تعليمات رقم (  ) 10لسنة 2001
خاصة بأحكام وإجراءات المخازن وأسلوب إدارتها والتخزين فيها في منطقة العقبة
االقتصادية الـخــاصة
صادرة بمقتضى البند ( )6من الفقرة (أ) من المادة ( )47من نظام الجمارك في منطقة العقبة االقتصادية
الخاصة رقم ( )9لسنة 2001
استنادا ً للصالحيات المخولة للمجلس في البند ( )6من الفقرة (أ) من الماادة ( )47مان نظاام الجماارك فاي منطقاة
العقبة االقتصادية الخاصة رقم ( )9لسنة  ،2001قرر المجلس اتباع التعليمات التالية:
المادة  -1تسمى هذه التعليمات (تعليمات أحكام وإجراءات المخازن وأسلوب إدارتهاا والتخازين فيهاا فاي منطقاة
العقبة االقتصادية الخاصة لسنة  )2001ويعمل بها من تاريخ إقرارها من المجلس.
المادة  -2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تادل
القرينة على غير ذلك:
قانون منطقة العقبة االقتصادية الخاصة المعمول به .
القانون:
نظام الجمارك فاي منطقاة العقباة االقتصاادية الخاصاة المعماول
النظام:
به.
منطقة العقبة االقتصادية الخاصة.
المنطقة:
أراضي المملكة ومياهها اإلقليمية باستثناء المنطقة.
المنطقة الجمركية:
مفوض شؤون اإليرادات والجمارك.
المفوض:
مديرية الجمارك في السلطة.
المديرية :
مدير المديرية.
المدير:
دائرة الجمـــارك  :دائرة الجمارك العامة .
قانون الجمارك المعمول به .
قانون الجمــارك :
الشخص المسجل لدى السلطة والمرخص له بممارسة أي نشاط
المؤسسة المسجلة:
اقتصادي في المنطقة وفق أحكام القانون .
كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي بما فاي
البضاعة :
ذلك الطاقة الكهربائية .
المادة  -3أ -تقسم المخازن في المنطقة إلى مخازن عاماة ،وهاي التاي تاديرها وتشاره عليهاا السالطة ،ومخاازن
خاصة ،وهي التي يديرها ويشره عليها المستثمر تحت رقابة السلطة وسيطرتها.
ب -للسلطة بيع أو تأجير المخازن العامة مقابل البدل ووفقا للشروط التي تضعها لهذه الغاية .
ج -لغايات هذه التعليمات ،تشامل المخاازن السااحات الخارجياة والمخاازن المباردة وسااحات ومخاازن
التخزين للبضائع السائبة.
المادة  -4أ -يكون صاحب المخزن مسؤوال عما يلي:
 -1أن يكون المخزن مسورا ً من جميع الجهات وله مداخل يمكن إقفالها .
 -2تااوفير وتجهيااز كافااة متطلبااات التخاازين والصااحة والسااالمة العامااة مثاال مااواد اإلطفاااء
وأجهزة التحميل والتنزيل وفصل المواد الغذائية عن غيرها .
 -3أن يكون المخزن معدا ً إعدادا ً خاصا ً الستقبال البضائع بمختله أنواعها وحسب طبيعتهاا
بما فيها البضائع التي تحتاج إلى أماكن مبردة لحفظها .
ب -يجااب أن يكااون صاااحب البضاااعة مؤسسااة مسااجلة ،إال أنااه يجااوز للمفااوض أو ماان ينيبااه ،وفااي
حاالت القوة القاهرة ،أن يسمح بتخزين بضاعة عائدة لشخص غير مسجل في المخاازن العاماة فاي
المنطقة ،إذا اقتضت ذلك مصلحة البضاعة وعلى أن ال تتجاوز مدة التخزين شهر واحد على األكثر
من تاريخ كشه استالم البضاعة ويتم دفع البدالت المقررة للتخزين خالل هذه المدة ،وال يجاوز فاي
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هذه الحالة التصره بالبضاعة ألي وضع من األوضااع الجمركياة داخال المنطقاة ماا لام يقام مالكهاا
بالتسجيل كمؤسسة مسجلة في المنطقة .
المادة  -5تكون جميع البضائع التي تدخل إلى المخزن الخااص علاى مساؤولية صااحب المخازن لحاين إخراجهاا
وتنظاايم بيااان إحصااائي لهااا ،وعليااه مسااك السااجالت والقيااود الخاصااة بالبضااائع المدخلااة والمخرجااة
بالشكل الذي تحدده المديرية.
المادة  -6يجوز نقل ملكية البضاعة المودعة أصوال في المخازن من قبل مالكها األصالي أو وكيلاه القاانوني إلاى
مؤسسة مسجلة أخرى بموجب تنازل أصولي وبموافقة الطارفين ،وال يعتبار التناازل قاانوني إال بعاد
مصااادقة الماادير علااى هااذا التنااازل وتنظاايم بيااان إدخااال ماان قباال المتنااازل إليااه وبيااان إخااراج (بيااان
إحصائي) من قبل المتنازل.
المادة  -7يتم إيداع البضاعة في المخاازن بموجاب بياان إدخاال ،وياتم اساتالم البضااعة مان قبال أماين المساتودع
بموجب هذا البيان ويتم تدوين كافة المعلومات عن البضاعة من حيث الوزن والعدد والناوع وتااريخ
إيداعها .
المادة  -8على صاحب البضاعة تنظيم بيان إحصائي بعد إخراج البضاعة أو أي جزء منها خالل المهلة المحددة
في التعليمات ذات العالقة .
