
 
 2004( لسنة 60)تعليمات رقم 

 إلى المنطقة الجمركية المركبات المدخلة تحت وضع االدخال المؤقت إخراجتعليمات 

دخال المؤقت إل( من نظام ا10استنادا للصالحيات المخولة للمجلس في الفقرة )ج( من المادة )
لمجلةس اتبةا  ، قةرر ا 2003( لسةنة 157للمركبات لمنطقة العقبة االقتصادية الخاصةة رقةم )

 التعليمات التالية :
 1المادة 

 إلةىالمؤقةت دخةال إلاالمركبةات المدخلةة تحةت وضةع إخةراج تسمى هذه التعليمةات )تعليمةات 
 قرارها من المجلس .إ( ويعمل بها من تاريخ 2004المنطقة الجمركية لسنة 

 
 2المادة 

دناه ما ألمعاني المخصصة لها يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات ا
 لم تدل القرينة على غير ذلك . 

 
 المؤقت للمركبات لمنطقة العقبة االقتصادية الخاصة المعمول به .  اإلدخالنظام  :النظام
 منطقة العقبة االقتصادية الخاصة .  :المنطقة

 قليمية باستثناء المنطقة . إلالمملكة ومياهها ا أراضي  :المنطقة الجمركية
 سلطة المنطقة .  :السلطة
 مجلس المفوضين .  :المجلس

 حكام القانون .أالشخص المسجل لدى السلطة وفق  :المؤسسة المسجلة
 

 3المادة 
( مةن النظةام رقةم 2( باسةتثناء البنةد )4دخال المركبات المنصوص عليهةا فةي المةادة )إيسمح ب

الجمةارك العامةة ، ويعةد دفتر تصاريح مؤقتة يصدر عةن دارةرة بموجب  2003( لسنة 157)
 .لهذه الغاية لقاء خمسة دنانير بدل خدمات عن كل تصريح .

 
 
 

 4المادة 
 يشترط لغاية االستفادة من احكام هذه التعليمات ما يلي :

 : واإلعادةصالح إلوال : الشروط الواجب توفرها لغايات اأ
بة االقتصادية الخاصةة صوال لدى منطقة العقأن تكون المركبة مسجلة ومرخصة ومؤمنة أأ . 

 دخال المؤقت .إلبصفة ا
 براز توصية من جمارك منطقة العقبة االقتصادية الخاصة .إب. 

ج. تخضع المركبة للكشف من قبل لجنة فنية لدى مديرية جمرك العقبة لتحديد العطل الميكانيكي 
 الجمارك العامة .سبوعين قابلة للتمديد من داررة أصالح وبما ال يزيد عن إلوالمدة الالزمة ل

دخال من الجمارك العامة بعد تقديم الضمانات الالزمة )تعهد وشيك( إد. تمنح المركبة تصريح 
 من صاحب العالقة مدفو  عنه رسوم الطوابع .

صالح تخضع المركبة للكشف والمطابقة وتسديد القيود ورد الضمانات إلعادة من اإلهـ. عند ا
 الغاية . مع مراعاة المهل الممنوحة لهذه 

 
ثانيةةا : يشةةترط لغايةةة اسةةتعمال المركبةةات الخاصةةة لالسةةتعمال الشخصةةي )السةةيارات الصةةالون 

 والبكبات( في المنطقة الجمركية ما يلي :



دخال المؤقت لدى منطقة إلتحت وضع ا أصوالن تكون المركبة مسجلة ومرخصة ومؤمنة أأ . 
 العقبة االقتصادية الخاصة .

 ( يوما  12تمنح المركبة لهذه الغاية تصريح دخول مؤقت من مديرية جمرك العقبة ولمدة )ب. 
 متتالية للخروج في كل مرة .  أيامال تزيد عن ستة  أنلكل شهر ، على 

تكون المركبة بقيادة الشخص المفوض ومن العاملين في المؤسسة المسجلة والمعتمد من  أنج. 
 اصة .جمارك المنطقة االقتصادية الخ

 
ثالثا : يسمح للحافالت بالحصول على تصريح دخول لغايةات السةياحة فقةط مةن مةدير مديريةة 

 جمرك العقبة .
 
 
 

 5المادة 
تعتمةةد قيةةود الحاسةةوب فةةي المراكةةز الجمركيةةة القارمةةة علةةى الحةةدود الفاصةةلة مةةا بةةين المنطقةةة 

التصةةاريح  صةةدارإوالمنطقةةة الجمركيةةة بالةةدخول والخةةروج وحسةةب مقتضةةى الحةةال لغايةةات 
 وتسديدها .

 
 6المادة 

تفرض المخالفات المرتكبة في المنطقة الجمركية فيما عدا الحاالت التي تعتبر في حكم التهريب 
 والمشمولة بقانون الجمارك العامة وعلى النحو التالي :

 
جزء  أوسبو  أ( دنانير عن كل 5أ . مخالفات تجاوز المهل المحددة بالتعليمات غرامة بواقع )

 منه . 
في حال ضبط قيادة المركبة من غيةر المفةوض بقيادتهةا حسةب  ( دينارا  50. غرامة بواقع )ب

 التصريح . 
لةى إبرفقةة جمركيةة  إرسةالهايةتم  األمنيةةجهةزة ألج. في حال ضبط المركبة مخالفةة مةن قبةل ا

 جمارك المنطقة االقتصادية الخاصة . 
 هذه التعليمات . ألحكامخرى أعن كل مخالفة  دينارا  ( 50د. غرامة بواقع )

 
 7المادة 

تقوم داررة الجمارك العامة )مديرية جمرك العقبة ( بتزويد جمارك المنطقة االقتصادية الخاصة 
جراءات القانونية المطبقةة إلبالقيود غير المسددة والمخالفات المرتكبة لغايات المتابعة واتخاذ ا

 في المنطقة .
 
 
 
 
 

 8المادة 
الفقةرة )ج(  ألحكامعلى هذه التعليمات بالتنسيق مع داررة الجمارك العامة سندا يجري التعديل 

 . 2003( لعام 157( من النظام رقم )10من المادة )
 

 9المادة 



 تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الذهبي المهندس نادر                                                         
 رئيس مجلس مفوضي سلطة                                                  

 منطقة العقبة االقتصادية الخاصة   
 


