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ًنرًىًقانونيينًموضوعينًعامةًتتضمنًنظرةًعلىًالنشرةًهذهًتحتوًيً.نشرتناًمنًنيواحدًوالعشًرالًاالصدارًفيًبكمًأهلًا 1
ًمنًمختلفةًفئاتًالئميلًوذلكًعلىًمجالينًمختلفينًنملتشيتمًاختيارهماًًذينلالًنًالموضوعينإً.القراءًاهميًقدًامأنه

ً:علىًالنحوًالتاليًالنشرةًهذهًفيًنيوعضالمًوًينحيثًسنستعرضًهذًالقراء؛

 الصفحة رقم  الموضوع

المستندات التي سيتم استخدامها  مصادقة
 أبوستيل تصديقفي األردن مع اإلشارة إلى 

معاهدة الهاي إللغاء )المنبثق من  الهاي
شروط التصديق على الوثائق العامة 

ً(األجنبية

2 

 7ًاألردن في التنموية المناطق

 الحموري  شركة قبل من جديد اصدار
ًومشاركوه
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 نشرةً
 | 2022 حزيران | واحد والعشروناإلصدار ال

  

 أن الدول تلك تطلب حيث هي، كما رسمية لغايات أخرى  دول من وثائق استخدام الدول معظم تقبل لن عام، بشكل" 

 هذا من استثناء ليس واألردن بالوثائق االعتراف أجل من تصديق إلجراءات بأنفسهم يصدروها لم مستندات أي تخضع

 ".ًالمطلب
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ً
ًموضوعينًعلىًالضوءًسنلقيًالنشرة،ًهذهًفيًنانبينًلكمًبأن

.ًوخلفياتًمختلفةًمنًقطاعاتًقراءًيثيرواًاهتمامًقدًمختلفين
ًأوالًا ًسنبين مصادقةًبًالمتعلقةًالرئيسيةًالنقاطًبعضًحيث

ً ًالتي ًاألجنبية ًمعًًيرادالمستندات ًاألردن ًفي استخدامها
ً ًإلى ًًتصديقاإلشارة ًًالهايابوستيل ًمن معاهدةً)المنبثق

،ً(األجنبيةالهايًإللغاءًشروطًالتصديقًعلىًالوثائقًالعامةً
ًًالمناطقًالتنمويةًفيًاألردن.ًموضوعًسيتمًاالنتقالًالىًثم
ً
المستندات التي سيتم استخدامها في  مصادقة: أوالا 

 الهاي أبوستيلتصديق األردن مع اإلشارة إلى 

األنشطةًاالقتصاديةًإلىًالنطاقًالدولي،ًفقدًًمعًامتداد
قيامًاألطرافًالمعنيةًبتبادلًالوثائقًغيرًًنجمًعنًذلك

يتطلبًعمليةًًبدورهًوهذاً،الرسميةًوالرسميةًعبرًالحدود
يمكنًأنًتوصفًًلهذهًالوثائقًإلثباتًشرعيتها.ًمصادقة

ًال ًالعملية ًخلتالمصادقة ًيقوم ًلي ًالتصديقها ًطالب
ًصدرتًمنًدولةًللستعمالًفيً ًالتي ًمستنداته باعتماد

ًأخرًى ًومندولة ًًالعمليةًتناتجربً، ًمنًنجد ًالعديد أن
الذينًيمارسونًاألعمالًالتجاريةًفيًاألردنًمنًًالموكلين

ًال ًوالعكس ًخارج ًمرحلة)ًاحتاجواكذلك ًفيًًفي ما
علىًمستنداتًشركاتًإلىًالمصادقةًمعاملتهمًالتجارية

لذلك،ًرأيناًأنهًمنًًقراراتًمحاكمًوأحكامًتحكيم.ًوعقودًًو
وصفًموجزً تصديقًالنشرًةًفيًهذهالمناسبًتقديًم ًلعمليًة

ً
ًلإلطارً ًوفقاا ًاألردن ًفي ًاستخدامها ًسيتم ًالتي الوثائق

ًاألردني ًًوالقانوني ًكما ًأ، ًأيضاًانسنه لمفهومًًشرحاًاًشمل
بموجبًتصديقً علىًًمؤتمرأبوستيًل الهايً)التيًتستخدًم

نطاقًواسعًمنًقبلًدولًاالتحادًاألوروبي(ًعلىًالرغمً
ً ًاألردن ًتطبيقهًفي ًعدم ًمن ًأجلًوذلك ًالقارًئمن ًمنح

ًاألردني ًالتصديق ًعملية ًبين ًوالتمييز ًبالمفهوم ًةدراية
ً ًفي ًالمعتمدة ًالتصديق ًوعملية األبوستيلًتصديق

 األخرى.ًالدولالمستخدمةًفيً

 إجراءات التصديق في األردن .1

لنًتقبلًمعظمًالدولًاستخدامًوثائقًمنًدولًبشكلًعام،ً
أنًًالدولحيثًتطلبًتلكًً،كماًهيلغاياتًرسميةًأخرىً

