ن ظام رقم ( ) 157لسنة2003
ن ظ ام اإلدخال المؤقت للمركبات لمنطقة العقبة االقتصادية الخاصة
صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة ( )30قانون منطقة العقبة االقتصادية الخاصة
رقم ( )32لسنة  2000وتعديالته
ــــــــــــ
المادة  -1يسم ى هذا النظام (ن ظام اإلدخال المؤقت للمركبات لمنطقة العقبة االقتصااادية الخاصااة لساانة ) 2002
وي عمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة  -2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناااه مااا لام تاادل
القرينة على غير ذلك:
 :ق انون منطقة العقبة االقتصادية الخا صة النافذ المفعول.
القانون
 :منطقة العقبة االقتصادية الخاصة .
المنطقـــة
 :سل طة المنطقة.
السلطة
 :م جلس المفوضين .
المجلس
 :رئيس المجلس.
ال رئيس
 :مفوض شؤون اإليرادات والجمارك في السلطة.
المفوض
 :الشخص المسجل لدى السلطة وفق أحكام القانون.
المؤسسة المسجلة
 :أراضي المملكة ومياهها اإلقليمية باستثناء المنطقة .
المنطقة الجمركيـة
المادة  -3يسمح للمؤسسة المسجلة بإدخال المركبات للمنطقة تحت وضع اإلدخال المؤقت وفق أحكام هذا النظام
والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المادة  -4أ -لمقاصد هذا النظام،يقصد بالمركبات أي وسائط نقل بري تسير بقوة آلية أو
كهربائية بما في ذلك وسائط الجر أو الرفع أو الدفع ذات عجالت وتشمل ما يلي-:
 -1سيارات الركاو ب الصااريرة والمتوسااطة والحااافالت والبكبااات بجميااع أنواعهااا الخاصااة بنقاال
األشاااخاص أو البضاااائع أو كليهماااا وسااايارات النقااال المشاااترك وسااايارات الشاااحن و القااااطرة
المصممة لجر مقطورة.
 -2الدراجات اآللية وفق المواصفات التي تحددها إدارة ترخيص السواقين والمركبات في مديرية
األمن العام بناء على توصية من المجلس.
 -3المركبات الزراعية ومركبات األشاارال بمااا فااي ذلااك الجرافااات و البلاادوزرات و الرارفااات و
السكربيرات و القريدرات و الحفارات و المداحل و الكمبيرسورات و الرجاجات و ال كسارات و
الدنابر و خالطات اإلسفلت و الروافع و القشط الناقلة و مضخات اإلسمنت و فاردا ت الباطون
واإلسمنت و سيارات القالب وصهاريج نقل المياه والمحروقات واإلسفلت والصهاريج الخاصة
بنقل اإلسمنت وخالطات اإلسمنت المركزية .
 -4أي آليات ومعدات اخرى وذلااك بقاارار ماان المجلااس بناااء علااى تنساايب المفااوض المسااتند إلا ى
توصية المديرية.
 -5أي وسائط نقل أخرى يقرر المجلس إدخالها إلى المنطقة تحت وضع اإلدخال المؤقت وذلااك
بالتنسيق مع إدارة ترخيص السواقين والمركبات في مديرية األمن العام.
ب -تستثنى وسائط النقل المعدة للسير على الخطوط الحديدية من تعريف المركبات الوارد ف ي الفقرة(أ) من
هذه المادة .
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ج -ال يسمح باإلدخال المؤقت لقطع الريار ةاالطارات والبطاريات.
الماادة-5يساامح للمؤسسااة المسااجلة بقاارار ماان المفااوض بناااء علااى تنساايب ماادير المديريااة والسااباب مسااوغة
بإدخال المركبات واآلليات والمعدات المنصوص عليها في البندين( )3و( )4من الفقرة(أ) من المادة ( )4من
هذا النظام تحت وضع اإلدخال المؤقت ألي مما يلي-:
أ -للمشاااريع التااي تنفااذها المؤسسااة المسااجلة لحساااب الااوزارات والاادوائر الحكوميااة والمؤسسااا ت الرساامية
العامة التي تزيد كلفتها على مائتين وخمسين ألف دينار.
ب-المشاريع التي تنفذها المؤسسة المسجلة لحساب غي ر الجهات المنصوص عليها في الفقاارة (أ) ماان هااذه
المادة والتي تزيد كلفتها على سبعمائة وخمسين ألف دينار .
