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المادة ()1

ٌسمى هذا النظام (نظام تنظٌم البٌئة االستثمارٌة وتسجٌل المؤسسات فً المناطك التنموٌة والمناطك الحرة لسنة  )2015وٌعمل به من تارٌخ
نشره فً الجرٌدة الرسمٌة.
المادة ()2

أٌ -كون للكلمات والعبارات التالٌة حٌثما وردت فً هذا النظام المعانً المخصصة لها أدناه ما لم تدل المرٌنة على غٌر ذلن-:
المانون  :لانون االستثمار.
المنطمة  :المنطمة التنموٌة والمنطمة الحرة.
الرخصة  :الموافمة التً تمنحها الهٌئة لممارسة نشاط التصادي معٌن فً المنطمة وفما ألحكام هذا النظام والتعلٌمات الصادرة بممتضاه.
متطلبات الرخصة  :الشروط الفنٌة و الصحٌة والتنظٌمٌة والبٌئٌة وشروط السالمة العامة التً ٌتعٌن على من ٌمارس النشاط االلتصادي فً
المنطمة او ٌرغب فً ممارسته استٌفاؤها وفما للتشرٌعات ذات العاللة للحصول على الرخصة.
المؤسسة  :الشخص الذي ٌحك له التمدم بطلب التسجٌل لممارسة نشاط التصادي فً المنطمة وفك احكام هذا النظام.
المنشأة  :المولع المخصص لممارسة النشاط االلتصادي.
ب -تعتمد التعارٌف الواردة فً المانون حٌثما ورد النص علٌها فً هذا النظام ما لم تدل المرٌنة على غٌر ذلن.
المادة ()3

أ -تسري أحكام هذا النظام على كل من ٌمارس او ٌرغب فً ممارسة النشاط االلتصادي فً المنطمة.
ب -ال ٌجوز ممارسة النشاط االلتصادي داخل المنطمة اال بعد الحصول على الرخصة.
المادة ()4

أٌ -سمح بممارسة األنشطة االلتصادٌة داخل المنطمة باستثناء ما ٌتم حظره او تمٌٌد ممارسته وفما لما هو مبٌن فً الجدولٌن رلم ( )1ورلم ()2
الملحمٌن بهذا النظام.
ب -للمجلس بناء على تنسٌب الهٌئة تعدٌل الجدولٌن المشار الٌهما فً الفمرة (أ) من هذه المادة باإلضافة او باإللغاء وفما لما تمتضٌه المصلحة
العامة وٌتم نشر المرار الصادر بهذا الشأن وتارٌخ سرٌانه فً الجرٌدة الرسمٌة.
المادة ()5

أٌ -شترط للحصول على الرخصة التمدم بطلب وفك النموذج المعتمد لدى الهٌئة مرفما ً به الوثائك والبٌانات المطلوبة التً ٌتم تحدٌدها بممتضى
تعلٌمات تصدرها الهٌئة لهذه الغاٌة.
ب -تحدد فئات الرخصة وأسس الموافمة على منحها او رفضها بما فً ذلن االجراءات والمدد الزمنٌة المتعلمة بذلن وتصنٌف النشاط االلتصادي

بممتضى تعلٌمات تصدرها الهٌئة لهذه الغاٌة.
المادة ()6

أ -تصدر الهٌئة لرارها بشأن طلب الحصول على الرخصة خالل مدة ال تتجاوز ( )10عشرة اٌام عمل من تارٌخ تمدٌم الطلب المستوفً لجمٌع
البٌانات والوثائك المطلوبة.
ب -فً الحاالت التً ٌتطلب فٌها منح الرخصة استٌفاء المنشأة لدراسة تمٌٌم االثر البٌئً ،تصدر الهٌئة لرارها بالموافمة على الطلب مشروطا
بالتحمك من استٌفاء المنشأة لمتطلبات الرخصة.
المادة ()7

