تعليمات رقم ( ) 6لسنة 2001
تعليمات نسب التسامح في البضائع القادمة إلى منطقة العقبة االقتصادية الخاصة
صادرة بمقتضى الفقرة (ب) من المادة ( )18من نظام الجمارك في منطقة العقبة االقتصادية الخاصة رقم ()9
لسنة 2001
استتتنادا ل للصتتت يات المخللتتة للمجلتتق فتتي الفقتترة ( ب) متتن المتتادة ( )18متتن نظتتام الجمتتارك فتتي منطقتتة العقبتتة
االقتصادية الخاصة رقم ( )9لسنة  ،2001قرر المجلق اتباع التعليمات التالية:
المادة  -1تسمى هذه التعليمات (تعليمات نسب التسامح في البضائع القادمة إلى منطقة العقبة االقت صادية الخاصة
لسنة  )2001ليعمل بها من تاريخ إقرارها من المجلق.
المادة  -2يكلن للكلمات لالعبارات التالية يثما لردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تد ل
القرينة على غير ذلك:
قانلن منطقة العقبة االقتصادية الخاصة المعملل به.
القانلن:
نظام الجمارك في منطقة العقبة االقتصادية الخاصة المعملل به .
النظام:
منطقة العقبة االقتصادية الخاصة.
المنطقة:
أراضي المملكة لمياهها اإلقليمية باستثناء المنطقة.
المنطقة الجمركية:
مديرية الجمارك في السلطة.
المديرية:
مدير المديرية.
المدير:
دائرة الجمارك العامة .
الدائرة:
قانلن الجمارك المعملل به .
قانلن الجمــارك:
مالك لسيلة النقل أل متن يقتلم مقامته أل أي مؤسستة تعمتل بنقتل
النـــــاقـل:
البضائع أل األشخاص مستخدمة أي سفينة أل طائرة أل مركبة أل
أي لاسطة نقل أخرى مصممة لنقل البضائع عدا ال الية .
كل مادة طبيعية أل منتج يلاني أل زراعي أل صناعي بمتا فتي
البضاعة:
ذلك الطاقة الكهربائية .

المادة  -3أ -تكلن نسبة التسامح للبضائع المنفرطة (الدكمة) أل السائبة أل المكيسة أل لألغلفة لالطرلد بنسبة %2
م ن اللزن ،لتشمل هذه النسبة النقص الجزئي الناشئ عن علامل طبيعيتة أل عتن ضتعل الاتفتات أل
انسياب م تلياتها على أن ينظر لكل الة على تدة ،لللمديريتة أن تنظتر فتي هتذه النستبة فيمتا يتعلت
ببعض البضائع المتطايرة لالاازية بناء على طلب من صا ب العتقة.
ب -يقصد بالنقص الجزئي النقص في م تليات كل طرد على دة .
المادة  -4أ -على ربان السفينة أل لكيل الش ن إبتغ المديرية بأي اختتل يتجالز النسبة المنصلص عليها في
المادة ( )3من هذه التعليمات ليظهر أثناء تفريغ السفينة ،لأن يبرر بتقرير خطي يقدم إلى المدير ختل
( )48ساعة من انتهاء تفريغ مللة السفينة أن هذا االختتل قد صل قبل لصلل أل تنزيل السفينة
في الميناء.
ب -إذا تعذر تقديم التقرير لاللثائ المنصلص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ختل المدة الم ددة
لها ،فللمدير أن يمنح ربان السفينة أل لكيل الش ن مهلة أسبلعين من تاريخ انتهاء تفريغ مللة السفينة
لتقديم هذه المستندات.
ج -إذا لم يبرر اختتل النقص للمديرية ،أل لم تقدم اللثائ المنصلص عليها في الفقرة (أ) من هذه
المادة ختل المدة المنصلص عليها في الفقرة (ب) منها فتعتبر البضائع الناقصة بـأنها أدخلت إلتى
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المنطقة الجمركية لفقا أل كام القانلن لالنظتام ليتتم تبليتغ دائترة الجمتارك بتذلك التختاذ اإلجتراءات
التزمة.
المادة  -5أ -مع مراعاة أ كام المادة ( )4من هذه التعليمات ،ال تستلفى الرسلم لالارامات عن نسبة التسامح في
النقص أل النقص الجزئي ،أما الزيادة عن تلك النسبة فتستلفى عنها الرسلم ل الارامتات لفقتا ل أل كتام
التشريعات ذات العتقة.

ب -تستلفى الرسلم عن نسبة التسامح في الزيادة دلن ال ارامات أما الزيادة عن تلك النسبة
فتستلفى عنها الرسلم الارامات لفقا ل أل كام التشريعات ذات العتقة.

المادة  -6إذا كان االختتل زيادة للم يتم تسليم البضاعة للشخص المفتلض باستتتمها فتستلم هتذه الب ضتائع إلتى
المستلدع الجمركي.
المادة  -7على المديرية مراجعة كل طلب إلجراء تعديل على بيان السفينة أل بلالص الش ن أل أذلنتات التستليم
رسميا ل لالت ق منه قبل السماح بإجراء مثل هذا التعديل.

2