المادة  -6أ-تلتزم المؤسسة المسجلة التي تطلب السماح باإلدخال المؤقاات للمركبااات و اآلليااات والمعاادات الالزماة
لتنفيذ مشاريعها بما يلي :
 -1أن تقاادم توصااية ماان الجهااة التااي ينفااذ المشاارو لحسااابها فااي المنطقااة مبين اا ف فيهااا ماادة المشاارو
وكلفتاااه والمتعهااادين الفااارعيين المشاااتركين فاااي تنفياااذه ومااادة الصااايانة الالزماااة للمركباااات و اآللياااات
والمعدات ،بناء على دراسة اللجنة المختصة والمشكلة بقرار من المجلس.
 - 2أن يقتصر استعمال المركبات واآلليات والمعدات على المشرو .
ب -ال يجوز تريير نو وصفة المركبات و اآلليات والمعدات التي تم إدخالها بصفة اإلدخال المؤقت
كما ال يجوز تبديل أي جزء جوهري منها إال بعد الحصول على موافقة مسبقة من مديرية الجمارك في
المنطقة.
المادة -7أ -للمجلس بناء على تنسيب المفوض السماح باالدخاال المؤقاات للساايارات المنصااوص عليهااا فااي
البند ( ) 1من الفقرة (أ) من المادة ( )4من هذا النظام ووفقا لما يلي-:
 -1للمؤسسة المسجلة التي ال تقل استثماراتها الموظفة بصورة فعلية في المنطقة عن مليون دينااار
وال تتجاوز مليوني دينار بواقع سيارة ركوب صريرة واحدة.
 -2للمؤسسة المسجلة التي ت زيد استثماراتها الموظفة بصورة فعلية في المنطقة على مليوني دينااار
وال تتجاوز عشرة ماليين دينار وبواقع سيارت ي ركوب صريرة.
 -3للمؤسسة المسااجلة التااي ال ت زيااد اسااتثماراتها الموظفااة بصااورة فعلياة فااي المنطقااة علااى عشاارة
ماليين دينار وبواقع ثالث سيارات ركوب صريرة.
ب -اذا انخفضت االستثمارات الموظفة بصورة فعلية في المنطقة عن الحد االدنى المذكور في الفق رة
(أ) من هذه المادة فعلى المؤسسة تبليغ المديرية بذلك خالل اسبو من وقو ذلك االنخفاااض وعليهاا
تصويب اوضاعها بأعادة االستثمارات الى ما كانت عليه خالل المدة التي يحددها المجلااس وبخااالف
ذلك تفقد المؤسسة حقها في االدخال المؤقت للسيارات .
ج -لمقاصد تطبيق أحكام الفقرتين (أ)و(ب) من هذه المادة تعني عبارة (االستثمارات الموظفة بصورة فعلية)
مجمو موجودات المؤسسة المسجلة مطروحا منها مجمو المطلوبات.
د -للمؤسسة المسجلة االستعاضة عن السيارات المخصصة لها وفقا ألحكام البنود الواردة في الفقرة (أ) من
هذه المادة وعلى النحو التالي-:
-1ادخال سيارات الركوب متوسطة ال يزيد عددها على ثالث اذا كان عدد
العمال لديها ال يقل عن خمسة عشر عامال وال يزيد على ثالثين عامال.
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 -2ادخال ما ال يزيد على حافلتين اذا تجاوز عدد العمال لديها ثالثين عامال .
ه  -ل لمجلس السماح للمؤسسة المسجلة بادخال السيارات المنصوص عليها فااي كاال ماان الفقاارتين (أ)و(د)
من هذه المادة مجتمعة وفقا للعدد المقرر لكل مؤسسة مسجلة  ،كما يجوز لمجلس الوزراء بناء علا ى
تنساايب المجلااس والسااباب مسااوغة زيااادة عاادد الساايارات المسااموح بأدخالهااا للمؤسسااة المسااجلة عاان
الحد المقرر في هذه المادة.
المادة -8على المؤسسااة المسااجلة التااي ساامح لهااا بأدخااال الساايارات وفقااا الح كااام المااادة( )7ماان هااذا النظااام ان تقاادم
للمديرية ما يثبت قيامها بتوظيف استثماراتها في المنطقة  ،واستخدام العدد الالزم من العمال وفق ما يقرره
المجلس.
