبر من رجال الضــابطة العدليــة الــرئيس  
للصــيحيات المقــررة لــه .   ي منهم وفقــا  أالموظف المفوض من    أو المجلس    أعضاء

ــانون وا ألحكــاممخالفــة ي أوللموظــف المفــوض الحــق فــي ضــبط   نظمــةألهــذا الق
 أو ليهــا  إصادرة بمقتضاه والتفتيش داخل المنطقة عــن البضــائد المحظــور دخولهــا  ال

مكــان وتــدقيق المســتندات ي  أتخزينها فيها ويجوز له لهــذه الغايــة دخــول    أو   إنتاجها
منها ويشمل هذا الحق اتخــاذ ي  أشخاص والبضائد والسفن والتحفظ على  ألوتفتيش ا

 جراءات الخاصة بحماية البيئة .  إلا
 
  يكــون للــرئيس   آخــرتشــريد  ي  أ. على الرغم مما ورد في هــذا القــانون وفــي  1 .
قلــيم إلمخالفات ترتك  فــي اي  ألموظفي السلطة الحق في ضبط  و عضاء المجلس  أو 

ســاري   آخــرتشــريد  ي  أو  أنظمــة الصــادرة بمقتضــاه  ألهذا القــانون وا  ألحكام  خيفا  
ــات إالمفعــول   و  ــة المخالف ــىحال ــا  ة و المحكمــة المختصــ  إل ــانون  ألحكــام فق هــذا الق

 والتشريعات ذات العيقة .
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 ( من هذه الفقرة ما يلي :1حكام البند )أ. يستثنى من  2
يتوجــ  ضــبط هــذه   إذ  اإلقلــيمفــي    األثريــةثــار والمواقــد  آلمخالفات التعدي على ا  -

  هالمعمول ب   اآلثارلقانون  جراءات اليزمة بحق مرتكبيها وفقا  إلالمخالفات واتخاذ ا
   به.المخالفات الجمركية المنصوص عليها في قانون الجمارك المعمول   -
 

 54المادة 
 

بغرامــة ال تقــل عــن  و أأ. يعاق  بالحبس مدة ال تقل عــن شــهر وال تزيــد علــى ســنة 
بكلتا هاتين العقوبتين كل من قــام فــي   و أ( دينار  5000( دينار وال تزيد على )100)

 المنطقة بما يلي :
 اإلدخــال و أالتصــنيد الــداخلي  و أوشــروط الترانزيــت  أحكــاممــن ي أبــ  اإلخــيل .1

 إعــادة  أو ي بضــائد  أالكفاالت والتعهدات التــي تطلبهــا الســلطة علــى    و أالمؤقت  
 الواردة في االنظمة الصادرة بموج  هذا القانون . و أالتصدير القانونية  

د الجمركيــة عــن البضــائ   األزرار  و أ  األختــامنــزع    و أقطد الرصاص الجمركــي   .2
 التصدير. إعادة  و أ لإلخرا المعدة  و ألمرسلة بالنقل بالعبور  ا

حكــام هــذا أعدم احتفاظ الناقل والمؤسسة بالقيود والسجيت الملزمة بها بموج    .3
 نظمة الصادرة بمقتضاه .ألالقانون وا

 نظمة التي تحدد واجباتهم .ألعدم تقيد المخلصين الجمركيين با .4
( مــن 29ليه في الفقرة ) ( من المادة )إ  شارالنظام الم  أحكامشخص  ي  أمخالفة   .5

   بموجبه.التزام مفروض   بأيعدم تقيده   و أهذا القانون 
 

بغرامــة ال  و أشــهر وال تزيــد علــى ســنتين أ . يعاق  بالحبس مدة ال تقل عن ثيثــة 
بكلتــا هــاتين العقــوبتين كــل   و أ( دينار  10000( دينار وال تزيد على )300تقل عن )

 ما يلي :ة ب من قام في المنطق
نظمــة ألحملها بصــورة مغــايرة للقــانون وا  أو وسيلة نقل  ي  أتفريغ البضائد على   .1

