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 مذكرة تفاهم
 بيــــن

 دائرة األراضي والمساحة
 وسلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

 -التاليين : الطرفينلقد تم االتفاق على هذه المذكرة بين 
 

راضي والمساحة، ويمثلها في هذه المذكرة مدير عام دائرة األراضي دائرة األ الطرف األول:
 والمساحة.

 
ئيي  مللي  سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة، ويمثلها في هذه المذكرة ر        الطرف الثاني:

  المفوضين.
         

    
 

 

 المقدمة
 
لمعمول االخاصة  العقبة االقتصادية طقةمنمنطقة العقبة االقتصادية الخاصة بمولب قانون  إنشاءتم  لقد

ولذب  ستقطاب األنشطة االقتصادية المختلفةال المملكةبه بهدف تعزيز القدرة االقتصادية في 
 االستثمارات إليها.

 
 يةمسؤول تولى، وهي لدعم خططها وبراملها وتسعى السلطة وغاياتأهداف  تدرك  الدائرةأن  وحيث

اء ة باستثنالمنطق يلق باألراضي والعقارات في المملكة بما في ذلك أراضإدارة لميع العمليات التي تتع
 ما تم اناطته بالسلطة بمولب القانون .

 

ة لرفيد مشيتركاللهيود العلى تقديم أقصى درليات التعياون وبيذل  اتاتفق والسلطة الدائرةحين أن  في و

ات للفعاليييات والنشيياطهامييا واألطيير المؤسسييية وذلييك للعلهييا محييورا  المبسييطةالمنطقيية بيياءلراءات 

ارة مات والتلياالقتصادية المختلفة بهدف لعلها مقصداً سياحياً واستثماريا رئيسيياً ومركيزاً هامياً للخيد

 وأوله األعمال المختلفة .
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 على ذلك فقد اتفق الطرفان على ما يلي: بناء

 
 

 (1) المادة
الخاصة  ةاالقتصاديوسلطة منطقة العقبة  حةدائرة األراضي المسا)مذكرة تفاهم بين  المذكرةهذه  تسمى
 ( ويعمل بها اعتباراَ من تاريخ توقيع الطرفين عليها. 2002لسنة 

 
 (2) المادة
 . بها لزءا ال يتلزأ منها قهايرغب الطرفان ارف ملحقمقدمة هذه المذكرة وأي  تعتبر

 
 (3) المادة
لم تدل  اه ماأدن لهاكرة المعاني المخصصة للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه المذ يكون

يف لها تعر لم يرد والتي هذه المذكرة فيوالعبارات الواردة  للكلمات ويكون القرينة على غير ذلك،
 -: على هذه المذكرة الموقعينلها في التشريعات الخاصة بالطرفين  المخصصةأدناه المعاني 

 
 لخاصة المعمول به.قانون منطقة العقبة االقتصادية ا القانون :
 نظام بيع وتألير األراضي في منطقة العقبة االقتصادية الخاصة المعمول به. النظام :
 منطقة العقبة االقتصادية الخاصة. المنطقة :
 سلطة المنطقة. السلطة:
 رئي  ملل  المفوضين . الرئي  :
 مفوض شؤون البنية التحتية والخدمات في السلطة. المفوض :
 ائرة األراضي والمساحة.د الدائرة :

 مدير عام الدائرة. المدير العام :
أراضي محافظة العقبة التي تقع خارج حدود المنطقة وال تدخل ضيمن حيدود  اءقليم :

 وادي األردن بمقتضى قانون تطوير وادي األردن .
 األموال غير المنقولة المولودة داخل حدود المنطقة . العقارات :

 
 
 

 ( 4) المادة

ي ف بهمانوطة القيام بالمهام والمسؤوليات الم من سلطةالو الدائرةهذه المذكرة إلى تمكين كل من  تهدف

داريية ولتبسييط اءليراءات اء المنطقيةاألهداف التي أنشيئت مين أللهيا  لتحقيقبسهولة ويسر المنطقة 

ورات كبية التطيلموا السيلطة واليدائرةولتحديث وتطوير عمل  الخاصة بمعامالت العقارات في المنطقة

 التكنولولية واالستفادة منها وتسخيرها ءنلاز المعامالت العقارية المختلفة .
   

