
   

 

 5413رلم الجرٌدة : 

 4153الصفحة : 

 2016-00-01التارٌخ : 

 المناطك فً األراضً استرداد نظام) 2016 لسنة 92 رلم نظام

 وتعدٌالته (2016 لسنة  الحرة والمناطك التنموٌة

 2016السنة : 

 16عدد المواد : 

 2016-00-01تارٌخ السرٌان : 

 

 (1المادة )

 

 ( وٌعمل به من تارٌخ نشره فً الجرٌدة الرسمٌة.2016استرداد األراضً فً المناطك التنموٌة والمناطك الحرة لسنة ٌسمى هذا النظام )نظام 
 

 (2المادة )

 

 -ٌكون للكلمات والعبارات التالٌة حٌثما وردت فً هذا النظام المعانً المخصصة لها أدناه ما لم تدل المرٌنة على غٌر ذلن: -أ

 االستثمار.المانون : لانون 

 الهٌئة : هٌئة االستثمار.

 المنطمة : المنطمة التنموٌة أو المنطمة الحرة.

واردة فً أراضً الهٌئة : األراضً المسجلة باسم الهٌئة فً المنطمة والتً انتملت ملكٌتها الى المطور الرئٌسً وفما لألحكام والبنود والشروط ال

 اتفالٌة التطوٌر المبرمة لهذه الغاٌة.

ً المطور الرئٌسً : األراضً التً انتملت ملكٌتها من المطور الرئٌسً الى المإسسة المسجلة وفما لألحكام والبنود والشروط الواردة فً أراض

 االتفالٌة المبرمة لهذه الغاٌة.

 األراضً : أراضً الهٌئة أو أراضً المطور الرئٌسً حسب ممتضى الحال.

 وفما ألحكام هذا النظام.اللجنة : لجنة تمدٌر التعوٌض المشكلة 

 تعتمد التعارٌف الواردة فً المانون حٌثما ورد النص علٌها فً هذا النظام ما لم تدل المرٌنة على غٌر ذلن. -ب
 

 (3المادة )

 

االسباب، ترفع الهٌئة الى عند انهاء اتفالٌة التطوٌر المبرمة بٌن الهٌئة والمطور الرئٌسً بالتراضً او بالتماضً او انتهائها ألي سبب من  -أ

 مجلس الوزراء طلباً إلصدار لرار باسترداد أراضً الهٌئة من المطور الرئٌسً مرفماً بالطلب لائمة بؤرلام المطع ومخطط لألراضً المطلوب

 استردادها واتفالٌة التطوٌر التً سٌتم إبرامها مع المطور الرئٌسً الجدٌد للمنطمة.

ضً والمساحة المختصة وبطلب خطى من الهٌئة بوضع إشارة لٌد عدم تصرف على األراضً المشمولة بطلب تموم مدٌرٌة تسجٌل األرا -ب

ى حٌن االسترداد وإرفاق الخرائط المبٌنة لمولع تلن األراضً إلٌماف أي تعامل بشؤنها إعتبارا من تارٌخ إعالم مدٌرٌة تسجٌل األراضً بذلن إل

 دات التسجٌل وفما ألحكام هذا النظام.استكمال إجراءات االسترداد وإصدار سن
 

 (4المادة )

 

ٌتم استرداد أراضً الهٌئة من المطور الرئٌسً بمرار من مجلس الوزراء بناء على تنسٌب الهٌئة وفما ألحكام هذا النظام دون اإلخالل  -1-أ

لمإسسات المسجلة فً المنطمة خالل مدة سرٌان اإلتفالٌة بالحموق المكتسبة التً ترتبت ألي جزء من هذه األراضً والتً تم بٌعها او تؤجٌرها ل

 المبرمة بٌن الهٌئة والمطور الرئٌسً.

( من هذه الفمرة فً الجرٌدة الرسمٌة وفً صحٌفتٌن ٌومٌتٌن 1ٌنشر لرار مجلس الوزراء باسترداد األراضً الصادر وفما ألحكام البند ) -2

 الواردة فً هذا المرار. محلٌتٌن على األلل متضمنا موجزاً عن التفاصٌل



تموم الهٌئة عند المباشرة باجراءات استرداد األراضً من المطور الرئٌسً باتخاذ جمٌع االجراءات الالزمة إلبرام عمد تطوٌر رئٌسً مع  -ب

الهٌئة فً إلغاء الصفة التنموٌة جهة مإهلة فنٌا ومالٌا لتكون المطور الرئٌسً للمنطمة التً سٌتم استرداد أراضٌها أو أي جزء منها إال إذا رغبت 

 أو الحرة عن هذه المنطمة.
 

