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 2004( لسنة   53رقم )   يمات تعل
 اإلدخال المؤقت للمركبات لمنطقة العقبة االقتصادية الخاصةتعليمات إجراءات تقديم طلب 

 
(من نظام 20(والفقرة )أ( من المادة )18( والمادة)11أحكام الفقرة )أ( من المادة )رة بمقتضى صاد

 2003لخاصة لسنة اال المؤقت للمركبات لمنطقة العقبة االقتصادية اإلدخ
 

(والفقتترة )أ( متتن 18( والمتتادة)11الفقتترة )أ( متتن المتتادة )استتتنادال للصتتتحيات المخولتتة للمجلتت   تت  
،  2003اإلدختال المؤقتت للمركبتات لمنطقتة العقبتة االقتصتادية الخاصتة لستنة (من نظتام 20المادة )

 قرر المجل  اتباع التعليمات التالية:
 
تعليمتات إجتراءات تقتديم طلتب اإلدختال المؤقتت للمركبتات لمنطقتة )ات ى هذه التعليمتمست -1 مادةلا

من تتاري  إقرارهتا متن  بعد ثتثين يوماا بهمل عوي (2004ة العقبة االقتصادية الخاصة لسن
 المجل .

 
ة لهتا خصصتمال  معتانيمتات اللتعل  هتذه ا ت دتورا ثمتحية لياتلرات اابعت والاملن للكوكي -2ادة ملا

 ك.لذ القرينة على غير أدناه ما لم تدل
 

 ةصتاخية الداصتتقالالعقبتة ا ةقتطنمل اإلدخال المؤقتت للمركبتات ظامن : النظام
 المعمول به.

 اصة.الخ صاديةتقبة االقعلطقة انم  ة:نطقملا
 ة.قنطالم ءاباستثن ةإلقليميامياهها ولمملكة اأراض   مركية:جلانطقة ملا
 .قةمنطلطة الس  لطة:سلا
  .وضينفملجل  ام  :مجل لا
 ل .جملئي  ار :رئي لا

 فوض شؤون اإليرادات والجمارك    السلطة. م المفوض: 
    السلطة. االستثمارالمديرية:                    مديرية 

 مدير المديرية. المدير:
 الشخص المسجل لدى السلطة و ق أحكام القانون . المؤسسة المسجلة:

 
( 14( و   )4ل المركبات المنصتوص عليهتا  ت  المتادتين )يسمح للمؤسسة المسجلة بإدخا -3ادة ملا

 من النظام للمنطقة تحت وضع اإلدخال المؤقت و ق أحكام النظام وهذه التعليمات.
 

 نماذج الطلبات والوثائق الواجب تقديمها
  

على المؤسسة المسجلة الت  ترغتب باالستتفادة متن احكتام االدختال المؤقتت للمركبتات  ت   -4المادة 
دخالها والملحتق إالخاص بنوع المركبة المراد  األنموذجالمؤقت على  اإلدخالن تقدم طلب أطقة المن

ل  ل أبه الوثائق المحددة    كل  بهذه التعليمات، مر قا  دناه : ألما هو مبين  نموذج، وو قا
بنتد سيارات الركوب الصغيرة والمتوسطة والحتا تت والبكبتات المبينتة  ت  ال إدخالنموذج أأ . يقدم 

 ( من النظام مر قا به ما يل  : 4( من الفقرة )أ( من المادة )1)
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. وثيقة تبين االستثمارات الموظفة  عت    المنطقة وعدد العمال لدى المؤسسة المسجلة وكمتا هتو 1
 مبين    هذه التعليمات. 

دم . وثيقة صتادرة عتن المؤسستة المستجلة موقعتة متن المفتوض بتالتوقيع عنهتا تختول الشتخص مقت2
المتضتتمن  يتته  تت  الحتتاالت التتت  يكتتون مقتتدم الطلتتب غيتتر  واإلقتترارالطلتتب بتتالتوقيع علتتى الطلتتب 

 الشخص المفوض بالتوقيع عن المؤسسة المسجلة. 
و أي وثيقتتتة تثبتتتت الهويتتتة بالنستتتبة لغيتتتر أحتتتوال المدنيتتتة لموقتتتع الطلتتب )أل. صتتورة عتتتن هويتتتة ا3
 ردنيين(. ألا
 