المادة -9يجوز للمجلس بناء على تنسيب المفوض ،السماح للمؤسسة المسااجلة بأدخااال الاادراجات اآلليااة المنصااوص
عليها في البند ()2من الفقرة (أ)من المادة ( )4من هذا النظام الستعمالها في المنطقة  ،اذا كانت طبيعة عمل
المؤسسااة المسااجلة تسااتوجب اسااتعمال مثاال هااذه الاادراجات ،وذلااك بالتنساايق مااع ادارة تاارخيص السااواقين
والمركبات في مديرية االمن العام.
المادة -10أ -يشترط لالدخال المؤقت للمركبات الى المنطقة مايلي-:
ان يكون نشاط المؤسسة المسجلة في القطا الصناعي او االنشائي او الخدمي او السيا حي.
-1
ان ال تستعمل هذه المركبة لرير االنشطة او الرايات التي ادخلت من اجلها.
-2
ب-يترتب على المؤسسة المسجلة تبليغ مديرية الجمارك عن أي تريير يطرأ على حالة المر كبات المدخلة
بصفة االدخال المؤقت او الشروط التي ادخلت من اجلها خالل مدة ال تزيد على ثالثة أيام من تاريخ اراء
التريير.
ج -تلتزم المؤسسة المسجلة بعدم اخراج المركبة من المنطقة الى المنطقة الجمركية واساات عمالها فيهااا اال
لرايات تحددها تعليمات يصدرها المجلس باالتفاق مع دائرة الجمارك العامة .
المادة-11أ -يقدم طلب اإلدخال المؤقت إلىا لمديرية على األنموذج المعتمد لهذه الراية مرفقا به األوراق والوثائق
المطلوبة وفق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة عن المجلس بهذا الشأن.
ب -تقوم ا لمديرية بد راسة الطلب خالل خمسة أيام عم ل من تاريخ تسلمه فأذا تبين لها استيفاء الطلب
لجميع المعلومات والوثائق المطلوبة فترفع الطلب للمفوض مشفوعا بالتوصيات المناسبة.
ج -إذا تبين للمديريااة بااأن المعلومااات المبينااة فااي الطلااب ناقصااة أو غياار واضااحة أو غيرمسااتوفية للوثاائق
الم طلوبة ف عليها إعادة الطلب إل ى المؤسسة المسجلة وإخطارها بالمعلومااات والوثااائق التااي يتعااين اساات كمالها
خ ال ل خمسة ايام من تاريخ االخطار واذا لم تقم المؤسسة بأستكمال الطلب فيعتبر الطلب م رفوضا.
د-على المفوض اصدار القرار بالطلب المستوفي للشروط خااالل يااومي عماال،واذالم يصاادر خااالل تلا ك الماادة
فيعتبر الطلب موافقا عليه.
المادة-12أ -تكااون ماادة اإلدخااال المؤقاات للمركبااات ساانة واحاادة قابلااة للتجيااد ساانويا بموافقااة الاارئيس المسااتندة الااى
توصية المفوض.
ت -تنتهي مدة اإلدخال المؤقت حكما بانتهاء مدة المشرو .
المادة -13ال يجو ز أن يزيد عمر السيارة أو الدراجة اآللية المستفيدة من اإلدخال المؤقت على ث الث سنوات.
المادة-14يجوز للمجلس السماح للمؤسسة المسجلة بإدخال المركبات إلى المنطقة تحت
وضااع اإلدخااال المؤقاات إذا كااان إدخالهااا لرايااات العاارض فااي المعااارض والمتاااجرة بهااا ،ويعتباار العاارض
والمتاجرة استخداما من المؤسسة المسجلة ،على أن تتبع في ذلك الشروط التالية-:
أ -أن تكون المؤسسة المسجلة الوكيل المعتمد لدى الشركة األم ألنوا تلك المركبات.
ب -ان يتم تقديم كفالة بنكية او شيك مصدق او تااأمين نقاادي لضاامان الرسااوم الجمركيااة والضااريبة
العامة على المبيعات والرسوم وال ضرائب ا الخرى.
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ج -ان ال تساااتعمل المركباااة او ان ال يسااامح بأساااتعمالها خاااارج سااااحات العااارض اال اذا كانااات مساااجلة
ومرخصة حسب االصول وفقا الحكام قانون السير المعمول به.
