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  2001( لسنة 9تعليمات رقم )
 تثبيت الرصاص الجمركي على المركبات والحاويات في منطقة العقبة االقتصادية الخاصة تعليمات

 

( 9( من نظام الجمارك في منطقة العقبة االقتصادية الخاصة رقم )31الفقرة )ب( من المادة )صادرة بمقتضى 
 2001لسنة 

 
 

( متتن نظتتام الجمتتارك فتتي منطقتتة العقبتتة 31فتتي الفقتترة )ب( متتن المتتادة ) استتتنادال للصتتتحيات المخولتتة للمجلتت 
 ، قرر المجل  اتباع التعليمات التالية:2001( لسنة 9االقتصادية الخاصة رقم )

 
تسمى هذه التعليمات )تعليمات تثبيت الرصاص الجمركي على المركبات والحاويات في منطقتة العقبتة  -1المادة 

 ( ويعمل بها من تاريخ إقرارها من المجل  . 2001 االقتصادية الخاصة لسنة
 

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل  -2المادة 
 القرينة على غير ذلك:

 قانون منطقة العقبة االقتصادية الخاصة المعمول به.    القانون: 
رك فتي منطقتة العقبتة االقتصتادية الخاصتة المعمتول نظام الجما النظام:  

 به. 
 منطقة العقبة االقتصادية الخاصة.   المنطقة:  
 أراضي المملكة ومياهها اإلقليمية باستثناء المنطقة.  المنطقة الجمركية:  
 مديرية الجمارك في السلطة. :  المديرية 
 مدير المديرية.    المدير:  

 
ص الجمركي الذي تحدده المديرية، سواء كان من نوع الختم أو البتستيك أو المعدن أو يستخدم الرصا -3المادة 

 القفل على أن تتوفر فيه الشروط التالية:
 يكون مصنوعا من مادة قوية تحول دون تعرضه للكسر أو التلف بفعل عوامل طبيعية. أن -أ
 
 ذا شكل وحجم يسمحان برؤيته بسهولة . -ب
 
 ب تقليده أو تزويره أو التتعب به دون متحظة ذلك.أن يكون من الصع -ج

  
أن يحمل عبارة )المملكة األردنية الهاشتمية  جمتارك ستلطة منطقتة العقبتة االقتصتادية الخاصتة( أو  -د

 أو رمزا. متسلست خاصاأي عبارة أخرى يوافق عليها المدير ورقما 
 واحدة .أن يكون مصنوع بشكل ال يمكن استعماله ألكثر من مرة  -هـ
يتتتم تثبيتتت عتتدد الرصاصتتات الجمركيتتة وأرقامهتتا علتتى متتتن البيتتان الجمركتتي متتن قبتتل المعتتاين   -و

 وتحت طائلة المسؤولية. 
 

، المحمولة علتى المركبتات ويتعتذر ضتربها بالرصتاص الجمركتي الختاص بالمديريتةباستثناء البضائع  -4المادة 
 : وتجّهز بحيث تنّظممركبات أن اليجب على 

 بشكل سهل وفعال. يجمركالرصاص الوضع ب تسمح  -أ
 
إال تحتت  الجمركتي الرصتاص قطتعالمركبتة دون على  تحميلهاأي بضائع أو  تنزيل تحول دون -ب

 إشراف جمركي. 
 
 الرصاصوجود ما يدل على العبث بالمركبة دون على  تحميلهاأي بضائع أو  تنزيل تحول دون -ج

 . الجمركي
 
 يمكن تخبئة البضائع فيها. أو مخابئ ال تحتوي على فراغات -د
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لمعاينتها من  يهاجميع الفراغات التي يمكن أن تحمل البضائع يسهل الوصول إليتم التأكد من أن  -هـ
 .موظفي المديرية قبل 

 
تكون فتحات التهوية مجهزة بشكل ال يساعد على فتحها من الخارج ويتعذر إخراج البضتائع متن  -و

 ختلها . 
 
مغطتتاة بأغطيتتة )شتتوادر( مناستتبة وستتليمة وغيتتر ممزقتتة وموضتتوعة بشتتكل يغطتتي كامتتل تكتتون   -ز

 الحمولة من كافة الجوانب . 
 

بالمركبتة وصتول غيتر مترخص إلتى البضتائع أو العبتث  أي يمنتعنقل بأسلوب أخر بال أن يسمح للمدير -5المادة 
 رصتتاصالات تحمتتل فتتي مركبتتذات المختتاطر العاليتتة نقتتل البضتتائع  امكنتتيكتتون مال عنتتدما  وذلتتك

 الجمركي . 
 

في الحاالت التي يمكن ترصيصها فيهتا  المديريةيتم ترصيص المركبات أو الحاويات تحت إشراف  -أ -6المادة 
 مناسب .بشكل 

 
إذا وصتتلت  المديريتتةالمركبتتات أو الحاويتتات دون إعتتادة ترصيصتتها برصتتاص  متتروريجتتوز  -ب

ولتم يتتم  المديريتةوع بشكل سليم وفقتا لمتطلبتات المنطقة برصاص موض إلىالمركبات أو الحاويات 
  قطعه .  

  
 عبتر ممتر الترانزيتت المحتدد متن قبتل المديريتةن نقتل البضتائع مباشترة إلتى نقطتة التفتتي  يالناقل على -7المادة 

 المديريتةأن يبلت  الشتاحنة أو متن يمثلته أو صتاحب العمتل ستائق  وعلتى منهتا،وختل المدة المحتددة 
في إذن الحركتة تحتت طائلتة  لمدة المحددةتجاوز للحد األقصى لأو  الممرحراف عن فورا عن أي ان

 المسؤولية القانونية.
 

يكون الرصاص الموجود في حوزة موظف المديرية من مستئوليته، وال يجتوز لته التصترف بته ختفتا  -8المادة 
متسلستلة، كيفيتة توزيتع  للطريقة التي تقررها المديريتة، وتحتتفظ المديريتة بستجل تبتين فيته، وبأرقتام

 الرصاص على موظفيها.  
 

 
 

 


