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  2002( لسنة 47ت رقم )ماليتع

 لمنطقة العقبة االقتصادية الخاصةات االستيراد والتصدير يمعلت

 
( 32لخاصة رقم )( من قانون منطقة العقبة االقتصادية ا29( من الفقرة )ب( من المادة )2بمقتضى البند )ة درصا

ة الخاصة رقم صاديقتالا لعقبةقة انط( من نظام الجمارك في م7رة )أ( من المادة )قالفوالته يتعدو 2000لسنة 
 2001( لسنة 9)

 
 

ة العقبة قانون منطق نم( 29( من الفقرة )ب( من المادة )2اً للصالحيات المخولة للمجلس البند )ادتناس
ارك في منطقة ( من نظام الجم7رة )أ( من المادة )قالفو التهيتعدو 2000( لسنة 32االقتصادية الخاصة رقم )

 قرر المجلس اتباع التعليمات التالية: ،2001 نةلس( 9الخاصة رقم )دية االعقبة االقتص

 
 
(، 2002اصة لسنة ير لمنطقة العقبة االقتصادية الخدصتات االستيراد واليمعل)ت ماتيعللتا هذهى سمت -1 دةماال

 . 2002/   11/  3   ريخات نم ابهل عموي

 
ما لم ه ناأدالمخصصة لها  المعاني ماتيعللتا هذهي ف وردتة حيثما ليتااللكلمات والعبارات ل نوكي -2 ةداملا

 تدل القرينة على غير ذلك:
 

 .ول بهعملما منطقة العقبة االقتصادية الخاصةن نوقا : ننوقاال
 العقبة االقتصادية الخاصة. ةقطنم  : ةطقمنال
 المنطقة.ة لطس  طة :سلال
 المفوضين.س جلم  لس :مجال
 جمارك.الو اتشؤون اإليرادض فوم :وضمفال
 المملكة ومياهها اإلقليمية باستثناء المنطقة. ضيراأ  ة الجمركية:طقمنال
 الجمارك في منطقة العقبة االقتصادية الخاصة المعمول به.م ظان ام :نظال 
 ن.فق أحكام القانوـة والمسجـل لـدى السلط خصلشا  : ة المسجلةسسمؤال
 سة المسجلة وغير المسجلة. ؤسلما ة:سسمؤال
دة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي بما في ذلك مال ك  : ةاعبضال

 الطاقة الكهربائية.
في ذلك اإلدخال باستثناء إحضار  ماالبضائع إلى المنطقة بل خود  : رادتيساال

ية ركجمالم ية مدفوعة الرسوجمركالبضائع إلى المنطقة من المنطقة ال
 والضرائب .

يح الذي يسمح بموجبه استيراد البضاعة إلى المنطقة والتي صرلتا  : الستيرادا صةرخ
 زم استيرادها الحصول على رخصة.لتسي

تصدير البضاعة المحلية أو إعادة  بهيح الذي يسمح بموجصرلتا  : لتصديرا صةرخ
م تلزيسي لتطقة والمملكة واالمنتصدير البضاعة األجنبية إلى خارج 

 تصديرها الحصول على رخصة.
أي مادة صلبة أو سائلة أو غازية والتي بسبب سميتها أو قدرتها  الخطرة:المواد 

بب ة تسعلى االشتعال أو االنفجار أو التآكل أو بسبب خواصها الخطر
صر أو يمكن أن تسبب آثارا سلبية على الصحة العامة أو على عنا
واد البيئة سواء بشكلها المنفصل أو عند اختالطها مع مادة أو م

 أخرى.  
 