أ -للهٌئة رفض طلب الحصول على الرخصة إذا لم ٌكن مستوفٌا لمتطلبات الرخصة أو إذا لم ٌتم استكمالها خالل المدد المحددة وفما للتعلٌمات
الصادرة لهذه الغاٌة ،على أن ٌكون لرار الرفض خطٌا ً ومبررا.
بٌ -جوز االعتراض على لرار رفض طلب الحصول على الرخصة امام الهٌئة خالل مدة ال تزٌد على ( )15خمسة عشر ٌوم عمل من تارٌخ
تبلٌغ المرار وعلى الهٌئة اتخاذ لرارها بشأن االعتراض الممدم الٌها خالل ( )5خمسة اٌام من تارٌخ تسلمها له على ان ٌكون المرار خطٌا
ومبررا.
المادة ()8

أ -تحدد اجراءات الكشف المسبك والكشف الالحك والرلابة الالحمة على المنشأة وشروط إعادة الكشف والمدد الزمنٌة الالزمة للتأكد من استٌفاء
المنشأة لمتطلبات الرخصة بموجب تعلٌمات تصدرها الهٌئة لهذه الغاٌة.
ب -على كل من ٌمارس النشاط االلتصادي فً المنطمة أو ٌرغب فً ممارسته تجهٌز المنشأة وفما لمتطلبات الرخصة لبل تمدٌم طلب الكشف
علٌها.
ج -اذا تبٌن نتٌجة الكشف الالحك او الرلابة الالحمة التً تموم بها الهٌئة او الجهات ذات العاللة وفك أحكام الفمرة (أ) من هذه المادة أن النشاط
االلتصادي الحاصل على الرخصة غٌر مستوف لمتطلباتها او غٌر ملتزم بها فللهٌئة أن تتخذ جزاء أو اكثر من الجزاءات التالٌة-:
 -1توجٌه إنذار بضرورة تصوٌب األوضاع خالل المدة المحددة فً اإلنذار.
 -2استٌفاء غرامة ممدارها ( )500خمسمائة دٌنار.
 -3اٌماف من ٌمارس النشاط االلتصادي عن ممارسته الى حٌن تصوٌب االوضاع.
 -4اغالق المنشأة الى حٌن تصوٌب االوضاع.
 -5إلغاء الرخصة.
المادة ()9

ٌلتزم كل من ٌمارس النشاط االلتصادي فً المنطمة بما ٌلً-:
أ -الحصول على الرخصة وفما ً ألحكام هذا النظام والتعلٌمات الصادرة بممتضاه.
ب -الوفاء بمتطلبات الرخصة او تعدٌل النشاط االلتصادي او توفٌك اوضاعه بما ٌتفك مع احكام هذا النظام والتعلٌمات الصادرة بممتضاه.
ج -تزوٌد الهٌئة بأي معلومات تتعلك بأي تغٌٌر فً رأسمال الشركة أو الشركاء أو حصصهم خالل مدة ال تزٌد على ( )30ثالثٌن ٌوما ً من تارٌخ
حدوث التغٌٌر.
د -تزوٌد الهٌئة بما تطلبه من بٌانات ومعلومات ووثائك متعلمة بالنشاط االلتصادي بشكل دوري وفك اإلجراءات وخالل المدد التً تحددها الهٌئة
لهذه الغاٌة.
هـ -دفع ما ٌترتب علٌه من رسوم وضرائب وبدالت بممتضى التشرٌعات المعمول بها فً المنطمة وفما لإلجراءات والمدد التً تحددها الهٌئة لهذه
الغاٌة.

