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  2001( لسنة 12تعليمات رقم )

 تعليمات النماذج الواجب تقديمها ومرفقاتها في منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

 

في منطقة  ( من نظام الجمارك47( من الفقرة )أ( من المادة )9(، )4صادرة بمقتضى البندين )

 2001( لسنة 9العقبة االقتصادية الخاصة رقم )

 
( من نظام 47ة )( من الفقرة )أ( من الماد9( و)4ولة للمجلس في البندين )استناداً للصالحيات المخ

ع التعليمات ، قرر المجلس اتبا2001( لسنة 9الجمارك في منطقة العقبة االقتصادية الخاصة رقم )

 التالية:

 
لعقبااة اتساامى هااذت التعليمااات )تعليمااات النماااذج الواجااب تقااديمها ومرفقاتهااا فااي منطقااة  -1المااادة 

 ( ويعمل بها من تاريخ إقرارها من المجلس. 2001قتصادية الخاصة لسنة اال

 

خصصاة لهاا يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذت التعليمات المعااني الم -2المادة 

 أدنات ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

 قانون منطقة العقبة االقتصادية الخاصة المعمول به.  القانون: 

نظام الجماارك فاي منطقاة العقباة االقتصاادية الخاصاة  النظام:                    

 المعمول به. 

 منطقة العقبة االقتصادية الخاصة.  المنطقة:  

 أراضي المملكة ومياهها اإلقليمية باستثناء المنطقة.  المنطقة الجمركية:  

والشؤون اإلدارية           اإليراداتارك وشؤون الجمالمفوض:                 مفوض                    

  .والمالية

 مديرية الجمارك في السلطة. المديرية :  

 مدير المديرية.  المدير: 

 .األردنيةدائرة الجمارك  : دائرة الجمـــارك 

 0القانون  أحكامالشخص المسجل لدى السلطة وفق  المؤسسة المسجلة:
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أي مؤسسااة  أوماان يقااوم مقامااه  أول مالااك وساايلة النقاا : النـــــاقـل 

مساتخدمة أي سافينة  األشخاص أوتعمل بنقل البضائع 

مصاممة  أخرىأي واسطة نقل  أومركبة  أوطائرة  أو

 . لنقل البضائع عدا الحاوية

الساالطة والمتضاامن تحديااد  إلااىالتصااريا الااذي يقاادم  : البيـــان

العناصر المميزة للبضاعة المصار  عنهاا عناد مركاز 

 . الخروج أو الدخول

ياانظ م باساامه ويحااق لااه  أوالشااخص الااذي ياانظم البيااان  :المصــــر 

 0الجمركية اإلجراءاتتمام إلتقديم البضاعة للسلطة 

 

 

ت لتعليماا هذت يجب أن تكون بوالص الشحن أو أي بيان مقدم إلى المديرية بموجب -أ-3المادة 

 نسخة أصلية أو صور مصدقة حسب األصول. 

ن البوليصة متوافقة مع بيان الحمولة والوثائق المرفقة ومطابقة لواقع ن تكوأيجب  -ب

البضاعة. وللمدير بناء على طلب خطي من الوكيل إجراء أي تعديل على البوليصة 

المنظمة بالبضائع التي يجري تصديرها من المنطقة لدى اقتناعه بوجود أخطاء مبررة 

 وانه لم يتم مخالفة أحكام القانون والنظام .

مكرر ثالثا من القانون غرامة تعديل /54تفرض بقرار من المفوض وفقا للمادة  -ج

 في حال كان التعديل بعد تسجيل البيان . اً دينار25بوليصة بواقع 

 

 المنافست 

 

ن ليكترونية مإأن يسلم إلى المديرية نسخة ورقية ونسخة الشحن  أو وكيلالناقل على  -أ -4المادة 

لى أن ع( ساعة من وصول السفينة 48خالل )الرئيسي(  المنافستة )البيان العام للسفين

لشخصية اتهم يتم تقديم البيانات المتعلقة بلوازم السفينة و أسماء الركاب والطاقم وأمتع

 فور وصول السفينة إلى ميناء العقبة. 

