نظام اإلدخال المؤقت للمركبات لمنطقة العقبة االقتصادية الخاصة وتعديالته
رقم  157لسنة 2003
المنشور على الصفحة  5691من عدد الجريدة الرسمية رقم  4626بتاريخ 16/10/2003
صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة  30من قانون منطقة العقبة االقتصادية الخاصة وتعديالته
رقم  32لسنة 2000
المادة 1
يسمممه امملا ال (ممام (ممام اإلدخمما المؤقممل لرمباتممال لم الممب الاللتممب ا قلخمماديب الخاخممب لس م ب
 ) 2003ويالم ته من لابيخ شبه في الجبيدة البسميب.
المادة 2
ياون لرارمال والالتابال اللاليب حيثما وبدل في الا ال (ام المالا ي المخخخب لهما أد ماه مما لمم
لد عره اللبي ب عره غيب للك:
اللا ون  :قا ون م الب الاللتب ا قلخاديب الخاخب ال افل المفالو .
الم الب  :م الب الاللتب ا قلخاديب الخاخب .
السراب  :سراب الم الب.
المجرس  :مجرس المفوضين.
البئيس  :بئيس المجرس .
المفوض  :مفوض شؤون اإليبادال والجمابك في السراب .
المديبيب  :مديبيب خدمال المسلثمب في السراب .
المؤسسب المسجرب  :الشخص المسج لدى السراب وفق أحاام اللا ون .
الم الب الجمبايب  :أباضي الممراب وميااها اإلقريميب تاسلث اء الم الب .
المادة 3
يسمح لرمؤسسب المسجرب تإدخا المباتال لرم الب لحل وضع اإلدخا المؤقل وفمق أحامام املا
ال (ام واللالريمال الخادبة تمللضاه .
المادة 4
أ  .لغايال الا ال (ام  ،يلخد تالمباتال أي وسائا ل تبي لسيب تلوة آليب أو اهبتائيب تما في
للك وسائا الجب أو البفع أو الدفع لال عجالل ولشم ما يري :
 .1سمميابال البامموص الخممغيبة والملوسمماب والحممافالل والتاتممال تجميممع أ واعهمما الخاخممب ت لم
األشخاص أو التضائع أو اريهما وسيابال ال ل المشلبك وسيابال الشمحن واللماابة المخمممب
لجب ملاوبة .
 .2الممدباجال اآلليممب وفممق المواخممفال اللممي لحممدداا إدابة لممبخيص السممواقين والمباتممال فممي
مديبيب األمن الالام ت اء عره لوخيب من المجرس .

 .3المباتال الزباعيب ومباتال األشغا تما في للك الجبافمال  ،والترمدوزبال  ،والغابفمال ،
والسمممابتيبال  ،واللبيمممدبال  ،والحفمممابال  ،والممممداح  ،والامتيبسممموبال  ،والبجاجمممال ،
والاسمابال  ،والمد اتب  ،وخالامال اإلسمفرل  ،والبوافمع  ،واللشما ال اقرمب ومضمخال ا سممم ل
وفممابدال ا لتممااون وا سممم ل وسمميابال اللممالص وخممهابيا لم الميمماه والمحبوقممال واإلسممفرل
والخهابيا الخاخب ت ل ا سم ل وخالاال ا سم ل المبازيب .
 .4أي آليال ومالدال أخبى وللمك تلمباب ممن المجرمس ت ماء عرمه ل سميص المفموض المسمل د إلمه
لوخيب المديبيب .
 .5أي وسائا ل أخبى يلبب المجرس إدخالها إله الم الب لحل وضع اإلدخما المؤقمل وللمك
تالل سيق مع إدابة لبخيص السواقين والمباتال في مديبيب األمن الالام .
ص .لسلث ه وسائا ال ل المالدة لرسيب عره الخاوا الحديديمب ممن لالبيمل المباتمال الموابد فمي
الفلبة أ) من اله المادة .
ج.