وقــوف وســائط النقــل   أو هبوط الطــائرات  و  أرسو السفن    و أالصادرة بمقتضاه    
فــي الحــاالت الطارئــة دون  و أخرى في غير االماكن المحددة لها من الســلطة ألا
وسائط النقــل   و أالسفن والطائرات  رة  مغاد  و أقر  مركز جمركي بذلك    أعيم  إ

 للحرم الجمركي دون ترخيص من السلطة . و أاالخرى للمرفأ 
ــل  .2 ــة  أو نق ــازة البضــائد بصــورة مخالف ــانون ألحي الصــادرة  واألنظمــةحكــام الق

 بمقتضاه.
 و أممنــوع اســتيرادها  و أبضــائد محظــورة  أينقل  أو حيازة  أو  إخرا   أو دخال  إ .3

اســتيراد البضــائد   إعــادةعــدم    و أيد بصورة نظاميــة  تؤ   المقيدة دون تقديم اثباتات
 غاية كانت . ألي  الممنوع تصديرها والمصدرة مؤقتا  

 واألنظمــةحكــام القــانون  أمن موظفي السلطة من القيام بواجباتــه وفــق  ي  أعاقة  إ .4
بمقتضاه ومن ممارســة حقهــم فــي التفتــيش والتــدقيق والمعاينــة وعــدم     الصادرة
 وف .لوقلى طلبهم باإاالمتثال  
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 اإلجــراءات  و أعــدم اتبــاع الطــرق    و أتغيير ممر العبور المحدد من قبل الســلطة   .5
 منها .  وإخراجهاالمنطقة  إلىدخال البضائد إالمحددة في 

وفــق   أو دخال المؤقت  إللى المنطقة تحت وضد اإالتصرف في البضائد المدخلة   .6
حكــام أتضــى بمقهذا القــانون والنظــام الصــادر   ألحكام  وضد العبور وذلك خيفا  

مــاكن المخصصــة لهــا ألو استخدامها في غيــر اأهذا القانون والمتعلق بالجمارك  
نقــل المســافرين   و أفي غير الغايات المخصصة لها    و أو لغير غايات استيرادها  أ
و البضائد داخل المنطقة بالسيارات المقبولــة فــي وضــد معلــق للرســم بصــورة أ

 .  واألنظمةحكام القوانين  ألمخالفة 
و وضد عيمــات كاذبــة بقصــد أو مزورة  أوثائق كاذبة    أو و بيان  أم تصريح  قدي ت  .7

استيراد او تصدير بضائد محظورة او ممنوعــة او مقيــدة او خيفــا الحكــام هــذا 
 القانون والنظام الصادر بمقتضى احكام هذا القانون والمتعلق بالجمارك .

ا او فــي ائهــ اكتشاف بضائد غير مصرح عنها موضوعة فــي مخــابئ بقصــد اخف .8
فجوات او فراغات غير مخصصة الحتواء مثل هذه البضائد او تجاوز المراكــز 

 الجمركية بالبضائد دون التصريح عنها .
وجــود بيــان حمولــة مغــاير  و أما يقــوم مقامــه  و أعدم وجود بيان حمولة اصولي   .9

لحقيقة الحمولة او عدم التصريح عند االدخال او االخرا  عن البضــائد الــواردة 
 لصادرة دون بيان حمولة ويدخل في ذلك ما يصحبه المسافرون .و اأ

تحميلهــا   أو تفريغهــا    و أتحميلها دون اذن مسبق مــن الســلطة    أو تفريغ البضائد   .10
في مواقد غير مراكز الــدخول   و أمن غير المواقد المحددة لذلك من قبل السلطة  

 والخرو  المحددة من دائرة الجمارك .
ديل في عدد الطرود او فــي محتوياتهــا والمكتشــفة بعــد لتب ا أو النقص    أو الزيادة   .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 فــي 

 كميات البضائد المنفرطة .

 
أ( و ) ( من هذه المادة   تستوفى الغرامات ن )ما ورد في الفقرتي   إلى  باإلضافة .  