 (5) المادة
 .لميع العقارات في المنطقةالمذكرة على  هذهأحكام  تسري
 

 (6المادة )
 حكام هذهأب تحل محل أي منهما أو تنبثق عنها بالتقيد  لهة  أو أي ،والسلطة الدائرةزم كل من تلت -أ

 المذكرة .
 

لتيي تكيون لمييع االتفاقييات الدوليية ذات العالقية ا مراعياةلدى العمل بهذه المذكرة  الطرفينعلى  -ب
  المملكة طرفا فيها.
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عقيارات فيي المتعلقية بانتقيال ملكيية الالسياسات وتطوير وتنفيذ وضع باالتفاق على  الطرفانيلتزم  -ج
 وبمييا ال يتعييارض مييع ات تتعلييق بهييذه العقيياراتإلييراءأي والحقييوق التييي تييرد عليهييا والمنطقيية 

 .التشريعات المعمول بها
 
ومية ألي قبل رفع توصياتها إلى ملل  الوزراء بشأن إبيرام الحك السلطةأن تنسق مع  الدائرةعلى  -د

ي في تعلق بهياالعقارات واءلراءات التي ت دولية  إذا كان من شأنها التأثير على ةاتفاقيه أو معاهد
 المنطقة.

 
 (7المادة )

 ت المعمول بهابمولب التشريعاضمن المنطقة  بأن تقوم بلميع المهام الموكولة إليها  الدائرةتلتزم   –أ
 هداف المنطقة. أوبما ينسلم مع غايات و السلطةمع  قبالتنسي

 

 مبسطة في بأحكام التشريعات المعمول بها في تكري  مبدأ الشفافية وإتباع إلراءات الطرفانيتقيد -ب

 لميع أنواع المعامالت التي تتعلق بالعقارات كل ضمن اختصاصه.

 
 (8المادة )

 بما يلي : ولغايات تنفيذ هذه المذكرة  الدائرةتلتزم 

احتساب وإفراز لميع العقارات الممسوحة أو التي يتم مسحها وإعداد اللوحات ووضع اءحداثيات   -أ 

ة ط ورقية وعلى أقراص كمبيوتر وفق األنظمعلى خرائ للسلطةمساحات هذه األراضي وتسليمها 

 .الطرفينمقابل البدل الذي يتم االتفاق عليه بين  بالدائرةوالقوانين المعمول بها 

 

ص علييه نيوفق ميا السلطة باسم المشار إليها في الفقرة )أ( من هذه المادة تسليل لميع العقارات  -ب

 القانون.

 

مباشيرة فيي ، بحييث ييتم الالسيلطة التي يتم تنظيمها من قبيل  واألماكن إفراز العقارات في المواقع -ج

لبرنامج اعملية اءفراز خالل مدة أقصاها أسبوع واحد من تاريخ توقيع اتفاقية العمل التي توضح 

ل هيذه المفيوض والميدير العيام . وتلحيق اتفاقيية العمي بيينالزمني لمشروع اءفيراز وييتم إبرامهيا 

 بالمذكرة.
 

 (9المادة )
مخططات ائمة الاألخر لمو للطرفبأن يقوم كل منهما بتقديم التسهيالت الفنية الالزمة الطرفان م يلتز

 . الطرفينالتنظيمية مع لوحات األراضي للتوصل إلى  العمل على نظام تربيع يتفق عليه بين 
 

 (10المادة )
على  ءمكاناقدر  ةالسلطبتوفير مقر لمديرية تسليل أراضي العقبة وتأثيثه وتعمل  السلطةتلتزم  -أ

 . الدائرةأن تكون تقسيمات هذا المقر وفق مخطط المكتب النموذلي المعتمد لدى 
 
قبة من وبعد مرور شهرين من تاريخ استالمها لمقر مديرية تسليل أراضي العالدائرة تلتزم  -ب

ء لبدبتركيب األلهزة والمعدات والبرمليات الخاصة بإلراءات معامالت التسليل واالسلطة 
 بتشغيل النظام المحوسب.