( من النظام 4( من الفقرة )أ( من المادة )2المبينة    البند ) ليةاآلالدراجات  إدخالنموذج أب. يقدم 
ل   به ما يل  : مر قا
 ما شابهها.  أودخالها كالكتالوجات إ. أي وثائق تبين نوعية ومواصفات الدراجات النارية المراد 1
. وثيقة صتادرة عتن المؤسستة المستجلة موقعتة متن المفتوض بتالتوقيع عنهتا تختول الشتخص مقتدم 2
المتضتتمن  يتته  تت  الحتتاالت التتت  يكتتون مقتتدم الطلتتب غيتتر  واإلقتترارطلتتب بتتالتوقيع علتتى الطلتتب ال

 الشخص المفوض بالتوقيع عن المؤسسة المسجلة. 
و أي وثيقتتتة تثبتتتت الهويتتتة بالنستتتبة لغيتتتر أحتتتوال المدنيتتتة لموقتتتع الطلتتب )أل. صتتورة عتتتن هويتتتة ا3
  (. ردنيينألا

والمعدات المبينة    البنتدين  واآللياتشغال ألة ومركبات االمركبات الزراعي إدخالنموذج أج. يقدم 
 ( من النظام مر قا به ما يل  : 4( من الفقرة )أ( من المادة )4( و)3)
ل 1  يهتتا متتدة المشتتروع وكلفتتته  . توصتتية متتن الجهتتة التتت  ينفتتذ المشتتروع لحستتابها  تت  المنطقتتة مبينتتا

والمعدات وذلك  واآللياتانة التزمة للمركبات والمتعهدين الفرعيين المشتركين    تنفيذه ومدة الصي
 ( من هذه التعليمات. 12   المادة ) إليهادخال المؤقت المشار إلبناء على دراسة لجنة ا

. وثيقة صتادرة عتن المؤسستة المستجلة موقعتة متن المفتوض بتالتوقيع عنهتا تختول الشتخص مقتدم 2
لحتتاالت التتت  يكتتون مقتتدم الطلتتب غيتتر المتضتتمن  يتته  تت  ا واإلقتترارالطلتتب بتتالتوقيع علتتى الطلتتب 

 الشخص المفوض بالتوقيع عن المؤسسة المسجلة. 
و أي وثيقتتتة تثبتتتت الهويتتتة بالنستتتبة لغيتتتر أالمدنيتتتة لموقتتتع الطلتتب )حتتتوال ألا. صتتورة عتتتن هويتتتة 3
  (.ردنيينألا

لغايتتات العتترض  تت  المعتتارض  إدخالهتتاكتتان  إذاالمنطقتتة  إلتتىالمركبتتات  إدختتالنمتتوذج أد. يقتتدم 
 ( من النظام مر قا به ما يل  : 14تاجرة بها و ق احكام المادة )والم
 تلك المركبات.  ألنواعم ألن المؤسسة المسجلة ه  الوكيل المعتمد لدى الشركة اأ. وثيقة تثبت 1
 
. وثيقة صتادرة عتن المؤسستة المستجلة موقعتة متن المفتوض بتالتوقيع عنهتا تختول الشتخص مقتدم 2

المتضتتمن  يتته  تت  الحتتاالت التتت  يكتتون مقتتدم الطلتتب غيتتر  واإلقتترارالطلتتب بتتالتوقيع علتتى الطلتتب 
 الشخص المفوض بالتوقيع عن المؤسسة المسجلة. 

و أي وثيقتتتة تثبتتتت الهويتتتة بالنستتتبة لغيتتتر أالمدنيتتتة لموقتتتع الطلتتب )حتتتوال ألا. صتتورة عتتتن هويتتتة 3
  (.ردنيينألا

 إجراءات تقديم الطلب
 

كبتات مستتكمت جميتع البيانتات والوثتائق المطلوبتة إلتى يقتدم طلتب اإلدختال المؤقتت للمر -أ-5المادة 
 المديرية.
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تقوم المديرية باستتم الطلتب وتستليم مقتدم الطلتب وصتل استتتم مبتين  يته رقتم الطلتب  -ب
 وتاري  تسلمه.

