تعليمات رقم (  ) 54لسنة 2004
تعليمات إجراءات معاينة المركبات وتنظيم البيانات المتعلقة بها والتدقيق الالحق
عليها
استتتنادا للصتتالحيات الملولتتة للمجلتتل نتت( البنتتد ( )1متتا الرقتتر) (ن) متتا المتتاد) ( )20متتا نظتتام
اإلدلتتاا المتقتتت للمركبتتات لمنعقتتة العقبتتة القتصتتادية اللاصتتة لستتنة  ، 2003قتترر المجلتتل
اتباع التعليمات التالية :
الماد) 1
تستتتمذ تتتعل التعليمتتتات (تعليمتتتات إ جتتتراءات معاينتتتة المركبتتتات وتنظتتتيم البيانتتتات المتعلقتتتة بهتتتا
والتدقيق الالحق عليها لسنة  )2004ويعما بها ما تاريخ إقرار ا ما المجلل .
الماد) 2
يكوا للكلمات والعبارات التاليتة حيممتا وردت نت( تعل التعليمتات المعتان( الملصصتة لهتا ندنتال
ما لم تدا القرينة علذ غير علك:
النظام :نظام اإلدلاا المتقت للمركبات لمنعقة العقبة القتصادية اللاصة المعموا به .
المنعقة  :منعقة العقبة القتصادية اللاصة .
المنعقة الجمركية :نراض( المملكة وميا ها اإلقليمي ة باستمناء المنعقة .
السلعة :سلعة المنعقة .
المجلل  :مجلل المروضيا .
الرئيل  :رئيل المجلل .
المروض :مروض شتوا اإليرادات والجمارك ن( السلعة .
المديرية  :مديرية الجمارك ن( السلعة .
المدير  :مدير المديرية .
المتسسة المسجلة  :الشلص المسجا لدى السلعة ونق نحكام القانوا .

الماد) 3
يستتتمل للمتسستتتة المستتتجلة تنظتتتيم بيتتتاا إدلتتتاا متقتتتت للمركبتتتة نو المركبتتتات التتتت( يوانتتتق لهتتتا
المرتتوض نو المجلتتل  ،حستتت مقتضتتذ الحتتاا  ،علتتذ إدلالهتتا ونقتتا احكتتام النظتتام والتعليمتتات
الصادر) بمقتضال .
الماد) 4
يتتتم تحويتتا ملتتس المتسستتة المستتجلة والكتتتات اللعتت( اللتتاص باإلدلتتاا المتقتتت الصتتادر عتتا
مديريتتة لتتدمات المستتتممر إلتتذ المديريتتة لتنظتتيم البيانتتات الجمركيتتة المتعلقتتة بالمركبتتات  ،ول
يجوز التلليص علتذ ن مركبتة ا متسستة مستجلة قبتا صتدور الموانقتات والومتائق اللاصتة
بها المنصوص عليها ن( تعليمات إجراءات تقديم علت اإلدلاا المتقت للمركبتات المعمتوا بهتا
.
الماد) 5

