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 الجريدة الرسمية

 ة الهاشميـــة ــنحن عبدهللا الثاني ابن الحسين ملك المملكة االردنيـ

 ــــــــــــــورــــــــــــ( مـــــــن الدستــــــــ 31بمقتضـــى المــــادة ) 

 1/9/2021ـخ ـــــــس الــــــوزراء بتاريـوبنـاء على ما قــرره مجل

 -:نأمر بوضع النظام اآلتي 
 

 2021( لسنة 96نظام رقم )

الختالف  نظام رد الرسوم والضرائب عن البضائع المعاد تصديرها

 أو المتلفة قبل خروجها من المستودعات أو الم ازن مواصفاتها

 لجمارك ( من قانون ا147صادر بمقتضى الفقرة )ب( من المادة )

  1998( لسنة  20رقم )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يساامى هااذا النظااام )نظااام رد الرسااوم والضاارائب عاان البضااائع المعاااد  -1المااادة

تصديرها الختالف مواصفاتها أو المتلفة قبل خروجهاا مان المساتودعات 

تااريخ نشاره ( ويعمل به بعاد ثالثاين يوماا مان  2021أو الم ازن لسنة 

 في الجريدة الرسمية.

يكون للكلماات والعباارات التالياة حيثماا وردت فاي هاذا النظاام المعااني  -أ -2المادة

 -الم صصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على  غير ذلك:
 

 قانون الجمارك. : القانون

 دائرة الجمارك . : الدائرة

مواصافاتها  البضاعة المعااد تصاديرها الخاتالف فاي : البضاعة

بقااارار مااان الجهاااة الرسااامية  أو التاااي تااام إتالفهاااا

الم تصااة وذلااك قباال خروجهااا ماان المسااتودعات أو 

لقاااانون والتشاااريعات لتنفياااذا  الم اااازن الجمركياااة 

 النافذة.
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الجهااااااااااااة 

الرساااااامية 

 الم تصة

الجهة المعنية بالسماح او منع دخول البضااعة إلاى  :

 تشريعات النافذة.للالمملكة وفقاً 

 
 

تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليهاا فاي هاذا  - ب

 النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

 

ترد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب األخرى وضريبة المبيعات  -أ -3المادة 

 -عن البضاعة في الحاالت التالية:

فات اخااااتالف مواصاااافات البضاااااعة المسااااتوردة عاااان المواصاااا  -1

الميلوباااة مااان قبااال المساااتورد علاااى أن يثبااات ذلاااك مااان خاااالل 

المستندات المرفقاة بالبياان الجمركاي والعقاود والمراساالت التاي 

 تمت بين مصدر البضاعة ومستوردها. 

 أنهاااا مضااارةعااادم صاااالحية البضااااعة لالساااتهالك البشاااري أو  -2

 بالصاااحة والساااالمة العاماااة أو م الفتهاااا للمواصااافات القياساااية 

عد الفنية األردنية وذلك بموجب قرار من الجهة الرسمية أو القوا

 الم تصة. 

موافقااة  والضاارائب لغايااات رد الرسااوم هااايشااترف فااي الحاااالت جميع - ب

 الدائرة على وجود االختالف.

ال تااارد الرساااوم الجمركياااة والرساااوم والضااارائب األخااارى وضاااريبة  - ج

يلاااب مااان تالفهاااا بإالمبيعاااات عااان البضاااائع المساااتوردة التاااي ياااتم 

 المستورد او من يمثله.

 

 -يشترف لغايات قبول فلب الرد وفقاً ألحكام هذا النظام ما يلي: -4المادة 

أن تكون البضاعة بحالتها األصالية التاي اساتوردت بهاا بماا فاي ذلاك   - أ

 التغليف.
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أن يتم إعادة تصديرها أو إتالفهاا حساب مقتضاى الحاال خاالل المهال  - ب

  -التالية:

( تسعين يوماً من تاريخ تبليا  مالكهاا 90دة تصديرها خالل )إعا -1

ختالف فاي مواصافات البضااعة المساتوردة عان قبول الدائرة لال

 تلك الميلوبة. 

( تسعين يوما من تاريخ صادور قارار 90إعادة تصديرها خالل ) -2

الجهاااة الرسااامية الم تصاااة بصعاااادة التصااادير بنااااء علاااى نتاااائ  

 الفحص والتحليل . 

