
 
 

تعليمات اعتماد معادالت التصنيع داخل منطقة العقبة االقتصادية الخاصة 
 2008لسنة  135رقم 

 
من قانون منطقة العقبة االقتصادية الخاصة  (15)من المادة  (م)بموجب الفقرة  ةصادر 

 2000لسنة  32وتعديالته رقم 
 

( متتن قتانون منطقتة العقبتتة 15)م( متن المتادة )للصتالييا  المخولتتة للمجلت  لتق الفقتترة  استتنادا  
 التعليما  التالية :  إتباعوتعديالته ، قرر المجل   2000( لسنة 32االقتصادية الخاصة رقم )

 
 1المادة 

تسمى هذه التعليما  )تعليما  اعتماد معادال  التصنيع داخل منطقة العقبة االقتصادية الخاصتة 
 لجريدة الرسمية .من تاريخ نشرها با ( ويعمل بها اعتبارا  2008لسنة 
 

 2المادة 
متا  أدنتاهيكون للكلما  والعبارا  التالية ييثما ورد  لق هذه التعليما  المعانق المخصصة لها 

 : لم تدل القرينة على غير ذلك 
 

 .  قانون منطقة العقبة االقتصادية الخاصة المعمول به :القانون
  

 منطقة العقبة االقتصادية الخاصة .  :المنطقة
  
 سلطة المنطقة .  :سلطةال
  

 والجمارك لق السلطة .  اإليرادا مفوض شؤون  :المفوض
  

 مديرية الجمارك لق السلطة .  :المديرية
  

 مدير المديرية .  :المدير
  

 المنشأة الصناعية المقامة داخل المنطقة . :المصنع 
 

 3المادة 
لهتتذه اليايتتة يطلتتب ليتته اعتمتتاد معادلتتة  للنمتتوذا المعتمتد للمديريتتة ولقتتا   يقتدم المصتتنع طلبتتا خطيتتا  

تصتتنيع المنتتتن النهتتاحق الميلتتق ويرلتتر بالطلتتب دراستتة واليتتة ودقيقتتة لمعادلتتة التصتتنيع الخاصتتة 
 لإلنتتااالزمتة  أومتممته  أومستاعدة  أورحيستية  أوليتةبمنتوجاته والمدخال  الصناعية من مواد 

 والتصنيع ، مرلقتا   باإلنتاالنية تتعلر  والنسب الداخلة بها ونسبة التالف وغير ذلك من معلوما 
 بالطلب تصريح مباشرة العمل الساري المفعول .

 
 4المادة 



 : تشكل لجنة ليايا  تطبير هذه التعليما  واعتماد معادال  التصنيع وتتكون من 
 

 مندوب المديرية / مقرر اللجنة . 
 مندوب مديرية الصناعة والتجارة لق المنطقة . 

  ة تجارة العقبة يسب مقتضى اليال غرل أوناعة عمان لق مديرية االستثمار مندوب غرلة ص
 / مديرية جمرك العقبة .  األردنيةمندوب الجمارك 

 مندوب مراقبة ديوان المياسبة .
 كان  طبيعة الطلب المقدم تستدعق ذلك . إذابموالقة المفوض  أخرىجهة  أي 
 
 

 5المادة 
 اإلنتاالمقدم لمعادلة التصنيع والكشف على المصنع ومراقبة خط أ . تقوم اللجنة بدراسة الطلب ا
 ويراعى لق هذه اليالة ما يلق : 

 كمية معينة .  إلنتاامعرلة الكمية من المادة الخام المستخدمة  -
التتالف  أوالتالفة بعد ايتساب الكميتة الصتالية ويتتم تيديتد نستبة الفاقتد  أومعرلة الكمية الزاحدة  -

 بنسبة محوية . 
 ضمن تقرير معادلة التصنيع .   لإلنتااالالزمة  اإلنتااتسجيل مدخال   -

من بلد  أو أخرى إلىمتييرا من جهة  أوب. لق يال كان المنتن معقد التكوين من ييث التصنيع 
ع لتيمكن للجنتة بعتد الكشتف علتى المصتن لإلنتتااآخر بتاختالف المواصتفا  للمتواد الالزمتة  إلى

 واألجتزا ودراسة المخططا  اعتماد الكشف المقتدم متن قبتل صتايب العالقتة يتضتمن الكميتا  
الداخلة لتق صتناعة المنتتن ويتتم مطابقتة ميتويتا  الكشتف متع المنتتن المعنتق علتى الواقتع عنتد 

 التخليص الميلق كما يمكن اعتماده ليايا  تسديد القيود .  أوالتصدير 
التعديل عليه وينظم بذلك تقرير يوقع  أوبقبول المقترح المقدم  ماإة ا. يتم التنسيب من قبل اللجن

المتتدير  إلتتىبالتوصتيا   اللجنتة وصتتايب العالقتة وترلتتع اللجنتتة تقريرهتا مشتتفوعا   أعضتتا عليته 
 .  األصوليسب  إلقراره

 عمل من تاريخ استالم الطلب .   أيامد . على اللجنة تقديم تقريرها خالل سبعة 
 بالقرار . المصنع خطيا   غإبالهـ . يتم 

 
 

 6المادة 
يجوز للمجل  وبنا  على توصية المفوض ولظروف خاصة السماح بتصدير البضاحع قبل تقتديم 
طلب اعتماد معادلة التصنيع مقابتل الشتروط والضتمانا  التتق ييتددها المجلت  ، شتريطة تقتديم 

يتتم تقتديم  أنديريتة علتى متن المنتتن لتدى الم أصتوليةطلب خطق من المصتنع وااليتفتاظ بعينتة 
 تاريخ التصدير ولمرة وايدة لقط  عمل من أيامادلة التصنيع خالل خمسة طلب اعتماد مع

 
 

 7المادة 
 األوليتتةتتتتولى المديريتتة مستتؤولية وضتتع الترتيبتتا  الالزمتتة لتنظتتيم البيانتتا  الجمركيتتة للمتتواد 

 إتبتاععتمتدة ، ويتتم لتق هتذه اليالتة المدخلة والمواد التق يتتم تصتنيعها ولقتا لمعادلتة التصتنيع الم
 . اإلجرا ا المعايير الدولية لق تبسيط  األس 
 
 
 



 
 8المادة 

 إجترا ا الجمركيتة بمتا ليهتا  اإلجترا ا ع البضاحع المدخلة والمصتدرة لكالتة تخض أنللمديرية 
 التيليل المخبري للتيقر من مطابقة المواد للمواصفا  ومعادال  التصنيع .

 
 9المادة 

 .المنشأ وايتساب نسبة القيمة المضالة  إثبا عتمد تقرير اللجنة المقرون بقرار المدير ليايا  ي
 
 

 10المادة 
 . تنشر هذه التعليما  لق الجريدة الرسمية 

 
 
 
 
 
 
 

 غيدا بوأي المهندس حسن                                                                                               

 سلطة رئيس مجلس مفوضي                                                                                               

 منطقة العقبة اإلقتصادية الخاصة    