راد أي بضاعة دون قيد إلى المنطقة استيمراعاة أحكام الفقرة )ج( من هذه المادة، يسمح بع م -أ -3 دةمالا

 ة.بعمتوفقا لإلجراءات ال
 

لمنطقة اراعاة أحكام الفقرة )ج( من هذه المادة، يسمح بتصدير أي بضاعة دون قيد من م مع -ب
 بعة.متوالمملكة أو إعادة تصديرها وفقا لإلجراءات ال
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 ي:ا يلثنى من تطبيق أحكام الفقرتين )أ( و)ب( من هذه المادة مستي -ج

 هذه التعليمات.ن ( م1) قمحظر استيرادها الواردة في الملحق رية التي اعبضال -1
 التعليمات. ( من هذه2طقة الواردة في الملحق رقم )نملة التي يمنع استيرادها  إلى اعاضبلا -2
 ( من هذه التعليمات.3ة في الملحق رقم )ة التي يحظر تصديرها الوارداعبضال -3

لحق دها الحصول على الرخصة من السلطة والواردة في المتيراة التي يشترط السضاعبال -4
 هذه التعليمات. من( 4م )رق

ق ة التي يشترط لتصديرها الحصول على الرخصة من السلطة والواردة في الملحعاضبلا -5
 ( من هذه التعليمات.5رقم )

هذه  ( من6حصر كليا استيرادها بجهة معينة والواردة في الملحق رقم )ة التي يعاضبلا -6

 التعليمات.
ذه ( من ه7ة في الملحق رقم )ردواالة التي يحصر كليا تصديرها بجهة معينة وعاضبلا -7

 .تاالتعليم
مقتضى تية المحددة بباوالصحة النة صحاللمخالفة للقواعد الفنية أو تدابير اة ضاعبال -8

 ية.التشريعات السار
 
توكوالت التي تكون المملكة طرفا فيها، تصدر لبرومراعاة االتفاقيات أو المحاضر أو اع م -أ -4 دةماال

 من الحالتين التاليتين فقط:ي أ فيالتصدير من السلطة أو  ادرخصة االستير
لموارد او الصحة العامة أو المحافظة على البيئة أو أ نت متطلبات السالمة العامةكاا إذ -1

 من الوطني تستدعي ذلك.األعية أو الطبي
أو  لمنطقةا فيل البضاعة خاضعة لقيود كمية وفقا للتشريعات النافذة المفعوكانت ا إذ -2

 االتفاقيات الدولية ذات العالقة.
 

يا فحصا فن السلطة التنسيق مع الجهات والدوائر ذات العالقة بتسجيل المواد التي تتطلبى عل -ب
د من المدوافقات الفنية على تلك المواد ضالم والتصدير للحصول علىوالخاضعة لرخص االستيراد 

 مات للحصول على الرخص.ليتعاله ذالمحددة في ه
 
 بر رخصة االستيراد أو التصدير شخصية وال يجوز تحويلها أو التنازل عنها.عتت -ج

 
مات خد يةيرمدتوصية اعاة أحكام االتفاقيات الدولية ذات العالقة، للمجلس بناء على مرع م -5 ةداملا

حسب مقتضى  مستثمر أو مديرية الجمارك أو مديرية التنظيم البيئي أو مديرية الرقابة الصحية،ال
 قرار بما يلي:ر داإصالحال، 

 تصدير أي بضاعة.و أ ادتيراسر حظ -أ
 رهاريقتيراد أو تصدير أي بضاعة كليا أو جزئيا بجهة معينة وفقا للشروط التي سا رصح -ب

ة الخاص نظام تنظيم تسجيل المؤسسات وترخيصها في منطقة العقبة االقتصادية ألحكام قاوفو
 .المعمول به

 
 ( من النظام. 8مادة )الم كالتعامل مع البضاعة المحظورة والممنوعة وفقا ألحا تمي -6 دةماال

 
ذج المعد مستثمر على األنموالم طلب الحصول على رخصة االستيراد لدى مديرية خدمات قدي -أ  -7 دةماال

 .لهذه الغاية
 
عد ج المذومالمستثمر على األنت ماخددى مديرية لم طلب الحصول على رخصة التصدير قدي -ب

 لهذه الغاية.
 