( يوما من تاريخ صدور قارار الجهاة الرسامية 45خالل )إتالفها  -3

تالف بناااًء علااى نتااائ   الفحااص والتحلياال ويعتباار الم تصااة باااإل

 تاريخ صدوره بمثابة تبلي  لمستورد البضاعة.
 

 -:حكام التشريعات النافذةأمع مراعاة  -أ -5المادة 
 

يجااوز لمسااتورد البضاااعة تقااديم فلااب إلعااادة الفحااص أو التحلياال  -1

وتلتازم  ( يوماً من تاريخ صدور نتائ  الفحص والتحليل15ل )خال

الجهة الرسمية الم تصة بالبت باليلب خالل مادة خمساة أياام مان 

تاااريخ تقديمااه واذا لاام يااتم اصاادار القاارار خااالل هااذه الماادة توقااف 

( مان هاذا 4المهل المنصاو  عليهاا فاي الفقارة )ب( مان الماادة )

ى صاادور القاارار ماان الجهااة النظااام ماان تاااريخ تقااديم اليلااب وحتاا

 الرسمية الم تصة.
 

يتم اعتمااد تااريخ صادور  رفض إعادة الفحص أو التحليل في حال -2

الماادد المنصااو   القاارار األول المعتااري عليااه لغايااات احتساااب

 .( من هذا النظام4عليها في الفقرة )ب( من المادة )
 

خاالل في حال الموافقة على فلب إعادة الفحص أو التحليل المقدم   -3

( مان هاذه الفقارة ياتم اعتمااد 1المدة المنصو  عليها فاي البناد )

تاريخ صدور تقرير نتيجة إعادة الفحص أو التحليل الالح  لغايات 

( 4احتسااب المادد المنصااو  عليهاا فاي الفقاارة )ب( مان المااادة )

 من هذا النظام.
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   ددةإذا قدم فلب إعادة الفحص أو التحليال بعاد انقضااء المهلاة المحا  -ب

يعتد بهذا اليلب ويتم اعتماد تاريخ  فالهذه المادة  الفقرة )أ( من في

صدور القرار األول المعتري عليه لغايات احتساب المدة الممنوحة 

 .إلعادة التصدير أو اإلتالف حسب مقتضى الحال
 

يقدم للدائرة فلب رد الرسوم الجمركية والرساوم والضارائب األخارى  -أ -6المادة 

ن يمثلاه مفاة عن البضائع المعاد تصديرها من المستورد أو مالمستو

ً م  -بيلبه أي من الوثائ  التالية : رفقا
 

المقصااد او نساا ة بيااان إعااادة  شااهادة وصااول البضاااعة ماان بلااد -1

ول مركااز جمركااي مجاااور فااي حااال أصااوالً ماان أ معتماادةالتصاادير 

 عيد تصديرها عن فري  البر.أ

مان قبياان البااخرة وموظاف  نس ة مان  البياان الجمركاي الموقاع -2

ودعات فاي البااخرة تحات أالجمارك الم تص يفيد ان البضاعة قاد 

اشرافه مرفقا به نس ة من بوليصة الشحن في حال خروجها عان 

 فري  البحر.

نس ة من البيان الجمركي تتضمن مشروحات مدير جمرك الميار  -3

ة يداع البضاعة في اليائرإشرف على أأو من يفوضه بما يفيد انه 

مرفقا به نس ة من بوليصة الشحن في حاال خروجهاا عان فريا  

 الجو.

نسا ة مان البياان الجمركاي تتضامن مشاروحات موظاف الجمااارك  -4

 يااداع البضاااعة فااي المنيقااة الحاارة مااع تثبياات إالم ااتص بمااا يفيااد 

يداع وتاري ه فاي حاال خاروج البضااعة الاى المنيقاة رقم فلب اإل

 الحرة.
 

اسااترداد الرسااوم الجمركيااة والرسااوم  علااى المسااتورد تقااديم فلااب -ب

( يوماااا مااان تااااريخ إتاااالف 90والضااارائب األخااارى خاااالل مااادة )

البضاعة أو إعادة تصديرها وب االف ذلاك ال ينظار بااي فلاب يقادم 

 بعد انقضاء هذه المدة .
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يقدم للدائرة فلاب رد الرساوم الجمركياة والرساوم والضارائب األخارى  -7المادة 

ً ئع المتلفااة ماان المسااتورد أو ماان يمثلااه مالمسااتوفاة عاان البضااا  رفقااا

 -بيلبه الوثائ  التالية:

محضر إتاالف أصاولي موقاع مان لجناة مكوناة مان الادائرة ودياوان  - أ

المحاسااابة والجهاااات الم تصاااةي يحااادد فياااه رقااام البياااان الجمركاااي 

كميات البضائع المتلفة والتفصايالت ذات العالقاة ووأعداد وأصناف 

 كافة.

