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  2002( لسنة  30)  رقم تعليمات

 منطقة العقبة االقتصادية الخاصة تصريح المخلصين الجمركيين في  تعليمات
 

 الخاصة  االقتصادية( من نظام الجمارك في منطقة العقبة 47الفقرة )أ( من المادة )صادرة بمقتضى 
   2001( لسنة 9رقم ) 

 
 االقتصاديةقبة ( من نظام الجمارك في منطقة الع47)أ( من المادة )للصالحيات المخولة للمجلس في الفقرة  استنادا  

 ، قرر المجلس اتباع التعليمات التالية:2001( لسنة 9الخاصة رقم )
 

 لسنة لخاصةامنطقة العقبة االقتصادية في  تصريح المخلصين الجمركيينهذه التعليمات )تعليمات  تسمى -1 المادة
 رها من المجلس.بها من تاريخ إقرا ويعمل( 2002

  
لها أدناه ما لم تدل  المخصصةللكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني  يكون -2 المادة

 القرينة على غير ذلك:
 

 قانون منطقة العقبة االقتصادية الخاصة المعمول به .   : القانون
 منطقة العقبة االقتصادية الخاصة .   : المنطقة
 مفوض شؤون اإليرادات والجمارك.  :ضالمفو

 .منطقة العقبة االقتصادية الخاصة في سلطة الجماركمديرية    : المديرية
 . مدير المديرية  : المدير

                                                  مديرك:                        تصريح مزاولة مهنة التخليص الجمركي أو تصريح العمل التصريح
 تنفيذي لشركة تخليص، في المنطقة ، حسب مقتضى الحال. 

 
يبذي يتعين على الشخص الذي يرغبب فبي مزاولبة مهنبة التخلبيص الجمركبي أو العمبل كمبدير تنف -أ   -3المادة 

 على التصريح الالزم لذلك وفق أحكام هذه التعليمات .  المنطقة الحصوللشركة تخليص في 
 

 فبي المنطقبةأو شبركة هنة التخليص الجمركي إال مبن خبالل مؤسسبة فرديبة ال يجوز ممارسة م -ب 
والحصول على تصريح مباشرة العمبل فيهبا،  وعلبى تلبك المؤسسبة أو الشبركة أن تخطبر المديريبة 

صبول حبإنهاء أو انتهاء خدمات المخلص لديها ألي سبب من األسباب أو التحاقه بالعمل لبديها فبور 
 ذلك.  

 
ما ورد في الفقرة )أ( من هذه المادة، ال يتعين على الشخص الحصول على التصريح على الرغم م -ج 

صبة بموجب هذه التعليمات إذا كان يقوم بالتخليص على مستورداته لنفسبه أو ألي جهبة عامبة أو خا
 أخرى إذا كان موظفا لدى تلك الجهة أو كان شريكا فيها أو مديرا لها. 

 
 : متحان المخلصين الجمركيين المنصوص عليه في هذه التعليمات ما يليفيمن يتقدم ال يشترط -4المادة 

 للعمل كمدير تنفيذي لشركة تخليص في المنطقة : -أ
ارة أن يكون حاصال على الشهادة الجامعية األولى كحد أدنى وأن يكون قد عمل في مجال إد -1

وية  على الثانأو أن يكون حاصال ( سنوات3التخليص أو اإلدارة الجمركية مدة ال تقل عن )
العامة  وبخبرة ال تقل عن عشر سنوات في مجبال التخلبيص أو غيبر حاصبل علبى شبهادة 

لحالة االثانوية العامة ولكن بخبرة ال تقل عن عشرين سنة، على أن تؤخذ موافقة المجلس في 
 .األخيرة بناء على تنسيب من المفوض

 خلة بالشرف.أن يكون غير محكوم بجناية مهما كان نوعها أو بجنحة م -2
 

 لمزاولة مهنة التخليص الجمركي في المنطقة : -ب
 .أن يكون حاصال على شهادة الثانوية العامة كحد أدنى -1
 ( سنة من عمره.21أن يكون قد أكمل )  -2
 بجناية مهما كان نوعها أو بجنحة مخلة بالشرف. عليه أن يكون غير محكوم -3

 
ه ذج الذي تعتمدوعلى األنمو جميع البيانات والوثائق المطلوبةمستكمال يقدم طلب التقدم لالمتحان   -أ  -5المادة 

  .وال ينظر في أي طلب غير مستكمل لتلك البيانات والوثائق المديرية لهذه الغاية،



 2 

 
عقبد  تقبوم بباإلعالن عبنوتتولى المديرية إجراء االمتحانات من وقت آلخر وفق ما تراه مناسبا ،  -ب

جيل في لة  أخرى مناسبة وذلك قبل التاريخ المعين لبدء التساالمتحان في الصحف المحلية وأي وسي
 االمتحان بأسبوع على األقل . 

