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  2002( لسنة 36تعليمات رقم )

منطقة العقبة  فيالمصادرة  أوغير المطالب بها  أوبيع البضائع المتنازل عنها تعليمات 
 االقتصادية الخاصة

 
( من نظام الجمارك في منطقة العقبة االقتصادية 47( من الفقرة )أ( من المادة )8صادرة بمقتضى البند )

 2001( لسنة 9الخاصة رقم )
 
 

( من نظام الجمارك في منطقة 47( من الفقرة )أ( من المادة )8داً للصالحيات المخولة للمجلس في البند )استنا
 ، قرر المجلس اتباع التعليمات التالية:2001( لسنة 9العقبة االقتصادية الخاصة رقم )

 
فاي  المصاادرة  أوبهاا غيار المطالاب  أوبيع البضاائع المتناازل عنهاا تسمى هذه التعليمات )تعليمات  -1المادة 

 (، ويعمل بها من تاريخ إقرارها من المجلس. 2002منطقة العقبة االقتصادية الخاصة لسنة 
 

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصاة لهاا أدنااه ماا لام  -2المادة 
 تدل القرينة على غير ذلك:

   
 القتصادية الخاصة. منطقة العقبة ا المنطقة: 
 سلطة المنطقة.  السلطة: 
 مفوض شؤون اإليرادات والجمارك.  المفوض:
 مديرية الجمارك في السلطة. المديرية:
 مدير المديرية.  المدير:

لشااخ   المسااجل لاادط الساالطة والماارخ  لاا  بممارسااة أ  ا ة : لمؤسسة المسجلا
 نشاط اقتصاد  في المنطقة وفق أحكام القانون.

صناعي بما فاي  أوزراعي  أومنتج حيواني  أوكل مادة طبيعية  عة :البضا
 .  ذلك الطاقة الكهربائية

 
 

 
تباع بالمزاد العلني البضائع التي مضى على تخزينها المدة القانونية المحددة أو التي لام تادفع عنهاا  -أ  -3المادة 

ها والبضاائع المصاادرة والبضاائع البدالت المستحقة عليها والبضائع المتنازل عنها وغير المطالب ب
البضاائع لححكاام والقواعاد التاي تضاعها هاذه ويخضاع بياع  المحجوزة من قبل السلطة فاي المنطقاة،

المديريااة فيمااا يتعلااق بااذلك كحااق المزاياادة وخيااار الرؤيااة قباال البيااع وشااروط البيااع وترتيبااات الاادفع 
 وتسليم البضائع إلى المشترين.

 
ً يتم جدولة هذه المبيع -ب مارة كال تكون للقيام بالبيع على أن  ات كلما توافرت بضائع كافية اقتصاديا

 قل . ستة أشهر على األ
 
والمعلوماات الخاصاة ( من هاذه التعليماات، ياتم اإلعاالن عان البياع 13مع مراعاة أحكام المادة ) -ج

لمديرياة وأ  على لوحة اإلعالناات فاي افي صحيفة يومية واحدة على األقل لمدة يومين وبالبضاعة 
 على أن يكون اإلعالن قبل موعد البيع بأسبوع على األقل.  مكان آخر تراه المديرية مناسبا

 
تشكل لجنة في المديرية من قبل المدير للقيام بالبيع تتكون من ثالثة أعضاا  علاى أن يكا ون رئيا س  -أ -4المادة 

أط ذلك مناس با أن يدعو أ  شاخ  مان اللجن ة ل   خ برة في مجال التخ مين، وي جوز للم دير إذا ر
ذو  الخاا برة واالختصااا  لالست ئناا اس برأياا   ودون أن يكاا ون لاا   حاا ق التصااويت فااي قاارارات 

 اللجنة. 
 