 (5المادة )

 

 -تموم الهٌئة بعد صدور لرار مجلس الوزراء باسترداد أراضً الهٌئة من المطور الرئٌسً بما ٌلً:

تمدٌم صورة عن لرار االسترداد ومخطط لألراضً التً صدر لرار بشؤنها الى مدٌرٌة تسجٌل األراضً المختصة إللغاء لٌود التسجٌل  -أ

 السابمة واصدار سندات تسجٌل بإسم المطور الرئٌسً الجدٌد او الهٌئة.

 ٌمها للهٌئة خالل ثالثٌن ٌوما من تارٌخ تبلٌغه.تبلٌغ المطور الرئٌسً خطٌا إلخالء األراضً التً صدر المرار بشؤنها وتسل -ب
 

 (6المادة )

 

( من المانون والتعوٌضات المستحمة للهٌئة، ٌتم استرداد األراضً بالبدل الذي 33( من الفمرة )ب( من المادة )2مع عدم اإلخالل بؤحكام البند ) -أ

 رتبة على اإلخالل باتفالٌة التطوٌر المبرمة لهذه الغاٌة.تم شراإها به من المطور الرئٌسً مخصوما منه لٌمة الغرامات المت

فً حال وجود عمارات ممامة على أراضً الهٌئة التً تم استردادها تمدر تلن العمارات بثمن ٌعادل المٌمة السولٌة لها بتارٌخ نشر لرار  -1-ب

 االسترداد.

مارات(: اإلنشاءات واألبنٌة المشٌدة واإلنشاءات على الهٌكل وهً كل بناء غٌر ( من هذه الفمرة، تعنً كلمة )الع1لغاٌات تنفٌذ أحكام البند ) -2

 منجز ألٌم سمفه على جدران وأعمدة ودعامات.

ٌلتزم من صدر بحمه لرار االسترداد بإعادة األرض إلى الحالة التً كانت علٌها عند تسلٌمها بما فً ذلن ردم أي حفرٌات لام بها على  -3

 طمم فٌها مالم تر الهٌئة خالف ذلن ووفما للمصلحة العامة. األرض أو إزالة أي

 ال ٌشمل تمدٌر التعوٌض المنصوص علٌه فً هذا النظام أي إنشاءات أو أبنٌة اضٌفت بعد تارٌخ انهاء اتفالٌة التطوٌر أو إنتهائها. -ج
 

 (7المادة )

 

هذا النظام بوساطة لجنة تشكل لهذه الغاٌة تضم فً عضوٌتها ثالثة خبراء ٌعٌن  ( من6ٌتم تمدٌر لٌمة التعوٌضات المستحمة وفما ألحكام المادة ) -أ

تسلم الهٌئة كل من الهٌئة والمطور الرئٌسً ممثال عنه من ذوي الخبرة والكفاءة التً تإهله للمٌام بهذه المهمة، وذلن خالل ثالثٌن ٌوماً من تارٌخ 

 ان على اختٌار خبٌر ثالث لٌكون رئٌسا للجنة.لألرض التً تم استردادها، وٌتفك الخبٌران المعٌن

رئٌسً إذا لم ٌتفك الخبٌران المعٌنان على اختٌار الخبٌر الثالث خالل الخمسة عشر ٌوما التالٌة لتارٌخ تعٌٌنهما، أو إذا لم ٌعٌن المطور ال -ب

 عٌٌن الخبٌر الذي ٌمثل المطور الرئٌسً والخبٌر الثالث.الرئٌس ت خبٌرا ٌمثله خالل المدة المنصوص علٌها فً الفمرة )أ( من هذه المادة ٌتولى

ل له اذا تعذر على أي من اعضاء اللجنة اداء مهمته او لم ٌباشرها او انمطع عن ادائها بسبب عجزه أو وفاته او ألي سبب آخر فٌتم اختٌار بدٌ -ج

 وفما ألحكام هذه المادة.
 

 (8المادة )

 

لوصف اإلنشاءات واألبنٌة الممامة على أراضً الهٌئة التً تم استردادها بدلة وتفصٌل وتدلٌك أي وثائك أو تتولى اللجنة اجراء الكشف الحسً 

 مستندات مالٌة خاصة بالمطور الرئٌسً.
 

 (9المادة )

 

التمرٌر على ان تشمل بصورة ٌتم اعداد تمرٌر التعوٌض وفك النموذج المعتمد من الهٌئة معززا بالوثائك والبٌانات التً تم اعتمادها إلصدار 

 -خاصة ما ٌلً:

 ت.التمرٌر المفصل الذي ٌبٌن أسس التمدٌر ومبرراته وطرٌمته وكٌفٌة تكوٌن رأي الخبرة والمعلومات اإلحصائٌة المتعلمة به وخالصة الحسابا -أ

 الخاصة بالمطور الرئٌسً. البٌانات المإٌدة للتمرٌر وصور ومعلومات عن االرض التً تم استردادها والدفاتر المالٌة -ب



 البٌانات الجمركٌة وفواتٌر الشراء للبضائع والمواد المستخدمة فً الامة االبنٌة والمنشآت. -ج
 

 (11المادة )

 

ازه على اللجنة إنجاز مهمة تمدٌر التعوٌض فً موعد ال ٌتجاوز تسعٌن ٌوم عمل من تارٌخ البدء فً اجراءات هذا التمدٌر، وإذا لم تمم بانج -أ

 خالل هذه المدة ألسباب مبررة فٌجوز تمدٌدها لمدة مماثلة بمرار من مجلس الوزراء.