 
تقوم المديرية ختل خمستة أيتام عمتل متن تتاري  تستلم الطلتب بدراستة الطلتب متن أجتل  -ج

 لبيانات و الوثائق المطلوبة وأنه معبأ بلغة واضحة ومقروءة.التحقق من استكماله لجميع ا
      
إذا تبين للمديرية أن الطلتب لتم يكتن مستتكمت لجميتع البيانتات والوثتائق المطلوبتة أو لتم  -أ -6المادة 

ل به أنموذج استكمال  يكن واضحا أو مقروءال،  عليها إعادة الطلب إلى المؤسسة المعنية مر قا
ل  يته المعلومتات ولأو الوثتائق التت  الطلب المعد ل هذه الغاية والملحق بهتذه التعليمتات، ومبينتا

يتعين علتى الطالتب استتكمالها ختتل خمستة أيتام متن تتاري  اإلخطتار وإذا لتم تقتم المؤسستة 
ل.  باستكمال الطلب  يعتبر الطلب مر وضا

 
 
 
المطلوبتة،  عليهتا  ت  إذا تبين للمديرية أن الطلب مستتكمل لجميتع المعلومتات والوثتائق  -ب

( متن هتذه التعليمتات أن تر تع 5هذه الحالة وختل المدة المحددة    الفقرة )ج( متن المتادة )
ل بالتوصيات المناسبة.   الطلب الموقع من المدير إلى المفوض مشفوعا

 
الطلتتب أو بيتتان المعلومتتات والوثتتائق الواجتتب استتتكمالها أو  إذا لتتم تقتتم المديريتتة بتتر ض -ج

ر الطلتب تبتعي( متن هتذه التعليمتات  5ختل المدة المحددة    الفقرة )ج( من المادة ) تعديلها
ل. ل عليه حكما  موا قا

 
ل أجراء المناسب بشإليقوم المفوض باتخاذ ا -7المادة  المبينتة  ت  هتذه  لألحكتام ن الطلب و قا

 المادة، وختتل يتوم  عمتل متن تتاري  استتتم الطلتب متن المديريتة موشتحا بتوصتياتها
الطلب موا قا عليه من قبل  ختل تلك المدة  يعتبر جراء إلاذا لم يتخذ إوتوقيع المدير، و

ل  أنو أالمفوض   ، حسب مقتضى الحال : التنسيب صادر منه حكما
دخال المؤقت للستيارات المبينتة  ت  إل. التنسيب للمجل  بالموا قة على طلب السماح با1أ . 

( من النظام    حال كون الطلب مستكمت للشروط 4ة )( من الفقرة )أ( من الماد1البند )
 والمتطلبات التزمة. 

ل إدختال هتذه الستيارات إ. التنسيب للمجل  بر ض طلب 2 المتادة  ألحكتام ذا كتان ذلتك مخالفتا
 ( من النظام. 7)
( 2المبينتة  ت  البنتد ) اآلليتةالتدراجات دختال إ. التنسيب للمجل  بالموا قة علتى طلتب 1ب. 

( متتن النظتتام  تت  حتتال كتتون الطلتتب مستتتكمت للشتتروط 4)أ( متتن المتتادة ) متتن الفقتترة
 والمتطلبات التزمة .

ل  إذا اآلليتةهتذه التدراجات دختال إ. التنسيب للمجل  بر ض طلب 2  ألحكتام كتان ذلتك مخالفتا
 ( من النظام .10المادة )

 
والمعدات  اتواآلليشغال ألالمركبات الزراعية ومركبات ادخال إ. الموا قة على طلب 1ج. 

( متتن النظتتام  تت  حتتال كتتون الطلتتب 4( متتن الفقتترة )أ( متتن المتتادة )3المبينتتة  تت  البنتتد )
 مستكمت للشروط والمتطلبات التزمة. 
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ل  إذاهتذه المركبتات دختال إ. ر ض طلتب 2 الفقترتين )أ( و)ب( متن  ألحكتام كتان ذلتك مخالفتا
 ( من النظام. 5المادة )

( 4والمعتدات المبينتة  ت  البنتد ) اآلليتاتدختال إعلى طلب . التنسيب للمجل  بالموا قة 1د. 
( متتن النظتتام  تت  حتتال كتتون الطلتتب مستتتكمت للشتتروط 4متتن الفقتترة )أ( متتن المتتادة )

 والمتطلبات التزمة. 
 والمعدات.  اآللياتهذه دخال إ. التنسيب للمجل  بر ض طلب 2

دختال المؤقتت إلبتأن لجنتة ا عتم مقتدم الطلتبإالمديريتة متع التوجيته بت إلىعادة الطلب إهـ. 
ذا كان هناك ما يبرر ذلتك، إحكام هذه التعليمات سوف تقوم بدراسة طلبه أالمشكلة و ق 

