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 ة الهاشميـــة ــالمملكة االردنيـنحن عبدهللا الثاني ابن الحسين ملك 

 ــــــــــــــورــــــــــــ( مـــــــن الدستــــــــ 31بمقتضـــى المــــادة ) 

 14/7/2021خ ــوبنـاء على ما قــرره مجلـــس الــــــوزراء بتاريــ

 -:نأمر بوضع النظام اآلتي 

 

 2021( لسنة 74نظام رقم )

ضي مؤسسة استثمار الموارد الوطنية نظام بيع وتأجير واستثمار أرا

( من قانون مؤسسة استثمار 5( و)4صادر بمقتضى المادتين ) وتنميتها

 2000( لسنة 37الموارد الوطنية وتنميتها رقم )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

جير واساااتثمار أراضاااي مؤسساااة يسااامى  اااظا النظاااام )نظاااام بياااع وتاااأ -1الماااادة

( ويعماااه بااا  مااان 2021اساااتثمار الماااوارد الوطنياااة وتنميتهاااا لسااانة 

 تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

يكااون للكلمااال والعبااارال التاليااة ديثمااا وردل فااي  ااظا النظااام المعاااني  -2المااادة

 -المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

 سة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها.  قانون مؤس : القانون

 مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها.   : المؤسسة

 مجلس إدارة المؤسسة.   : المجلس

 مدير عام المؤسسة.   : المدير العـام

األراضي والعقارال التي تعود ملكيتها للمؤسسة  : األراضي

ً ألدكام المادة ) أراض  ( من القانون أو أي4وفقا

وعقارال تنتقه ملكيتها للمؤسسة بأي طريقة من 

 الطرق.

الشخص الطبيعي أو المعنوي الظي يوافق المجلس  : المسـتثمر

على بيع  أو تأجيره أو استثماره أيا من األراضي 

 وفقاً ألدكام  ظا النظام.
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 يشكه المجلس من ذوي الخبرة واالختصاا  لجناة تخماين أو أ ثار  - أ -3المادة 

لالستئناس برأيها لتحديد أثمان األراضي التي قد يتم بيعها علاى أن 

يكااون ماان بااين أعضااامها أدااد مااوراي داماارة األراضااي والمسااادة 

يسميـ  مدير ا العام، ويعاد تقدير قيمة أي من األراضي  لماا دعا  

 الحاجة لظلك. 

لمجلس الوزراء بناء على تنساي  المجلاس، اعتمااد سياساة خصام  - ب    

ى أسعار األراضي المحددة للبيع بهاد  تنشايح در اة االساتثمار عل

 وفق أسس يصدر ا المجلس لهظه الغاية.
 

 

يعتماد المجلاس، بنااًء علاى تنساي  المادير العاام، الطريقاة التاي يرا اا   -4المادة 

مناسااابة لبياااع أو اساااتثمار أو تاااأجير األراضاااي بماااا فاااي ذلاااك التعاقاااد 

أو األسااابقية فاااي اساااتيااء الطلااا   المباشااار أو المدايااادة أو القرعاااة

 للمعلوماااااال والبياناااااال والوثاااااامق التاااااي تطلبهاااااا المؤسساااااة لهاااااظه 

الغايااة، علااى أن تؤخااظ باالعتبااار طبيعااة األرض وموقعهااا وتنظيمهااا 

 ونوع المشروع الظي سيقام عليها وآخر قيمة مقدرة لها.
 

 

 ء.يجوز بيع أي أرض إال بموافقة مجلس الوزرا ال  -1-أ -5المادة 

تقدم طلبال شراء األراضي على النموذج المعتماد مان المؤسساة   -2  

لهااظه الغايااة الااى لجنااة األراضااي لدراسااتها ورفااع توصاايتها الااى 

 المجلس التخاذ القرار المناس  بشأنها.

تشكه في المؤسسة لجنة تسمى )لجنة األراضاي( برماساة المادير   -3

م المجلااس العااام وعضااوية ثالثااة ماان مااوراي المؤسسااة يسااميه

 وعضو ممثه عن دامرة االراضي والمسادة يسمي  مدير ا.