 

ذت هللناقل أو وكيل الشحن أن يرسل الوثائق المنصوص عليها في الفقرة )أ( من  -ب

 . ( أيام على األقل من وصول السفينة إلى ميناء العقبة5مادة للمديرية قبل )ال
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بل من ق قررةلممع الشكل والمحتويات ا متوافقاالبيان العام للسفينة يجب أن يكون  -أ -5المادة 

 لية: ت التاعلى أن يحتوي على المعلوماالدولية ومنظمة الجمارك العالمية  المالحةمنظمة 

 ة .اسم السفين -1

 ميناء المغادرة . -2

 المقصد النهائي )الترانزيت( . -3

 ميناء الوصول . -4

 تاريخ الوصول . -5

 وبالنسبة لكل إرسالية:  -6

 رقم بوليصة الشحن . -

 اسم المصدر . -

 اسم المرسل إليه وعنوانه .  -

 العالمات واألرقام . -

 عدد الطرود . -

 وصف للبضائع . -

 وزن البضائع . -

 

 لم يكن ها إنينة موقعا من قبل ربان السفينة أو وكيليجب أن يكون البيان العام للسف -ب

 موقعاً من المصدر .

 

لعربية او أنجليزية إلإلى اوكيل الشحن يجب ترجمة البيان العام للسفينة من قبل  -ج

 خاللالمديرية ن تكون النسخة المترجمة متوفرة لدى أويجب حسب مقتضى الحال، 

 . بعد وصول السفينة للميناء ( ساعة72)

 

يجب أن يضع الناقل أو وكيل الشحن عالمة على بوليصة الشحن  لكل بضاعة لتبين  -د

 ما يلي:

 البضائع المعنونة للمنطقة . -

 البضائع المعنونة إلى األراضي الجمركي. -

 البضائع التي ستنقل مباشرة عبر المنطقة إلى بلد ثالث. -
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يالت على ي مبرر للمديرية بإجراء تعدلربان السفينة أو وكيله تقديم طلب خط -أ -6المادة 

ة للمديري ليمهاالكميات واألوزان واسم المستفيد الواردة في البيانات العامة للسفن بعد تس

 شريطة إبراز  بوليصة شحن أصلية . 

بررة طاء مللمدير إجراء أي تعديل على البيان العام للسفينة لدى اقتناعه بوجود أخ -ب

جراء إم القانون أو النظام، وفي جميع األحوال، ال يجوز وأنه لم يتم مخالفة أحكا

هذت لدخال التعديالت المنصوص عليها في الفقرة )أ( من هذت المادة بعد تنظيم بيان اإل

 البضاعة.

 يخضع التعديل على بوالص الشحن الجوي لنفس اإلجراءات  المنصوص عليها في -ج

 الفقرة )أ+ب( من هذت المادة.

 

 

 ولةإذن حركة الحم

 

 عنونة إلىمويحمل بضائع الناقل البري الذي يصل إلى الحدود الدولية للمنطقة على  -7المادة 

رية لى المديإبلد أجنبي تقديم طلب المنطقة الجمركية أو المنطقة باتجات عبر  ةمار المنطقة أو

 لهذت التعليمات. األولوفقا للملحق  لحصول على إذن حركة للبضائعل

 

لدخول إلى مركز من قبل الناقل أو ممثله ل( 7المشار إليه في المادة )دم التصريا ستخي -8المادة 

 أو العبور من مركز الخروج. للمديرية أو للمنطقة الجمركيةالتخليص الجمركي 

 

 يجب أن يحتوى إذن حركة الحمولة على المعلومات التالية : -9المادة 

م ونوع المركبة واس تفاصيل هوية المركبة )رقم اللوحة وبلد التسجيل -1

 السائق ورقم جواز سفرت وبلد إصدارت( .