و تق  إلجراءاتهتادختال المؤقتت لحتين اتختاذ اللجنتة إلو   هذه الحالتة يتتم تعليتق طلتب ا
 هذه التعليمات. أحكام

 
ل ن يصدر قراره بشان التنستيب المر تأعلى المجل   -8المادة   ألحكتام وع لته متن قبتل المفتوض و قتا

( متتن هتتذه التعليمتتات ختتتل يتتوم  عمتتل متتن تتتاري  7الفقتترات )أ( و)ب( و)د( متتن المتتادة )
ل  وإذاجراء التنسيب إ عليه ويتم  لم يصدر المجل  قراره ختل هذه المدة  يعتبر الطلب موا قا

ل  اإلدخالجراءات إاستكمال   هذه التعليمات . ألحكام المؤقت و قا
 

( متن هتذه التعليمتات  ت  6( و)5تتبع ذات اإلجراءات المنصوص عليهتا  ت  المتادتين ) -أ -9المادة 
الحتتاالت التتت  يكتتتون  يهتتا طلتتب اإلدختتتال المؤقتتت للمركبتتات لغايتتتات العتترض  تتت  

( من النظتام، علتى أن تر تع 14المعارض والمتاجرة بها و ق ما هو مبين    المادة )
 إلى المجل  مباشرة.  المديرية طلب اإلدخال المؤقت

 
على المجل ، ختل يوم  عمل من تاري  استتم الطلب المستكمل من المديرية،  -ب

أن يقوم بدراسة الطلب وإصدار قراره إما بالموا قة عليه لتحقق الشروط والضتمانات 
المنصوص عليها    النظام وهذه التعليمات أو عدم الموا قة عليه إذا وجد المجل  أن 

 لم يستوف هذه الشروط والضمانات حسبما يقتنع به.الطالب 
 
إذا لم يصدر المجل  قراره ختل المدة المنصوص عليها    الفقرة )ب( من هذه  -ج

ل ألحكتام  ل عليه ويتم استكمال إجراءات اإلدخال المؤقت و قا المادة  يعتبر الطلب موا قا
 هذه التعليمات.

 
المجلتت  ختتتل يتتوم  عمتتل متتن تتتاري   رراتقتتوم المديريتتة بتتإبت  مقتتدم الطلتتب بقتت -د

 صدور القرار.
 

بعد الموا قة على طلب اإلدخال المؤقت يتم إرجاع الطلب إلى المديرية الت  تخطر مقدم  -10المادة 
الطلب بالموا قة بموجب كتاب خط  ويتم عندها استكمال اإلجتراءات متع مديريتة الجمتارك 

 وإدارة ترخيص السواقين والمركبات. 
 

 م متفرقة وختاميةأحكا
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لغايات النظام وهذه التعليمات، يجوز للمديريتة، وبالتنستيق متع الجهتات ذات العتقتة  ت   -11المادة 
الستتتلطة، أن تطلتتتب متتتن المؤسستتتة المستتتجلة تقتتتديم أي وثتتتائق أو بيانتتتات إلثبتتتات توظيتتتف 

 استثماراتها  عتل    المنطقة أو عدد عمالها، بما  يها ما يل :
 لمالية الت  توضح ما يدخل    مجموع الموجودات الثابتة والمتداولة واألخرى. البيانات ا -أ
 
 البيانات المالية الت  توضح ما يدخل    مجموع المطلوبات المتداولة واألخرى.  -ب
 
 الميزانية العمومية للمؤسسة المسجلة للسنة الحالية الت  تم تقديم الطلب  يها. -ج
 
لعمال المؤسسة المسجلة للسنة الت  تتم تقتديم الطلتب  يهتا ومتدة تأشيرات العمل الصادرة  -د

 هذه التأشيرات. 
 