للمجلااس بموافقااة مجلااس الااوزراء بيااع قطعااة أو مجموعااة ماان   -1-ب

قطاااع األراضاااي لالشاااخا  الطبيعياااين األردنياااين دون تحدياااد 

المستثمر أو بيع قطعة أرض واددة بمسادة قابلة للتجدماة الاى 

جميعهاا بالساعر المحادد  عدة قطع على ان يتم البيع في األدوال

 مع تطبيق سياسة الخصم المعتمدة للمستثمر األردني الطبيعي.
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( مان  اظه 1اذا  ان مشتري االراضي المشاار اليهاا فاي البناد ) -2

الاقرة شخصا غير أردني أو مان االشاخا  الحكمياين فاال ياتم 

بيع األرض التي سابق الحصاول علاى موافقاة مجلاس الاوزراء 

 قانون الملكية العقارية. على بيعها اال وفق
 

 

( مان  اظا النظاام، للمجلاس لغاياال 4على الارغم مماا ورد فاي الماادة ) -6المادة 

 تحقيااااااق اال اااااادا  االسااااااتثمارية للمؤسسااااااة وبموافقااااااة مجلااااااس 

الااوزراء، تخصاايص أي ماان األراضااي للااوزارال والاادوامر الحكوميااة 

زل عااان إلقاماااة مشااااريع ذال نااااع عاااام عليهاااا، علاااى ان ال ياااتم التناااا

األراضي لتلك الجهال اال بعد استكمال تناياظ المشااريع التاي خصصا  

 لها تلك األراضي.
 

 

تقاادم طلبااال اسااتئجار األراضااي أو اسااتثمار ا علااى النمااوذج الااظي   -أ -7المااادة 

يعتمااده المجلااس لهااظه الغايااة اذا  ااان مقاادم الطلاا  شخصااا طبيعيااا 

دناي فياتم تقاديم الطلا  أردنيا، اما اذا  ان شخصا معنويا أو غيار أر

 خطيا الى المدير العام مباشرة.  

يشاااكه المجلاااس لجناااة تسااامى )لجناااة االساااتثمار( تتاااولى دراساااة  -ب

طلباااال اساااتئجار األراضاااي أو اساااتثمار ا برماساااة المااادير العاااام  

  -وعضوية  ه من:

 ثالثة من موراي المؤسسة يسميهم المجلس.  -1

 مدير ا العام.   ادد موراي دامرة األراضي والمسادة يسمي  -2

اثناااين مااان ذوي الخبااارة واالختصاااا  فاااي مجاااال االساااتثمار  -3

 المجلس بناء على تنسي  المدير العام.يسميهما 

للجنة االساتثمار دعاوة مان تاراه لحضاور اجتماعاتهاا لالساتئناس   -ج

برأيااا  فاااي األماااور المعروضاااة  عليهاااا  دون أن يكاااون لااا  داااق 

 التصوي  على قراراتها وتوصياتها.
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ترفااع لجنااة االسااتثمار توصااياتها المتعلقااة بالطلبااال الااى المجلااس    -د

التخاذ القرار الالزم بشأنها ورفعها الى مجلاس الاوزراء للموافقاة 

 عليها.

يتم تبليا  المساتثمر بالموافقاة عناد صادور ا الساتكمال إجاراءال   - ـ

 التأجير أو االستثمار وفق األصول المقررة.

 

ظيم بيع األراضي بموج  عقد يبرم بين المؤسسة والمستثمر يتم تن  -أ -8المادة 

علااى أن يتضاامن تحديااد ثمنهااا وطريقااة تسااديده للمؤسسااة والماادة 

الالزمااة للتناياااظ والجاااداء الااظي يترتااا  علاااى االخااالل بااا  والتااادام 

المستثمر بالتعليمال الصادرة وفاق أدكاام  اظا النظاام وشاروط نقاه 

 ستثمر.ملكية األراضي من المؤسسة الى الم

عنااد دلااول تاااريخ نقااه ملكيااة أي ماان األراضااي الااى المسااتثمر وفااق  -ب

أدكام  ظا النظام وشروط العقد الموقع مع ، تستكمه إجاراءال نقاه 

الملكياااة الاااى المساااتثمر وفاااق الترتيباااال التاااي يتااااق عليهاااا باااين 

 المؤسسة ودامرة األراضي والمسادة.
 