 تصدر اللجنة لرارها بؤغلبٌة أصوات أعضائها وٌكون لرارها نهائٌا بعد تصدٌمه من مجلس الوزراء. -ب

 اف عمان التً تنظره تدلٌما وٌكون لرارها نهائٌا.ٌجوز الطعن بمرار اللجنة المنصوص علٌه فً الفمرة )ب( من هذه المادة لدى محكمة استئن -ج
 

 (11المادة )

 

ور الرئٌسً تحدد اتعاب الخبراء الذٌن تم تعٌٌنهم وفما ألحكام هذا النظام بممتضى تعلٌمات تصدرها الهٌئة لهذه الغاٌة وٌتحمل كل من الهٌئة والمط

 الخبٌر الثالث مناصفة.أتعاب الخبٌر الذي ٌمثله فً اللجنة وٌتحمل الطرفان اتعاب 
 

 (12المادة )

 

 ٌصرف التعوٌض للمطور الرئٌسً خالل ستة أشهر من تارٌخ تصدٌك لرار التمدٌر من مجلس الوزراء. -أ

ا فً ذلن ال ٌدفع التعوٌض المنصوص علٌه فً الفمرة )أ( من هذه المادة للمطور الرئٌسً إذا لم ٌمم بتسدٌد االلتزامات المالٌة المترتبة علٌه بم -ب

ذلن الضرائب والرسوم والنفمات والعوائد المستحمة للبلدٌات أو ألي جهة حكومٌة، على أن ٌمدم شهادة تثبت براءة ذمته بتسدٌده لها، وبخالف 

 تحسم هذه االلتزامات من اصل التعوٌض بعد التثبت من لٌمتها خطٌاً من الجهة ذات العاللة.
 

 (13المادة )

 

تفالٌة المبرمة بٌن المطور الرئٌسً والمإسسة المسجلة بالتراضً او بالتماضً او انتهاإها ألي سبب من االسباب، ٌسترد اذا تم انهاء اال -أ

 المطور الرئٌسً األراضً التً انتملت ملكٌتها الى المإسسات المسجلة بمرار من مجلس الوزراء بناء على تنسٌب الهٌئة.

 ئة باسترداد األراضً مرفماً به لائمة بؤرلام المطع ومخطط لألراضً المطلوب استردادها.ٌمدم المطور الرئٌسً طلبا الى الهٌ -ب
 

 (14المادة )

 

 تطبك األحكام المنصوص علٌها فً هذا النظام والمتعلمة بؤحكام واجراءات استرداد األراضً وتمدٌر التعوٌض وكٌفٌة صرفه، وتشكٌل اللجنة،

لألراضً التً انتملت ملكٌتها للمإسسات المسجلة ولهذه الغاٌة تمارس الهٌئة صالحٌات مجلس الوزراء على استرداد المطور الرئٌسً 

 المنصوص علٌها فً هذا النظام.
 

 (15المادة )

 

ألحكام هذا  تتولى الهٌئة التنسٌك مع دائرة األراضً والمساحة وأي جهة ذات عاللة لوضع الترتٌبات الالزمة لتنفٌذ لرارات االسترداد وفما -أ

 النظام.

 ال تستوفً دائرة االراضً والمساحة أي رسم على االراضً التً ٌتم استردادها وفما ألحكام هذا النظام. -ب
 

 (16المادة )

 

 تصدر الهٌئة التعلٌمات الالزمة لتنفٌذ أحكام هذا النظام على أن ٌتم نشرها فً الجرٌدة الرسمٌة.

10/6/2016 
 

 



 فً المنشور وتعدٌالته (2016 لسنة  الحرة والمناطك التنموٌة المناطك فً األراضً استرداد نظام) 2016 لسنة 92 رلم نظام

 2019 لسنة 105 رلم معدل بنظام المعدل 2016-08-01  بتارٌخ والساري 2016-08-01  بتارٌخ 4153  الصفحة على 5413 العدد

 على 5578 العدد فً المنشور (2019 لسنة  الحرة والمناطك التنموٌة المناطك فً األراضً استرداد لنظام معدل نظام)

  2019-06-02  بتارٌخ والساري 2019-06-02  بتارٌخ 3282  الصفحة

 

 لسنة  الحرة والمناطك التنموٌة المناطك فً األراضً استرداد نظام) 2016 لسنة 92 رلم نظام   المختصر باالسم بعد وفٌما هنا إلٌه والمشار

 وتعدٌالته (2016