 التالية في الحاالت المبينة ادناه :
كانت البضائد موضــوع المخالفــة   إذاالقيمة    أمثالستة    إلىالقيمة    أمثالمن ثيثة   .1

 المخالفة.و الممنوعة مد مصادرة البضائد أمن البضائد المحظورة  
ت البضــائد موضــوع المخالفــة مــن كان   إذاالقيمة    أمثاللى ثيثة  إمن مثلي القيمة   .2

 المقيدة.البضائد 
ذا كانــت البضــائد موضــوع المخالفــة مــن غيــر إلى مثلي القيمــة  إمن مثل القيمة   .3

   المقيدة. أو و الممنوعة  أالبضائد المحظورة  
 

   (:  وال  أمكرر )  54المادة 
ن ودو (( مــن هــذا القــانون    مكــرر ) ثانيــا    54( و )54حكــام المــادتين )أمد مراعــاة  

حكــام أ  يعاق  كل مــن يخــالف    آخرتشريد  ي  أشد ينص عليها  أي عقوبة  أخيل ب إلا
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ســاري المفعــول فــي   آخــرتشــريد  ي  أو  أنظمــة الصــادرة بمقتضــاه  ألهذا القــانون وا
و بغرامــة ال تقــل عــن أســبوع وال تزيــد علــى ســنة  أالمنطقة بالحبس مدة ال تقل عن  

لــزام إبكلتا هــاتين العقــوبتين   مــد  و أر  الف ديناآعشرة دنانير وال تزيد على خمسة  
 زالة الضرر الناشئ عن المخالفة . إالمخالف بالتعويض و 

  
 (:  مكرر ) ثانيا   54المادة 
  يعاقــ  بالعقوبــات   آخــرتشــريد  ي  أشــد يــنص عليهــا  أعقوبــة    بأي  اإلخيلأ. دون  
ي أو  أه  حكــام هــذا القــانون واالنظمــة الصــادرة بمقتضــاأدناه كل من يخالف  أالمبينة  
و البيئــة مــد الــزام أساري المفعول في المنطقة والتي تتعلق بمياه البحــر   آخرتشريد  

 زالة الضرر الناشئ عن المخالفة :إالمخالف بالتعويض و 
شــهر وبغرامــة ال تقــل عــن أسبوع وال تزيــد علــى ســتة أبالحبس مدة ال تقل عن   .1

لحــق أه البحر او مياالف دينار كل من لوث آوال تزيد على عشرة   خمسين دينارا  
ي مادة من غير المواد المشار اليها فــي البنــد أي طريقة كانت وب أبالبيئة ب   ضررا  

ــرة   2) ــا  و خــالف أ( مــن هــذه الفق ــاممــن  أي الشــروط  أو  اإلجــراءات أو  األحك
نظمة الصــادرة بمقتضــى هــذا القــانون المتعلقــة بحمايــة ألالمنصوص عليها في ا

 البيئة  
نة وال تزيد علــى ثــيث ســنوات وبغرامــة ال تقــل عــن ن سبالحبس مدة ال تقل ع .2

و بكلتا هــاتين العقــوبتين   ألف دينار وال تزيد على عشرة مييين دينار  أخمسين  
جســيما بالبيئــة عــن طريــق   لحــق ضــررا  أكل من لوث البحر بصورة جسيمة او  

تــي و الأثار جسيمة على البيئة والتــي يتعــذر ازالتهــا    آمواد فيها ذات  ي  أطرح  
و التــي أعلــى الســير الطبيعــي للــنظم البيئيــة     على الرغم من ازالتها تؤثر ســلبا  

تعيق سيمة واستقرار هذه النظم واستخداماتها بــاي شــكل   وتحــدد هــذه المــواد 
ن يراعــى فيــه مــا هــو أثارها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغايــة علــى  آوكمياتها و 

 متبد دوليا بهذا الشأن .

 
من المخالفات المشار اليهــا فــي الفقــرة )أ( مــن هــذه   أيا  تك   ير   . يتوج  على من

سبابها خيل المدة التــي تحــددها المحكمــة وفــي حــال تخلفــه عــن القيــام أالمادة ازالة  
%( مــن قيمتهــا وذلــك بــدل 15) إليهــا  بذلك تتولى السلطة ازالتها على نفقتــه مضــافا  

 يزيد على خمسمائة دينار عن وال  دارية وتغريمه بمبلغ ال يقل عن مائة دينارإنفقات  
كل يوم يتخلف فيه عن ازالة اسبا  المخالفة بعد المدة التــي تحــددها المحكمــة لــذلك 
ووضد مصدر المخالفة تحت الحجز لحين دفد جميد المبالغ المترتبة على المســؤول 

. 
  