و -التمدم بطلب تجدٌد الرخصة خالل ثالثة اشهر من تارٌخ انتهائها.
ز -وضع الرخصة فً مكان بارز داخل مولع ممارسة النشاط االلتصادي.
المادة ()11

ال ٌترتب على االشخاص الذٌن ٌنحصر نشاطهم االلتصادي فً المناطك الحرة التسجٌل لدى أي من غرف الصناعة والتجارة.
المادة ()11

ٌجوز للشخص المرخص له بممارسة النشاط االلتصادي فً المنطمة ان ٌفتح مكتبا ً فً أي مكان فً المملكة على ان ٌسجل هذا المكتب فً السجل
وان ٌمتصر نشاطه على إدارة أعماله واإلشراف علٌها.
المادة ()12

أ -تكون مدة الرخصة سنة واحدة اعتبارا من الٌوم األول من شهر كانون الثانً من كل سنة ،وٌنتهً العمل بها فً الٌوم الحادي والثالثٌن من
ش هر كانون االول من تلن السنة بغض النظر عن التارٌخ الذي صدرت فٌه.
ب -على الرغم مما ورد فً الفمرة (أ) من هذه المادة ،للهٌئة اصدار الرخصة لمدة ( )5خمس سنوات حدا اعلى وفما السس ومعاٌٌر تحددها
بممتضى تعلٌمات تصدرها لهذه الغاٌة.
المادة ()13

أ -تعتبر رخص المهن ورخص ممارسة النشاط الصادرة لبل نفاذ احكام هذا النظام سارٌة المفعول إلى حٌن انتهاء المدة المحددة فً أي منها.
بٌ -عفى ممدم طلب الحصول على الرخصة من تمدٌم أي وثٌمة سبك له ان لدمها للهٌئة ولم ٌطرأ علٌها أي تغٌٌر.
المادة ()14

أ -1 -ال ٌجوز ألي شخص ممارسة اي نشاط التصادي فً المنطمة الحرة ما لم ٌكن مؤسسة مسجلة لدى الهٌئة.
ٌ -2ستثنى من شرط التسجٌل المنصوص علٌه فً البند ( )1من هذه الفمرة النشاط االلتصادي الذي ٌتم تحدٌده بموجب التعلٌمات التً تصدرها
الهٌئة لهذه الغاٌة.
بٌ -متصر حك تأسٌس الشركات واالفراد فً المنطمة الحرة وتسجٌل أي منها على-:
 -1المؤسسات الفردٌة.
 -2شركات التضامن.
 -3شركات التوصٌة البسٌطة.
 -4الشركات ذات المسؤولٌة المحدودة.
 -5الشركات األجنبٌة.
ج -لغاٌات تطبٌك احكام الفمرة (ب) من هذه المادة تطبك الهٌئة لانون الشركات ولانون التجارة واالنظمة والتعلٌمات الصادرة بموجبهما بما فً
ذلن استٌفاء الرسوم والبدالت المنصوص علٌها فٌها ولهذه الغاٌة ٌمارس الرئٌس صالحٌات مرالب عام الشركات وصالحٌات امٌن السجل
المركزي المنصوص علٌها فً هذه التشرٌعات.
دٌ -نظم فً الهٌئة سجل خاص لتسجٌل الشركات وسجل خاص لتسجٌل االفراد.
المادة ()15

تتولى الهٌئة تزوٌد مرالب عام الشركات وأمٌن السجل التجاري فً وزارة الصناعة والتجارة والتموٌن بصورة مصدلة عن شهادة تسجٌل
الشركات والمؤسسات الفردٌة لدٌها خالل ( )30ثالثٌن ٌوما ً من تارٌخ التسجٌل لدى الهٌئة وذلن لتوثٌك التسجٌل الخاص بالمستثمرٌن فً
المناطك الحرة لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموٌن.
المادة ()16