يسمح تاإلدخا المؤقل للاع الغياب واإلاابال والتاابيال .

المادة 5
يسمح لرمؤسسب المسجرب  ،تلباب من المفوض ت اء عره ل سيص مديب المديبيب وألستاص مسموغب
 ،تإدخا المباتال واآلليال والمالمدال الم خموص عريهما فمي الت مدين  )3و  )4ممن الفلمبة أ)
من المادة  )4من الا ال (ام لحل وضع اإلدخا المؤقل ألي مما يري :
أ  .المشابيع اللي ل فلاا المؤسسمب المسمجرب لحسماص الموزابال والمدوائب الحاوميمب والمؤسسمال
البسميب الالامب اللي لزيد ارفلها عره مائلي وخمسين ألل دي اب .
ص .المشابيع اللي ل فلاا المؤسسب المسجرب لحسماص غيمب الجهمال الم خموص عريهما فمي الفلمبة
أ) من اله المادة اللي لزيد ارفلها عره ستالمائب وخمسين ألل دي اب .
ج .يسمح لرمؤسسب المسجرب تإدخا المباتال واآلليال الم خوص عريها في الت د  )3من
الفلبة أ) من المادة  )4من الا ال (ام إلا اا ل اتيالب عمرها للارص إدخا مث اله المباتال
واآلليال وفلا ً لرضواتا والشبوا اللي يحدداا المجرس تمللضه لالريمال يخدباا لهله الغايب.
المادة 6
أ  .لرلزم المؤسسب المسجرب اللي لارص السماح تاإلدخما المؤقمل لرمباتمال واآلليمال والمالمدال
الالزمب لل فيل مشابيالها تما يري :
 .1أن للدم لوخيب من الجهب اللي ي فل المشبوع لحساتها فمي الم المب متي ما فيهما ممدة المشمبوع
وارفلمه والملالهممدين الفممبعيين المشمملباين فممي ل فيممله ومممدة الخمميا ب الالزمممب لرمباتممال واآلليممال
والمالدال ت اء عره دباسب الرج ب المخلخب والمشارب تلباب من المجرس .
 .2أن يللخب اسلالما المباتال واآلليال والمالدال عره المشبوع .

ص .يجوز لغييمب موع وخمفب المباتمال واآلليمال والمالمدال اللمي لمم إدخالهما تخمفب اإلدخما
المؤقمل اممما يجمموز لتممدي أي جمزء جمموابي م همما إ تالممد الحخمو عرممه موافلممب مسممتلب مممن
مديبيب الجمابك في الم الب .
المادة 7
أ  .لرمجرس ت اء عره ل سيص المفوض السماح تاإلدخا المؤقل لرسيابال الم خوص عريهما فمي
الت د  )1من الفلبة أ) من المادة  )4من الا ال (ام ووفلا لما يري :
 . 1لرمؤسسب المسمجرب اللمي للم اسملثمابالها المو(فمب تخموبة فالريمب فمي الم المب عمن مريمون
دي اب و للجاوز مريو ي دي اب تواقع سيابة باوص خغيبة واحدة .
 .2لرمؤسسب المسمجرب اللمي لزيمد اسملثمابالها المو(فمب تخموبة فالريمب فمي الم المب عرمه مريمو ي
دي اب للجاوز عشبة ماليين دي اب تواقع سيابلي باوص خغيبة .
 . 3لرمؤسسممب المسممجرب اللممي لزيممد اسمملثمابالها المو(فممب تخمموبة فالريممب فممي الم الممب عرممه عشممبة
ماليين دي اب تواقع ثالث باوص خغيبة .
ص .إلا ا خفضل ا سلثمابال المو(فب تخوبة فالريب في الم الب عن الحمد األد مه المملاوب فمي
الفلبة أ) من اله المادة فالره المؤسسب المسجرب لتريغ المديبيب تللك خال أستوع من وقوع للك
ا خفاض وعريها لخويص أوضاعها تإعادة ا سملثمابال إلمه مما اا مل عريمه خمال الممدة اللمي
يحدداا المجرس وتخالل للك لفلد المؤسسب حلها في اإلدخا المؤقل لرسيابال .
ج .لملاخد لاتيق أحاام الفلبلين أ) و ص) من اله المادة لال مي عتمابة ا سملثمابال المو(فمب
تخمموبة فالريممب ) الموجممودال واألخممو الثاتلممب والبأسممماليب لرمؤسسممب المسممجرب المخممبح ع همما
ضمن ميزا يب عموميب مخادق عريها حسص األخو من محاسص قا و ي مجماز لمزاولمب المه مب
تاسلث اء األباضي غيب المسلغرب والاللابال لال الل (يم السا ي.
د .لرمؤسسب المسجرب ا سلالاضب عن السميابال المخخخمب لهما وفلما ألحامام الت مود الموابدة فمي
الفلبة أ) من اله المادة وعره ال حو اللالي :
 .1إدخا سيابال باوص ملوساب يزيد عدداا عره ثمالث إلا امان عمدد الالمما لمديها
عن خمسب عشب عامال و يزيد عره ثالثين عامال .
 .2إدخا ما