 12المادة 
دخال المؤقت( برئاسة المفوض وعضوية كل من إلأ . تشكل    السلطة لجنة تسمى )لجنة ا

 : 
 . اإلستثمار. مدير مديرية 11
 . الخاصة . مدير مديرية الجمارك2
 . .  مدير مديرية الشؤون المالية3
 التخطيط والدراسات. مدير مديرية. 4
 .والضرائب والتدقيق اإليرادات. مدير مديرية 5
 .مندوب وزارة الصناعة والتجارة لدى السلطة. 6

متين الستر لهتا، ويجتوز أب. يسم  رئي  اللجنة نائبا له من بين اعضتاء اللجنتة كمتا يستم  
ضتتور اجتماعتتات حتتد متتوظف  مديريتتته لحأيفتتوض  أنعضتتاء اللجنتتة أي عضتتو متتن أل

ل أاللجنة والتصويت على قراراتها على   . ومحددال  ن يكون التفويض خطيا
و نائبته  ت  حتال غيابته، أدخال المؤقت اجتماعاتها بتدعوة متن رئيستها، إل. تعقد لجنة ا1ج. 

 وذلك    المكان والزمان المحددين    الدعوة. 
 
 
ل المؤقت دعوة من يراه منادخال إلا. يجوز لرئي  لجنة 2 متن متوظف  الستلطة لحضتور  ستبا

 يكون له حق التصويت على قراراتها.  أناجتماعات اللجنة لتستئنا  برأيه دون 
 أعضتائهاغلبيتة أدختال المؤقتت قانونيتا بحضتور إل. يكون االجتمتاع التذي تعقتده لجنتة ا1د. 

 نائبه. أويكون من بينهم رئي  اللجنة  أنعلى 
قتل، ألالحاضترين علتى ا أعضتائها أصتواتغلبيتة أتها بدخال المؤقت قراراإل. تتخذ لجنة ا2

وال يجتتوز لعضتتو اللجنتتة االمتنتتاع عتتن التصتتويت وعلتتى العضتتو المعتتترض تستتجيل 
ل  يترجح  األصتوات   محضر االجتمتاع والتوقيتع عليهتا، وعنتد تستاوي  اعتراضه خطيا

 الجانب الذي صوت معه رئي  الجلسة. 
 

 المهام التالية :المؤقت القيام بدخال إلاهـ. تتولى لجنة 
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حكتام الفقترة )ج( و)د( أمتن المفتوض و تق  إليهتاالمؤقت المحالتة دخال إلا. دراسة طلبات 1
متتن استتتيفاء الطالتتب للشتتروط والمتطلبتتات  للتأكتتد( متتن هتتذه التعليمتتات 7متتن المتتادة )

 المنصوص عليها    النظام وهذه التعليمات .
المؤقت والصادرة من الجهتة التت  ينفتذ ال دخإلا. دراسة التوصية الت  يبرزها مقدم طلب 2

ل  ( من الفقرة 2( و)1لما هو منصوص عليه    البند ) المشروع لحسابها    المنطقة و قا
 ن هذه التوصية .أصدار القرار المناسب بشإ( من هذه التعليمات و7)ج( من المادة )

متن  للتأكتدؤقتت المدختال إلا. الكشف والرقابة على المؤسسات المستجلة التت  منحتت حتق 3
( 18حكتام المتادة )أحكام النظام وهذه التعليمات ، وعلى وجه الخصتوص و تق أتقيدها ب

 من النظام .
 و المجل  .أخرى يكلفها بها المفوض أ. أي مهام 4
 
 
. للجنة، و   سبيل تنفيذ مهامها المنصوص عليها    الفقرة )هـ( من هذه المادة، القيام 1و. 

 ق المؤسسة المسجلة ومراجعة وثائقها ومقابلة عمالها. بكشف ميدان  على مرا 
 أحكتامالمؤقتت و تق دختال إلا.    الحاالت الت  يكون  يها الكشف لغايات دراستة طلبتات 2

صتدار قرارهتا ختتل متدة ال إ( من هذه التعليمات، علتى اللجنتة 7الفقرة )د( من المادة )
 ان ، و   حال ( ايام عمل بما  يها عمليات الكشف الميد7تتجاوز )

 تخلف اللجنة عن اصدار قرارها  يعتبر الطلب موا قا عليه. 
المفوض التذي يصتدر القترار  إلىالمؤقت  اإلدخالن أز. تر ع اللجنة قراراتها وتنسيباتها بش

 و القرار من اللجنة.أيام عمل من تاري  ر ع التنسيب أ( 3المناسب بشأنها ختل )
 

ارك متابعة اإلدختال المؤقتت متن حيتا معاينتة الستيارات والمركبتات تتولى مديرية الجم -13المادة 
ل لشروط إدخالهتا مؤقتتا لباإلضتا ة إلتى الشتروط المنصتوص عليهتا  ت  المتادة ) ( متن 15و قا

النظام، وو ق التعليمات الخاصة بذلك، على أن يتتم إخطتار المديريتة بتأي تغيتر يطترأ علتى 
( أيام عمل 3إلغاء حق اإلدخال المؤقت ختل )حالة المركبات أو بوجود مخالفات تستوجب 
 من تاري  علمها بوجود التغير أو المخالفة.