 
 يجب أن يتضمن اإلعالن المشار إليه في الفقرة )ب( من هذه المادة المعلومات التالية : -ج

 كيفية االشتراك في االمتحان . -1
 رسوم االشتراك في االمتحان . -2
 مكان وموعد إجراء االمتحان . -3
 ي معلومات أو إرشادات أخرى ، وفق ما تراه المديرية مناسبا .أ -4

 
الشركة أو  على كل من اجتاز  االمتحان أن يقدم طلبا باسم% ، و75تكون عالمة النجاح في االمتحان  -6المادة 

 ة عنه.المؤسسة الفردية التي يعمل لديها للحصول على التصريح أو أن تقدم تلك الشركة الطلب نياب
 

دة التصريح وفق يتعين على المديرية إعداد شها( من هذه التعليمات، 6مع مراعاة ما ورد في المادة ) -أ -7ة الماد
لمبادة ) ااألنموذج المعتمد لهذه الغاية وتسليمها لطالب التصريح بعد دفع بدل الخدمات المحدد في 

 ( من هذه التعليمات .14
  

 لشخص آخر . ال يجوز التنازل عنهيكون التصريح شخصيا و  -ب
 

                   ( مببببن هببببذه     14سبببنويا بعببببد دفببببع بببببدل الخببببدمات المحبببدد فببببي المببببادة ) تجديببببد التصببببريح يببببتم -أ -8المبببادة 
غيبر  وبعد الحصبول علبى ببراءة ذمبة مبن المديريبة بتسبديد جميبع بيانبات الترانزيبت التعليمات

  .المسددة والتي مضى على وقت تسديدها أسبوعين على األقل قبل طلب التجديد
 

 يجب أن يجدد التصريح خالل مدة ال تزيد على شهر عمل من تاريخ انتهائه . -ب
 

               ص           يتعببين علببى صبباحب التصببريح بببذل العنايببة الالزمببة أثنبباء ممارسببته لمهببام و أعمببال التخلببي -أ -9المببادة 
 الجمركي في المنطقة ، وااللتزام بالقواعد واألصول المتعارف عليها في هذا المجال . 

 
ص، يتعين على المدير التنفيذي ، وتحت طائلة عقوبة التوقيف عن العمل، االحتفاظ  بسبجل خبا -ب

يدون فيه خالصة المعامالت الجمركية التبي أنجبزت لحسباب الغيبر  لمبدة ثبالت سبنوات وذلبك 
 الشروط التي تعتمدها المديرية لهذه الغاية .ضمن 

 
  ةتتبببولى المديريبببة عقبببد دورات تدريبيبببة بهبببدف التعريبببف بالطبببابع الجمركبببي الخببباص للمنطقببب  -أ -10المبببادة   

 .والتدريب على التشريعات الخاصة بالمنطقةالمتبعة فيها  الجمركية واإلجراءات 
 

، بحيت محلية وأي وسيلة تراها المديرية مناسبةيتم اإلعالن عن الدورة التدريبية في الصحف ال -ب
 يتضمن اإلعالن المعلومات التالية :

 مكان عقد الدورة وزمانها . -1
 كيفية االشتراك في الدورة ورسوم االشتراك فيها . -2
 أخرى ، وفق ما تراه المديرية مناسبا . إرشادات أوت اأي معلوم -3

 
ة التخليص بشأن التفويض الممنوح من صاحب البضاعة إلى شرك يتم اتباع األحكام والمبادئ التالية -11المادة 

 للقيام بالتخليص على مستورداته:
يتوجب الحصول على تفويض من التاجر لشركة التخليص للتخليص على مستوردات التاجر،  -أ

 على أن يلغي التفويض الالحق أي تفويض سابق له.
  