يلم

يزيد عره حافرلين إلا لجاوز عدد الالما لديها ثالثين عامال .

اـ .لرمجرس السماح لرمؤسسب المسجرب تإدخا السيابال الم خوص عريها فمي ام ممن الفلمبلين
أ) و د) ممن اممله المممادة مجلمالممب وفلمما لرالممدد الملممبب لام مؤسسممب مسممجرب  ،اممما يجمموز لمجرممس
الموزباء ت ماء عرمه ل سميص المجرمس وألسمتاص مسموغب زيمادة عمدد السميابال المسمموح تإدخالهمما
لرمؤسسب المسجرب عن الحد الملبب في اله المادة .
المادة 8

عره المؤسسب المسجرب اللي سمح لها تإدخا السيابال وفلا ألحاام المادة  )7من الا ال (ام أن
للممدم لرمديبيممب ممما يثتممل قيامهمما تلو(يممل اسمملثمابالها فممي الم الممب  ،واسمملخدام الالممدد الممالزم مممن
الالما وفق ما يلببه المجرس .
المادة 9
يجوز لرمجرس  ،ت اء عره ل سيص المفوض  ،السماح لرمؤسسب المسجرب تإدخا المدباجال اآلليمب
الم خمموص عريهمما فممي الت ممد  )2مممن الفلممبة أ) مممن المممادة  )4مممن امملا ال (ممام سمملالمالها فممي
الم الب  ،إلا اا ل اتيالب عم المؤسسب المسجرب لسلوجص اسلالما مث اله الدباجال  ،وللك
تالل سيق مع إدابة لبخيص السواقين والمباتال في مديبيب األمن الالام .
المادة 10
أ  .يشلبا لإلدخا المؤقل لرمباتال إله الم الب ما يري :
 .1أن ياون شاا المؤسسب المسجرب في اللااع الخ اعي أو اإل شائي أو الخدمي أو السياحي
 .2أن

لسلالم اله المباتال لغيب األ شاب أو الغايال اللي أدخرل من اجرها .