ًإلجراءاتً ًبأنفسهم ًيصدروها ًلم ًمستندات ًأي تخضع
منًأجلًاالعترافًبالوثائقًواألردنًليسًاستثناءًًتصديق

ًالمطلب ًهذا ًالتً،من ًعملية ًفإن ًذلك، هذهًًصديقومع
إلىًحدًماًألنهاًستتطلبًالتصديقًعلىًمرحلتين؛ًًصعبة

ًثمً ًومن ًالمستندات ًأصدرت ًالتي ًالدولة ًفي التصديق
 .فيهاًالمستنداتًسيتمًاستخدامالدولةًالتيًتصديقهاًفيً

ًخطوات ًعدة ًمن ًاإلجراء ًهذا ًيتكون ًلألردن، ً،بالنسبة
ًرسمياًاًو ًالمستندات ًترجمة ًهي ًاألولى ًاللغةًًالخطوة إلى

سببًشرطًترجمةًويعودًً،العربيةً)بواسطةًمترجمًمعتمد(
لمملكةًاللغةًالرسميةًلًاهلكونًالمستنداتًإلىًاللغةًالعربية
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3 
قبولًالمستنداتًًالهاشميةاألردنيًة بدونًللمصادقًةولنًيتًم

11ً(ًمنًقانونًكاتبًالعدلًرقم22ًترجمةًوفقااًللمادةً)
نطويًتجدرًاإلشارةًإلىًأنًهذهًالخطوةًقدًت.1952ًلعامً

فيًحالةًً،منًالوقتًستغرقًقدراًاقدًتًوًعلىًتكاليفًمعينة
ً.ًباإلضافةًإلىًأنهًفيًحالوجودًالعديدًمنًالمستندات

صناعةًًأوخاصةًبمهنةًأيًً)تقنية(ًةًالمستنداتغلًتكان
ً)مثلً ًللترجمة ًالجهد ًمن ًمزيد ًإلى ًتحتاج ًقد معينة

 المصطلحاتًالقانونيةًأوًالعلمية(.

المستنداتًًمةبعدًالحصولًعلىًترجفخطوةًثانية،ًالأماً
هيًللتبديل(،ًًتين)أوًقبلًذلكًألنًالخطوتينًاألوليينًقابل

ً ًالتصدحجز ًووزارةًًقيطالب ًالعدل ًوزارة ًمع موعد
ًالمغتربينًالخارجية ًأصدرتًًوشؤون ًالتي ًالدولة في

ًهوًمعمولًًالمستنداتً)أوًمعًسلطةًتصديقًواحدة ما
ًالموعدًوً،(به ًتحديدهًفي ًتم ًعلىًالذي ًالتصديق ًيتم ،

.ًويتمًوضعًختمًعلىًالمستنداتًالوثائقًمنًقبلًكلًوزارة
معًالسفارةًموعدًحجزًًأيضاًاًطالبًالتصديقيجبًعلىً

أمامًكاتبًًهافيًالمستنداتًاألردنيةًفيًالبلدًالذيًتمًتوقيع
ًكوًنتوبعدًذلكًًمنًأجلًالحصولًعلىًمصادقته،ًالعدل

ًإلًزهجاهًالمستندات ًاألردن ًإلى ًاإلرسالهم لخطوةًتمام
فيًحالةًتسليمًالمستنداتًإلىًًوً،لمصادقةعمليةًالاألخيرةً

ًفيًاألردن،ًفوفقاًاًلمصادقةتمامًاإلً)محامي(ًممثلًقانوني

(ً 18ًللمادة ًاثبات(ًمنًقانونًكاتبًالعدل،ًيجبًتقديم
 (.وكالة)مثلًالتمثيلًعلىًذلكً

ً ًأنه ًإلى ًاإلشارة ًيتوجب ًكما ًعملية ًألن التصديقًنظرا
ًلل ًالزمنية ًاألطر ًفإن ًالخطوات، بهذهًًمصادقةمتعددة

ًطويلةًمتغيرةًويمكنًأنًتكونًفيًبعضًالحاالتًالطريقة
منًقبلًًماهذًاً،نسبياًا فيًاالعتباًر ًالموكلينيجبًأنًيؤخًذ

األعمالًالتجاريةًفيًاألردنً)مثلًإنشاءًًتهمعندًممارس
 فرعًأردنيًلشركةًأجنبيةًأوًتسجيلًعلمةًتجارية(.