 

البيااان الجمركااي الماانظم بناااًء علااى محضاار اإلتااالف  نساا ة ماان - ب

 المشار إليه في الفقرة )أ( من هذه المادة.

 

يكون رد ضريبة المبيعات وف  أحكام هذا النظام من خالل دائارة ضاريبة  -8المادة 

االجااراءات المعمااول بهااا لااديها  التشااريعات و الاادخل والمبيعااات حسااب

 وبناء على توصية من الدائرة.

 
 

في حال كان الميلوب إعادة تصدير او إتالف جازء مان محتوياات البياان  -9مادة ال

الجمركي فعلى  المستورد تقديم فلب إلعادة تصدير أو إتالف هذا الجازء 

  محاادًدا فيااه ماركااات وأرقااام وقاايم الياارود محاال فلااب إعااادة التصاادير

 . وف  أحكام هذا النظام اإلتالفأو 

 
 

 ر التعليمات والقرارات الالزمة لتنفيذ احكام هذا النظام.يصدر المدي -أ -10المادة 
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1/9/2021 

 

 
 

تلغى تعليمات رد الرسوم والضرائب عن البضائع المعااد تصاديرها   -ب

وذلك الختالف فاي مواصافاتها قبال خروجهاا مان المساتودعات أو 

 .1999( لسنة 14الم ازن رقم )

 

 نائب رئيس الوزراء ووزير
  اخلارجية وشؤون املغرتبني 

 أمين حسني عبداهلل الصفدي 

 نائب رئيس  الوزراء 
 ووزير اإلدارة احمللية 

  توفيق حممود حسني كريشان
 رئيس الوزراء
 ووزير الدفاع

 اونةالدكتور بشر هاني حممد اخلص
 

 وزير  
 التخطيط والتعاون الدولي 

   ناصر سلطان محزة الشريدة

 وزير
 الثقافة 

 علي محدان عبد القادر العايد

 وزير  املياه والري
 ووزير الزراعة بالوكالة

 حممد مجيل موسى النجار

 وزير
 الشؤون السياسية والربملانية  

 املهندس موسى حابس موسى املعايطة
 

 وزير
 آلثار السياحة وا 

 نايف محيدي حممد الفايز

 وزير  
 النقل  

 املهندس وجيه طيب عبداهلل عزايزه

 وزير   
 األشغال العامة واإلسكان

 املهندس حييى موسى بيجاينج كسيب
 

 وزير 
 الطاقة والثروة املعدنية 

    املهندسة هالة عادل عبد الرمحن زواتي
 

 وزير
 العدل 

  الدكتور امحد نوري حممد الزيادات
 

 وزير   
 دولة لشؤون رئاسة الوزراء

 الدكتور ابراهيم مشهور حديثة اجلازي

 

 وزير 
 البيئة

  نبيل سليم عيسى املصاروة  
 

 وزير 
 األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية

 الدكتور حممد امحد مسلم اخلاليلة

 وزير 
 املالية

 الدكتور حممد حممود حسني العسعس
 

 وزير
 نونية دولة للشؤون القا

 حممود عواد امساعيل اخلرابشة

 وزير الرتبية والتعليم
 ووزير التعليم العالي والبحث العلمي 

 قديس الدكتور "حممد خري" امحد حممد ابو

 وزير 
 التنمية االجتماعية  

   أمين رياض سعيد املفلح
 

 وزير 
 دولة لشؤون اإلعالم 

 املهندس صخر مروان دودين

 وزير 
 والريادة االقتصاد الرقمي 

 امحد قاسم ذيب اهلناندة

 وزير 
 الشباب 

 "حممد سالمة" فارس سليمان النابلسي  
 

 وزير
  دولة لشؤون املتابعة والتنسيق احلكومي 

 الدكتور "نواف وصفي" سعيد "مصطفى وهيب" التل

 وزير العمل
 ووزير الصناعة والتجارة والتموين بالوكالة 

 يوسف حممود علي الشمالي
 

 وزير
 صحةال

 الدكتور فراس إبراهيم ارشيد اهلواري

 وزير
 الداخلية  

 مازن عبداهلل هالل الفراية