 
ليل ديرية تسمبنى م بلميع األعمال الفنية في مدة أقصاها سنة من تاريخ تسليم بالقيام الدائرةتلتزم  -ج

 أراضي العقبة .
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 ارات لدىبالعق بان تتم لميع اءلراءات التي تتعلق بإنلاز المعامالت التي تتعلق الدائرةتلتزم  -د

ه از هذة بحيث تكون هي المحطة الوحيدة التي يتم مرالعتها ءنلمديرية تسليل أراضي العقب
 .وحسب اءمكانات المتوفرة لديهاالمعامالت 

 
 (11المادة )

وتوفير كل ما  بالدائرةبربط مديرية تسليل أراضي العقبة بشبكة الحاسوب الخاصة  الدائرةتلتزم  -أ 
 Dataمن خالل تأمين قاعدة بيانات  )يلزم للمديرية للقيام بعملها بسرعة وإتقان ودقة وذلك 

Base( والبرمليات )Software( ولوازمها )Hardware والكوادر المؤهلة والمدربة للتعامل )

بتوفير الحواسيب الشخصية وتوابعها للمديرية وحسب احتيالاتها وفقا السلطة معها على أن تقوم 
خاصة بأعمال المديرية فهي من  لحلم العمل لدى المديرية باستثناء البرمليات وأية لوازم

 مسؤولية الدائرة.
 
 د تزويدمع مديرية تسليل أراضي العقبة عن طريق الحاسوب، بقص السلطةبربط  الدائرةتلتزم  -ب

ة ل اتفاقين خالبالبيانات الكاملة وتحديث هذه البيانات باستمرار كلما طرأ تعديل عليها م السلطة
تدفعه  مقطوع لهذه الغاية وتلحق بهذه المذكرة ويحدد فيها مبلغالدائرة والسلطة  عمل تعقد بين

العام  والمدير المفوض ويتم االتفاق عليه بين الدائرةلقاء البيانات التي تزودها بها  للدائرة السلطة
 . الطرفانوببدل مناسب يتفق عليه 

 
 (12المادة )
 ضرورياتويتناسب وأهداف المنطقة بتحديث النماذج المعمول بها في المنطقة بما  الدائرةتلتزم 

توي ة وتحالمرحلة المقبلة وبالتنسيق والتشاور مع المفوض وتكون النماذج اللديدة مبسطة ومحوسب
 . الدائرةعلى البيانات الضرورية وبما يتفق مع التشريعات المعمول بها في 

 
 (13المادة )
  -بما يلي : الدائرةتلتزم 
 تصحيحورات وبيعها وشرائها وتحويل الملكية والرهن وفك الرهن إلراء معامالت تسليل العقا -أ

يخ ن تارالقيود وأي معامالت على غرارها ال تحتاج إلى أعمال مساحية وذلك خالل يومي عمل م
لتسوية اضي اتقديم الطلب مكتمال، باستثناء ما يتعلق بتصحيح القيود التي تحتاج إلى قرار من ق

 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب مكتمال .( 5فيتم التصحيح خالل مدة )

 
ت تتطلب عامالمإلراء المعامالت االعتيادية التي تتعلق بإفراز العقارات وتوحيدها وتلزئتها وأي  -ب

لسنة األولى ( أسابيع من تاريخ تقديم الطلب مكتمال وذلك خالل ا3أعمال فنية أو مساحية خالل )