خصة رراعاة األحكام المتعلقة بالتعامل مع المواد الخطرة، يقدم طلب الحصول على م مع -ج
 الميناء. على األقل من تاريخ وصول هذه المواد إلىبوع استيراد قبل أس

 
ة االستيراد أو التصدير خالل عشرة أيام عمل صخرأو الرفض على طلب ة فقواالبت بالم يجب -د

كافة الوثائق والبيانات المطلوبة، ويجب أن يكون قرار الرفض  من تاريخ تسلم الطلب مستكمال
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غ لب إرفاقها به، يبللبيانات أو الوثائق المطلو كمالمسببا وخطيا. أما إذا كان الطلب المقدم غير مست
أيام عمل الستكمال الطلب وإال يعتبر  تتجاوز خمسةذلك على أن يمهل مدة ال بصة خطالب الر

 الطلب مرفوضا.
 
رارها مديرية خدمات المستثمر تبليغ طالب الرخصة بقرارها، وفي حال الرفض يكون ق ىعل -ـه

 لتبليغ.الل عشرة أيام عمل من تاريخ الس خقابال لالعتراض أمام المج
 
فة للقواعد الفنية القة النافذة المفعول في حال كون البضاعة مخالعلم التشريعات ذات اكاأحطبق ت -أ  -8 دةماال

 والصحة النباتية المحددة بمقتضى التشريعات السارية في المملكة. ةلصحاأو تدابير 
 

ة ت العالقالتشريعات ذاام حكأ يقمختصة لتطبلطة إجراء الترتيبات الالزمة مع الجهات اسللل -ب
 وفقا لما ورد في الفقرة )أ( من هذه المادة.

 
مراعاة أحكام الفقرتين )أ( و)ب( من ومع ل عدم الموافقة على طلب منح رخصة االستيراد حاي ف -9 دةماال

قرار بعدم خالل خمسة أيام من تاريخ صدور ال ةعإعادة تصدير البضاب يج، ( من النظام8المادة )

لفة كلرخصة أو وكيل الشحن أو الناقل، حسب مقتضى الحال، ا على أن يتحمل طالب الموافقة،
 لك.   تخزين البضاعة وإعادة تصديرها وأي مصاريف تنتج عن ذ

 
 دةم منو أيخ الحصول عليها ارت ة منة واحدسناالستيراد والتصدير  صةرختكون مدة سريان  -أ -10 ةداملا

 ود كميةاستثناء الرخصة الخاضعة لقيب لكوذة أيهما أسبق، سريان تسجيل المؤسسة كمؤسسة مسجل
ا همأيرخصة الن ياسرفينتهي مفعولها بإتمام استيراد الكمية المحددة في الرخصة أو بانتهاء مدة 

دى السنة أو ل دةتهاء ماند عنلى طلب من حامل الرخصة ع اءبنتجديد الرخصة ز جووي ق،أسب
 .يوافق عليها المفوض التسجيل أو في حاالت مبررة د ديتج
 
و بدل لة فقدان الرخصة أو تلفها، تصدر مديرية خدمات المستثمر رخصة بدل فاقد أحاي ف -ب 

 ةدمية من دة المتبقلمل صةن هذه الرخوأسبوع من تاريخ ورود الطلب إليها، على أن تك خاللتالف 
 لرخصة األصل المفقودة.ا

 
 تالي من الحاأو التصدير بقرار من مديرية خدمات المستثمر في أيتم إلغاء رخصة االستيراد  -أ -11 دةماال

 ية:لاتلا
يرها أو قرر حصر استيرادها أو تصدرها ر المجلس حظر استيراد البضاعة أو تصديقرا إذ -1

ي من أصدور  ي تم التعاقد عليها قبل تاريختلاتثناء البضاعة اسب نةكليا أو جزئيا بجهة معي
 القرارين.

قا م السماح باستيراد البضاعة أو تصديرها بسبب منع تداولها وفعدر المجلس رق اذإ -2
 للتشريعات المعمول بها.