 الهاي بوستيلتصديق أإجراءات التصديق بموجب  .2

ً ًعلىًلصعوبةنتيجة ًخللًالمستنداتًالتصديق ًمن
ًةإلطرًالزمنيلًباإلضافةالطريقةًالتقليديةًالمذكورةًأعله،ً

يتطلبًالذيًنسبياًاًةالطويل انشاءًًهقًد تًم فيًبعضًاألحيانً،
.ًتمًفيماًيليعمليةًتصديقًمبسطةًسيتمًالحديثًعنهاً

ًمؤتمرًخللمنًالهايًتصديقًأبوستيلًتطويرًمفهومً
ًًالهاي ًاألول5ًفي ًوذلك1961ًتشرين ًخللمً، ًن

الهايًإللغاءًشروطًالتصديقًعلىًالوثائقًالعامةًمعاهدًة
الدوليةًبقصدًتبسيطًًالمعاهدةهذهًًابرامتمًوقدًً،األجنبية

فضلاًً،دولةًعضو122ًـلالمستنداتًًمصادقةإجراءاتً
تمنحًً،ًحيثمصادقةللًةطرًالزمنيألاًصيرتقعنًالرغبةًب

ًالصادرةًبموجب ًًالشهادة ً"أبوستيل"عنوانًًالمعاهدةهذه
الًوًًلمصادقةًكاتبًالعدلًوهيًمماثلةً"الهايًأبوستيل"أوً
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4 
صادقًلًمستندًمكمً تيمكنًأنًكماًأبداًًاتنتهيًصلحيته
ً ًقبل ًمن ًالعدلالعليه ًأنًًو1ً.كاتب ًأيضاا ًبالذكر جدير

ً ًعلى ًالحصول ًتكاليفًتصديق ًمن ًيقلل أبوستيل
يحتاجًفقطًإلىًدفعًتكلفةًًطالبًالتصديقألنًً،مصادقةال

ًتوجبالطريقةًالتقليدية،ًًفيًحينًإنبوستيل؛ًاألتصديقً
فيًدولتينًًمصادقةدفعًتكاليفًالًطالبًالتصديقعلىً

 منفصلتين.

 الهاي أبوستيل تصديق نموذج -أ

ً ًالمستند ًأن ًحين ًيحتاجًًالمصد قفي ًال ًالطريقة بهذه
استخدامهًإلىًأيًشهادةًأخرىًفيًالبلدًالذيًسيتمًًعموماًا

ًً،فيه ًفي ًعضو ًالدولة ًأن ًطالما ًإللغاءًمعاهدة الهاي
،ًفقدًتتطلبًشروطًالتصديقًعلىًالوثائقًالعامةًاألجنبية

بوستيلًاأليقًدتصأكثرًمنًمجردًمتطلباتًًالدولبعضً
بوستيلًاألتصديقًالشكلًالذيًيتخذهًًو.2ً)مثلًالترجمة(

هوًشكلً علىًالمستندًًثبتةالورقًمًنمًقطعةعلىًالمستنًد
 الذيًيحتويًعلىًالمعلوماتًالتالية:

 مصادقةالًدولة.1ً

 .ًاسمًالمفوضًبالتوقيع2

 .ًصفةًالمفوضًبالتوقيع3

                                                      
1 https://assets.hcch.net/docs/ff5ad106-3573-495b-
be94-7d66b7da7721.pdf 

 .ًالختم4

 مصادقة.ًمكانًال5

 مصادقة.ًتاريخًال6

 األبوستيلتصديقً.ًاسمًالشخصًالذيًأصدر7ً

 مصادقة.ًرقمًال8

 األبوستيلتصديقًًاصدرتًللجهةًالتي.ًختم9ً

 األبوستيلًتصديقًإصدارًعنًمسؤولال.ًتوقيع10ً

 الهاي أبوستيلتصديق متطلبات  -ب

بوستيل،ًفإنًاألتصديقًبالنسبةًلمتطلباتًالحصولًعلىً
مؤهلةًًتذكًرًالمعاهدة أربعةًأنواعًمنًالمستنداتًباعتبارهًا

ً:هذهًالمستنداتًهيًوً،للحصولًعليها

 وثائقًالمحكمةً (1

 داريةًإوثائقً (2

 ًمصادقةأعمالًال (3

ًبصفتهمً (4 ًاألفراد ًقبل ًمن ًالموقعة ًالرسمية الشهادات
تسجيلًًوثقالشهاداتًالرسميةًالتيًتالشخصيةً)أي:ً

ًوالت ًيصدرهاًالرسميًصديقاتالمستند ًالتي ًوتلك ة
 (.ًكاتبًالعدل

2 https://assets.hcch.net/docs/ff5ad106-3573-495b-
be94-7d66b7da7721.pdf 
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األربعةًالًتشملًأيًوثائقًًستنداتومعًذلك،ًفإنًهذهًالم

صادرةًعنًطريقًالمسؤولينًالدبلوماسيينًأوًالقنصليينً
ًأوً ًالتجارية ًبالشؤون ًمباشرة ًالمتعلقة ًاإلدارية والوثائق

3ً.الجمركية

 الهاي أبوستيل تصديقالتحقق من  -ج

دولةًًكلًعلىبوستيل،ًاألتصديقًمنًأجلًالتحققًمنً
ًًعضو ًلجميع ًبسجل ًاالحتفاظ األبوستيلًتصديقات