 (: مكرر ) ثالثا   54المادة 
ات التــي ال يتجــاوز رامــ أ. تفرض بقرار من المفــوض المخــتص او مــن يفوضــه الغ

 دينار . ألفمقدارها 
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 . يبلغ المخالف او من يمثله بالغرامــة المفروضــة عليــه بموجــ  اشــعار خطــي او 
من تــاريخ تبلغــه او  بالبريد المسجل وعلى المخالف دفد الغرامات خيل ثيثين يوما  

 رفض التوقيد على اشعار التبليغ .
  

 (:  مكرر )رابعا   54المادة 
علــى قــرارات التغــريم الصــادرة   او من  فووهن   عتراض لدى الرئيس  اال  أ. يجوز

( ( مــن هــذا القــانون خــيل المــدة المحــددة فيهــا   مكــرر ) ثالثــا    54بمقتضى المادة )
 وللرئيس والسبا  مبررة المصادقة على اقرار التغريم او تخفيضه او الغائه .

 
للطعــن  بي  من هذه المــادة قــا . يكون قرار الرئيس الذي يصدره بموج  الفقرة )أ( 

مــن تــاريخ تبليغــه  هذا القانون خيل ثيثين يوما   ألحكام لدى المحكمة المختصة وفقا  
 لف دينار .أاذا تجاوزت الغرامة 

  
 (: مكرر ) خامسا   54المادة 

سبا  مبررة   عقد تسوية صلحية في القضــايا ألللمفوض المختص   و   أو أ. للرئيس  
( مــن هــذا القــانون 29ادر بمقتضــى المــادة )عليها النظــام الصــ الجمركية التي ينص  

سواء قبــل اقامــة الــدعوى او خــيل النظــر فيهــا وقبــل صــدور الحكــم البــدائي وتــتم 
ن يبــين فيــه أوشــروط عقــد المصــالحة علــى    ألحكام  التسوية مد الجهة المخالفة وفقا  

 تــتم التســوية  نأز  جميد مبالغ التعويضات والنفقات التي يتحملهــا المخــالف وال يجــو 
 قل من نصف الحد االدنى المنصوص عليه في هذا القانون .أب 

بالتسويات الصلحية المشار اليهــا فــي الفقــرة    . يصدر الرئيس او من يفوضه دليي  
 )أ( من هذه المادة ويتم نشره في الجريدة الرسمية .

 
  . تسقط الدعوى الجمركية عند اجراء المصالحة عليها .

  
 55المادة 

حكام الحوافز والقيــود علــى أحكام قانون االستيراد والتصدير و أمنطقة ال تطبق في ال
ــال أر ــيس الم ــة  األجنب ــتثمار واالنظم ــانون تشــجيد االس ــي ق ــا ف المنصــوص عليه

 الصادرة بمقتضاه . 
 

 56المادة 
حكــام هــذا القــانون بمــا فــي ذلــك مــا أنظمة اليزمة لتنفيــذ  أليصدر مجلس الوزراء ا

 يلي:نها بما  يتعلق م
  القانون.هذا   ألحكام تحديد الرسوم التي تفرض لمصلحة السلطة وفقا   أ .

  . شؤون الموظفين والمستخدمين في السلطة . 
  . شؤون اللوازم واالشغال واالمور المالية في السلطة . 

 ليف شرطة ساحلية في المنطقة وتنظيم عملها وتحديد صيحياتها . أد. ت 
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 لبحري.اة متنزه العقبة دارإهـ تنظيم و 
 

 57المادة 
والتعدييت التي طرأت عليــه  1987( لسنة 7يلغى ) قانون سلطة اقليم العقبة( رقم )

( مــن هــذا 8اعتبارا من التــاريخ الــذي يحــدده مجلــس الــوزراء وفــق احكــام المــادة )
القانون على ان يستمر العمل باالنظمة والتعليمات الصــادرة بمقتضــاه الــى ان تلغــى 

 بها وفقا الحكام هذا القانون .او يستبدل غيرها  
 

 58المادة 
 حكام هذا القانون .أرئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ  
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