ن  .يتم تنظيم بياا إدلاا ( )AA9بوضع جمرك( ( )9800إلدلاا المركبتات والليتات بوضتع
اإلدلاا المتقت علذ نا ينظم الب ياا لالا شهر ما تاريخ صدور كتات اإلدلاا المتقت المشار
اليه ن( الماد) ( )4ما عل التعليمات .
ت .ن( حاا عدم تنظ يم البيتاا لتالا الرتتر) المنصتوص عليهتا نت( الرقتر) (ن) متا تعل المتاد) ،
يتم رنض علت اإلدلاا ما لم يكا لدى المتسسة المسجلة سبت مبرر يقتنتع بته المرتوض وعلتذ
نا يتم بياا تلك ااسبات ومد) تمديد العلت ن( قرار المروض المكتوت .
الماد) 6
ن  .لتتدى انتهتتاء متتد) اإلدلتتاا المتق تت ن و المشتتروع المحتتدد  ،يتعتتيا علتتذ المتسستتة المستتجلة نا
تقوم بالتلليص علذ المركبة .
ت .يكوا التلليص علذ المركبة بتنظيم بياا الراج ( )ST9بأحد ااوضاع الجمركية التالية :
 .1وضع ( )9198اللتاص بتإلراج المركبتات إلتذ المستتودعات العامتة العائتد) للستلعة  ،ونت(
عل الحالة يتم تنظيم بياا تلزيا ن( المستودعات (. )FZ9
 .2وضتتع ( )9298اللتتاص ب تإلراج المركبتتات إلتتذ المنعقتتة الجمركيتتة  ،وعلتتذ نا يتتتم التقيتتد
بأحكام التشريعات عات العالقة لدى إلراجها ما المنعقة إلذ المنعقة الجمركية .
 .3وضتتع ( )9398اللتتاص بإعتتاد) تصتتدير المركبتتات عتتا عريتتق المراكتتز الجمركيتتة التابعتتة
لجمتتارك المنعقتتة (التتدر)  ،محعتتة الركتتات  ،المعبتتر الجنتتوب(  ،عتتا عريتتق البحتتر) التتذ لتتارج
المملكة .
 .4وضتتع ( ) 9498اللتتاص بتنتتازا المتسستتة المستتجلة عتتا المركبتتات المدللتتة تحتتت وضتتع
اإلدلتتتاا المتقتتتت إلتتتذ متسستتتة مستتتجلة نلتتترى  ،شتتتريعة نا تكتتتوا المتسستتتة المتنتتتازا إليهتتتا
حاصتتلة علتتذ الموانقتتات الالزمتتة ونا تقتتوم بتنظتتيم بيتتاا إدلتتاا ( )AA9لتتاص بهتتا بوضتتع
( )9800
الماد) 7
ن( الحالت الت( تكوا نيها المركبات لغايات العرض ن( المعارض والمتتاجر) بهتا ونتق نحكتام
المتتاد) ( )14متتا النظتتام  ،يكتتوا تنظتتيم الكرالتتة البنكيتتة نو الشتتيك المصتتد نو التتتأميا النقتتد
شرعا إلتمام التلليص علذ المركبات  ،ويجت نا تكوا الكرالة بالصيغة الت( تعتمتد ا المديريتة
وونقا احكام عل التعليمات .
الماد) 8
ن  .يتم تنظيم كرالة بنكية للمتسسات المسجلة لغايات العترض نت( المعتارض ونقتا احكتام المتاد)
( )14متتتا النظتتتام لضتتتماا الرستتتوم الجمركيتتتة والضتتتريبة العامتتتة علتتتذ المبيعتتتات والرستتتوم
والضرائت االرى  ،ويجوز نا تدمج الكرالت المقدمة لنرل الغاية ولنرل المكرتوا بشتكا يلت(
ويوقس العما بها عند استحقاقها .
ت .يجت نا تستون( الكرالة الشروع التالية :
 .1نا تكوا صادر) باسم الرئيل نو امرل باإلضانة إلذ وظيرته .
 .2نا تكوا باللغة العربيتة نو إعا كانتت باإلنجليزيتة نيجتت نا تكتوا مصتحوبة بترجمتة معتمتد)
ومصدقة .