من7ًًنصتًعليهًالمادةًوذلكًوفقااًلماًً،لديهاالصادرةً
الهايًإللغاءًشروطًالتصديق علىًالوثائقًالعامةًًمعاهدًة

ت4ً،األجنبية تًم صدورًًالمسألةطويرًهذًهوقًد ًالمعاهدةبعًد
األبوستيلًتصديقاتًتمًإنشاءًمنصةًإلكترونيةًلتسجيلًًإذ
e-APPًأبوستيلًاإللكترونيًتصديقًتمًإنشاءًبرنامجًًو)

ذلكًالحينًًو5ً،(2006فيً 6ًالدولًاألعضاءًأصبحتمنًذ
التطبيقًاإللكترونيًأوً تستخدًم اإللكترونيًتنشأإمًا ًسجلهًا

7ًاألبوستيلًالصادرة.تصديقاتًللتحققًمنًصحةًًالخاص

 

                                                      
3 https://assets.hcch.net/docs/ff5ad106-3573-495b-
be94-7d66b7da7721.pdf 
4 https://assets.hcch.net/docs/ff5ad106-3573-495b-
be94-7d66b7da7721.pdf 
5 https://assets.hcch.net/docs/ff5ad106-3573-495b-
be94-7d66b7da7721.pdf 

 في األردن طبيقعدم الت -د

ًبوستيلاألتصديقًمتطلباتًالحصولًعلىًًإلىًباإلضافة
،ًفإنًالشرطًاآلخرًأعله(2ً)ًالبندالمنصوصًعليهاًفيً

التصديقًًساريةًكوًنًالمعاهدةالوحيدًهوًأنًتكونً أنًهذًا
معاهدةًفيًًفقطًللدولًاألعضاءمتاحًًوفقااًلآلليةًالمذكورة

ًالعامةً ًالوثائق ًعلى ًالتصديق ًشروط ًإللغاء الهاي
122ًعلىًالرغمًمنًوجودًحواليًًوومعًذلكًً،األجنبية

ً ًفي ًعضو ًالتصديقًدولة ًشروط ًإللغاء ًالهاي معاهدة
ًمنًفإنًاألردنًليسًواحداًا8ً،علىًالوثائقًالعامةًاألجنبية

ًمؤتمراألردنًعضوًفيًًعلىًالرغمًمنًكوًن،ًفالدولًهذه
ًًو ًيوقع ًلم ًاألردن ًأن ًإال ًيالهاي، ًعضواًالم فيًًصبح

الهايًإللغاءًشروطًالتصديقًعلىًالوثائقًالعامةً معاهدًة
ًأصدرتًاألجنبية ًًمؤتمرًبموجبًالتي نتيجةًًوالهاي.

بوستيلًللمصادقةًالكاملةًعلىًتصديقًألذلك،ًفإنًعمليةً
ً ًاألردنمستندات ًفي ًللتطبيق ًقابل ًً،غير يجعلًمما

6 
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/
status-table/?cid=41 
7 https://assets.hcch.net/docs/ff5ad106-3573-495b-
be94-7d66b7da7721.pdf 
8 
https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/
status-table/?cid=41 
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https://assets.hcch.net/docs/ff5ad106-3573-495b-be94-7d66b7da7721.pdf
https://assets.hcch.net/docs/ff5ad106-3573-495b-be94-7d66b7da7721.pdf
https://assets.hcch.net/docs/ff5ad106-3573-495b-be94-7d66b7da7721.pdf
https://assets.hcch.net/docs/ff5ad106-3573-495b-be94-7d66b7da7721.pdf
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المستنداتًفيًاألردنًلمصادقةًةًالمتاحةًالطريقةًالوحيد

 أعله.ًفيًأوالًهيًالطريقةًالتقليديةًالموضحة

بوستيلًفيًاألتصديقًيمكنًقبولًًهتجدرًاإلشارةًإلىًأن
ً ًتم ًطالما ًفيًًمصادقتهاألردن ًاألردنية ًالسفارة ًقبل من

ًإرسالهتأصدًرًالتيًالدولة ًقبل األردنًًفيًواستخدامهًه
تجدرًًولكنً،فيًاألردن(ًلمصادقةبشرطًاكتمالًعمليةًاًو)

مسألةًغيرًثابتةًوغيرًمستقرةًوغيرًالًاإلشارةًإلىًأنًهذه
منًالناحيةًالعملية،ًوت أتيًمعًمخاطرًمحتملةًالتيًمؤكدًة

 .الطريقةًلهذهًالرجوعيجبًأخذهاًفيًاالعتبارًقبلً

ًهي ًالتقليدية ًالطريقة ًأن ًمن ًالرغم ًأكثرًًعلى طريقة
ًأنصعوبة ًإال ًقدً، ًأجلًًالحكومة ًمن ًبتطويرها قامت

ًع ًالتصديقلالتسهيل ًطالب ًطولًفً،ى ًتبسيط ًأجل من
ًللخدماتًالمتكاملةًوحدةالعملية،ًأنشأتًالحكومةًاألردنيةً