ص .يلبلممص عرممه المؤسسممب المسممجرب لتريممغ مديبيممب الجم مابك عممن أي لغييممب ياممبأ عرممه حالممب
المباتال المدخرب تخفب اإلدخا المؤقل أو الشبوا اللمي أدخرمل ممن اجرهما خمال ممدة لزيمد
عره ثالثب أيام من لابيخ إجباء اللغييب .
ج .لرلزم المؤسسب المسجرب تالدم إخباج المباتب من الم الب إله الم المب الجمبايمب واسملالمالها
فيها إ لغايال لحدداا لالريمال يخدباا المجرس تا لفاق مع دائبة الجمابك الالامب .
المادة 11
أ  .يلدم ارص اإلدخا المؤقل إله المديبيب عره األ مولج الماللمد لهله الغايب مبفلما تمه األوباق
والوثائق الماروتب وفق أحاام الا ال (ام واللالريمال الخادبة عن المجرس تهلا الشأن
ص .للوم المدبيب تدباسب الارص خال خمسب أيام عمم ممن لمابيخ لسمرمه فمإلا لتمين لهما اسمليفاء
الارص لجميع المالرومال والوثائق الماروتب فلبفع الارص لرمفوض مشفوعا تاللوخيال الم اسمتب
.
ج .إلا لتين لرمديبيب تأن المالرومال المتي ب في الارص اقخب أو غيب واضمحب أو غيمب مسملوفيب
لروثائق الماروتب فالريها إعادة الارص إله المؤسسب المسجرب وإخااباا تالمالرومال والوثائق اللي
يلالمين اسمملامالها خممال خمسمب أيممام مممن لمابيخ اإلخامماب وإلا لممم للمم المؤسسممب تاسمملاما الارممص
فياللتب الارص مبفوضا .
د .عره المفوض إخداب اللباب تالارص المسملوفي لرشمبوا خمال يمومي عمم  ،وإلا لمم يخمدب
اللباب خال لرك المدة فياللتب الارص موافلا عريه .
المادة 12

أ  .لاون مدة اإلدخا المؤقل لرمباتال س ب واحدة قاترب لرلجديد س ويا تموافلب البئيس المسمل دة
إله لوخيب المفوض .
ص .ل لهي مدة اإلدخا المؤقل حاما تا لهاء مدة المشبوع .
المادة 13
يجمموز أن يزيممد عمممب السمميابة أو الدباجممب اآلليممب المسمملفيدة مممن اإلدخمما المؤقممل عرممه ثممالث
س وال .
المادة 14
يجوز لرمجرس السمماح لرمؤسسمب المسمجرب تإدخما المباتمال إلمه الم المب لحمل وضمع اإلدخما
المؤقمممل إلا امممان إدخالهممما لغايمممال الالمممبض فمممي المالمممابض والملممماجبة تهممما  ،وياللتمممب الالمممبض
والملاجبة اسلخداما من المؤسسب المسجرب  ،عره أن للتع في للك الشبوا اللاليب :
أ  .أن لاون المؤسسب المسجرب الواي الماللمد لدى الشباب األم أل واع لرك المباتال .
ص .أن يلم للديم افالب ت ايب أو شيك مخدق أو لامين لدي لضمان البسوم الجمبايب والضبيتب
الالامب عره المتيالال والبسوم والضبائص األخبى .
ج .أن لسلالم المباتب أو أن يسمح تاسلالمالها خابج ساحال الالبض إ إلا اا ل مسجرب
ومبخخب حسص األخو وفلا ألحاام قا ون السيب المالمو ته .
المادة 15
أ  .لاممون مديبيممب الجمممابك فممي السممراب الجهممب المسممؤولب عممن ل (مميم جميممع اإلجممباءال الملالرلممب
تاإلدخمما المؤقممل لرمباتممال الخاخممب تالمؤسسممال المسممجرب إلممه الم الممب تممما فممي للممك مالاي لهمما
ولحديممد البسمموم الجمبايممب المسمملحلب عريهمما ول (مميم التيا ممال الخاخممب تهمما وعممن مسممك الممدفالب
والسجالل الملالرلب تهله المباتال .
ص .لخضع المؤسسب المسجرب إله أي شمبوا أو ضمما ال لارتهما مديبيمب الجممابك فمي السمراب
تشأن المباتال المشاب إليها في الفلبة أ) من اله المادة .
المادة 16
أ  .عرمممه المؤسسمممب المسمممجرب اللخرممميص عرمممه المباتمممب وإعمممادة لخمممديباا وفمممق أحامممام اللممما ون
واللشبيالال المالمو تها في الممراب  ،وللك خال مدة لزيد عره عشبة أيام من ا لهماء الممدة
المحددة لإلدخا المؤقل أو ا لهاء المشبوع اللي أدخرل من اجره.
ص .يجوز لرمؤسسب المسمجرب وضمع المباتمال فمي مسملودعال السمراب تالمد ا لهماء ممدة اإلدخما
المؤقل وللك لحين اللخمبل تهما أخمو وفلما ألحامام الفلمبة أ) ممن امله الممادة  ،ولامون ممدة
حف(ها فمي المسملودعال ثالثمب أشمهب شمبياب دفمع تمد لخمزين الملي لسملوفيه السمراب تمللضمه
اللشبيالال المالمو تها  ،ويجموز لمديبيمب الجممابك فمي السمراب  ،تموافلمب المفموض لمديمد امله
المدة لثالثب أشهب إضافيب .

