تعليمات تنظيم وإقامة المعارض التجارية والصناعية داخل منطقة العقبة
اإلقتصادية الخاصة رقم  133لسنة 2008
صادرة بموجب الفقرة (م) من المادة ( )15من قانون منطقة العقبة االقتصادية الخاصة
وتعديالته رقم  32لسنة 2000
المادة 1
تسمى هذه التعليمات (تعليمات تنظيم وإقامة المعارض التجارية والصناعية داخل منطقلة العقبلة
االقتصادية الخاصة رقم ( )133لسنة ( )2008ويعم بها من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية .
المادة 2
التعريفات :
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدنلاه ملا
لم تد القرينة على غير ذلك .
القانون :قانون منطقة العقبة االقتصادية الخاصة رقم ( )32لسنة  2000وتعديالته .
المنطقة :منطقة العقبة االقتصادية الخاصة .
السلطة :سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة .
المجلس :مجلس المفوضين .
الرئيس :رئيس مجلس المفوضين
المفوض :مفوض شؤون التنمية االقتصادية واالستثمار .
المديرية :مديرية االستثمار .
المدير :مدير المديرية .
المعرض :أي نشاط تجاري يهدف إلى عرض منتجات و/أو خدمات محليلة أو أجنبيلة لترويجهلا
وتسويقها أو التعريف بها وذلك لفترة محددة وفي مكان محدد يكون موجها إلى عامة المستهلكين
أو لفئة محددة منهم .
الشللخ  :الشللركة أو المؤسسللة الفرديللة الحاصلللة علللى الشللهادات الالةمللة لمةاولللة النشللاط مللن
السلللطة أو الحاصلللة علللى رخصللة مهللن فللي المنطقللة الجمركيللة لممارسللة نشللاط تنظلليم وإقامللة
المعارض .
مقدم الطلب :ك شخ يتقدم بطلب للحصو على موافقة لتنظيم وإقامة معرض داخ المنطقلة
.
منظم المعرض :الجهة التي تم منحها موافقة لتنظيم وإقامة المعرض .
اللجنة :اللجنة المشكلة بموجب المادة ( )9من هذه التعليمات .
المادة 3
أ  .تطبق أحكام هذه التعليمات على جميع المعارض الصناعية والتجارية ذات العالقة بالمنتجات
والخدمات بما في ذلك النشاطات التي تقام تحت تسمية مهرجان أو باةار أو سلو أو أي تسلمية
أخرى طالما كانت مشمولة بتعريف (المعرض) الوارد في المادة ( )2من هذه التعليمات .

ب .يسللتثنى مللن تطبيللق أحكللام هللذه التعليمللات المعللارض الدائمللة (المحللالت التجاريللة) التابعللة
لشلللركات أو مؤسسلللات مرخصلللة والمعلللارض والمهرجانلللات الثقافيلللة والفنيلللة باإلضلللافة إللللى
الباةارات الخيرية التي تنظمها السفارات .
ج .ال يتم منح أي موافقة من قب السلطة إال تحت اسم معرض ما لم يوافق الرئيس على خلالف
ذلك .
د .ال يتم منح أي موافقلة إلقاملة معلرض للجهلات الرسلمية (بملا فيهلا اللوةارات) أو النقابلات أو
الجمعيات إال إذا كان المعرض المنوي إقامته ضمن اختصا ك منهلا عللى أن يلتم االلتلةام
بأحكام هذه التعليمات باستثناء البند ( )2من الفقرة (د) من المادة ( )4منها .
المادة 4
أ  .ال يجوة إقامة أو تنظيم معرض تجاري أو صناعي فلي المنطقلة قبل الحصلو عللى موافقلة
السلطة .
ب .ال يجوة ألي جهة عامة أو خاصة أخرى غيلر السللطة ملنح أي موافقلات أو تصلاريح عللى
إقامة المعارض داخ المنطقلة باسلتثناء الموافقلات والتصلاريح المتعلقلة بالمنتجلات والخلدمات
المعروضة كالموافقات الصحية أو األمنية أو غيرها وفقا ألحكام التشريعات ذات العالقة .