 تقوم اللجنة بالمهام التالية:  -ب
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 حصر البضائع المنو  بيعها.  -1
 تنظيم كشوفات لهذه البضائع . -2

 نت كافية اقتصاديا للبيع. تخمين أو تقدير قيمة البضاعة وتحديد ما إذا كا -3

 التنسيب للمدير لإلعالن عن البيع . -4

 تنفيذ إجرا ات البيع بالمزاد العلني وتنظيم محاضر لذلك. -5

 
 ال يجوز إجرا  عمليات البيع بالمزاد العلني إال بحضور أغلبية أعضا  اللجنة.  -ج

 
اد العلني ولم تغطي المباال  المنصاو  يجوز إتالف البضائع التي سبق أن تم طرحها للبيع في المز -5المادة 

، أو ياتم التبارع بهاا أو اساتخدامها ( من هاذه التعليماات15( من المادة )2و )( 1عليها في الفقرتين )
ً في أعمال السلطة   .حسبما تراه مناسبا

 
تبار كال للمزاودين حق معاينة البضائع واالطالع على الوثائق الخاصة بها خالل الدوام الرسمي ويع -6المادة 

مزاود بأن  عاين البضاعة المعلن عن بيعها و اطلع على الوثائق الخاصة بهاا وال يسامب باأ  ادعاا  
 ل  فيما بعد يخالف ذلك.

 
ً  -7المادة  ً  على كل من يرغب الدخول في المزايدة أن يدفع نقدا أو بواسطة شيك مصدق عربونا يعاادل  تأمينياا

 % من قيمة البضاعة.10
 

 في المزاد أقل من القيماة المقادرة للمازادقرارات لجنة البيع قطعية إال إذا كان السعر المدفوع تكون  -8المادة 
وفي هذه الحالة يرفع القرار إلى المدير وللمدير خالل أسبوعين من تاريخ قارار اللجناة المعلن عنها 

راره وفاي الحالاة ( أياام مان قا10)       أن يقرر إما الموافقاة علاى القارار أو إعاادة المزايادة خاالل
 األخيرة ترد العربونات إلى دافعها.

 
على المشتر  دفع ثمن البضاعة خالل أسبوع من تاريخ إبالغ  برسو المزايادة عليا  وبخاالف ذلاك  -9المادة 

يعتبر مستنكفا ويصادر العربون التأميني من ، ويتم عرض المبيعات على المازاود الاذ  يليا  بالبادل 
علاى ذلاك يضامن المساتنكف الفارق باين البادلين و يخصام مان العرباون الاذ   الذ  قدم ، فإذا وافق

دفع  و إذا كان العربون ال يكفي فيحصل الباقي من أموال  دون الحاجة إلى الحصول على قرار من 
المحكمة بالصاورة التاي تحصال بهاا األماوال األميرياة، أماا إذا لام يوافاق المازاود الاذ  يليا  تطار  

 العلنية ويضمن المستنكف الفرق الحاصل بين البدلين.  البضاعة للمزايدة
 

 حسب مقتضى الحال. على مشتر  البضائع دفع جميع الرسوم والضرائب المستحقة عليها -أ -10المادة 
 

إذا كان المشتر  مؤسسة مسجلة، فعليها تقديم بيان إدخال جديد إلدخال البضائع إلاى مخزونهاا،  -ب
 التصرف بها وفقا لشروط البيع. وعلى االستالم مسؤوال عن البضائع  ويكون المشتر  لدط التوقيع

 
 

 
يجر  تسليم البضاعة المباعة في أماكن تخزينها ويتحمل المشتر  نفقات التعبئة والتغليف والتحميال  -11المادة 

وأية نفقات أخرط مترتبة على البضاعة، و على المشتر  إخراجها من أمااكن تخزينهاا خاالل المادة 
تاي يحاددها المادير خاضاعة لرسااوم التخازين القانونياة، وإذا لام تسااحب البضااعة خاالل هاذه الماادة ال

 يعتبر المشتر  متنازال عنها و يجوز للسلطة بيعها لحسابها.
 

ال تقباال الماازاودة إال مان األشااخا  الموجااودين أثناا  الماازاودة شخصاايا أو وكالئهام الااذين يباارزون  -12الماادة 
 مي.توكيل أو تفويض رس

 
 تباع بالمزاد العلني دون اإلعالن عن ذلك في الصحف اليومية البضائع التالية: -أ -13المادة 

الحيوانات إذا ظهرت عليها بوادر المرض أو الفساد أو بضاائع قابلاة للتلاف أو التسارب  -1
أو كانت في حالة من شأنها أن تؤثر في سالمة البضائع األخارط أو المنشا ت الموجاودة 
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أن يثبت ذلك بموجب محضر وعلى أن يخطر بذلك مباشرة أصاحابها أو مان  فيها، على
  يمثلهم إذا أمكن ذلك وإال بإعالن يعلق على لوحة اإلعالنات في المديرية.