 

ال المترتبااة بموجاا  عقااود البيااع للمجلااس إدالااة الحقااوق وااللتداماا -9المااادة 

واالستثمار واإليجار التي تبرمها المؤسسة ماع المساتثمرين الحاصالة 

علااى موافقااة مجلااس الااوزراء المساابقة الااى أي مسااتثمر آخاار علااى ان 

تراعى أدكاام قاانون الملكياة العقارياة اذا  اان المساتثمر المحاال عليا  

 غير أردني أو شخصا معنويا.

 
 

لس أن يقرر بناء على تنسي  لجناة االساتثمار دخاول المؤسساة للمج -10المادة 

فااي شاارا ال مااع مسااتثمرين ماان القطاااع العااام أو الخااا  أو  ليهمااا 

 على أن يقترن ذلك بموافقة مجلس الوزراء.
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( سانة بموجا  عقاد 25للمجلس تأجير أي أرض لمدة ال تدياد علاى ) -11المادة 

لسنوية العادلة باالستناد إلى تنسي  إيجار أو استثمار وتحدد األجرة ا

 لجنة االستثمار، وللمجلس تمديد المدة دس  مقتضى الحال.
 

 

أو االستثمار التاي تبرمهاا المؤسساة  ال تخضع عقود البيع أو اإليجار -12المادة 

للتسجيه لاد  دوامار تساجيه االراضاي اال بعاد اساتيااء متطلباال  اظا 

 ر.النظام والعقد الموقع مع المستثم
 
 

 

 

للمجلس بناء على تنسي  المدير العاام، وألساباب مباررة، مبادلاة أي  -13المادة 

من األراضي العامدة للمؤسسة بأرض لم تكن من أراضاي المؤسساة 

سااابقا اذا تطلاا  النشاااط االسااتثماري للمؤسسااة ذلااك علااى أن تؤخااظ 

 موافقة مجلس الوزراء على المبادلة.  
 

 

جلس المدة الالزمة التي سيتم منحها للمستثمر الستكمال يقرر الم  - أ -14المادة 

االعمال اإلنشاامية والبنااء وتؤخاظ بعاين االعتباار طبيعاة األراضاي 

 والمشاريع التي ستقام عليها.

للمجلس تمديد مدة التطاوير الممنوداة للمساتثمر بنااء علاى طلبا   - ب  

 مبينا في  سب  طل  التمديد.

تثمر بعااد دفااع ثمنهااا  ااامال وتطوير ااا تنقااه ملكيااة األراضااي للمساا -ج

وإقاماااة المشااااريع عليهاااا واستصااادار أذوناااال األشاااغال الخاصاااة 

بالمرافق والمنشآل المقامة عليها وفقاً ألدكام  ظا النظام وشروط 

 وأدكام عقد البيع المبرم مع المستثمر.

علااى الاارغم ممااا ورد فااي الاقاارة )ج( ماان  ااظه المااادة، وبعااد دفااع  -د

رض، للمجلس في داالل خاصة ومباررة نقاه ملكياة  امه ثمن األ

األراضي في دال  ان  قيمة االعماال اإلنشاامية عليهاا تدياد علاى 

قيمااة األرض عنااد تقااديم الطلاا  أو  اناا  نساابة انجاااز المشااروع 

%( منااا ، وذلاااك بنااااء علاااى طلااا  المساااتثمر 40تدياااد علاااى )

 وبمقتضى تعليمال يصدر ا المجلس لهظه الغاية.
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تحاادد المؤسسااة فااي عقااود البيااع أو االسااتثمار أو اإليجااار الخاصااة  -15المااادة 

باألراضاي غراماال التاأخير وغراماال فساخ العقاد التاي يترتا  علاى 

المستثمر تسديد ا للمؤسسة فاي داال إخاللا  بالتداماتا  العقدياة وال 

 يحول ذلك دون دق المؤسسة بمطالبت  بالعطه والضرر.

