
 

 

  
 2009( لسنة 145تعليمات رقم )

 أو العقبة اإلقتصادية الخاصة داخل منطقة النقل سائلوو هاكيفية تنقلو وخروج البضائع دخولتعليمات 

 منها المرور

 

 وتعديالته. 2000لسنة  32رقم قانون المنطقة  نفقره )م( م 15صادرة بمقتضى المادة 

 

لسنة  32رقم من قانون المنطقة  (15الفقرة )م( من المادة ) بموجب استناداً للصالحيات المخولة للمجلس

 قرر المجلس إتباع التعليمات التالية: وتعديالته 2000

 

 داخاال النقاال تنقلهااا ووسااائلوكيفيااة  وخااروج البضااائعتعليمااات دخااول تساامى هااله التعليمااات ) :(1المااادة )

 (المنطقة أو المرور منها

 

ما ت التالية حيثما وردت في هله التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه يكون للكلمات والعبارا :(2المادة )

 تدل القرينة على غير ذلك. لم

 

 : منطقة العقبة االقتصادية الخاصة. المنطقة   

 وتعديالته 2000لسنة 32االقتصادية رقم : قانون منطقة العقبة  القانون  

 منطقة العقبة االقتصادية الخاصة: سلطة  السلطة   

 : مجلس المفوضين. المجلس   

 : رئيس مجلس المفوضين      الرئيس  

 .: مديرية جمارك المنطقة     المديرية   

 .ها اإلقليمية باستثناء المنطقةهالمنطقة الجمركية: أراضي المملكة وميا  

 .: نظام جمارك المنطقة النظام   

 أو صناعي بما في ذلك الطاقة : كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي البضائع   

 الكهربائية.                   

                                         : مالااك وساايلة النقاال أو ماان يقااوم مقامااة أو أ  مقسسااة تعماال بنقاال البضااائع أو ا  ااخا        الناقاال   

 قل البضائع عدا الحاوية.مستخدمة أ  سفينة أو طائرة أو مركبة أو أ  واسطة نقل أخرى مصممة لن

 .همقامما يقوم  أو ا صوليالوثائق الجمركية: بيان الحمولة 

 مركبة الشحن: المركبة المصممة لنقل البضائع حسب تعريف قانون السير نافل المفعول.

 التقيد بهاالنقل ووسيلة  الناقل: الطرق المحددة من قبل السلطة والتي يتعين على (الممر المحدد) المسلك

 من والى وعبر المنطقة.

   الوصول  مرور البضائع ووسيلة نقلها عبر المنطقة من خالل دخول مركز: )ترانزيت(النقل بالعبور  

 والخروج من مركز الخروج إلى المنطقة الجمركية أو بلد أجنبي.



مركز  فيهفي أ  مكان يوجد  أوجو   أوالرئيس في كل ميناء بحر   يحددهالحرم الجمركي: القطاع الل  

 أوالجمركية  اإلجراءاتجميع  إتمامفيه  جمركي للسلطة داخل المنطقة يرخص

 بعضها

المركز اللوجستي : هو الموقع الخا  المعتمد من المجلس وفقا للشروط المقررة الل  يقدم خدمات 

 تخزين مساندة ومكملة.

 ائدة للمودعمواقع التخزين الخا  : هو الموقع المعتمد لغايات تخزين البضاعة الع

 البضاعة إلى المنطقة. إلدخالوالمخصص  مركز الدخول: المكان المعين من السلطة 

 من المنطقة. البضاعة إلخراجمركز الخروج: المكان المعين من السلطة والمخصص  

 

 –( 3) المادة

 خروج منها.إلى المنطقة أو ال ووسائط نقلها لدخول البضائعأماكن محددة  )أ( تعتبر ا ماكن التالية 

 .مركز جمرك واد  عربة -1

 .مركز جمرك واد  اليتم -2

 .مركز جمرك جنوب واد  عربة -3

 .مركز جمرك المطار -4

 .مركز جمرك الدرة -5

 .مركز جمرك بواخر الركاب -6

 .ميناء الحاويات -7

 .الميناء الرئيسي -8

 الميناء المشترك. -9

 ميناء النفط -10

 الميناء الصناعي. -11

 تاالبية منتجع  -12

 ناد  اليخوت -13

 وجستية ومواقع التخزينالمراكز الل -14

 أ  مركز تعتمده السلطة -15

 

 ( 4المادة )

وبأياة وسايلة كانات بقصاد إخراجهاا مان المنطقاة أو إدخالهاا إليهاا أو  بضااعةيجب على كل من يقاوم بنقال  

 ( من هله التعليمات.3لغايات العبور التقيد بمراكز الدخول والخروج المحددة في المادة )

 

 



 ( : 5المادة )

يقصااد  2005لساانة  89تعليمااات تنظاايم دخااول وخااروج الشاااحنات فااي المنطقااة رقاام  أحكاااماة مااع مراعاا 