 ض رسمي من التاجر. يعتبر إذن التسليم الصادر عن الناقل بمثابة تفوي  -ب
 
 ال يجوز لشركة التخليص أن تفوض شركة تخليص أخرى للتخليص على بضاعة معينة.  -ج
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وعا يجب أن يكون التفويض محددا بإرسالية معينة وبفترة زمنية معينة كما يجب أن يكون مطب -د
فة أو مكتوبا علبى أورا  التباجر  التبي تحمبل اسبمه أو شبعاره أو أي ورقبة تصبدر عنبه بصب

رسبمية، ويجببوز بغيبر ذلببك أن يكبون التفببويض مصبدقا مببن الكاتبب العببدل أو مبن المصببرف 
 المعتمد لدى التاجر أو لدى موظف المديرية المختص. 

 
تكون جميع التفاويض الصادرة من خارج المملكة رسبمية وتعتمبد بعبد تصبديقها مبن الجهبات  -هـ

 الرسمية في الخارج. 
 

يراهبا  مقتضى الحبال، تنبيبه الشبخص المخبالف أو إيقافبه عبن العمبل للمبدة التبي ، وحسبلمدير ل -أ -12المادة 
 في أي من الحاالت التالية:، إلغاء التصريحمناسبة أو 

إذا حكم علبى صباحب التصبريح بجنايبة أو جنحبة مخلبة بالشبرف واكتسبب الحكبم الدرجبة  -1
 القطعية .

 تبين بأن التصريح قد منح إذاأو  إذا تبين بأن صاحب التصريح غير مستوف لشروط منحه -2
 من صاحب التصريح أو لصالحه . تزوير وقعبناء على غش أو 

مسجلة فردية،  أو مؤسسةصاحب التصريح أعمال التخليص خارج إطار شركة  إذا مارس -3
اصة، أو سلطة منطقة العقبة االقتصادية الخلدى وزارة الصناعة والتجارة األردنية  أصوال

من خالل شركة أو مؤسسة فردية مخالفة لشروط أو إجراءات  ،أو مارسوفق مقتضى الحال
 تصريحها.

إذا مارس صاحب التصريح أعماله كمدير تنفيذي لشركة تخليص أو زاول مهنة التخليص  -4
 الجمركي ،في المنطقة بعد انتهاء المدة المحددة لتجديد التصريح وقبل تجديده .

 ليص أو قام بأي عمل من شبأنه عرقلبةإذا أهمل صاحب التصريح إهماال جسيما أثناء التخ -5
إجراءات التخليص بأي شكل أو ثبت ذلبك للمديريبة بنباء علبى شبكوى مقدمبة مبن صباحب 

 العالقة. 
 إذا ارتكب أي مخالفة أخرى لألحكام أو اإلجراءات أو الشروط التي تضعها المديرية. -6

 
مسببا ، يده مكتوبا ومؤرخا وإيقاف العمل أو إلغاء التصريح أو عدم تجدأو  قرار التنبيهيكون  -ب

 ويبلغ الشخص المعني بصورة عنه .
                  
أن يحصل على تصريح جديد شريطة اجـتياز أو لم يتم تجديده للشخص الذي ألغي تصريحه  -ج 

مبن  ( أشبهر6ط، على أن ال يسـمح له بذلبـك قبـبل )ــقاالمتحـان مـرة أخـرى ولمـرة واحدة ف
 . ستيفاء سائر الشروط المحددة لمنح التصريح وفق أحكام هذه التعليماتتاريخ التوقيف وا

 
 كبل شبخص يمبارس فبي المنطقبة أعمبال المبدير التنفيبذي لشبركة تخلبيص أو مهنبة التخلبيص يعاقب -13المادة 

( 54) الجمركي خالفا ألحكام هذه التعليمات بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة )أ( من المادة
 . من القانون

 
 تستوفي المديرية بدالت الخدمات التالية : -14المادة 

 ( دينارا بدل إصدار التصريح .20)    -أ
 ( دنانير بدل التجديد السنوي للتصريح .10) -ب
 دنانير عن إصدار بدل تالف للتصريح . (5)  -ج

 
 تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية .  -15المادة 

 