 لبات منحها.ومتطلف حامل الرخصة شروط اخ اذإ -3
 .رت الرخصة خالفا ألحكام هذه التعليماتدص اذإ -4
 (3ن )يتين المنصوص عليهما في البندللحااإذا تم التنسيب بذلك من مديرية الجمارك في  -5

 ن هذه الفقرة. ( م4)و

 
 بليغه.قرار اإللغاء قابال لالعتراض أمام المجلس خالل عشرة أيام عمل من تاريخ ت ونيك -ب

 
صة لة على رخمن المنطقة الجمركية إلى المنطقة كأنها حاص ةالمستوردة والقادملبضاعة مل اتعا -12 دةماال

يراد صة االسترخة اعه البضاالستيراد وفقا ألحكام هذه التعليمات، شريطة أن يبرز حامل هذ
 الصادرة عن الجهات المختصة في المنطقة الجمركية. 

 
 من رخصة االستيراد: لية تستثنى البضاعة التا -13 دةماال

 اعة المستوردة باسم جاللة الملك.بضال -أ
 لرسمية العامة.ا ضاعة المستوردة مباشرة باسم الوزارات والدوائر والمؤسساتلبا-ب
 نزيت.ارتلاارة عبر المملكة بضاعة الملبا-ج
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 لتها األصلية أو بعد إصالحها.االمنطقة في ح إلى اعة المعاد إدخالهاضبلا-د
وردة المست ضاعة المستوردة لغايات العرض وإعادة التصدير باستثناء األفالم السينمائيةلبا -هـ

 لغايات تجارية.
 ي.قنصلية الستعمالها الرسمعثات الدبلوماسية واللبا منضاعة المستوردة مباشرة لبا -و
 ية والمنزلية المحددة بالتعليمات الخاصة بذلك.صتعة الشخمألا -ز
 جمارك.تضعها مديرية ال تيات البضاعة الواردة مع التجار المتجولين ضمن التحفظات الينع-ح
 .ضاعة المعاد تصديرها قبل التخليص عليها وبضاعة األقطرمةلبا -ط

 
 ير:عة التالية من رخصة التصدنى البضاثتست -14 ادةمال

 ة المصدرة باسم جاللة الملك.اعبضال -أ
 اعة المصدرة مباشرة من قبل الهيئات الدبلوماسية والقنصلية.ضبلا -ب
 ضاعة المصدرة برسم الترانزيت.لبا -ج
 ستوردة والمعاد تصديرها قبل التخليص عليها جمركيا.لما عةضالبا -د
ادتها عرض وإعلللتعبئة أو ل ا أوارج للتصليح أو إلكمال صنعهضاعة المصدرة إلى الخبلا -ـه

 للمنطقة. 
 متعة الشخصية والمنزلية المحددة بالتعليمات الخاصة بذلك.ألا -و

 
 رخصة االستيراد البيانات التالية: نتضمت -أ -15 دةماال

 لمستورد.اسم ا -1
 لبضاعة.انف ص -2
 لنظام المنسق للبضاعة.امز ر -3
 .البضاعة ووزنها ميةك -4
 البضاعة بالدينار األردني كما وردت في بيان الشحن. يمةق -5
 لمنشأ.الد ب -6
 الشحن. ركزم -7
 التخليص الجمركي. ركزم -8
 صدار الرخصة.خ إيتار -9
 انتهاء الرخصة. خاريت -10
ي أة بالتنسيق مع رورييانات إضافية أخرى ترى مديرية خدمات المستثمر أنها ضبية أ -11

 جهات أخرى ذات عالقة.
 
 تصدير البيانات التالية:من رخصة الضتت -ب

 .ردسم المصا -1
 لبضاعة.ا نفص -2
 لنظام المنسق للبضاعة.امز ر -3
 البضاعة ووزنها.ة ميك -4
 صدار الرخصة.خ إيتار -5
 انتهاء الرخصة. يخارت -6
ي لتنسيق مع أة بايانات إضافية أخرى ترى مديرية خدمات المستثمر أنها ضروريب يةأ -7

 جهات أخرى ذات عالقة.
 
علقة حكام المتفريغ أي وسيلة نقل تحمل مواد خطرة في أي مكان في المنطقة إال وفق األجوز تيال  -16 دةماال

درة ات الصاة البيئة لمنطقة العقبة االقتصادية الخاصة المعمول به والتعليمايحمم بذلك في نظا
 بمقتضاه.  