فااي هااذه يااتم البيااع ، والبضااائع المحجااوزة التااي تتعاارض لنقصااان قيمتهااا بشااكل ملحااوظ  -2
ساباب الداعياة لبيعهاا دون حاجاة أللى محضر تثبت في  حالة البضاعة واإاستنادا الحالة 

صااحب البضااعة ياتم إخطاار ن أعلى  ، لى انتظار صدور حكم من المحكمة المختصةإ
لاى إعاادة هاذه البضااعة إذا صدر هذا الحكم فيما بعد وكان يقضاي بإف مكن ذلك.أكل ما 

كام المبال  المستحقة عليها وفقا ألحدفع لهم ثمن البضاعة المباعة بعد اقتطاع ، صحابهاأ
 .( من هذه التعليمات15الفقرة )أ( من المادة )

أكثار مان ثالثاة أشاهر دون العاماة البضائع التي مضى على تخزينها في مواقع التخزين  -3
 دفع بدالت التخزين.  

الودائااع التااي يتركهااا المسااافرون فااي المراكااز الجمركيااة ومضااى علااى وجودهااا لاادط  -4
 المديرية مدة ثالثة أشهر .

تساوية ووسائط النقل التاي أصابحت ملكاا نهائياا للسالطة نتيجاة حكام أو  البضائع والمواد -5
صلحية أو تنازل خطي أو بالمصادرة والبضائع المأخوذة عينات والبضائع القليلة القيمة 

 التي لم يعرف أصحابها ولم يطالب بها أحد. 
 

 أحكاامهاا بموجاب الضرر عن البضائع التاي تقاوم ببيع أومسؤولية بالعطل  أ  السلطةال تتحمل  -ب
 جرا  عملية البيع.إبينا في  أنها ارتكبت خطأذا ثبت إال ه المادة إمن هذ( 5( إلى )1البنود من )

 
 

 تتبع األحكام التالية لدط بيع البضائع المبينة أدناه:  -14المادة 
 المفوض.للجهات التي يوافق عليها البضائع المحظورة إال ال تباع البضائع المحظورة:  -أ

 
ائع الممنوعة: ال يجوز إدخال هذه البضائع إلى المنطقة أو بيعها فيها وعلى المديرية أن البض -ب

 تأمر بإعادتها إلى مصدرها.

 
بعد الحصول على موافقة  إالال تباع البضائع المقيدة البضاعة المقيد استيرادها أو تصديرها:  -ج

 الجهات المختصة .

 
 ب التالي:يوزع حاصل البيع وفقا للترتي -أ -15المادة 

 تكاليف البيع. -1
 تكاليف الشحن والمينا  المستحقة على البضاعة. -2

  الفائض ويتحقق للمالك أو صاحب الحق في البضاعة. -3

 
يودع الرصيد المتبقي من حاصل بيع البضائع بعد اقتطاع المباال  المنصاو  عليهاا فاي الفقارة  -ب
يطااالبوا  أنصااحاب العالقااة أللبيااع وماان تاااريخ االساالطة لماادة ساانة لاادط  أمانااة( ماان هااذه المااادة أ)

 . خالل هذه المدة تحول لحساب السلطة األمانةمطالبة بهذه الوفي حال عدم باسترداده 
 
( مان الفقارة )أ( مان هاذه الماادة أ  نفقاات أو 1تشامل عباارة كتكااليف البياعك الاواردة فاي البناد ) -ج

البضاائع أو تخزينهاا أو تساويقها للبياع أو أعبا  مالية تتحملها السالطة أو تتكبادها عناد قيامهاا بضابط 
 السير بأ  إجرا ات ذات عالقة بها. 

 
 تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية.  -16المادة 

 