ج .إلا لم للم المؤسسب تاللخريص عره المباتب أو إعادة لخديباا خال المدة الم خوص عريهما
في الف لبة ص) من اله الممادة  ،فلاللتمب المؤسسمب مل ازلمب ع هما لخمالح السمراب اللمي يجموز لهما
اللخبل تها وفلا لرلشبيالال لال الالالقب .
المادة 17
لاللتب المباتال لحل وضع اإلدخا المؤقل  ،اللي يلم الالثوب عريها في الم الب تأ ها أدخرل
إله الم الب الجمبايمب تخموبة غيمب مشمبوعب ولملم مالامرلهما وفلما لمما امو م خموص عريمه فمي
اللا ون واللشبيالال لال الالالقب الماتلب في الم الب الجمبايب .
المادة 18
أ  .لرسراب البقاتب عره المؤسسب المسجرب تإجباء الاشل عريها ارما دعل الضمبوبة لمللك ولهما
الخال اإلجباءال الم استب تهلا الشأن تمما فمي للمك إ ملاباا  ،وفمي حما عمدم اللزامهما تالشمبوا
اللي يضالها المجرس لهله الغايب وفلا ألحاام الا ال (ام واللالريمال الخادبة تمللضاه
ص .يلم حجز المباتمال لحمل وضمع اإلدخما المؤقمل ويسمحص املا الحمق فمي حما عمدم اللمزام
المؤسسب المسجرب تالد إ لاباا تالشبوا اللي يضالها المجرس لهله الغايب وفلا ألحاام املا ال (مام
واللالريمال الخادبة تمللضاه .
المادة 19
لحدد إجباءال الحخو عره البخص المؤقلب لرمباتال ولوحمال المباتمال الخاخمب تاإلدخما
المؤقمل لرم المب وأي أمموب أو إجمباءال أخمبى لال عالقمب تموجمص مملابة لفماام لوضمع لهمله
الغايب تين السراب وإدابة لبخيص السواقين والمباتال في مديبيب األممن الالمام تمما فمي للمك مما
يري :
أ  .الحد األعره لرمدة الزم يب الواجص إخداب البخص المؤقلب خاللها .
ص .الشبوا الواجص إلتاعها تشأن إدخا الدباجال اآلليب إله الم الب وغايال اسلالمالها .
ج .أي شبوا أخبى يلم ا لفاق عريها .
المادة 20
أ  .يخدب المجرس اللالريمال الالزمب لل فيل أحاام الا ال (ام تما في للك ما يري :
 .1إجباءال مالاي ب المباتال ول (يم التيا ال الملالرلب تها واللدقيق الالحق عريها .
 .2تد الخدمال اللي لسلوفيها السراب .
ص .يلم شب اللالريمال الخادبة تمللضه أحاام الا ال (ام في الجبيدة البسميب .
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