معلومات البضائع والشحنة )أوصاف الشحنة ووزنها وعدد القطع ورقم  -2

 بوليصة الشحن(. 

 اسم الناقل. -3

 اسم المرسل إليه وعنوانه. -4

 من قبل موظف المديرية المختص:أ المعلومات التالية تعب

 تخليص الجمركي.تاريخ ووقت وختم الوصول إلى مركز ال -5
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 وصف للطريق المطلوب.  -6

 رقم الرصاصة.  -7

 رقم إذن حركة الحمولة. -8

 تاريخ ووقت وختم الخروج من مكتب جمارك المنطقة المعين . -9

 

يتم تنظيم إذن الحركة على جهاز الحاسوب وتوقيعه من موظف الدخول ورئيس  -10المادة 

 المركز.

 

 سجيله إلىتمركز الدخول وإرساله الكترونيا بعد يتم حفظ نسخة من إذن الحركة في  -11المادة 

م تسليمركز الخروج إعالما له بدخول البضاعة ، ويحصل الناقل على نسخة من إذن الحركة ل

 نسخة في مركز الخروج .

 

 الحمولة على الناقل أن يكمل خط الحركة المصر  به في المنطقة وفقا إلذن حركة -12المادة 

بل قثر ، إال إذا كان هناك ظرف يستدعي التأخير ينظر به من خالل خمس ساعات على األك

 المديرية.

 اإلدخال بيان 

 

ر ن مؤتم( الصادر عالعالمي األسيكودانظام التخليص الجمركي المحو سب ) يستخدم -13المادة 

وإخراج ل معالجة بيانات إدخال المديرية( من قبل UNCTADاألمم المتحدة للتجارة والتطوير )

 .ومراقبة هذا المخزونمسجلة  مؤسسةلكل من المخزون  البضاعة

 

كودا م األسيعلى المصر  أن يقدم للمديرية طلبا منظما ومرسال إلكترونيا عبر نظا -أ 14المادة 

ي سب ألالعالمي ما لم تسما المديرية بتقديم بيانات خطية بسبب توقف النظام المحو

 سبب كان.

على المصر  التقدم بطلب إلى المديرية للحصول على رقم تعريف للمستخدم  -ب

 وكلمة سر للتمكن من إرسال المعلومات. 

طة لمربوللمصرحين إدخال البيانات مباشرة بواسطة أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم ا -ج

أو  ،يريةبكمبيوترات المديرية عن طريق المودم أو األقراص المرنة التي توفرها المد

 باستخدام جهاز الحاسوب في مكتب الخدمات في المركز الجمركي.
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 . لتعليماتهذت التكون بيانات اإلدخال بالشكل المبين في الملحق الثاني  -د

ول الناقل ( أيام عمل على األكثر قبل تاريخ وص5يتم قبول بيانات اإلدخال خالل ) -هـ

 ل الناقل.( يوم عمل على األكثر من تاريخ وصو21أو خالل )

 بتقديم لمصر في الحاالت التي يتم  فيها اإلفراج عن البضاعة قبل تنظيم بيان يلزم ا -و

 ن هذتم )هـ( الفقرةتعهد جمركي لتنظيم بيان  إدخال خالل الفترة المشار إليها في 

 .المادة 

 

الوثائق ب وإرفاقها اتوقيعهو المسجلاإلدخال عن بيان  ةطباعة نسخعلى المصر   -أ-15المادة 

 . في المديريةإلى مكتب المنافست  تسليم كل ذلك و الالزمة 

 يجب ان يكون بيان اإلدخال متوافقا مع مضمون الوثائق المرفقة ومع واقع -ب

 البضاعة .

 هديلتعاإلدخال المسجل إال بطلب يقدم للمديرية لبيان ال يجوز للمصر  تعديل  -ج

 اختيارياً.