 .من توقيع المذكرة، وأسبوعين بعد ذلك 
 
امالت أي معوإلراء المعامالت غير االعتيادية التي تتعلق بإفراز العقارات وتوحيدها وتلزئتها  -ج

ل ام خالتتطلب أعمال فنية أو مساحية التي تعتبر كذلك بناء على تصنيف المفوض والمدير الع
 هما  آخذين بعين االعتبار حلم وطبيعة العمل.ينالمدة التي يتم االتفاق عليها ب

 
 (14مادة )ال
 ألراضيافي المنطقة برئاسة مدير مديرية  السلطةيتم تشكيل للنة خاصة لتقدير قيم عقارات  -أ

يه يسم الدائرةيسميه المفوض وموظف من  السلطةوعضوية موظف من  السلطةوالعقارات في 
 السلطة يرات فالمدير العام، وتقوم هذه الللنة بوضع آلية سهلة وشفافة وفعالة لتقدير قيم العقا

 وبدل اءيلار بها .
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 السيلطةيتم استيفاء رسوم تسليل األراضي وضريبة بيع العقار على ضيوء الكتياب الصيادر عين  -ب

 أ( مين هيذهوالذي يحدد قيمة العقار مدار البحث المقدرة من قبيل الللنية المشيار إليهيا فيي الفقيرة )

 . السلطةالمادة ، وذلك لألراضي المسللة باسم 
 

 ( 15المادة )
نيين لألرد وخالل شهر واحد من تاريخ هذه المذكرة بإعداد لدول بالدول التي تسمح الدائرةتلتزم 

تم للدول ويهذا اب السلطةبتزويد  الدائرةبتملك العقارات فيها بغرض تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل وتقوم 
 بذلك كلما لزم التحديث. السلطةتحديثه وإعالم 

 
 (16المادة )
مالك أن إدارة م قانوصالحية إدارة أمالك الدولة في اءقليم وفقا ألحكا بالسلطةقانون قد أناط حيث أن ال

تسليل  عامالتمبتنفيذ لميع الدائرة الدولة النافذ المفعول واألنظمة الصادرة بمقتضاه وعليه فتقوم 
 أراضي الدولة والتصرف بها في اءقليم واستيفاء الرسوم المترتبة عنها. 

 
 
 
 
 ( 17مادة )ال

ارات والعق صالحية استمالك األراضي بالسلطةحيث أن القانون واألنظمة الصادرة بمقتضاه قد أناط 
ام لمدير العواة الدائرفي المنطقة وفي اءقليم وفقا ألحكام قانون االستمالك النافذ المفعول، فتستمر  

 فذ المفعول.بالقيام بمهامها وصالحياتها وفقا ألحكام قانون االستمالك النا
 

 (18المادة )
رف ه الطيلتزم كل طرف من أطراف هذه المذكرة بتزويد الطرف اآلخر بأي معلومات أو بيانات يطلب

إلى مدة  ما لم يكن الطلب غير تقليدي ويحتاج( أيام عمل من تاريخ استالم الطلب 3اآلخر خالل )

 .والمفوض  العام أخرى فيتم االتفاق عليها بين المدير
 
 ( 19دة )الما
ذا التعيديل هيل أي من تشريعاتها، إذا كان من شأن دعند اقتراح تع السلطةالتنسيق مع  الدائرةعلى  -أ

ن نفياذ عي السيلطةإعالم بي اليدائرةة مباشرة أو غير مباشرة على المنطقة، كما وتقوم قالتأثير بطري
 . هذه التشريعات

 
صيريحات تسليل أراضي العقبة بعدم اءدالء بيأي بان يتقيد مدير وموظفي مديرية ت الدائرةتلتزم  -ب

صحفية أو إعالمية يكيون مين شيأنها أن تيؤثر  بصيورة مباشيرة أو غيير مباشيرة عليى سيعر بييع 
  العقارات أو بدل تأليرها .

