تعليمات رقم ( )7لسنة 2001
تعليمات البدل الذي تستوفيـــه ال سلطــة مقابل الخدمات التي تقدمها في منطقة العقبة االقتصادية الخاصة
صادرة بمقتضى البند ( )11من الفقرة (أ) من المادة ( )47من نظام الجمارك في منطقة العقبة االقتصادية
الخاصة رقم ( )9لسنة 2001
استنادا للصالحيات المخولة للمجلس في البند ( )11من الفقرة (أ) منن المنادة ( )47منن نظنام الجمنارك فني منطقنة
العقبة االقتصادية الخاصة رقم ( )9لسنة  ،2001قرر المجلس اتباع التعليمات التالية:
المادة  -1تسمى هنذ التعليمنات (تعليمنات البندل النذي تستوفيــنـه السلطـنـة مقابنل الخندمات التني تقندمها فني منطقنة
العقبة االقتصادية الخاصة لسنة  )2001ويعمل بها من تاريخ إقرارها من المجلس.
المادة  -2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذ التعليمات المعاني المخصصنة لهنا أدننا منا لنم تندل
القرينة على غير ذلك:
قانون منطقة العقبة االقتصادية الخاصة المعمول به .
القانون:
نظام الجمارك في منطقة العقبة االقتصادية الخاصة المعمول به .
النظام:
منطقة العقبة االقتصادية الخاصة .
المنطقة:
أراضي المملكة ومياهها اإلقليمية باستثناء المنطقة .
المنطقة الجمركية:
مديرية الجمارك في السلطة .
المديرية :
مدير المديرية .
المدير:
كل مادة طبيعينة أو مننت حينواني أو زراعني أو صنناعي بمنا فني
البضاعـة :
ذلك الطاقة الكهربائية .
المادة  -3تستوفي المديرية المبالغ التالية مقابل قيامها بالخدمات المبينة أدنا :
أ -ما يعادل ( )% 0.2دينار من قيمة البضاعة المدرجة في كل بيان إدخال عند التخليص على البضاعة
وإدخالها إلى المنطقة على أن ال يقل هذا البدل عن ( )10دنانير وال يزيد على ( )250دينار كحد أعلى.
ب )20( -دينننارا لقنناء ثمننن البرمجيننات الخاصننة بنظننام التخلننيص بواسننطة أسننلوب معالجننة المعلومننات
"األسيكودا" ومقابل كل كلمة سر الستخدام النظام والدخول إلى أجهزة المديرية.
ج ) 5( -دنانير بدل طباعة وثائق النظام والتي تشمل نسنخة البينان ونسنخة بينان اإلدخنال وإشنعار التصنفية
وتصريح الخروج.
د )500( -فلس مقابل غالف الملف المحتوي على الوثائق ذات العالقة.
هـ )1( -دينار بدل تصديق صورة طبق األصل عن كل صورة بعد النسخ الخمس األولى المجانية.
و )50( -دينار مقابل مرافقة موظف المديرية المختص للبضائع التجارية الواردة للمنطقنة لششنخاص غينر
المسجلين والذين يرغبنون بنالتخليص عليهنا فني الجمنارك الوطنينة ،و( )10ديننار مقابنل مرافقنة الموظنف
المختص للمسافرين ممن يترددون على المنطقة وبحوزتهم بضائع تجارية لخارج المنطقة.
ز -بدالت ترصيص المركبات والحاويات التالية:
 )100( -1فلس لكل رصاصة من رصاص الختم .
 )250( -2فلس لكل رصاصة من نوع البالستيك أو العادي (بشريط).
 )1( -3دينار لكل رصاصة من نوع السلك المعدني (بشريط).
 )2( -4دينار لكل رصاصة معدنية من نوع القفل.
ح ) 5( -دنانير بدل تعهد غير مسترد عنن كنل إرسنالية محتوينة علنى قطنع ومناتورات سنيارات تندخل إلنى
المنطقة إلصالحها وإعادتها إلى خارج المنطقة ،باإلضافة إلى ( )1ديننار بندل طوابنع علنى الوصنل المنالي
المحرر.
ط  -بدالت لجنة البراتيك عن البضائع التي تحمل أو تفرغ من البواخر كما يلي:
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عن المئة طن وزني األولى أو أي جزء منها ( 6دنانير).
عن  40( 1000-101فلسا) عن كل طن وزني.
عن  20 ( 3000 – 1001فلسا ) عن كل طن وزني .
ما زاد على  10( 3000فلسات) عن كل طن وزني.
البواخر الناقلة للفوسفات يستوفى ( 5فلسات) عن كل طن.

ي ـ يستوفى بدل توزين السيارات الشاحنة بواقع ثالثة دنانير لكل استخدام .
ك -بدالت المعاينة التي يقوم بها موظف المديرية خارج أوقات الدوام الرسمي والعطل الرسمية كما يلي:
 -1في الموقع المخصص للمعاينة-:
أ )15( -دينار على الشاحنة عند معاينتها من الساعة (8صنباحا – 4مسناء) فني الموقنع
المخصص للمعاينة.
ب )15(-دينار على الشاحنة عند معاينتها من الساعة (4مساء – 6مساء) .
ج )10( -دنانير على المركبات األخرى.
د )5( -دنانير على الشاحنات المحملة باإلسمنت و الحديد.
 -2في موقع الشركة بموافقة رئيس قسم الشحن والتخليص-:
أ )25( -دينار على الشاحنة عند معاينتها من الساعة (8صباحا – 4مساء).
ب )30( -دينار على الشاحنة عند معاينتها من الساعة (4مساء – 6مساء).
ج )50( -دينار على الشاحنة عند معاينتها من الساعة (6مساء – 10ليال).
د )100( -دينار على الشاحنة عند معاينتها من الساعة (10ليال – 8صباحا).
ل -يتم استيفاء مبلغ ( )10عشرة دنانير لقاء تنظيم وثيقة ترانزيت أو ما يقوم مقامهنا(إذن حركنة) عبنر
المراكز الدولية الواقعة في المنطقة.
م ـ يستوفى مبلغ ( )10دنانير بدل معاينة و خنتم الفنواتير المحلينة النواردة منن المنطقنة الجمركينة عبنر
النقاط الفاصلة بين المنطقة والمنطقة الجمركية والتي تزيند قيمتهنا علنى ( )1000ديننار وال تزيند علنى
( )5000دينار .
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