تعليمات رقم (  ) 158لسنة 2014
تعليمات ضوابط وشروط ادخال المركبات واآلليات
التي يقتضيها نشاط المؤسسة المسجلة في منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

صادرة بمقتضى الفقرة (ج) من المادة ( )5من نظام اإلدخال المؤقت للمركبات
لمنطقة العقبة االقتصادية الخاصة رقم  157لسنة  2003وتعديالته
استتاداًا ل صالحتتت اام اصة لصتتل صالة التتق ةت اص ت ج) متتا اصةتتاً  )5متتا امتتاد الًاتتاق اصة ت
صالة كبام صةدط ل اصع بل اال احاًيل اص اصل صسدل  2003وتعديتته ،ت اصة التق اتبتال اصاعالاةتام
اصااصال:
المادة  -1تسةى هذه اصاعالاةام تعالاةام ضلابط وش وط اًااق اصة كبام واآلصاتام اصات ي ايتا ا
اشاط اصة سسل اصةس الل صسدل  )2014ويعةل ب ا ما تا يخ اش ها ة اص يد اص سةال.
المادة  -2يكلن صالكالةام واصعبا ام اصااصال اثةا و ًم اصةعاا اصة ححل ص ا اًااه ما صم تدق
اص يدل عالى غا ذصك:
صالة كبام صةدط ل اصع بل اال احاًيل اص اصل وتعديتته
اماد الًااق اصة
اصدماد
اصةعةلق به.
مدط ل اصع بل اال احاًيل اص اصل.
اصةدط ل
سالطل اصةدط ل.
اصسالطل
م لض ش ون الي اًام واص ةا ك ة اصسالطل
اصة لض
مدي يل ادمام اصةساثة ة اصسالطل.
اصةدي يل
ة اصةدي يل.
سم االًااق اصة
اص سم
اصة سسل اصةس الل اصش ص اصةس ل صدى اصسالطل وةق أ كاد اص االن .
اصةشكالل بةلجب اصةاً  12ما تعالاةام م  53صسدل
ص دل االًااق اصة
اصال دل
2004
المادة  -3يشا ط صتسا اً ما ا كاد هذه اصاعالاةام ما يال :
• ان تكلن طباعل عةل واشاط اصة سسل اصةس الل تاطالب اًااق هذه اصة كبام واالصاام.
• ان تكلن اصة سسل اصةس الل اصالل عالى اصش اًام اصتزمل صةةا سل اشاط ا ًاال
اصةدط ل.
• ان ال ت ل م االساثةا ام اصةلظ ل ًاال اصةدط ل عا مالالن ًيدا .
• ان ال ت تل تتم اصعةاصتتل اال ًااتتل اصةشت الل صتتدى اصة سستل ًااتتل اصةدط تتل عتتا  10عةتتاق وةتتق
كااب تب زه اصة سسل اصةس الل ما اصة سسل اصعامل صاليةان االجاةاع .
ل
• ان يكتتلن مل تتم اصة سستتل م ت اص ستتب االصتتلق صتتدى اصس تالطل وااصا تا متتا أيتتل م اص تتام
تدماةال.

1

المادة -4يساثدى ما االسا اً ما ا كاد هذه اصاعالاةام اصة سسام اصا تدطبق عالا ا ا كاد اص ت
و ب) ما اصةاً  )5ما اصدماد وما ة كة ا.

أ)

المادة -5تس ي ا كاد هذه اصاعالاةام عالى اصة كبام اصلا ً ة اصةاً /4أ 3/ما اصدماد.
المادة  -6ياتلصى اص ستم اصكشتل اص ست عالتى طباعتل اشتاط اصشت كل وت تديم ت يت ه بتذصك  ،كةتا ياتلصى
ماابعل وم ا بل مدى اصازاد اصة سسل بش وط اًااق اصة كبام وةق اصدماد بعد اصةلاة ل عالى اصطالب.
المادة  -7عالى اصة سسل اصةس الل ت ديم تع تد بعتدد استا داد اصة كبتام واالصاتام اال صال ايتام واصةلا تم
اصا اًاال ما اجال ا وعدد تأجا ها صال ا وةق اةلذج تعده اصةدي يل مل م ما اصة لض بتاصال ام عتا
اصة سسل ي ةق مم اصطالب.

أ.د.كامل محادين
رئيس مجلس مفوضي سلطة
منطقة العقبة االقتصادية الخاصة
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