أ -مع مراعاة حموق االمتٌاز والحموق الحصرٌة الممنوحة للشركات العاملة حالٌا فً المطارات وإلى حٌن انتهاء مدتها تحدد األنشطة التً ٌسمح
بممارستها فً المناطك الحرة داخل المطارات المدنٌة وفً المناطك الحرة الالزمة ألعمال التدرٌب على النحو التالً-:
 -1األسواق الحرة.
 -2خدمات المناولة والخدمات المساندة ألعمال النمل الجوي.
 -3تموٌن الطائرات والخدمات الملحمة بها.
 -4صٌانة الطائرات.
 -5ترمٌم محركات الطائرات.
 -6أعمال التدرٌب.
 -7تصنٌع الطائرات ولطع الغٌار وتطوٌرها.
بٌ -مصد بأعمال التدرٌب أعمال تدرٌب الطٌران التشبٌهً ،وٌجوز أن تكون ممرونة بجمٌع االعمال المتعلمة بتدرٌب طوالم الطائرات وموظفً
الشركات العاملة فً لطاع النمل الجوي والخدمات المساندة له أو بأي من تلن األعمال.
ج -للمجلس بناء على تنسٌب الرئٌس اضافة اي نشاط لألنشطة المذكورة فً الفمرة (أ) من هذه المادة.
المادة ()17

تتولى الهٌئة تسجٌل أي مما ٌلً فً المنطمة التنموٌة-:
أ -المؤسسات الفردٌة المسجلة وفك أحكام لانون التجارة.
ب -الشركات المسجلة وفك أحكام لانون الشركات.
ج -المؤسسات الرسمٌة أو العامة ،و الهٌئات والمنظمات والجمعٌات العاملة فً المملكة وفك التشرٌعات ذات العاللة والتً ٌكون من اهدافها
وغاٌاتها ممارسة األنشطة االلتصادٌة.
المادة ()18

أ -على من ٌتمدم بطلب تسجٌل مؤسسة فً المنطمة ابرام عمد مع المطور الرئٌسً وفما ً للشروط والمتطلبات التً تحددها الهٌئة لهذه الغاٌة.
ب -على الرغم مما ورد فً الفمرة (أ) من هذه المادة ،للهٌئة الموافمة على تسجٌل مؤسسة لممارسة نشاط التصادي معٌن داخل المنطمة دون
إلزامها بإبرام عمد تطوٌر وتحدد الشروط واالسس الالزمة لهذه الغاٌة بممتضى تعلٌمات تصدرها الهٌئة.
المادة ()19

أٌ -مدم طلب التسجٌل إلى الهٌئة على النموذج المعتمد لهذه الغاٌة مرفما ً به الوثائك والبٌانات التً ٌتم تحدٌدها بممتضى تعلٌمات تصدرها الهٌئة
لهذه الغاٌة.
ب -للهٌئة التحمك من البٌانات الواردة فً الطلب والوثائك المرفمة به بالوسائل التً تراها مناسبة.
ج -اذا تبٌن للهٌئة بأن طلب التسجٌل لم ٌكن مستكمال لجمٌع البٌانات والوثائك المطلوبة فعلٌها طلب استكمالها من طالب التسجٌل خالل مدة
تحددها لهذه الغاٌة وذلن تحت طائلة رفض الطلب.
د -مع مراعاة احكام الفمرة (ج) من هذه المادة تصدر الهٌئة لرارها بشأن الطلب خالل مدة ال تتجاوز خمسة عشر ٌوما عمل من تارٌخ تمدٌمه