 .3نا ل تقتتتا متتتدتها عتتتا مالمتتتة شتتتهور قابلتتتة للتمديتتتد  ،ويتتتتم تجديتتتد ا بنتتتاء علتتتذ علتتتت متتتا
المتسسة المسجلة .
 .4نا تكتتوا قيمتهتتا بالتتدينار ااردنتت( نو متتا يعادلتته بالستتعر المعتمتتد بتتتاريخ تستتجيا تتعا الستتعر
علذ الكرالة .
 .5نا تكتتوا الغايتتة المقدمتتة متتا نجلهتتا الكرالتتة وارد) بوضتتون وصتتراحة نتت( متنهتتا  ،ويجتتوز
اعتماد الصيغة الت( تضعها المديرية لهعل الغاية .
 .6نا يتتتم ورود العبتتار) التاليتتة نتت( متتتا الكرالتتة ( :نتت( حتتاا تللتتس البنتتك عتتا دنتتع قيمتتة تتعل
الكرالة لدى المعالبة بهتا نو بتأ جتزء منهتا نتإا تعا البنتك يرتوض محتانظ البنتك المركتز بقيتد
قيمتها لحسات اللزينة العامة) .
 .7نا تكوا صادر) باسم المتسسة المسجلة المنظم باسمها المعاملة الجمركية نو لصالحها .
 .8نا يتم دنع بدا اللدمات المستحق عا عل الكرالة .
الماد) 9
ن  .يتتتم معاينتتة المركبتتات نتت( الستتاحات الجمركيتتة التابعتتة للمنعقتتة لغايتتات التأكتتد متتا استتتيراء ا
لشروع اإلدلاا المتقت ومتعلباته وونقا إلجراءات المعاينة التت( تعتمتد ا المديريتة لهتعل الغايتة
وبالتنسيق مع إدار) ترليص السواقيا والمركبات .
ت .يجتتت نا تكتتوا المعاينتتة متتا قبتتا م وظتتس المديريتتة معاينتتة نعليتتة وبحي ت يتتتم بيتتاا جميتتع
التراصيا اللاصة بالمركبتات علتذ اانمتوعج اللتاص بتعلك والمرنتق بهتعل التعليمتات  ،كمتا يتتم
تقدير قيمة المركبتة واحتستات الرستوم الجمركيتة وضتريبة المبيعتات المستتحقة عليهتا ويتتم لتتم
عا اانموعج وتوقيعه .
ج .لتتدى انتهتتاء إجتتراءات المعاينتتة تعتتاد المعاملتتة إلتتذ مركتتز الشتتحا والتللتتيص التتتابع للستتلعة
لتصرية البياا الجمرك( اللاص بالمركبة  ،وترستا المديريتة نستلة متا المعاملتة الجمركيتة متع
صتتاحت العالقتتة إلتتذ إدار) تتترليص المركبتتات والستتواقيا لستتتكماا إجتتراءات الحصتتوا علتتذ
لوحة اإلدلاا المتقت  ،وتبقذ المركبة ن( ساحات السلعة لحيا إتمام إجراءات الترليص .
الماد) 10
يتتتم نتتتل ستتجالت لاصتتة بالمركبتتات لتتدى المديريتتة لغايتتات متابعتهتتا والكشتتس علتتذ المتسستتة
المستتجلة ونقتتا احكتتام النظتتام والتعليمتتات الصتتادر) بمقتضتتال  ،وعلتتذ نا يتتتم إلعتتار مديريتتة
لدمات المستممر بالملالرات نو التجاوزات الت( ترتكبها المتسسة المسجلة .
الماد) 11
ن  .تحجتتز ستتيارات المتسستتة المستتجلة الداللتتة تحتتت وضتتع اإلدلتتاا المتقتتت نتت( المواقتتع التتت(
تحدد ا المديرية لهعل الغايتة إعا ارتكبتت المتسستة ن ملالرتة احكتام وشتروع اإلدلتاا المتقتت
.
ت .يصدر المدير القرار بحجز المركبات لعيا  ،علذ نا يبيا ن( القرار نستبات الحجتز ومدتته
.
ج .تحجز المركبات لدى السلعة ول يتم اإلنراج عنها إل عند تسوية الملالرة .
الماد) 12

يجتتوز للمديريتتة القيتتام نتت( ن وقتتت  ،وبنتتاء علتتذ نستتبات مبتترر)  ،نا تقتتوم بتتالترتيل والكشتتس
علذ مواقع المتسسة المسجلة للتأكتد متا تقيتد ا باللتزامتات المرروضتة عليهتا بنتاء علتذ نحكتام
النظام .