 
صدير وفق عة لرسوم تديرية الجمارك عدم السماح بتصدير أي نوع من أنواع المواد الخاضم لىع -17 ةداملا

ع نه تم دففيد بأتة تصمخالتشريعات السارية في المنطقة إال بعد إبراز شهادة أو فاتورة من الجهات ال
 الرسم المقرر عن الكمية المنوي تصديرها. 
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لفكرية تعديا على أي حق من حقوق الملكية ا كلتشي يحظر إدخال البضاعة إلى المنطقة الت -18 دةماال

 سس التالية:ق األقة وفالعلحماية بمقتضى التشريعات النافذة ذات االخاضعة لل
ن تلك لوقف إجراءات التخليص واإلفراج عك الحق أن يقدم طلبا إلى مديرية الجمارب احلص -أ

 البضاعة شريطة تقديم وصف مفصل للبضاعة المخالفة.
 

إذا توافرت لمفوض أو من يفوضه وقف إجراءات التخليص واإلفراج عن البضاعة ل زيجو-ب
 ة:ه بناء على دالئل ظاهرية وواضحة بحدوث التعدي وفقا لألحكام التاليديل عةالقنا

ه لموظف المختص في مديرية الجمارك بتنظيم محضر بواقع البضاعة موضحا فيا مويق -1
ورد ر واسم المصدر واسم المستصدلما جميع التفاصيل من حيث الصنف والمنشأ والبلد

تعدي الدوث اعة واقتنع من خاللها بحضبلمات التي عاينها في الدالئل والعالاوكذلك 
 الجمركي. زكرمالالمباشر في  سهئيلرورفعه 

 
 

ه سؤول المركز الجمركي بدراسة المحضر المرفوع إليه وبعد أن يعاين بنفسم ومقي -2
ات القناعة بحدوث التعدي يقرر إما وقف إجراء يهلدت البضاعة الواردة وإذا تولد

اريخ إحالة من تساعة  24اإلفراج عن البضاعة خالل مدة ال تتجاوز  التخليص أو

 المحضر إليه.
 ؤول المركز الجمركي إعالم مدير مديرية الجمارك بذلك.سم ىلع -3
 كزير مديرية الجمارك دراسة قرار وقف التخليص الصادر من قبل مسؤول المردمى لع -4

ثبت لة التوفي حا. ةيلفكرية المعنمركي والتنسيق مع الجهات المعنية بحقوق الملكية الجا
كية الفكرية أو من مليقوم بإبالغ المستورد وصاحب حق القف، من صحة قرار الو

ءات ( أيام عمل من تاريخ قرار وقف إجرا3يمثلهما قانونا في المنطقة وخالل مدة )

ج، ليص واإلفراخم صحة قرار وقف إجراءات التدت عوالتخليص واإلفراج. وفي حالة ثب
والتخليص على  قفلجمركي فورا لإللغاء قرار الوا كزلمرال ؤومسجب إبالغ يتو

 .البضائع
لحق ا( أيام عمل من تاريخ تبليغ صاحب  8يتم إبالغ مديرية الجمارك خالل ) مل اذإ -5

اج عن ( من هذه الفقرة واإلفر1بقرار وقف إجراءات التخليص الصادر استنادا للبند )

 ها لجميعإلفراج عن البضاعة بعد التأكد من استيفائايتم أنه تم إقامة دعوى ب عةضاالب
 اد.ستيرالمتطلبات القانونية لال

 
رة مجاوق القوق الملكية الفكرية حقوق المؤلف والحقوح ةات أحكام هذه المادة تعني عبارايلغ -ج

ية جارار التة وبراءات االختراع والتصاميم للدوائر المتكاملة واألسرريلها والعالمات التجا
 والرسوم الصناعية والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية.