 

على تنسي  المدير العام التعليمال الالزمة لتنايظ  يصدر المجلس بناء -16المادة 

 -أدكام  ظا النظام بما في ذلك:

تنظيم أعمال لجان التخماين ولجناة االساتثمار المنصاو  عليهاا  -أ 

فااي  ااظا النظاااام و يايااة اجتماعاتهااا واتخااااذ توصااياتها وساااامر 

 األمور المتعلقة بها.

الانيااة لشنشاااءال المتطلبااال التاصاايلية والمواصاااال والشااروط  -ب 

واألبنيااة التااي سااتتم إقامتهااا علااى األراضااي علااى أن تراعااى فااي 

 ذلك أدكام التشريعال النافظة بهظا الشأن.
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يلغى نظاام بياع أراضاي مؤسساة اساتثمار الماوارد الوطنياة وتنميتهاا  -17المادة 

، على ان يستمر العمه  بالتعليماال الصاادرة 2004( لسنة 84رقم )

 لى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غير ا بها.بمقتضاه ا

 

14/7/2021 

 

 

 

 نائب رئيس الوزراء ووزير
  اخلارجية وشؤون املغرتبني 

 أمين حسني عبداهلل الصفدي 

 نائب رئيس  الوزراء 
 ووزير اإلدارة احمللية 

  توفيق حممود حسني كريشان
 رئيس الوزراء
 ووزير الدفاع

 الدكتور بشر هاني حممد اخلصاونة
 

 وزير  
 التخطيط والتعاون الدولي 

   ناصر سلطان محزة الشريدة

 وزير
 الثقافة 

 علي محدان عبد القادر العايد

 وزير 
 املياه والري 

 حممد مجيل موسى النجار

 وزير
 الشؤون السياسية والربملانية  

 املهندس موسى حابس موسى املعايطة
 

 وزير 
 دولة لشؤون رئاسة الوزراء

 يم مشهور حديثة اجلازيالدكتور ابراه

 وزير
 السياحة واآلثار  

 نايف محيدي حممد الفايز
 

 األشغال العامة واإلسكانوزير   
 ووزير النقل بالوكالة

 املهندس حييى موسى بيجاينج كسيب

 وزير   
 الزراعة  

 املهندس خالد موسى شحادة احلنيفات
 

 وزير 
 الصناعة والتجارة والتموين 

 لرحيم صابر علياملهندسة مها عبد ا

   

 وزير
 العدل 

 الدكتور امحد نوري حممد الزيادات 
 

 وزير 
 األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية

 الدكتور حممد امحد مسلم اخلاليلة

 وزير 
 املالية

  الدكتور حممد حممود حسني العسعس
  

 وزير 
 الطاقة والثروة املعدنية 

    املهندسة هالة عادل عبد الرمحن زواتي

 وزير الرتبية والتعليم
 ووزير التعليم العالي والبحث العلمي 

 قديس الدكتور "حممد خري" امحد حممد ابو

 وزير 
 التنمية االجتماعية  

   أمين رياض سعيد املفلح
 

 وزير 
 البيئة

 نبيل سليم عيسى املصاروة

ووزير دولة لشؤون دولة لشؤون اإلعالم وزير 
 الوكالةاملتابعة والتنسيق احلكومي ب

 املهندس صخر مروان دودين

 وزير 
 االقتصاد الرقمي والريادة 

 امحد قاسم ذيب اهلناندة
 

 وزير   
 الشباب 

 "حممد سالمة" فارس سليمان النابلسي

 وزير
 دولة للشؤون القانونية 

 حممود عواد امساعيل اخلرابشة

 وزير 
 العمل 

 يوسف حممود علي الشمالي

 وزير
 الصحة

  الدكتور فراس إبراهيم ارشيد اهلواري

 وزير
 الداخلية  

 مازن عبداهلل هالل الفراية
 