المادة  -9تكاون المديرياة مساؤولة عان رقاباة المخاازن ،ويكاون لهاا الحاق فاي دخاول المخاازن الخاصاة لتادقيق
السجالت ومطابقتها وجرد المحتويات وبحضور ممثل عان صااحب المخازن  ،كماا يجاوز للمديرياة
فحص البضاعة المخزنة .
المااادة  -10أ -تنقاال البضااائع التااي يحولهااا أصااحابها للساالطة ب ا قرار خطااي وبموافقااة الماادير وكااذلك البضااائع
المصادرة والمحجوزة والمتنازل عنها في المنطقة إلى مستودعات السلطة على نفقة صاحبها .
ب -تصبح البضائع التالية ملكا ً للسلطة ويجوز لهاا فاي هاذه الحالاة التصاره بهاا بالشاكل الاذي تاراه
مناسبا ً :
 -1البضااائع التااي يعثاار عليهااا فااي المخااازن وال يسااتدل علااى مصاادرها أو صاااحبها ومنهااا
مخلفات التغليه ذات القيمة التجارية .
 -2البضائع التي لم يدفع عنها بدالت التخزين وذلك بالنسبة للبضاائع المخزناة فاي المخاازن
العائاادة للساالطة  ،أمااا المخااازن العائاادة لمسااتثمر معااين ،فتخضااع البضااائع لشااروط عقااد
التخزين.
 -3البضااائع المنصااوص عليهااا فااي الفقاارة (ب) ماان المااادة ( )4ماان هااذه التعليمااات والتااي
مضت مدة تخزينها دون إخراجها من المخازن العامة .
المادة  -11إذا فقدت البضاعة مان المخاازن ألي سابب كاان ،فياتم دفاع الرساوم الجمركياة والضارائب المساتحقة
عليهااا كمااا لااو أنهااا أدخلاات إلااى المنطقااة الجمركيااة لحساااب دائاارة الجمااارك وأمااا ضااريبة المبيعااات
والتكاليه والنفقات والغرامات المستحقة عليها داخل المنطقة فيتم استيفاؤها وفقا ألحكاام التشاريعات
ذات العالقة.

المادة  -12على أصحاب البضائع المراد تخزينها في المخازن العامة فرز البضائع فور وصولها بحسب نوعهاا
وماهيتها وتخزينها بناء على نظام يبين موقع تخزينها بما في ذلك وضاع إشاارة إلاى وثاائق اإلدخاال
التي أدخلت البضائع بموجبها إلى المنطقة ،كما يجب أن تخزن هذه البضاائع بطريقاة تسامح لمادققي
المديرية بتحديد موقع هذه البضائع في المخازن.
المادة  -13يجوز  ،وبموافقة المدير  ،إجراء عمليات التحويل والتغليه وإعادة التغليه والتجزئة على البضااعة
المخزنة داخل المخازن .
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المادة  -14على صاحب البضاعة أو وكيله دفع البدالت المقررة خالل مدة التخزين ،وبخاله ذلك يتم القيام بما
يلي:
أ -يتم إرسال إشعار لصاحب البضاعة بالبريد المسجل لادفع البادالت المساتحقة وخاالل أسابوعين
من تاريخ استالم اإلشعار .
ب -في حال تخله صاحب البضاعة عن دفع البدالت المتحققة ياتم بياع البضااعة أو جازء منهاا مان
خالل لجنة البيع لتسديد البدالت المستحقة .
ج -على المدير وبناء على تنسيب لجنة البيع إرجااء البياع للمادة التاي يراهاا مناسابة وذلاك فاي حالاة
كون هذه البضاعة مرتفعة القيمة .
المادة  -15تتولى المديرية المحافظة على البضائع المخزنة في المخازن العائدة لهاا وتكاون مساؤولة عان العياب
أو الضرر أو التله أو النقص الذي يلحق بالبضاعة نتيجاة فعال أو إهماال موظفيهاا ومساتخدميها أو
عن عدم صالحية مخازنها للتخزين.
المادة  -16ال تكون المديرية مسؤولة خالل مدة إيداع البضاعة بمخازنها عن :
أ -أي عيب أو ضرر أو تله أو نقص يلحق بالبضاعة بسبب طبيعتها أو من جراء طريقة تغليفها أو
من تأثير حرارة الجو أو الرطوبة .
ب -أي عياااب أو ضااارر أو تلاااه أو نقاااص يلحاااق بالبضااااعة بسااابب أي حالاااة قااااهرة كاااالزالزل
والفيضانات وغيرها .
ج -محتويات الطرود المغلقة إذا كانت عند تسليمها في حالة ظاهرية سليمة .

المادة  -17إذا تبين أن البضاعة المودعة سريعة التله أو أن الضرر الواقع عليها أو على غيرها بساببها أصابح
جسيما ً  ،فللمدير أن يخطر الماودع يساحبها خاالل مادة معيناة ،وإذا لام يقام الماودع باذلك فللمادير أن
يأمر ببيعها من خالل لجنة البيع أو إتالفهاا وتوثياق ذلاك وفقاا ألحكاام النظاام والعاودة علاى صااحبها
بالبدالت المتحققة والتعويضات ونفقات اإلتاله .
المادة  -18ال يجوز إدخال أي بضاعة إلى المخازن بعد سريان أحكاام هاذه التعليماات إال بموجاب بياان إدخاال ،
وتبقى البضاعة المخزنة قبل سريان أحكام هذه التعليمات خاضعة لذات أحكام اإلدخاال التاي أدخلات
بموجبها إلى المخازن إلى حين تسديد كافة البيانات المتعلقة بها .
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