ج .يتم تقديم طلب تنظيم المعرض إلى المديرية التلي تقلوم بدراسلته والتأكلد ملن تلوافر متطلباتله
وشللروطه وفللق أحكللام هللذه التعليمللات وترفللع توصلليتها بخصوصلله إلللى المفللوض ويصللدر
المفوض قراره بالموافقة على تنظيم المعرض أو رفضه خال ( )20يوم من تاريخ تقديم الطلب
المكتم وفي حا مرور  20يلوم ملن تلاريخ تقلديم الطللب دون البلت فيله فيعتبلر الطللب موافلق
عليه حكما .
د .يشترط للحصو على موافقة السلطة على إقامة المعرض ما يلي :
 .1تقديم طلب إلى المديرية قب مدة ال تق عن ( )30يوما من الموعد المحدد الفتتاح المعلرض
.
 .2أن يكون مقدم الطلب شخصا من ضمن غاياته تنظيم وإقامة المعارض .
 .3أن ال تةيد مدة المعرض على ( )14يوم .
 . 4للمدير اشتراط تقديم كفالة بنكية غيلر مشلروطة باسلم اللرئيس باإلضلافة إللى وظيفتله بالقيملة
التي يقررها المدير تكون صالحة للمدة التي يراها مناسبة وذلك لضمان الوفلاء بالتةاملات ملنظم
المعرض .
المادة 5
أ  .في حا إلغاء المعرض الذي تم منحه الموافقة من قب منظم المعرض فيترتب عليه :
 .1إعالم السلطة بقرار اإللغاء مرفقا به المراسالت التي تثبت عدم إمكانية إقامة المعرض .
 .2تةويد السلطة بأي معلومات أو متطلبات إضافية تطلبها السلطة .
ب .تعلللم السلللطة المؤسسللة األردنيللة لتطللوير المشللاريع االقتصللادية بطلبللات اإلقامللة واإللغللاء
للمعارض التي حصلت على الموافقة .
ج .إذا تكرر إلغاء نفس المعرض من قب منظم المعرض ألكثر من مرة فيشترط لمنح الموافقة
إلقامة المعرض نفسه أن يقدم منظم المعرض كفالة بنكية غير مشروطة باسم اللرئيس باإلضلافة
إلى وظيفته تكون في حدها األدنى ضعف قيمة الكفالة المطلوبة في المادة (/4د )4/أو حسلب ملا
يراه المدير مناسبا .
د .إذا تكرر إلغاء نفس المعرض ألكثر من ثالث مرات يمنع ملنظم المعلرض ملن تنظليم وإقاملة
هذا المعرض .

المادة 6
علللى مقللدم الطلللب إدراج البيانللات وإرفللا الوثللائق التاليللة مللع نمللوذج الطلللب المعللد مسللبقا لللدى
المديرية :
أ  .اسم الشخ معةةا بالوثائق الرسمية التي تبين أن من بلين غاياتله تنظليم وإقاملة المعلارض
وصورة عن الشهادة الصحية أو رخصة المهن الخاصة به سارية المفعو .
ب .تاريخ افتتاح المعرض ومدته .
ج .مكان إقامة المعرض ومساحته ومواصفاته .
د .االسم المقترح للمعرض على أن ال يكون مضلال أو يد على صفة رسمية خالفا للواقع .
هـ .الغاية من تنظيم المعرض .
و .قائمة السلع والمنتجات و/أو الخدمات المراد عرضها في المعرض .
ة .الجهات واألشخا المشاركين أو المتوقع مشلاركتهم فلي المعلرض والجمهلور المسلتهدف
من تنظيمه وبيان ما إذا كانت الدعوة عامة أم ألشخا محددين .
ح .صيغة اإلعالن عن المعرض المراد استخدامها في وسائ اإلعلالم المختلفلة عللى أن تشلتم
على اسم منظم المعرض ومواعيد استقبا الجمهور والبيانات الضرورية األخرى .
ط .صيغة العقد بين منظم المعرض والمشاركين فيه .