المادة-15أ-تكون مديرية الجمارك في السلطة الجهة المسؤولة عن تنظيم جميع االجراءات المتعلقة باالدخال المؤقت
للمركبات الخاصة بالمؤسسات المسجلة الى المنطقة بما في ذلك معاينتها وتحديد الرسوم الجمركية المستحقة
عليها وتنظيم البيانات الخاصة بها وعن مسك الدفاتر والسجالت المتعلقة بهذه المركبات.
ب-تخضع المؤسسة المسجلة الى أي شروط او ضمانات تطلبهااا مديريااة الجمااارك فااي الساالطة بشااأن
المركبات المشار اليها في الفقرة(أ) من هذه المادة.
المادة-16أ-على المؤسسة المسجلة التخليص على المركبة أو إعادة تصديرها وفااق أحكااام القااانون أو التشااريعات
المعمول بها في المملكة ،وذلك خالل مدة ال تزيد على عشرة أيام من انتهاء المدة المحددة لإلدخال المؤقت
او انتهاء المشرو الذي ادخلت من اجله.
ب-يجوز للمؤسسة المسجلة وضع المركبااات فااي مسااتودعات السالطة بعااد انتهاااء ماادة اإلدخااال المؤقاات
وذلااك لحااين التصاارف بهااا أصااوال ،وفقااا ألحكااام الفقاارة(أ) ماان هااذه المااادة  ،وتكااون ماادة حفظهااا فااي
المستودعات ثالثة أشهر شريطة دفع بدل التخزين الااذي تسااتوفيه الساالطة بقتضااى التشااريعا ت المعمااول
بها ،ويجوز لمديرية الجمارك في السلطة ،بموافقة الموفض تمديد هذه المدة لثالثة أشهر اضافية.
ج -اذا لم تقم المؤسسااة المسااجلة بااالتخليص علااى المركبااة او اعااادة تصااديرها خااالل الماادة المنصااوص
عليها في الفق رة(ب)من هذه المادة ،فتعتبر المؤسسة متنازلة عنها لصالح السلطة التي يجوز لها التاارف
بها وفقا للتشريعات ذات العالقة.
المادة-17تعتبر المر كبات تحت وضع االدخال المؤقت ،التي ال يتم العثور عليها في
المنطقة بأنها أدخلت إلى المنطقة الجمركية بصورة غير مشروعة وتتم معاملتها وفقا
لما هو منصوص عليه في القانون والتشريعات ذات العالقة المطبقة في المنطقة
الجمركية.
المادة-18أ -للسلطة الرقابة على المؤسسة المسجلة بااأجراء الكشااف عليهااا كلمااا دعاات الضاارورة لااذلك ولهااا اتخااذ
االجراءات المناسبة بهذا الشأن بما في ذلك انذارها ،فااي حااال عاادم التزامهااا بالشااروط التااي يضا عها
المجلس لهذه الراية وفقا الحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب -يتم حجز المركبات تحت وضع االدخال المؤقت ويسحب هذا الحق فااي حااال عادم التاازام
المؤسسة المسجلة بعد انذارها بالشااروط التااي يضااعها المجلااس لهااذه الرايااة وفقااا الحكااام هااذا الن ظااام
والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المادة -19تحدد إجراءات الحصول على الرخص المؤقتة للمركبات ولوحات المركبااات الخاصااة باإلدخاال المؤقاات
للمنطقة وأي أمور او اجراءات أخرى ذات ع القة بموجب مذكرة تفاهم توضع لهذه الراية بين السلطة وادارة
ترخيص السواقين والمركبات في مديرية االمن العام ،بما في ذلك ما يلي-:
أ -ال حد االعلىللمدة ال زمنية الواجب إصدار الرخص المؤقتة خاللها.
ب -الشروط الواجب اتباعها بشأن إدخال الدراجات اآللية إلى المنطقة ،وغايات استعمالها.
ج -أي إجراءات أو شروط أخرى يتم االتفاق عليها للحصول على اللوحات
والرخص.
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-20أ -يصدر المجلس التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي :
-1إجراءات معاينة المركبات وتنظيم البيانات المتعلقة بها والت دقيق الالحق عليها.
-2بدالت الخدمات التي تستوفيها السلطة .
ب -يتم نشر التعليمات الصادرة بمقتضى أحكام هذا النظام في الجريدة الرس
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