
  2001( لسنة  8تعليمات رقم ) 
 تعليمات إجراءات عمل الضابطة العدلية في منطقة العقبة االقتصادية الخاصة

 
( من نظام الجمارك في منطقة العقبة االقتصادية 47( من الفقرة )أ( من المادة )1صادرة بمقتضى البند )

 2001( لسنة 9الخاصة رقم )
 
 

( من نظام الجمارك في منطقة 47( من الفقرة )أ( من المادة )1في البند )استناداً للصالحيات المخولة للمجلس 
 ، قرر المجلس اتباع التعليمات التالية:2001( لسنة 9العقبة االقتصادية الخاصة رقم )

 
تسمى هذه التعليمات )تعليمات إجراءات عمل الضابطة العدلية في منطقة العقبة االقتصادية الخاصة  -1المادة 
 ( ويعمل بها من تاريخ إقرارها من المجلس . 2001لسنة 

 
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل  -2المادة 

 القرينة على غير ذلك:
 قانون منطقة العقبة االقتصادية الخاصة المعمول به.    القانون:  

ي منطقة العقبة االقتصادية الخاصةة المعمةول نظام الجمارك ف النظام: 
 به. 

 مجلس المفوضين.   المجلس:  
 رئيس المجلس.  الرئيس:  

  مفوض االيرادات و الجمارك   المفوض: 
 مديرية الجمارك في السلطة.  : المديرية

 مدير المديرية .   المدير:  
 

ن الرئيس أو من أي عضو من أعضاء المجلس يعتبر من رجال الضابطة العدلية الموظف المفوض م -3المادة 
 وفق صالحياته كما هو منصوص عليه في القانون.

 
 يجوز للضابطة العدلية وفقاً ألحكام القانون والنظام القيام بما يلي في المنطقة:  -4المادة 

 فيما يتعلق باألشخاص: -أ
ة ممنوعة أو سؤال أي قادم عن البضائع التي بحوزته للتأكد من عدم وجود أي بضاع -1

 محظورة أو مقيدة ، وقد يشمل ذلك طلب تقديم تصريح خطي . 
تفتيش المسةافر وأمتعتةه والمركبةة التةي يقودهةا فةي الحةاالت التةي يشةتبه فيهةا بوجةود  -2

علةى أنةه إذا كةان الشةخص المةراد تفتيشةه أنثةى فةال نظام، مخالفة ألحكام القانون أو ال
 ن المديرية .يجوز تفتيشها إال من قبل موظفة أنثى م

 التحفظ على المركبات والبضائع والمستندات والوثائق ذات العالقة.   -3
القبض على األشخاص الداخلين إلى المنطقة أو الخارجين منها براً أو جواً أو بحراً  و  -4

المخالفين ألحكام القانون و النظام ، وفي حالة قيادة أي وسةيلة نقةل، علةى سةائقيها أن 
ي تعطةى لهةم مةن قبةل رجةال الضةابطة العدليةة الةذين يحةق لهةم يخضعوا لألوامةر التة

اسةةتعمال جميةةع الوسةةائل الالزمةةة لتوقيةةف وسةةائط النقةةل عنةةدما ال يسةةتجيب سةةائقوها 
 ألوامرهم.

 
 فيما يتعلق بالبضائع:  -ب

فحص أي بضائع قادمة إلى المنطقة والتحفظ عليها وحجزها إذا كان يعتقد أنها مهربة  -1
 لقانون واألنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .أو مخالفة ألحكام ا

 التصرف بالبضائع أو إتالفها وفقا ألحكام النظام.  -2
الحجز على المركبات وما يتعلق بها من معدات بما في ذلك السفن والطةائرات أو أي  -3

وسةةيلة نقةةل أخةةرو تةةم بواسةةطتها نقةةل البضةةاعة المهربةةة أو المخالفةةة ألحكةةام القةةانون 
 والنظام.



ل إلى أي أماكن يشتبه فيها وجود البضائع المهربةة أو المخالفةة ألحكةام القةانون الدخو -4
واألنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه سواء مخزن أو محل أو غير ذلك، أمةا بيةوت 

 السكن فال يجوز تفتيشها إال بحضور المختار أو شاهدين وبموافقة المدعي العام. 
 