للخدماتًًالوحدةًهحتويًهذتحيثًً،فيًغرفةًتجارةًعمان
الخارجيةًًالمتكاملة العدلًووزارًة علىًمكاتبًلكلًمنًوزارًة

ً ًالمغتربين ًيتيحوشؤون فرصةًًالتصديقًلطالبيًمما
فيًمكانًواحدًًحكوميةًجهةًمنًأكثروثائقهمًمنًًتصديق
ًًجهةًكلًزيارةًعنًعوضاًا ًحدةحكومية لتصديقًًعلى

ً.المستندات

ً

 الخاتمة .3

ًاألجنبيةً ًالمستندات ًالدول ًتقبل ًال ًالختام، في
ًأصدرت ًالتي ًالدولة ًمن ًالمستنداتًللستخدام ًهذه

ً ًمن ًمندون ًًإلىًخلصناً،التصديقًنوع ًهناكأن
منًًصدرتًعلىًالمستنداتًالتيًلمصادقةنًليطريقت
المستنداتًًاستخدامالذيًسيتًمًالدولةعنًًةمختلفًدولة
 .افيه

غالباًًالطريقةًاألولىًهيًالطريقةًالتقليدية )يشارًإليهًا
ًمصادقةحيثًيتمًالً(لمصادقةبالطريقةًالدبلوماسيةًل

ً،فيًالدولةًالتيًأصدرتًالمستنداتًاتعلىًالمستند
ًيرادفيًالدولةًالتيًًمصادقةاستكمالًالًيتمثمًومنً

فيهااالعترافًبه العمليةًًوً،ًم تسهيلًهذًه فيًاألردنًتًم
حصولً علىًًصديقطالبًالتالتيًكانتًتتطلبًسابقًا

ًًو ًالعدل ًوزارة ًمن وشؤونًًالخارجيةًوزارةشهادة
للخدماتًًوحدةًإنشاءًتمًإذً،بشكلًمنفصلًالمغتربين
ًتجارةًالمتكاملة ًغرفة ًهذتعمانًًفي ًهختصرًطول

 .اتاإلجراء

ً ًطريقة ًهي ًالثانية ًالطريقة بوستيلًاألتصديق
(ًوهيًالهايًأبوستيلتصديقً)المعروفةًأيضاًباسمً

ًتثبيتهويتمًًمصادقةحلًمحلًعمليةًاليً،واحدًتصديق
ً ًالمستندات ًًمستخدامهالعلى ًًىآخًرًدولفي

mailto:info@hammourilaw.com
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فيًمعاهدةًالهايًإللغاءًشروطًالتصديقًًاألعضاء)

األجنبية( تبسطًوقتًوهيًً،علىًالوثائقًالعامًة عمليًة
ًًتخففًو ًالمن األعضاءًًدولالًفيًمصادقةتكلفة
ًًكونها) ًفي ًفقطًهذهتسري ًً،(الدول ًهذاًفإنولذلك

ًوعلىًالرغمًمنًوجوداألردن.ًًفيًينطبقًالًالتصديق
ًال ًخيار ًعلى ًحصول ًفي ًاألبوستيل السفارةًتصديق

يأتيً األردنيةًقبلًإرسالًالمستندًإلىًاألردن،ًفإنًهذًا
ًقبلً ًاالعتبار ًفي ًأخذها ًيجب ًمحتملة ًمخاطر مع

 بهذهًالطريقة.ًألخذا

المذكورةًًتصديقكلًمنًعملياتًالخلصناًأنًلًكما
ًوعيوبها ًمنًً،ًوالتيًنأملًأنمزاياها نكونًقدًتمكنا

منًً،عنًطريقًهذاًالقسمًًالنشرةتوضيحهاًفيًهذهً
ًمراعاةًمعً.التباعهاًتناسبكمأجلًتحديدًالطريقةًالتيً

ً.المصادقةعددًوتعقيدًالمستنداتًالتيًتتطلبً

ًالمساعدةًعلىًللحصولًمعناًالتواصلًفيًتترددواًال
حولًلديكمًًيكوًنًقدولتوضيحًأيًاستفسارًقانونيً

ً.هذهًالمسألة

ً

 

                                                      
 يرجى االطالع على الموقع االلكتروني الخاص بوزارة االستثمار  9

 المناطق التنموية في االردن اا:ثاني
ً ًاألردن ًفي ًالخاصةًاليوجد ًاالقتصادية ًالمناطق ًمن عديد

تشملًهذهًالمناطقًإماًحيثً.ًاألردنموزعةًفيًجميعًأنحاءً
ًال ًالمناطق ًأو ًالتنموية ًهيًالمناطق ًالتنموية ًالمناطق حرة.