ي .تعهد خطي وفق الصيغة التي تعدها المديرية بااللتةام بأحكام التشريعات ذات العالقة .
ك .أي معلومات إضافية تطلبها السلطة .
المادة 7
على منظم المعرض االلتةام بما يلي :
أ  .عللدم اسللتيفاء أي بللد أو مقابل مللن الجمهللور للللدخو إلللى المعللرض إال بموافقللة مسللبقة مللن
السلطة وفي حا الموافقة يلتةم ملنظم المعلرض بلذكر هلذا المقابل فلي صليغة أي إعلالن علن
المعرض .
ب .فص ل وتخصللي مسللاحة لك ل دولللة علللى حللدة إذا كللان المعللرض مخصصللا لمنتجللات أو
خدمات دو مختلفة .
ج .علدم السللماح بعلرض أي منتجللات أو خلدمات أجنبيللة إذا كلان المعللرض مخصصلا للمنتجللات
والخدمات المحلية .
د .التعاون مع رئيس وأعضاء اللجنة وتقديم ك المعلومات واإلمكانات الالةمة لقيامهم بمهلامهم
بما في ذلك تخصي مكان خا في المعرض الستعماالتهم .
هـ .عدم اإلعالن عن المعرض بأي وسيلة كانت قب الحصو على موافقة السلطة الخطية عللى
إقامة المعرض على أن يتم إدراج موافقة السلطة في صيغة أي إعالن عن المعرض .
المادة 8
تقدم طلبات إقامة المعارض التي تنوي تنظيمها أو إقامتها في المنطقة دو عربية أو أجنبية ملن
خال سفارتها أو الجهات الرسمية فيها إلى السلطة أو إلى المؤسسلة األردنيلة لتطلوير المشلاريع
من خلال وةارة الخارجيلة
االقتصادية التي بدورها تقوم بالتنسيق مع السلطة بهذا الخصو
قب ل مللدة ال تقلل عللن ( ) 60سللتين يومللا مللن تللاريخ افتتللاح المعللرض مشللتملة علللى الوثللائق
والمعلومات الكافية عن المعلرض وفقلا ألحكلام هلذه التعليملات ويشلترط للموافقلة عليله أن يلتم
تنظيمه من قب شخ مرخ له بتنظيم المعارض في المملكة باسلتثناء المعلارض التلي يلتم
االتفا عليها من خال محاضر اجتماعات اللجان المشتركة أو االتفاقيات الثنائية .
المادة 9

أ  .تشك لجنة في السلطة لضمان التطبيق األمث لهذه التعليمات ودراسة أي أمور أخرى تتعلق
بها برئاسة مدير االستثمار وعضوية ك من :
 .1مندوب مديرية صناعة وتجارة العقبة .
 .2مدير مديرية الرقابة الصحية أو من ينتدبه .
 .3مدير مديرية جمارك المنطقة أو من ينتدبه .
 .4مدير مديرية اإليرادات الضرائب والتدقيق أو من ينتدبه .
 .5مندوب من مديرية االستثمار .
ب .يعين رئيس اللجنة أمين سر للجنة من موظفي المديرية .
ج .ترفع اللجنة تنسبها للرئيس إلصدار القرار المناسب بخصو أي أمر يتعلق بهذه التعليمات
أو تطبيقها .
المادة 10
يحق للرئيس اتخاذ اإلجراءات التالية مجتمعة أو منفلردة فلي حلا ارتكلاب ملنظم المعلرض ألي
مخالفة ألحكام هذه التعليمات .
أ  .مصادرة الكفالة المقدمة أو أي جةء منها .
ب .منع منظم المعرض من تنظيم وإقامة المعارض لمدة أقصاها سنتان وفقا لحجم المخالفة .
ج .تحوي منظم المعرض إلى المحكملة المختصلة فلي حلا كانلت المخالفلة تشلك جرملا يعاقلب
عليه وفقا للتشريعات المعمو بها .
المادة 11
للمجلس إصدار النماذج الالةمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات .

المهندس حسني أبو غيدا
رئيس مجلس مفوضي سلطة
منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