المحااددة والمعاادة والمساامول لناااقلي البضااائع ووسااائط نقلهااا ساالوكها ماان والااى وعباار بالمسااالك الطاارق 

 .المنطقة

 

 ( 6المادة )

 التقيد بما يلي: البضاعة من والى وعبر المنطقة نقليشترط عند 

 .المصممة لنقل البضائع أن يكون النقل بواسطة مركبة الشحن (أ

 .اصطحاب الوثائق الجمركية المعتمدة (ب

 .سلوك الطرق المعتمدة والمعدة رسميا لهله الغاية (ت

 (:7المادة )

المعتمدة الطرق البضاعة ووسيلة نقلها مبا رة إلى  مركز الخروج عبر الناقل  التوجه ب يتعين على  

 الطرق مبا رة عن أ  انحراف عن تلك  المديريةلمسمول لها سلوكها ويجب تبليغ والمعدة رسميا وا

 .وتحت طائلة المسقولية القانونية

 

 ( 8المادة  )

مواقع التخليص المعتمدة رسميا للتخليص على  إلىبالبضاعة ووسيلة نقلها  التوجهيتعين على الناقل 

تلك المواقع مصطحبا معه كافة الوثائق الجمركية  إلىالمقدية مبا رة و المحددةسالكا الطرق  البضاعة

ويحب تبليغ المديرية مبا رة عن أ  انحراف عن تلك الطرق وتحت طائلة المسقولية  بالبضاعةالمتعلقة 

 مالم يثبت العكس. القانونية

 

 ( 9المادة )

مراكز  إلى معنونة ضاعةكانت الب وإذا 139/2009رقم  تعليمات أحكام التخزينما ورد في  إلى باإلضافةأ( 

 مايلي:يحب مراعاة  التخزين الخاصة والعامة والمراكز اللوجستية

 الجمركية لدى مركز الدخول اإلجراءاتاستكمال  (1

ومصطحبا معه  تلك المواقع والمراكز دون أ  انحراف إلىالمقدية مبا رة  المحددة سلوك الطرق (2

 . المعتمدةكافة الوثائق الجمركية 

 -مايلي: إتباعالمواقع  أومن تلك المراكز  بضاعةالفي حال خروج ب( 

 الجمركية  اإلجراءاتاستكمال  (1

 المعتمدة مواقع التخليص أومراكز الخروج  إلى ةالمقديالمحددة والطرق  إلىمبا ر  التوجه (2

 المعتمدة.ومصطحبا معه كافة الوثائق الجمركية  الحال ودون أ  انحراف مقتضىحسب 

 



 

 ( :10المادة )

 لي: مراعاة ماي إلى المنطقة الجمركية من المنطقة تجارية  بضاعةكل من يقوم بنقل يجب على 

 . الجمركية( استكمال اإلجراءات 1

 جمرك واد  اليتم سالكا الطرق التالية: كز( التوجه مبا رة إلى مر2

 ( الطريق الخلفي بالنسبة للسيارات الشاحنة.أ

 عدا الشاحنات. الصغيرةالشحن  كباتللمر( طريق واد  اليتم ) مركبات( بالنسبة ب

  :التوجه مبا رة إلى مركز جمرك واد  عربة سالكا الطريق التالية( 3

 مركز جمرك واد  عربة –طريق مدينة العقبة الصناعية  -إ ارة  الستي سنتر

 الوثائق الجمركية( إبراز 4

 

  (:11المادة )

( لساانة 23جلة وبياناتهاا الماليااة رقام )ماع مراعااة مااا ورد فاي نظااام تنظايم حسااابات المقسساة المساا (أ

مصارل بممارساة نشااط اقتصااد  عناد نقال  أو  اخصيتعين علاى كال مقسساة أو  اركة  ( 2001)

التجارية من مستودع إلى أخر داخل المنطقة أن يتم ذلك بموجب سند إخراج أصاولي  مبيناا  البضاعة

المرسال و ع قال ماع تحدياد المساتودوالنا المرسلفيه وصف البضاعة المراد نقلها وعددها موقع من 

 إليه وعنوانه بشكل دقيق.

 

تخاازين أيااة بضااائع تجاريااة فااي ا ماااكن غياار المعاادة لااللك وبخاصااة المناااطق السااكنية مخالفااة  يعتباار (ب

 من قانون المنطقة ./54جمركية يطبق عليها أحكام المادة 

 

 (:12المادة )

 .قانون المن  54المادة يعاقب كل من يخالف أحكام هله التعليمات وفقا لنص  

 

 :( 13المادة )

 تنشر هله التعليمات في الجريدة الرسمية

            

 غيدا أبوالمهندس حسني                                                                                          

 سلطة  رئيس مجلس مفوضي                                                                                          

 الخاصة ةمنطقة العقبة اإلقتصادي                                                                                        

 

 