 يلي:  اإلجراءات األخرو المتعلقة بما -ج
 تثبيت الرصاص الجمركي وإزالته وفق األوضاع التي تقررها السلطة.  -1
 .نظام( من ال37ضبط المخالفات المنصوص عليها في المادة ) -2
 أي مهام أخرو يكلفها بها المجلس أو الرئيس أو أي عضو من أعضاء المجلس. -3

 
 
 
 
 
 

 يجوز إجراء التحري عن التهريب والمخالفات الجمركية وحجز البضائع كما يلي: -أ -5المادة 
 في المنطقة. -1
إلى المنطقة الجمركية عند متابعة البضائع المهربة التي شوهدت ضمن المنطقةة فةي  -2

وضع يستدل منه على قصد تهريبها، ويةتم إخبةار دائةرة الجمةارك العامةة عنةد دخةول 
 لمنطقة الجمركية . البضاعة  إلى ا

 
أما البضائع الخاضعة للرسوم من غير البضائع المقيدة فيشترط إلجراء التحري عنهةا وحجزهةا  -ب

وتحقيق المخالفة بشأنها خارج األمكنة المحددة في الفقرة )أ( من هذه المادة أن يكون لدو الضةابطة 
  العدلية األدلة على التهريب ويشترط أن يثبت ذلك بمحضر أولي .

 
أما البضائع الممنوعة أو المحظورة أو المقيدة والتي ال يتمكن حائزوها أو ناقلوها من تقديم الدليل  -ج

 للمدير على أنها أدخلت إلى المنطقة وفقا ألحكام القانون والنظام فتعتبر مهربة ما لم يثبت العكس.   
 

 رية وقوو األمن العام للقيام بعملها. للضابطة العدلية طلب مساعدة السلطات المدنية والعسك -6المادة 
 

على جميع رجال الضابطة العدلية حمل الهويات والبطاقات الخاصة في التعريف بهم أثناء القيام  -أ -7المادة 
بمهامهم، كما يعطى رجال الضابطة العدليةة تفويضةا خطيةا للخدمةة وعلةيهم أن يحملةوه عنةد قيةامهم 

 بالعمل وأن يبرزوه عند الطلب. 
 

يتقيد رجال الضابطة العدلية بارتداء الزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهةم أثنةاء قيةامهم  -ب
بأعمالهم إذا تطلبت ذلك طبيعة عملهم وذلك وفقاً لألحكام المنصوص عليها في قواعد السلوك الخاصة 

 بموظفي المديرية .
 

ر مكتوبة وموقعة منه يسجل فيها أي إجراءات على كل رجل من رجال الضابطة العدلية إعداد تقاري -8المادة 
، وتسليم هذه التقارير فور إعدادها إلى رئيسه المباشر، ويشمل ذلك التحقق نظاميتخذها لتنفيذ أحكام القانون وال

من جرائم التهريةب والمخالفةات الجمركيةة بمحضةر ضةبط يةنظم وفةق األصةول المحةددة فةي التشةريعات ذات 
 معلومات الواجب وجودها في هذا المحضر والقوة القانونية له .   العالقة، بما في ذلك ال

 
 

يسمح لرجال الضابطة العدلية الذين يسميهم المفوض بحمل السالح أثناء قيامها بمهامهةا علةى أن ال  -9المادة 
ت يستعمل ذلك السالح إال في حاالت الضرورة القصوو وفي حدود تلك الضرورة وأن يتبع في ذلك األحكام ذا

 العالقة المنصوص عليها في التشريعات ذات العالقة.
 

، للضابطة العدليةة عنةدما تكلةف بالتةدقيق والتحقيةق أن نظام( من ال45مع مراعاة أحكام المادة ) -أ-10المادة 
تطلع على البيانات العامة للسفن )المنافست( ووثائق الشحن والقوائم والمراسالت التجاريةة والعقةود 

ع الوثةةائق والمسةةتندات أيةةا كةةان نوعهةةا المتعلقةةة بصةةورة مباشةةرة أو غيةةر مباشةةرة والسةةجالت وجميةة



بالعمليات الجمركية، وأن تضع اليد عليها أينما وجدت لدو أي جهة لها صلة بالعمليات الجمركية و 
 ذلك عند االشتباه بوقوع أي مخالفة ألحكام القانون و النظام . 

 
ض بدون مذكرة على أي شةخص فةي حةاالت الجةرم المشةهود.    يجوز للضابطة العدلية إلقاء القب -ب

   
 

على كل من تنتهي خدمته من رجال الضابطة العدلية ألي سبب كان أن يعيد حاال ما في عهدته من   -11المادة 
 تفويض وسجالت وتجهيزات وأسلحة وأختام ومفاتيح إلى رئيسه المباشر.

 
تشريعات ذات العالقة المعمول بها فيما لةم يةرد عليةه نةص فةي هةذه تتبع اإلجراءات الواردة في ال -12المادة 

  التعليمات. 
 