مستكمال البٌانات والوثائك المطلوبة.
المادة ()21

أٌ -رفض طلب تسجٌل المؤسسة فً أي من الحاالت التالٌة-:
 -1مخالفة أي من بنود العمد المبرم بٌن ممدم الطلب والمطور الرئٌسً ألحكام المانون أو األنظمة أو التعلٌمات الصادرة بممتضاها أو لعمد
التطوٌر الرئٌسً أو ألي من التشرٌعات النافذة فً المنطمة.
 -2اذا كانت البٌانات الواردة فً الطلب او الوثائك المرفمة به غٌر صحٌحة او مضللة.
 -3اذا كان طالب التسجٌل مؤسسة لد تم الغاء تسجٌلها فً السابك ألي من األسباب الواردة فً الفمرة (ب) من المادة ( )23من هذا النظام.
 -4اذا كان النشاط االلتصادي المطلوب ممارسته ال ٌمع ضمن األنشطة االلتصادٌة المحددة للمنطمة.
بٌ -كون لرار الهٌئة المتضمن رفض التسجٌل خطٌا ً ومسببا ً وٌبلغ طالب التسجٌل به أو من ٌمثله لانوناً.
ج -لطالب التسجٌل االعتراض على لرار رفض التسجٌل خالل مدة ال تزٌد على خمسة أٌام عمل من تارٌخ تبلغه المرار ،بتمدٌم اعتراض خطً
للهٌئة على النموذج المعتمد لهذه الغاٌة ،على أن ٌحدد فٌه أسباب اعتراضه وٌرفك ب ه الوثائك والمعلومات التً تبرر ذلن.
د -على الهٌئة البت فً االعتراض الممدم وفك أحكام الفمرة (ج) من هذه المادة خالل خمسة أٌام عمل من تارٌخ تسلم الهٌئة لطلب االعتراض
وٌكون لرار الهٌئة بهذا الخصوص نهائٌا.
المادة ()21

تلتزم المؤسسة المسجلة بما ٌلً-:
أ -تجدٌد شهادة التسجٌل سنوٌا.
ب -التمدم بطلب إلغاء تسجٌل المؤسسة المسجلة فً حال عدم رغبتها فً االستمرار فً التسجٌل.
المادة ()22

أٌ -نظم لدى الهٌئة سجل للمؤسسات المسجلة فً المناطك التنموٌة وسجل للمؤسسات المسجلة فً المناطك الحرة وتحدد محتوٌات هذا السجل
بممتضى تعلٌمات تصدرها الهٌئة لهذه الغاٌة.
ب -للمطور الرئٌسً ولمالن المؤسسة المسجلة او ألي شرٌن فٌها أو للوكٌل المانونً ألي منهما ان ٌطلع على السجل وان ٌطلب صورة مصدلة
عن الوثائك المحفوظة بالملف الخاص بها من الهٌئة بعد دفع البدل الممرر لذلن.
المادة ()23

أ -للهٌئة إلغاء تسجٌل المؤسسة المسجلة فً أي من الحاالت التالٌة-:
 -1اذا تبٌن ان أٌا من البٌانات التً تضمنها طلب التسجٌل او الوثائك المرفمة به غٌر صحٌحة.
 -2اذا رغبت فً ذلن بموجب طلب خطً تمدمه للهٌئة.
 -3اذا لم تلتزم بتجدٌد تسجٌلها لثالث سنوات متتالٌة.
بٌ -عتبر تسجٌل المؤسسة ملغى حكما ً فً أي من الحاالت التالٌة-:
 -1إذا مارست نشاطا ً محظوراً.
 -2إذا مارست نشاطا ً ممٌدا ً خالفا ً ألحكام التشرٌعات المعمول بها فً المنطمة.
 -3اذا تمرر الغاء الرخصة الممنوحة لها وفما ألحكام هذا النظام.
 -4إذا انتهت الغاٌة التً سجلت من أجلها.

المادة ()24

ٌترتب على إلغاء تسجٌل المؤسسة وفك أحكام هذا النظام ما ٌلً-:
أ -عدم االستفادة من اإلعفاءات واالمتٌازات المنصوص علٌها فً المانون.
ب -شطبها من السجل المشار إلٌه فً المادة ( ) 22من هذا النظام دون اإلخالل بأي التزامات مترتبة علٌها.
ج -عدم جواز تصرف مالكٌها أو الشركاء فٌها فً أي من موجوداتها أو أموالها أو تحوٌلها إلى خارج المملكة إال بعد الوفاء بااللتزامات المترتبة
علٌها داخل المملكة.
المادة ()25