مناطقًالتيًتقعًضمنًالنطاقًالجمركيًاألردنيًوالمعلنًعنهاً
كمناطقًتنموية.ًبينماًالمناطقًالحرةًهيًمناطقًتسهلًنقلً

ًاالقتصاديالبضائ ًالنشاط ًوتحفز ًالمنشآتً(9)ع ًتتمتع .
المسجلةًفيًكلًمنًالمناطقًالتنمويةًوالمناطقًالحرةًبمزاياً

(ً ًرقم ًاالستثمار ًلقانون 30ًوفقاا ًلسنة وتعديلته2014ًً(
ًسنقومًقانون االستثمار)" ًالنشرة، ًهذه ًفي ًاننا ًحيث .)"

علىًالنحوًحصرااًباستعراضًبشكلًموجزًالمناطقًالتنمويةً
ًالتالي:

 بعض حوافز المناطق التنمويةً .1

ًالمناطق التنموية الحالية في االردنً .2

 الخاتمةً .3

 
 بعض حوافز المناطق التنموية .1

لً:ًمخفضة ضريبة دخل • لفقرتينً)أ(ًو)ب(ًمنًوفقاًا
ً)ا 11ًلمادة ًاالستثمار، ًقانون ًمن ضريبةًًفإن(

zones/-https://www.moin.gov.jo/en/development  

mailto:info@hammourilaw.com
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(ً ًبنسبة ًستكون ًالخاضع5ًالدخل ًالدخل ًمن )٪

ًنشاطهاً ًمن ًوالمتحقق ًالمسجلة ًللمنشأة للضريبة
ً ًذاتً منطقةالاالقتصاديًداخل ًان ًكما التنموية،

النسبةًيخضعًلهاًاألنشطةًاالقتصاديةًفيًالقطاعً
 الصناعي.

علوةًعلىًذلك،ًوسندااًالحكامً:ًإعفاءات ضريبية •
(ً 11ًًالمادة ًقانون ًمن ًد( ًتتمتعً/ االستثمار،

ًساريةً ًضريبية ًإعفاءات ًبأي ًالمسجلة المؤسسة
المفعولًتتعلقًبصادراتًالسلعًوالخدماتًالمقدمةً

 إلىًخارجًاألردن.

تخفيضًالضر
(ً ًالتي0ًصفر ًوالخدمات ًالسلع ًعلى ًوذلك )٪

توردهاًالمؤسساتًالمسجلةًألغراضًتشتريهاًأوًتس
ًالمناطقً ًداخل ًاالقتصادي ًنشاطها ممارسة

10ًالتنموية.

ًمبيعاتًًضريبة مبيعات مخفضة: • ًضريبة توجد
٪(ًتطبقًعلىًبعضًالخدماتًالمقدمة7ًبنسبةً)

                                                      
 أ( من قانون االستثمار /12المادة ) 10

 
وجدول الخدمات المرفق بنظام  د( من قانون االستثمار-12المادة )11

لسنة  120ضريبة المبيعات في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 

2015 

داخلًالمنطقةًالتنموية.ًتشملًهذهًالخدماتًعلىً
سبيلًالمثالًالًالحصر:ًأنشطةًمركزًاالتصال،ً

ًمك ًاوخدمات ًالسياحةًتب ًفي ًالممثلة السياحة
ًوتأجيرً ًالتذاكر، ًمبيعات ًوعموالت الداخلية،
السياراتًمعًالسائقين،ًوخدماتًالفنادقًوالمطاعمً
واألنشطةًالتجاريةًعلىًالنحوًالمصنفًفيًجدولً

 .(ISIC 3)11التصنيفًالصناعيًالقياسيًالدوليً
 12 المناطق التنموية الحالية في االردن. .2

 النشاط  المنطقة التموية  الرقم 

منطقةًالملكًالحسينًبنًطللً .1
ًالتنمويةً/ًالمفرًق

ًشمسيةً ًطاقة صناعي/
ًمجاورًلسكنيً/

ًصناعيًمنطقةًالثرياًالتنموية/المفرًق .2

3. ً ًاربد ًالتنموية/ ًاربد -منطقة
ًالرمثا

ً/ً ًعلمي ًبحث خدمات/
ًالمعلومات/ً تكنولوجيا

ًصناعةًطبيةً

ًالمهاراتًًمنطقةًمعانًالتنمويةً .4 ًتنمية مركز
ًحاضنةً الصناعية/

 االطالع على الموقع االلكتروني الخاص بوزارة االستثمار  يرجى 12

zones/-https://www.moin.gov.jo/en/development 

• %0 ضريبة عامة على المبيعات:ًيتمً

يبةًالعامةًعلىًالمبيعاتًإلىًنسبةً

mailto:info@hammourilaw.com
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ًشمسيةً ً/طاقة صناعية

