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  2004( لسنة  52)  رقم تعليمات
 بدل خدمات اإلدخال المؤقت  تعليمات

 
للمركبات اإلدخال المؤقت ( من نظام 20( من الفقرة )أ( من المادة )2) البندصادرة بمقتضى 

 3200لسنة  الخاصة االقتصاديةلمنطقة العقبة 
 

اإلدخال ( من نظام 20من المادة )( من الفقرة )أ( 2) البندللصالحيات المخولة للمجلس في  استنادا  
، قةرر المجلةس اتبةال التعليمةات 2003لسةنة  الخاصةة االقتصاديةالمؤقت للمركبات لمنطقة العقبة 

 التالية:
 

 بهةا  ويعمةل( 2004 لسةنة بةدل خةدمات اإلدخةال المؤقةتهذه التعليمات )تعليمةات  تسمى -1 المادة
 . نشرها في الجريدة الرسميةمن تاريخ 

 
لهةا  المخصصةةللكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعةاني  يكون -2 المادة

 أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
ية داصةةةتقالالعقبةةةة ا ةقةةةطنمل اإلدخةةةال المؤقةةةت للمركبةةةات ظةةةامن : النظام 

 المعمول به. ةصاخال
 اصة.الخ صاديةتقبة االقعلطقة انم  ة:نطقملا
 .قةمنطلة اطلس  لطة:سلا

 فوض شؤون اإليرادات والجمارك في السلطة. م المفوض: 
 :        مديرية خدمات المستثمر في السلطة.خدمات المستثمرمديرية        

  مدير الجمارك في السلطة. مديرية الجمارك:
 الشخص المسجل لدى السلطة وفق أحكام القانون . المؤسسة المسجلة:

 
بةدل الخةدمات التاليةة وال يةر مسةتردة عةن كةل خدمةة  خةدمات المسةتثمرريةة تسةتوفي مدي -أ-3المادة 

 مبينة إزاءها: 
 .ا  رينا( د50) ألول مرة الحصول على أنموذج طلب اإلدخال المؤقت -1

 
 .( دنانير سنويا  عن كل مركبة لتجديد موافقة اإلدخال المؤقت10) -2
 
إجةراءات تقةديم طلةب اإلدخةال في حال قيام اللجنةة بالكشةو وفةق أحكةام تعليمةات  -3

 ( دينار عن كل معاملة. 50، يستوفى مبلغ )المؤقت للمركبات
 

 ( دنانير عن كل مركبة حال اسقاطها.10) -4
 

 ( دينارا  عن كل مركبة حال استبدالها.50) -5
 

 

 تستوفي مديرية الجمارك بدل الخدمات التالية عن كل خدمة مبينة إزاءها: -4المادة 
  

ات المنصوص عليهةا فةي الفقةرات )أ( و)ب( و)ج( و)د( و)هةن( مةن المةادة بدل الخدم -أ
في منطقة  سلطننة مقابل الخدمات التي تقدمهاالالبدل الذي تستوفينننه ( من تعليمات 3)

 .2001( لسنة 7العقبة االقتصادية الخاصة رقم )
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 ي:بدل معاينة المركبات خارج أوقات الدوام الرسمي، وعلى النحو التال -ب
 ( دنانير عن كل دراجة. 5الدراجات النارية: ) -1
 كل سيارة.ل( دنانير عن 10السيارات: ) -2
 ( دينار عن كل شاحنة أو بكب. 15الشاحنات والبكبات: ) -3
 ( دينار عن كل معدة أو آلية. 15المعدات واآلليات الزراعية واإلنشائية: ) -4

 
 

جلة وصةل اسةتالم ببةدل الخةدمات التةي يةتم تقوم المديرية المعنية بتسليم المؤسسة المس -5المادة 
 دفعها وتحفظ نسخة في ملو المؤسسة المسجلة .

 
 تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية. -6المادة 

 
 

  
 
 
 
 

 المهندس نادر الذهبي                                                                    
 رئيس مجلس مفوضي سلطة                                                               
 منطقة العقبة االقتصادية الخاصة                               

  
 


