تعليمات تنظيم آلية تحميل سيارات النقل الخفيف والمتوسط
في منطقة العقبة االقتصادية الخاصة رقم (  ) 155لسنة 2014
صــــــــادرة بمقتضــــــر الفقــــــمة ( ) مــــــ المــــــادة ( )15مــــــ قــــــانون منطقـــــــــة
العقبة االقتصادية الخاصة رقم ( )32لسنة  2000وتعديالته
اســــــتنادا ح للصــــــال يات المخولــــــة للمجلــــــل فــــــي الفقــــــمة ( ) مــــــ المــــــادة
( )15مــــــ قــــــانون منطقــــــة العقبــــــة االقتصــــــادية الخاصــــــة رقــــــم ( )32لســــــنة
 2000وتعديالته قمر المجلل إتباع التعليمات التالية:
المادة ( :)1تســـــــمر عـــــــ التعليمـــــــات { تعليمـــــــات تنظـــــــيم آليـــــــة تحميـــــــل
ســـــــيارات النقـــــــل الخفيـــــــف والمتوســـــــط فـــــــي منطقـــــــة العقبـــــــة
االقتصـــــــــــــادية الخاصـــــــــــــة رقـــــــــــــم (  ) 155لســـــــــــــنة ،}2014
ويعمل بها م تاريخ نشمعا بالجميدة المسمية.
المادة ( :)2يكــــــون للكلمــــــات والعبــــــارات التاليــــــة ي مــــــا وردت فــــــي عــــــ
التعليمـــــــات المعـــــــاني المخصصـــــــة لهـــــــا دنـــــــا مـــــــا لـــــــم تـــــــد
القمينة علر غيم ذلك:
 السلطـــــــــــة :ســــــــــلطة منطقـــــــــــة العقبــــــــــة االقتصـــــــــــاديةالخاصة.
 القـــــــانــــون :قــــــــــانون منطقــــــــــة العقبــــــــــة االقتصــــــــــاديةالخاصة المعمو به.
 المنطقــــــــــة :منطقة العقبة االقتصادية الخاصة.مجلل المفوضي .
 المجلـــــــــل: المفـــــــــوض :المفوض المختص.عيئة تنظيم النقل البمي.
 الهيئة: المنطقـــــــــــة الجممكيـــــــــــة :راضـــــــــــر المملكـــــــــــة ومياعهـــــــــــااإلقليمية باست ناء المنطقة.
 التصميــــــــح :تصــــــــــميح دجــــــــــو و جــــــــــمو ســــــــــيارةوالمتوســـــــط للمنطقـــــــة ومواقـــــــ
النقـــــــل الخفيـــــــف
التحميــــــل والتفميــــــ مبــــــي فيــــــه وسهــــــة الســــــيارة الشــــــا نة
النهائية والمسلك المحدد م قبل السلطة.
الشـــــــــــــــخص الطبيعـــــــــــــــي او المعنـــــــــــــــوي
 الناقل :المـــــمجص مـــــ قبـــــل الهيئـــــة لمااولـــــة اعمـــــا نقـــــل البضـــــائ
علر الطمق .
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النقـــــل الخفيـــــف والمتوســـــط  :نقـــــل البضـــــائ علـــــر الطـــــمق
بممكبه شح يقل وزنها االسمالي ع  21ط .
المسلك المحدد :عــــــــــــو المســــــــــــلك و المســــــــــــار الــــــــــــ ي
تحـــــــدد الســـــــلطة والمســـــــمو للســـــــيارات النقـــــــل الخفيـــــــف
والمتوسط ن تسلكه.
سا ات االنتظار :الســـــــــــا ات المخصصـــــــــــة مـــــــــــ قبـــــــــــل
السلطة النتظار سيارات النقل الخفيف والمتوسط.
وســـــــيط الشـــــــح  :الشـــــــخص المـــــــمجص مـــــــ الهيئـــــــة
والمتعاقــــــد مــــــ الناقــــــل باســــــمه الخــــــا لحســــــا الشــــــا
ومصــــــــــلحته بنقــــــــــل البضــــــــــائ علــــــــــر الطــــــــــمق وفــــــــــ
التشميعات ذات العالقه .
البوليصـــــــــة  :وايقـــــــــة شـــــــــح البضـــــــــائ الصـــــــــادرة عـــــــــ
الشــــــــا وتحتــــــــوي علــــــــر تفصــــــــيالت البضــــــــاعة واســــــــم
الممسل والممسل اليه ومكان تسليم البضائ .
المشــــــلل  :الجهــــــة المســــــند اليهــــــا إدارة وتشــــــليل مشــــــموع
تنظــــــيم آليــــــة تحميــــــل ســــــيارات النقــــــل الخفيــــــف والمتوســــــط
في منطقة العقبة االقتصادية الخاصة .