ديل بيان مكرر ثالثا من القانون غرامة تع/54قا للمادة تفرض بقرار من المفوض وف -د

 في حال كان التعديل بعد التسريب . اً دينار25بواقع 

 

دم إلى ي لم يقعلى المديرية تبليغ وكيل الشحن أو أصحاب العالقة عن البضاعة الت -أ -16المادة 

 ( يوم من تاريخ إنزالها. 21المديرية بيان إدخال لها خالل )

مل من ع( أيام 5لمديرية، إذا لم يقدم صاحب العالقة بيان اإلدخال خالل )على ا -ب

دة إلى الما تاريخ تبليغه بذلك، أن تنقل البضاعة المنصوص عليها في الفقرة )أ( من هذت

 مستودعات الجمارك على نفقة صاحب العالقة ومسئوليته.

 

 -17المادة 

ن تقديم بيان ، تعفى البضائع التالية م ( من النظام23باإلضافة إلى ما ورد في المادة ) -أ

 إدخال إلى المنطقة عنها:

وجب بمالبضائع التجارية ذات المنشأ األردني الواردة من المنطقة الجمركية .1

 دينار عشرة آالف(10000فواتير مشتريات محلية والتي ال تزيد قيمتها على )

 .للشحنة الواحدة

ينار د عشرة آالف (10000يمتها على )البضائع غير التجارية التي ال تزيد ق .2

 للشحنة الواحدة.
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ة لمسجلفيما يتعلق بالبضائع الداخلة عبر نقاط التفتيش و الواردة إلى المؤسسات ا -ب

 بموجب فواتير محلية تعامل كما يلي :

عشرة  (10000ال تزيد قيمتها على ) التي ذات المنشأ األردني البضائع التجارية .1

ن تورة مفيتم معاينتها في مركز الدخول و ختم الفا،  احدةدينار للشحنة الو آالف

 .موظف الدخول والختم الرئيسي للمركز

 رة آالفعش (10000التي ال تزيد قيمتها على ) ذات المنشأ األجنبي البضائع التجارية .2

 شحن وفيتم تنظيم إذن حركة حمولة و إرساله إلى مركز ال،  دينار للشحنة الواحدة

  .ال اإلجراءات الجمركية التخليص الستكم

جب أن في دينار للشحنة الواحدة عشرة آالف (10000)قيمتها على تزيد البضائع التي  .3

 ة لعاماترد بموجب بيان جمركي صادر من المراكز الجمركية التابعة لدائرة الجمارك 

 

ل خايان إدأن يطلب تقديم ب للمفوض،  على الرغم مما ورد في الفقرة )أ( من هذت المادة  -ج

 مخزونألي بضائع داخلة إلى المنطقة إذا حاول صاحبها اإلخالل بالتزامه بمراقبة ال

 المنصوص عليها في القانون والنظام والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منهما.

سباب ( من الفقرة )ب( من هذت المادة ، للمفوض وأل2البند ) على الرغم مما ورد في -د

 لةت الحامن تنظيم إذن حركة ، وفي هذ ذات المنشأ األجنبي مبررة أن يستثني بعض البضائع

 ( من الفقرة )ب( من هذت المادة.1يتم معاملتها وفق البند رقم )

 

  -18المادة 

ب لسب للمديرية إلغاء البيانات الجمركية التي سجلت ولم تستكمل مراحل إنجازها -أ

سجيل من تاريخ التيعود لمقدمها وذلك بعد مرور مدة ال تقل عن خمسة عشر يوما 

 شريطة ان تكون البضاعة ال تزال بحوزة المديرية .