ًواحةًالحجً/

ًالتنموية/ً . 5 ًالمحمدية منطقة
ًمعانً

ًمجمعًصحيًللماشية

منطقةًالبحرًالميتًالتنمويةً/ً .6
ًالبلقاءومادباً

ًسياحة

منطقةًعجلونًالتنمويةً)ممشىً .7
ًالتنميةًالسياحية(

ً تكنولوجياًخدمات
ًاالعلم،ً المعلومات،

ًالتعليمًواالتصاالت

ً

ًالثانيً .8 ًعبدهللا ًالملك منطقة
ًالتنمويةً/ًسحابً

ًصناعي

ًصناعيًمدينةًحسنًالصناعية/ًاربدً . 9

ًعبدهللاً .10 ًابن ًالحسين مدينة
ًالثانيًالصناعية/ًالكرك

ًصناعي

ًصناعيًمدينةًالموقرًالصناعية . 11

ًصناعيًمدينةًالطفيلةًالتنمويةً .12

ًصناعيًمنطقةًمادباًالتنموية .13

ًصناعيًمنطقةًالسلطًالتنموية .14

ًصناعيًمنطقةًجرشًالتنمويةً .15

ًالمعلومات،ًًمجمعًملكًالحسينًللعمالً .16 تكنولوجيا
ًوخدماتً ًتعليم اعلم،

ًاالتصاالت

 الخاتمة .3

ألهميةًالموضوعًالمذكورًًاًانهًونظًرأنودًاالشارةًالىً
أعلهًفيًممارسةًتأسيسًالشركةًوأنشطةًاألعمال،ً
بعضًالجوانبًالرئيسيةً النشرًة تضمينًهذًه اخترنًا فقًد
ًهذاً ًحول ًالمزيد ًبمعرفة ًمهتماا ًكنت ًإذا للموضوع.

بالرجوعًًالموضوعً،ًفلًتترددًفيًاالتصالًبشركتنا
ً.إلىًقسمًالمساهمينًفيًهذهًالنشرةًأدناه

ً

ً
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ًالًتتردواًفيًالتواصلًمعًأيًمنًمحامييناًباستخدامًمعلوماتًاالتصالًالموجًو دةًفيًحالًرغبتمًبالنقاشًأكثرًحولًجوانبًهذهًالنشرة،ًفرجاءا

ًفيًقسمًالمساهمينًأدناه.ً

اًفيًمشاركةًهذهًالنشرةًمعًأيًأشخاصًقدًيكونواًمهتمينًبقراءتها.ً ًوالًتتردواًأيضا

ًبذلكًمنًخللًإرسالًرسالةًبريديةًإل ًفأرجوًإعلمنا ًتعديلًمعلوماتًاالتصال، ًأوًأردتم ًالقادمة ىًإنًكنتمًالًتريدونًالحصولًعلىًنشراتنا
mmourilaw.cominfo@ha  ."عنوانها "عدم االشتراك" و/أو "تعديل معلومات االتصال 

ًأطيبًالتحيات،ً

 مكتب الحموري ومشاركوه للمحاماة واالستشارات القانونية 
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 اصدار جديد من قبل شركة الحموري ومشاركوه
 

ً.2022بدمجًواستحواذًالشركاتًمعًدليلًغرفةًالممارساتًالعالميةًلعامًفيًملحظةًمنفصلة،ًيسعدناًأنًمشاركةًالشركةًفيًدليلًالخاصً
ً

نيةًاألخيرةًيقدمًتعليقناًعلىًاإلطارًالقانونيًلعملياتًاالندماجًواالستحواذًفيًاألردنًرؤىًخبراءًحولًالمجالًالتنظيميًللصناعةًوالتطوراتًالقانًو
ً.زيدوبناءًالمؤسساتًوالهيكلةًوواجباتًالمدراءًوالتقاضيًوالم

ًاقرأًالفصلًالخاصًبناًلمزيدًمنًتعليقاتًالخبراءًحولًالقضاياًالقانونيةًالمتعلقةًبعملياتًاندماجًالشركاتًواالستحواذًفيًاألردن
ً

ًلقراءةًالمنشورً
 

 

https://hammourilaw.com/hammouri/wp-content/uploads/2022/05/Chambers-Global-Practice-Guides-2022-
Corporate-Mergers-and-Acquisitions-Jordan.pdf 
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 ً
ً

                                              

 

 
 راماًالقاسم

  محاميةًمتدربة

 Rama.q@hammourilaw.com 

 
 روزاناًالحروب

 محاميةًمتدربة

rozana.h@hammourilaw.com 

  النشرة هذه إعداد في المساهمون 

 

ًد.ًطارقًمحمدًالحموريً
ًشريكًإداريًً

tariq@hammourilaw.comً
 

ً 

ًًيوتاًبنتولىًبلمرً
ًًرئيسةًالقسمًالدوليً

 yotta.b@hammourilaw.com 
 

  
 ًًًًًخليفةًأحمد

 شركاتمًالمحامي،ًرئيسًقس

ahmed.k@hammourilaw.com 
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ً 

 حول مكتب الحموري ومشاركوه للمحاماة واالستشارات القانونية   
(1994ًًعامًفي)ًعقدينًمنًأكثرًقبلًأساسهًحجرًوضعًالقانونية،ًالخدماتًفيًمتخصصًأردنيًمكتبًهوًالقانونية،ًواالستشاراتًللمحاماةًومشاركوهًالحمورًي