الماد) 13
ن  .تعتبتتر المتسستتة المستتجلة ملالرتتتة احكتتام اإلدلتتاا المتقتتت وشتتتروعه إعا قامتتت بتتأ متتتا
ااعماا التالية :
 .1استتتعماا المركبتتات والليتتات لغيتتر المشتتروع التتع ندللتتت متتا اجلتته لالنتتا للبنتتد ( )2متتا
الرقر) (ن) ما الماد) ( )6ما النظام .
 .2تغيير نوع وصرة المركبات والمعدات الت( تم إدلالها نو تبديا ن جتزء جتو ر منهتا دوا
الحصوا علذ موانقة مديرية الجمتارك المستبقة ولالنتا احكتام الرقتر) (ت) متا المتاد) ( )6متا
النظام .
 . 3لرض استمماراتها الموظرة نعال عا الحد اادنذ المعلوت دوا قيامهتا بتبليتا الستلعة لتالا
المتتد) المحتتدد) نتت( الرقتتر) (ت) متتا المتتاد) ( )7متتا النظتتام  ،نو عتتدم قيامهتتا بتصتتويت نوضتتاعها
لالا المد) الت( يحدد ا المجلل لعلك لالنا احكام الرقر) (ت) ما الماد) ( )7ما النظام .
 .4استعماا السيارات لغير اانشعة نو الغايات التت( ندللتت متا نجلهتا لالنتا احكتام البنتد ()2
ما الرقر) (ن) ما الماد) ( )6ما النظام .
 .5عدم إبالغ مديرية الجمارك بأ تغير يعرن علذ حالة المركبات لالنا للرقر) (ت) ما المتاد)
( )10ما النظام .
 .6إلراج المركبة إلتذ المنعقتة الجمركيتة واستتعمالها لغيتر الغايتات المحتدد) لهتا لالنتا لحكتام
الر قر) (ج) ما الماد) ( )10ما النظام .
 . 7استتتعماا المركبتتات اللاصتتة بالمعتتارض لتتارج ستتاحات العتترض دوا نا تكتتوا مستتجلة نو
مرلصة لالنا احكام الرقر) (ج) ما الماد) ( )14ما النظام .
 .8تجاوز مد) اإلدلاا المتقت دوا تجديدل لالنا احكام الماد) ( )12ما النظام .
 .9عدم العمور علذ المركبات ن( المنعقة لالنا للماد) ( )17ما النظام .
 . 10ن ملالرات نلرى تقوم بها المتسسة المسجلة .
ت .تقتتوم المديريتتة بتوجيتته إنتتعار لعتت( للمتسستتة المستتجلة بالملالرتتة لتتالا ( )5نيتتام عمتتا متتا
تتتاريخ علتتم المديريتتة بوقتتوع الملالرتتة نو متتا تتتاريخ إلعار تتا بهتتعل الملالرتتة متتا قبتتا مديريتتة
لدمات المستممر ونتق نحكتام المتاد) ( )14متا تعليمتات إجتراءات تقتديم علتت اإلدلتاا المتقتت
للمركبتتات المعمتتوا بهتتا  ،ويبتتيا نتت( اإلنتتعار وجتتوت تصتتويت نوضتتاعها ونتتق متتا يحتتددل لهتتا
المروض نو المديرية  ،ن و ونق ما تنست به مديرية لدمات المستممر  ،حست مقتضذ الحاا .
ج .ي تعيا علذ المتسسة المسجلة تصتويت نوضتاعها لتالا المتد) المحتدد) لهتا نت( اإلنتعار ونتق
نحكام الرقر) (ت) ما عل الماد) وإعا لتم تقتم بتصتويت نوضتاعها نو إعا ارتكبتت ملالرتة جستيمة
احكتام اإلدلتتاا المتقتت وونقتتا لمتتا يقتررل المجلتتل بهتعا الشتتأا نتعتبتتر المتسستة المستتجلة ناقتتد)
لحقها ن( اإلدلاا المتقت ويتم ستحبه والحجتز علتذ الستيارات لحتيا اتلتاع اإلجتراء التالزم متا
السلعة .

الماد) 14
تستون( المديرية بدا اللتدمات عتا اللتدمات التت( تقتدمها ونتق نحكتام التعليمتات الصتادر) بهتعا
اللصوص .
الماد) 15
تنشر عل التعليمات ن( الجريد) الرسمية .

المهندس نادر الذهبي
رئيس مجلس مفوضي سلطة
منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