لى عناء بألسباب مبررة يجوز للمديرية ان توافق على إلغاء البيانات بعد تسجيلها  -ب

اء إللغطلب من مقدمها شريطة تنظيم بيان بديل وفي حال وجود مخالفة فال يسما با

 إال بعد تسوية هذت المخالفة .
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 :المديريةتقديم الوثائق التالية إلى  المصر  على -أ -19المادة 

 بيان اإلدخال . -1

 بوليصة الشحن البحري أو الجوي أو وثائق الترانزيت البري. -2

 . دون أن يشترط أن تكون مصدقة -الفواتير التجارية -3

 دون أن يشترط أن تكون مصدقة. -شهادة المنشأ -4

 قائمة التعبئة. -5

 تسليم البضاعة. إذن -6

 :التاليةالترانزيت  مديرية قبول وثائق يجوز لل -ب

 بيان الترانزيت الصادر عن الجمارك الوطنية. -1

  بيان الترانزيت العربي. -2

 .المديريةإذن الحركة الصادر عن  -3

وم عمل ( ي20على المصر  عند عدم اكتمال الوثائق أن يزود المديرية بها خالل ) -ج

 وإال اعتبرت البضاعة على أنها غير مطالب بها. 

 

يرية در المدال يجوز إخراج البضاعة الموجودة لدى المديرية إلى المنطقة ما لم تص -20المادة 

قة متحق بدالتودفع أية أمر باإلفراج عنها لصالا المصر  بعد التحقق من صحة بيان اإلدخال 

 .لحساب السلطة 

 

 

 خراجاإل بيان

 

ت بهذالث هو مبين في الملحق الث على المؤسسة أن تقوم بتنظيم بيان إخراج كما أ-21المادة 

بيان وتزويد المديرية به خالل ستة أشهر من تاريخ آخر فاتورة بيع ل التعليمات

 اإلدخال ، في حالة البيع داخل المنطقة ، بما فيها ما يلي: 

 ة.آالت اإلنتاج، ومعدات المكاتب والبضائع المشابهة التي استعملت في المنطق 
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ج عن اخر  رد في الفقرة )أ( من هذت المادة، ال يجوز أن يطلب أي بيانعلى الرغم مما و -ب

 البضائع التالية إال بموجب أمر تصدرت السلطة: 

ي ية أو ألهاشماالعمالت واألوراق القابلة للتداول والطوابع البريدية للمملكة األردنية  -1

 بلد أجنبي آخر. 

ي أشرطة مغناطيسية أو أ سجالت العمل سواء كانت على شكل أوراق أو أقراص أو -2

 شكل آخر. 

حين  البواخر والطائرات والقاطرات والحاويات سواء كانت فارغة أم محملة، وذلك -3

 يكون النشاط التجاري هو نقل البضائع أو األشخاص من المنطقة.

 جاري.والم البضائع التي ليس لها قيمة تجارية بما فيها الفضالت والزبالة والنفايات -4

موجب بتكون ضمن إرسالية تقوم المديرية بتحديد قيمتها اإلجمالية البضائع التي  -5

 تعليمات. 

 الصادرات غير التجارية من قبل المقيمين. -6

 دنية.جها من المنطقة بموجب بيان منظم لدى الجمارك األراالبضائع التي يتم اخر -7

 

  -22المادة 

ل خال المنطقة من أ   يجوز للمؤسسة أن تقوم بإخراج أي جزء من بضائعها  إلى خارج

صد في المنطقة بحيث يتم تنظيم بيان إخراج حسب مق ةالمراكز الدولية المتواجد

 البضاعة ومركز الخروج ويتم تسديدت حسب األصول من مركز الخروج .

ق م إرفايتم تنظيم بيان إخراج بالبضائع التي تم إتالفها بموافقة المديرية ويت –ب

 نها .بيانات اإلدخال المتلفة كمياتها أو جزء م محضر اإلتالف محددا عليه أرقام

ل إلدخايجب تنظيم وإرسال بيان اإلخراج  للمديرية إما من خالل استخدام خدمة ا -ج

رخص المباشر للتاجر المطلوبة من مكتب الخدمات في المديرية أو من خالل مصر  م

 له .  

خليص ز التستقبال في مراكيتم طباعة بيان اإلخراج  وتوقيعه وتسليمه إلى مكتب اال -د

 التابعة للمديرية مرفقا به الوثائق التي تطلبها المديرية.

 

 