للهٌئة اعتماد الوسائل االلكترونٌة فً إجراء معامالتها مع الجهات الحكومٌة والمطورٌن الرئٌسٌٌن والمؤسسات المسجلة ،بما فً ذلن الوصول
إلى لاعدة معلوماتٌة مشتركة.
المادة ()26

أ -تستوفً الهٌئة الرسوم التالٌة-:
 )1800( -1دٌنار عن تسجٌل المؤسسة فً المنطمة التنموٌة.
 ) 3500( -2دٌنار عن تسجٌل المؤسسة فً المنطمة الحرة دون ابرام عمد اٌجار مع المطور الرئٌسً.
 -3تخفض الرسوم المشار الٌها فً الفمرة (أ) من هذه المادة الى النصف للمشارٌع الصغٌرة والمتوسطة وتحدد اسس ومعاٌٌر هذه المشارٌع
وشروط منحها هذا التخفٌض بممتضى تعلٌمات تصدر لهذه الغاٌة.
المادة ()27

تصدر الهٌئة التعلٌمات الالزمة لتنفٌذ أحكام هذا النظام بما فً ذلن ما ٌلً-:
أ -تسجٌل المطور الرئٌسً.
ب -توفٌك أوضاع المؤسسات العاملة فً المناطك التنموٌة والمناطك الحرة.
ج -تحدٌد ممدار البدل الذي تستوفٌه الهٌئة ممابل الخدمات التً تمدمها للمؤسسات المسجلة بما فً ذلن تجدٌد شهادة التسجٌل ومنح الرخصة
وتجدٌدها.
د -اجراءات تسجٌل المؤسسات وإلغاء تسجٌلها وتعدٌله.
هـ -األنشطة االلتصادٌة التً ٌسمح بتسجٌل المؤسسات لممارستها لكل منطمة.
و -اجراءات إلغاء الرخص او اٌمافها.
ز -ترخٌص وسائل الدعاٌة واالعالن واللوحات االعالنٌة فً المناطك التنموٌة والمناطك الحرة.
ح -شروط تسجٌل الشركات االجنبٌة فً المنطمة الحرة وإجراءاته.
المادة ()28

أٌ -لغى نظام اسس وشروط تسجٌل المؤسسات فً المناطك التنموٌة والمناطك الحرة رلم ( )18لسنة  2013على أن تبمى التعلٌمات الصادرة
بممتضاه نافذة المفعول إلى أن تلغى أو تعدل أو ٌستبدل غٌرها بها وفما ً ألحكام هذا النظام.
بٌ -لغى نظام تنظٌم البٌئة االستثمارٌة فً المناطك التنموٌة والمناطك الحرة رلم ( )63لسنة  2012على أن تبمى التعلٌمات الصادرة بممتضاه
نافذة المفعول إلى أن تلغى أو تعدل أو ٌستبدل غٌرها بها وفما ً ألحكام هذا النظام.

2015/11/29

نظام رلم  129لسنة(  2015نظام تنظٌم البٌئة االستثمارٌة وتسجٌل المؤسسات فً المناطك التنموٌة والمناطك الحرة لسنة )2015
وتعدٌالته المنشور فً العدد  5375على الصفحة  9766بتارٌخ  31-12-2015والساري بتارٌخ  31-12-2015المعدل بنظام معدل رلم
60لسنة(  2019نظام معدل لنظام تنظٌم البٌئة االستثمارٌة وتسجٌل المؤسسات فً المناطك التنموٌة والمناطك الحرة لسنة ) 2019المنشور
فً العدد  5572على الصفحة  2588بتارٌخ  01-05-2019والساري بتارٌخ 01-05-2019

والمشار إلٌه هنا وفٌما بعد باالسم المختصر نظام رلم  129لسنة(  2015نظام تنظٌم البٌئة االستثمارٌة وتسجٌل المؤسسات فً المناطك
التنموٌة والمناطك الحرة لسنة ) 2015وتعدٌالته