 
 هذه المادة: ثنى من تطبيق أحكامتسي  -د

 ضائع ذات الصفة غير التجارية.بلاات القليلة من ميلكا -1
 شخصية والهدايا الواردة بحوزة المسافرين أو في طرود صغيرة.ع الئاضبلا -2
 ئع العابرة )الترانزيت(.اضبلا -3
 .و بموافقتهأ حقالئع التي تم طرحها في أسواق البلد المصدر من قبل صاحب اضبلا -4

 
 ى القسم المختص بمديرية الجمارك مسك السجالت التالية:وليت -1 -هـ

ين الملكية الفكرية الذ وقليغ في المملكة ألصحاب حقالتبصص لتسجيل عناوين مخل سج -
 .ركمالجية ايرمديرغبون بتسجيل عناوينهم لدى 

وزة البضاعة المحجب قةعلاص لتدوين اإلجراءات المتخذة من حيث المعلومات المتخ جلس -
 ها منيرغ أوك ارجمال يةيرمدار المحكمة أو رقبوتاريخ الحجز وتاريخ إبالغ صاحب الحق 

 جراءات والمدد.اإل
 

ة ريت اختصار اإلجراءات يقوم القسم المختص بالتنسيق مع مسجل العالمات التجاياغال -2

 ه.لالحتفاظ بكشوفات تتضمن العالمات التجارية المسجلة لدي
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لكية ( دنانير سنويا وذلك لقاء تسجيل حق الم10يستوفي القسم بدل خدمات ال يتجاوز ) -3

 الفكرية المراد حمايته.
 
 كل من يخالف أحكام هذه التعليمات بالعقوبات المنصوص عليها في القانون. يعاقب -19 دةماال

 
 إصداردل ب ( دنانير10ديناراً و )( 15بدل خدمات مقداره ) االستثمارمديرية خدمات  تستوفي -20 دةماال

 فاقد . أوبدل تالف  أوالرخصة 
 يجوز تعديل مالحق هذه التعليمات كلما كان ذلك ضروريا بقرار صادر عن المجلس .  -21 دةماال

 
 ذه التعليمات في الجريدة الرسمية.ه شرتن  -22 دةماال
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 (1) مرق حقملال
 
 :جة أدناه محظور استيرادها إلى المنطقةدرلما ةاعبضال ربتعت

 

 ة المستوردةاعبضال

 لمتفجراتوار ائة والذخلحساأل

ما عدا المصحوبة بوصفة طبية ومسجلة لدى ا عهاات والمؤثرات العقلية بكافة أنودرمخال
 وزارة الصحة

 لقاتا دةما

 إلباحية ا ادموال

 تشكل تعديا على حقوق الملكية الفكرية ة التياعبضال

 ل المزورةواماأل

 المرجان

 بكافة أنواعها وأشكالها وملح البارود -المفرقعات النارية

Formatted Table
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 (2رقم ) قحلملا
 
 :جة أدناه ممنوع استيرادها إلى المنطقةدرلما ةاعبضالر تبتع
 
 

 ةة المستورداعبضال

 ات التي تسير على الديزلارسيال

 تثمرالمس لدى مديرية خدماتقة نة بالقوائم الفنية ذات العالبيلما لكيماويةات ااينفال

 ات البالستيكيةاينفال

 يات المستعملةاربطال

 ات المستعملةارطاإل

 ات والمكيفات المستعملة والتي تعمل بغاز الفريونجثالال

ة م الفنيلقوائلة باي مفصه ماك والمشعة والنووية والمضرة بالبيئة رةخطالت والنفايا ادموال
 ة خدمات المستثمرديريذات العالقة لدى م

ة ينمبالات الفطريات، مبيدات األعشاب الضارة، والمطهرات يدمب، ات الحشريةيدمبال
 بالقوائم الفنية ذات العالقة لدى مديرية خدمات المستثمر

 زرق والمواد التي تحتويهألا بتوسساال
 (PCBيل متعددة الكلورة )ينيفبا

 البايفينيل متعدد الكلورةعلى ت والمكثفات التي تحتوي والمحال

 زاؤهاأجو أ نات المهددة باالنقراضواحيال
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 (3)م رق حقملال
 