ًمؤلفاتًلهًالسابق، العاليًالتعليمًووزيرًالقوميًوالتراثًالثقافةًووزيرًومحكمًمعروفًأردنيًمحاميًكانً،(2022-1940)ًالحمورًيًمحمدًالدكتورًاألستاذًقبلًمن
.ًلهاًعميدًأولًوكانًاألردنيةًالجامعةًفيًالهاشميةًاألردنيةًالمملكةًفيًحقوًقًكليةًأسسًمنًأولًأنهًوكماًالدستورية،ًالحقوًقًعلىًأساسيًبشكلًركزتًعديدة
ًفيًمتمرسًومحكمًمحامً ًهوًالحمورًيًطارًق.ًودًاألسبق،ًوالتموينًوالتجارةًالصناعةًووزيرًومحاميًأكاديميًالحمورًيًطارًق.ًدًقبلًمنًاليومًالمكتبًوُيدار
ًاألردنيةًالجامعة-الحقوًقًكليةًفيًمشاركًأستاذًوهوًالدولية،ًالتجارةًوفيًالمصرفيًالقانوًنًفيًومتخصصًالماليةًواألسواقًالتجاريةًوالمعاملتًالشركاتًقطاع

اًكانًوقد اًهوًالحمورًيًوالدكتورً.لهاًعميدا ًتعيينهًعلىًبناءًا(ICSIDً)ًاالستثمارًمنازعاتًلتسويةًالدوليًللمركزًالتابعةًالتحكيمًلجنةًفيًرسميااًمعينًعضوًأيضا
 .2026ًإلى2020ًًمنًللفترةًالهاشمية،ًاألردنيةًالمملكةًحكومةًقبلًمن

ًمحليًمستوًىًعلىًللموكلينًقانونيةًخدماتًلتوفيرًمتخصصةًأقسامًفيًيعملوًنًاآلخرينًالخبراءًمنًوعددًمحامً 25ًًمنًومشاركوهًالحمورًيًمكتبًفريقًيتألف
 .ودوليًوإقليمي

ًالملكيةًوقانوًنًالعقود،ًأنواعًكافةًصياغةًأوًالشركاتًتسجيلًحيثًمنًسواءًوالشركات؛ًالتجارًيًالقانوًن:ًبينهاًمنًعدةًمجاالتًالقانونيةًالمكتبًخدماتًتغطي
ًأنًكماًواألنظمة،ًللقوانينًواالمتثالًالمصرفيةًبالمعاملتًيتعلقًماًكلًفيًودوليةًمحليةًبنوكًبنصحًالمكتبًيقومًإذًوالمصرفيًالماليًالقانوًنًوكذلكًالفكرية

اًحداثةًاألكثرًالقانونيةًالمسائلًفيًاألطرافًبتمثيلًوكفاءةًقدرةًعلىًالمكتبًلدىًوالتحكيمًالتقاضيًقسم ًمنًالعديدًفيًخبراتًمنًالقسمًهذاًيشتملهًلماًوتعقيدا
اًدوليااًقسمااًأنشأًالذيًاألردنًفيًالمكاتبًأوائلًمنًكانًومشاركوهًالحمورًيًمكتبًأنًكماًالتحكيم،ًهيئاتًأوًالمحاكمًأمامًسواءًالقانونية،ًالمجاالت ًلتلبيةًمختصا
اًالدوليًالعنصرًذاتًالمهامًمنًمجموعةًبشأنًالدوليينًالموكلينًًوشروطًاحتياجات ًوإبرامًوالمشاريعًوالدولية،ًالثنائيةًالتجاريةًبالمفاوضاتًالمتعلقةًوتحديدا

 .ًالمهامًمنًوغيرهاًالعقود،

ًوكيلًفهوًوالطاقة،ًالتأمينًالتجارة،ًالهندسة،ًكالمقاوالت،ًمتنوعةًقطاعاتًفيًالقانونيةًواالستشارةًالنصحًومشاركوهًالحمورًيًمكتبًيقدمًسبق،ًماًإلىًباإلضافة
 .ًواللسلكيةًالسلكيةًواالتصاالتًالمعلوماتًوتكنولوجياًوالصحةًالطاقةًكشركاتًالكبرًىًالشركاتًمنًللعديد

ًاألوسطًالشرًقًمنطقةًفيًمرموقةًمحاماةًمكاتبًمعًالوطيدةًوعلقاتهًشراكاتهًخللًمنًوذلكًالعالمًأرجاءًفيًالواسعةًخدماتهًومشاركوهًالحمورًيًمكتبًيقدم
ًالجهاتًأشهرًبذلكًأشادتًوقدًواسعين،ًوعالميااًمحليااًيتااصًومشاركوهًالحمورًيًمكتبًاكتسبًوقد.ًالمتحدةًوالوالياتًالمتحدةًوالمملكةًأوروباًوفيًأفريقياًوجنوب
 :ذلكًمنًالمرموقةًالقانونية

The Chambers and Partners Global 
The International Financial Law Review (IFLR 1000). 
The Legal 500 
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