 
 (20المادة )

ت عمل في أي ملال من ملاال السلطةبعقد دورات لموظفي السلطة بناء على طلب  الدائرةتلتزم  -أ
 ابل الكلفة التي يتم االتفاق عليها.  مقالدائرة 

 
في أي ملال من ملاالت عمل  الدائرةبتدريب موظفي الدائرة بناء على طلب  السلطةتلتزم  -ب

 . السلطة
 

 (21المادة )
 : ليييتعارض مع المصلحة العامة على ما  وبما ال السلطةوبناء على طلب  الطرفانيتفق  -أ 
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ت الفنية إلراء المسوحامن ذوي الخبرة والكفاءة في ملال   ةالدائرإعارة عدد من موظفي   –1

فين أو أي ملال من الملاالت التي تتعلق بذلك شريطة استيفاء الموظ وعمليات اءفراز
في  ساعدةوذلك للم السلطةالمعارين للمؤهالت التي تتطلبها الوظائف التي سيعملون بها في 

 هداف المنطقة.قي هذا اللانب وبما ينسلم وأ السلطةمهام 
 لملاالتمن ذوي الخبرة والكفاءة في أي من ا السلطةإلى  الدائرةانتداب عدد من موظفي  -2

مها المتعلقة في القيام بمها السلطة( من هذه الفقرة ذلك لمساعدة 1المشار إليها في البند )

 بالعقارات وما يتعلق بها.
 
( من 2)و(    1)لموظفين المشار إليهم في البندين الحق في إنهاء إعارة أو انتداب أي من ا للسلطة -ب

بتوفير  يقوم الفقرة )أ( من هذه المادة في أي وقت تشاء مع إبداء األسباب للمدير العام على أن
 . السلطة بناء على طلبالدائرة البديل المناسب من موظفي 

 
 (22المادة )
ادرها ا على كأو المنتدبين لديه للسلطةالمعارين  الدائرةالحق في نقل أي موظف من موظفي  للسلطة

 بشكل دائم بعد اخذ موافقة المدير العام على ذلك. 
 

 ( 23المادة )
ول ية المعمة المدنأو انتدابهم ونقلهم ألحكام نظام الخدم السلطةإلى  الدائرةتخضع عملية إعارة موظفي 

 به .
 

 (24المادة )
توصل إذا لم يالتطبيق العملي لهذه المذكرة وديا و اءنثأ السلطةو الدائرةتم حل أي خالف بين ي -أ

ذه ه نم اءزلوف ويعتبر قراره ملزما زراء الفصل بالخاللوك يتولى ملل  الذ إلى الطرفان
 المذكرة اعتبارا من تاريخ صدوره.    

 
رض المدير العام والرئي  تقريرا يتضمن عرض الخالف على ملل  الوزراء ويع نم لك رفعي -ب

 حلته واالقتراحات التي يراها مناسبة لحسم الخالف. كل منهما
 

 (25المادة )
ات ءلراءاالمذكرة مرالعتها وتعديلها كليا أو لزئيا وذلك وفق ذات  ذهالموقعين على ه نيرفطلل

 المتبعة في إقرارها.
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 ( 26ادة )ملا
سخ الث نحررت من ثالتوقيع على هذه المذكرة من أصحاب الصالحية بمقتضى التشريعات النافذة و مت

 زراء.لومكتب دولة رئي  ا ىدسلم كل طرف نسخة وأودعت النسخة الثالثة ل
 
 
 
 2002/ 10  /  14   لموافقا                اءثنين  هذه المذكرة في هذا اليوم  توقيع مت

 العقبة في المملكة األردنية الهاشمية يف
 
 
 ئرة األراضي والمساحةدا      سلطة منطقة العقبة االقتصادية        
 
 
 

 عبد المنعم سمارة       عقل بلتالـــــي       
 دائرة األراضي والمساحةمدير عام     رئيــ  مللــ  مفوضــي 

 سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخاصة
 