 :اه محظور تصديرها من المنطقةدنأ جةدرلما ةاعبضالر تبتع
 

 ة المصدرةاعبضال

 ارثاآل

 المرجان واألصداف وأسماك الزينة البحرية

 قراض وأجزاؤهااالنب نات المهددةواحيال
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 (4) قمر حقملال
 
 :اه خاضعة لرخص االستيراددنأ جةدرلما ةاعبضال برعتت

 

 

 ة المستوردةاعبضال

 فذتنمسالوالمصادر المشعة بأنواعها، واليورانيوم  ادموال

 نات الحيةواحيال

 المنوي الحيواني المجمد  ئلساال

نة بالقوائم بيلما ألعشاب الضارة، والمطهراتة، مبيدات الفطريات، مبيدات احشريات اليدمبال
  الفنية ذات العالقة لدى مديرية خدمات المستثمر

 مر .لمستثالمواد الخطرة كما هي مفصلة بالقوائم الفنية ذات العالقة لدى مديرية خدمات ا

 والثمار المستعملة للزراعة وربذال

 ة البيطريةويداأل

 كباس وما شابههاس واأم

 مونيوماألت رانت

 الرادارة هزأج

 حل الشيفرةة هزأج

 اقيرعقالو المضادات الحيوية، الدم البشري والمطاعيم األدوية،

 مالت الغذائية المستخدمة للرياضيين خصيصاالمكضرات وتحمسال

 البوتاسيوم اتومبر

 ت الغذائيةغاصبال

 الهيدروكربون المعالجة بالهالوجين اتتقمش

 تيونافرال 

 الخلوية الهواتف

 اجزاء الهواتف الخلوية

 الفضة ومصنوعاتها

 الحلي والغواية )ذهب روسي(

 ويسكي

 نبيذ

 بيرة بكحول

 صنوبر، هال ، قهوة، مكسرات

 شوكوالته

 البسة جديدة وستوك

 أحذية جلد طبيعي و أحذية جلد صناعي

 حقائب ستاتي

 قداحات

 شاشات تلفزيون

 نظارات شمسية

 أقمشة مطرزة

 شاالت نسائية

 دخان / سجائر

 سيجار

 قطع غيار سيارات

 قطع كمبيوتر ولوازمه

 كمبيوتر محمول )الب توب( ولوازمه

 مواد تجميل بكافة أنواعها
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Formatted Table



 11 

 
 
 

 (5رقم ) قحلملا
 
 :اه خاضعة لرخص التصديردنأ جةدرلما ةاعبضالر تبتع
 

 ة المصدرةاعبضال

 ألغنام والماعز واألبقار الحيةا اثإن

 ة البشرية والعقاقير الطبيةويداأل

 الطينية المستخرجة من البحر الميت ادموال
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 (6رقم ) حقملال

 
 عينة:م هةبجاه بضاعة محصور استيرادها دنأ جةدرلما ةاعبضر التبتع

 

 ةعاضبلا المعينةة جهال

ول ومشتقاته، عدا الزيوت المعدنية والغاز ترلبا األردنية ترولصفاة البم كةشر
 لطبيعي وأسطوانات الغاز المنزليةا

 بارود والمتفجرات وكبسون المتفجراتالح مل ناجم الفوسفات األردنيةم كةشر

 األمونيوم ت رانت ناجم الفوسفات األردنيةم كةشر

 ات الخامسففوال ناجم الفوسفات األردنيةم كةشر
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 (7رقم ) حقملال
 
 عينة:م هةبجديرها اه بضاعة محصور تصدنأ جةدرلما البضاعةر تبتع

 

 البضاعة المعينةة جهال

 ةنيعدول ومشتقاته، عدا الزيوت المترلبا صفاة البترول األردنيةم كةشر

 ات الغاز المنزليةانطوأس صفاة البترول األردنيةم كةشر

 رود والمتفجرات وكبسون المتفجراتباح المل ناجم الفوسفات األردنيةم كةشر

 األمونيوم ت رانت دنيةناجم الفوسفات األرم كةشر

 ات الخامسففوال ناجم الفوسفات األردنيةم كةشر

 
 
 