 

تعتبر المؤسسة المسجلة مخالفة ألحكام اإلدخال المؤقتت وشتروطه إذا قامتت بتأي متن  -أ -14المادة 
 األعمال التالية: 

ل ل -1 ( من 2لبند    )استعمال المركبات واآلليات لغير المشروع الذي أدخلت من اجله خت ا
 ( من النظام.6الفقرة )أ( من المادة )

تغيير نوع وصفة المركبات والمعدات الت  تم إدخالها أو تبديل أي جتزء جتوهري منهتا  -2
ل ألحكتتام الفقتترة )ب( متتن  دون الحصتتول علتتى موا قتتة مديريتتة الجمتتارك المستتبقة وخت تتا

 ( من النظام.6المادة )

 
 

ن الحد األدنى المطلوب دون قيامها بتبليت  الستلطة ختتل خفض استثماراتها الموظفة  عتل ع -3
( من النظتام، أو عتدم قيامهتا بتصتويب أوضتاعها 7المدة المحددة    الفقرة )ب( من المادة )

ل ألحكام الفقرة )ب( من المادة )  ( من النظام.7ختل المدة الت  يحددها المجل  لذلك خت ا
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يات التت  أدخلتت متن أجلهتا خت تا ألحكتام البنتد استعمال السيارات لغير األنشطة أو الغا -4
 ( من النظام .8( من الفقرة )أ( من المادة )2)
عدم إبت  مديرية الجمارك بأي تغير يطرأ على حالة المركبتات خت تا للفقترة )ب( متن  -5

 ( من النظام.8المادة )
خت تتا  إختتراج المركبتتة إلتتى المنطقتتة الجمركيتتة واستتتعمالها لغيتتر الغايتتات المحتتددة لهتتا -6

 ( من النظام.8ألحكام الفقرة )ج( من المادة )
استعمال المركبات الخاصة بالمعارض خارج ساحات العرض دون أن تكون مسجلة أو  -7

 ( من النظام.14مرخصة خت ا ألحكام الفقرة )ج( من المادة )

ل ألحكام المادة ) -8  ( من النظام. 12تجاوز مدة اإلدخال المؤقت دون تجديده خت ا

 ( من النظام. 17لعثور على المركبات    المنطقة خت ا للمادة )عدم ا -9

 أي مخالفات أخرى تقوم بها المؤسسة المسجلة.   -10

 
 تت  حتتال اكتشتتاف أي مخالفتتة و قتتا ألحكتتام الفقتترة )أ( متتن هتتذه المتتادة، تقتتوم المديريتتة  -ب

ل ألحكتام  التعليمتات بالتنسيق مع مديرية الجمتارك بشتأن اإلجتراءات الواجتب اتخاذهتا، وو قتا
 ذات العتقة الصادرة عن المجل . 

 

 
 
 

ال يجوز قبول طلب اإلدخال المؤقت للمؤسسات المسجلة الت  سحب منها هذا الحق قبتل  -15المادة 
مرور سنة على تاري  سحب هذا الحق، وعلى أن يخضتع الطلتب المعتاد تقديمته إلتى كشتف 

ات بصتفة إجباريتة، ويجتوز للستلطة ( من هذه التعليم12اللجنة المنصوص عليه    المادة )
 ر ض الطلب المقدم من المؤسسة المسجلة إذا قرر المجل  أن هناك ما يبرر ر ض الطلب.  

 
تستو   السلطة بدل الخدمات عن أي خدمة تقدمها و تق أحكتام التعليمتات الصتادرة بهتذا  -16المادة 

 الخصوص. 
 

 ة. تنشر هذه التعليمات    الجريدة الرسمي -17المادة 
 
 
 
 
 
 

المهند                                                                                              
 نادر الذهب 

رئي  مجل                                                                                 
 مفوض  سلطة

 منطقة العقبة االقتصادية الخاصة                                                                              
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