المــــــادة ( :)3للايــــــات تنظــــــيم دجــــــو وجــــــمو ســــــيارات النقــــــل الخفيــــــف
والمتوسط يتم اتباع ما يلي :
 .يكـــــــون ممكـــــــا التجمـــــــ واالنطـــــــالق فـــــــي الســـــــا ة المخصصـــــــة لـــــــ لك
والمعتمــــــدة مــــــ قبــــــل الســــــلطة بحيــــــ يكــــــون اصــــــطفاا ســــــيارات النقــــــل
الخفيــــــف والمتوســــــط فيهــــــا إلااميــــــا ح قبــــــل موعــــــد التحميــــــل ب مــــــان ســــــاعات
علر األقل .
 .يقوووووووول بفتح وووووووولتبجيوووووووواتباوووووووو تب وووووووو

بتا وووووووو تبفت وووووووو ف بفت وووووووو

ب

موووووووونبل وووووووو بفت قووووووووتبفتهي وووووووووتب،فتحالاوووووووو بفتح ووووووووحلت ب وووووووو بفتا حووووووووو ب ب
،فترفغووووووببف وووووود

بفلاوووووواي اللبموووووونبفتح وووووور ،بموووووونب وووووو

م لمووووووو بفت ووووووو ف ب،اووووووو ق ب ب ،عة ووووووولبشة ووووووو ب
،ضووووووو

بلووووووو بممووووووو بجووووووو جبمووووووونب

ب ل وووووو بج

وووووو ب

ووووووو بج تح ووووووور ،ب وووووووا ب

ووووووو بفت ووووووو لب ووووووو ربفتووووووو ب ووووووو

ب

ت اوووووواي اللبموووووونبفتح وووووور ،بتقوووووو ب وووووو ب وووووو تباوووووو ل ب وووووو ب )25بال وووووو ب
ت ا وووووو تبل ،بموووووورلب،م وووووو البجووووووتباوووووو بمق ووووووتب وووووو ب

وووووو ب )15بال وووووو ب ب
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ع وووووو بف بي ووووووالل بفتح وووووولتب وووووو ب

وووووورمتب )5بال وووووو بعوووووونبجووووووتب

وووووورمتب

دح تب.
 .يــــــتم ربــــــط الســــــا ة المخصصــــــة داجــــــل المنطقــــــة مــــــ مواقــــــ التحميــــــل
والتفمي والمماكا الجممكية والشمكات الناقلة إلكتمونياح.
د  .تصنف اال ما وتقسم سب الوزن الر فئتي .:
 فئـــــــــة وزن ( 3طـــــــــ ) فمـــــــــا دون و ســـــــــب الحمولـــــــــة المحوريـــــــــةللسيارة .
 فئــــــــة وزن اك ــــــــم مــــــــ ( 3طــــــــ ) و ســــــــب الحمولــــــــة المحوريــــــــةللسيارة .

