تعليمات رقم (  )5لسنة 2001
تعليمات كيفية التصريح عن البضاعة الواردة مع القادمين إلى منطقة العقبة االقتصادية الخاصة
صادرة بمقتضى البند ( )7من الفقرة (أ) من المادة ( )47من نظام الجمارك في منطقة العقبة االقتصادية
الخاصة رقم ( )9لسنة 2001
استنادا ً للصالحيات المخولة للمجلس في البند ( )7من الفقرة (أ) من المادة ( )47منن نظنام الجمنارك فني منطقنة
العقبة االقتصادية الخاصة رقم ( )9لسنة  ،2001قرر المجلس اتباع التعليمات التالية:
المادة -1تسمى هنه التعليمنات (تعليمنات كيفينة التصنريح عنن البضناعة النواردة منع القنادمين إلنى منطقنة العقبنة
االقتصادية الخاصة لسنة  )2001ويعمل بها من تاريخ إقرارها من المجلس.
المادة -2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هه التعليمات المعاني المخصصة لها أدنا منا لنم تندل
القرينة على غير هلك:
قانون منطقة العقبة االقتصادية الخاصة المعمول به.
القانون:
نظام الجمارك فني منطقنة العقبنة االقتصنادية الخاصنة المعمنول
النظام:
به.
منطقة العقبة االقتصادية الخاصة.
المنطقة:
أراضي المملكة ومياهها اإلقليمية باستثناء المنطقة.
المنطقة الجمركية:
مديرية الجمارك في السلطة.
المديرية :
مدير المديرية .
المدير:
المادة  -3على جميع المسافرين الداخلين إلى المنطقة منن المنطقنة الجمركينة التصنريح انفويا أو خطينا لموظن
المديرية عما يلي:
أ -البضائع المقيدة أو المحظورة أو الممنوعة .
ب -الكميات التجارية من أي بضاعة .
ج -أي بضائع بحوزتهم والتي ال تاكل أمتعة اخصية أو هدايا.
المادة  -4يدون المسافر أو موظ المديرية على األنموهج المعد من قبل المديرية المعلومات التالية:
أ -اسم المسافر وعنوانه الدائم .
ب -كمية البضائع التي بحوزة المسافر ووصفها وقيمتها التجارية .
ج -األرقام المتسلسلة للبضائع التي تحمل أرقاما ً تميزها عن غيرها .
المادة  -5أ -تعر

بضائع االستعمال الاخصي والمنزلي بالتعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء لهه الغاية.

ب -ال يلتزم أي اخص يدخل إلى المنطقة من المنطقة الجمركية بنالتوق عنند النقناط الجمركينة منا لنم
ينننوي التصننريح عننن اإلدخننال الماقننت للبضننائع التجاريننة أو البضننائع الاخصننية هات القيمننة العاليننة
كالكمبيوترات الاخصنية والكناميرات والبضنائع اإلليكترونينة والسناعات وغيرهنا ممنا تحندد المديرينة
لهه الغاية أو وفقا لكل حالة على حدة.
ج -يتم التعر على هه البضائع من خالل أرقامها المتسلسلة ويتم وضعها علنى األنمنوهج المقندم منن
المديرية لهها الغرض على النقاط الجمركية ،ويتم ختم هها النموهج وتوقيعه من قبل موظ المديرية .
المادة  -6على المسافرين القادمين إلى المنطقنة منن خنالل الحندود الدولينة التوقن لندا موظن المديرينة النهي
يحق له القيام بتفتيش أمتعتهم  ،ويخضع لهها التفتيش ما يعادل  %10من مجموع عدد المسافرين .
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المادة  -7يتم اتباع وتطبيق إجراءات مبسطة في التعامل مع المسافرين من قبل السلطة ،والتني تتضنمن التعناون
مع دائرة الجمارك العامة ،وواجبنات ومعنايير الخدمنة وإجنراءات التطبينق وهلنك لتحقينق التنوازن بنين
تحقيق تدفق حركة هو كفاءة لتسهيل حركة المسافرين ومواجهة احتماالت عدم االلتزام .
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