عــــــ .تعتبـــــم وايقـــــة النقـــــل الصـــــادرة وفقـــــا ح للتشـــــميعات ذات العالقـــــة متطلبـــــا ح
ساسيا ح إلصدار تصميح التحميل الصادر بموسب ع التعليمات .
و .يــــــتم اتبــــــاع نظــــــا الدورللســــــيارة وفــــــ اليــــــة تحــــــددعا الســــــلطة علــــــر ان
تتوافــــــ مواصـــــــفاتها الفنيـــــــة مـــــــ وزن و جـــــــم ونـــــــوع البضـــــــاعة الم بـــــــ
علر مت البيان الجممكي .
المادة ( :)4آلية العمل في مواق التحميل والتفمي :
 يـــــــــتم ربـــــــــط بوابـــــــــات دجـــــــــو وجـــــــــمو مواقـــــــــ التحميـــــــــلوالتفميــــــ بــــــنفل النظــــــا الكتمونيــــــا بحيــــــ يقــــــو المو ــــــف
المخـــــــتص فـــــــي بوابـــــــة الـــــــدجو بتـــــــدقي تصـــــــميح الـــــــدجو
واابـــــــات دجـــــــو ســـــــيارة النقـــــــل الخفيـــــــف والمتوســـــــط يـــــــدويا ح
والكتمونياح.
 عنـــــد جـــــمو ســـــيارة النقـــــل الخفيـــــف والمتوســـــط مـــــ مواقـــــالتحميـــــــــل والتفميـــــــــ يقـــــــــو المو ـــــــــف المخـــــــــتص بتـــــــــدقي
التصــــــــــميح وإابــــــــــات جــــــــــمو الســــــــــيارة الشــــــــــا نة يــــــــــدويا ح
والكتمونياح.
المـــــــادة ( )5آليـــــــة العمـــــــل فـــــــي المماكـــــــا الجممكيـــــــة الداجليـــــــة والحدوديـــــــة
المحيطة بالمنطقة :
ســـــــــيارات النقـــــــــل الخفيـــــــــف والمتوســـــــــط الخارســـــــــة عبـــــــــم المماكـــــــــا
الجممكيـــــــة :يقـــــــو المو ـــــــف المخـــــــتص بتـــــــدقي التصـــــــميح وإابـــــــات
جمو السيارة يدويا ح والكتمونياح.
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المادة (: )6
 يســــــمح لصــــــا ب البضــــــاعة او وكيلــــــه بتحميــــــل ك ــــــم مــــــ بوليصــــــةفــــــــي ســــــــيارة وا ــــــــدة اذا كانــــــــ لــــــــنفل المســــــــتفيد علــــــــر ان ال
تتجاوز االث بوالص.
 يســــــمح لوســــــيط الشــــــح البحمي(غيــــــم مشــــــلل للبــــــواجم) بتحميــــــلاك ـــــم مـــــ بوليصـــــه فـــــي ســـــيارة وا ـــــد علـــــر ان ال تتجـــــاوز اـــــالث
بوالص بإجتالا شمكات التخليص .
ج -يســــــمح لشــــــمكة التخلــــــيص الممجصــــــة كوســــــيط شــــــح بــــــمي بتحميــــــل
اك ـــــم مـــــ بوليصـــــة علـــــر ســـــيارة وا ـــــدة مملوكـــــة لهـــــا وممجصـــــة بالصـــــفة
العموميــــــة وبعــــــدد ال يتجـــــــاوز اــــــالث بــــــوالص ( بيانـــــــات سممكيــــــة منظمـــــــة
م قبل نفل شمكة التخليص ) .ب ب
د -يســـــــمح لشـــــــمكة التخلـــــــيص بتحميـــــــل اـــــــالث بـــــــوالص مـــــــنظم بهـــــــا
بيانات سممكيه م نفل شمكة
التخليص وضم الدور المعتمد له اللايه .
المــــــــادة ( :)7تل يوووووووو ب ي وووووووو ببوووووووو بفتا حوووووووو بي ةوووووووو بالت ووووووووتبفتحه تيوووووووو ب
فت

ال بعنبفت

ب

فبفته ل ب.ب ب

المـــــادة ( :)8يحـــــ للســـــلطة اســـــناد ادارة وتشـــــليل عـــــ ا المشـــــموع الي سهـــــة
جـــــما وفقـــــا ح لمـــــا عـــــو منصـــــو عليـــــه فـــــي المـــــاد رقـــــم ()17
م القانون .

.د.كامل محادي
رئيل مجلل مفوضي سلطة
منطقة العقبة االقتصادية الخاصة
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