
   

 

 5377رلم الجرٌدة : 

 64الصفحة : 

 2016-01-17التارٌخ : 

 فً الجمركٌة االجراءات نظام) 2016 لسنة 12 رلم نظام

 (2016 لسنة  التنموٌة المناطك

 2016السنة : 

 20عدد المواد : 

 2016-01-17تارٌخ السرٌان : 

 

 (1المادة )

 

  ( وٌعمل به من تارٌخ نشره فً الجرٌدة الرسمٌة.2016المناطك التنموٌة لسنة ٌسمى هذا النظام )نظام االجراءات الجمركٌة فً 
 

 (2المادة )

 

 -ٌكون للكلمات والعبارات التالٌة حٌثما وردت فً هذا النظام المعانً المخصصة لها أدناه ما لم تدل المرٌنة على غٌر ذلن:

 المانون: لانون االستثمار.

 تمع ضمن النطاق الجمركً للمملكة ٌتم إعالنها منطمة تنموٌة وفك أحكام المانون.المنطمة التنموٌة: أي منطمة 

 الهٌئة: هٌئة االستثمار.

 الرئٌس: رئٌس الهٌئة.

علٌمات المإسسة المسجلة: الشخص الذي ٌتم تسجٌله لدى الهٌئة لممارسة أي نشاط التصادي فً المنطمة التنموٌة وفك احكام المانون واالنظمة والت

 درة بممتضاه.الصا

 البضاعة: كل مادة طبٌعٌة أو منتج حٌوانً أو زراعً أو صناعً بما فً ذلن الطالة الكهربائٌة.

 المنتج: البضاعة التً تم إنتاجها من المإسسة المسجلة.

كمٌاتها بالتفصٌل وفك البٌان الجمركً: التصرٌح الذي ٌمدم الى دائرة الجمارن والمتضمن تحدٌد العناصر الممٌزة للبضاعة المصرح عنها و

 أحكام لانون الجمارن وتعتبر الوثائك المطلوبة لانوناً والمرفمة بهذا التصرٌح جزءا ال ٌتجزأ منه.

ات إدخال البضاعة: لٌام المإسسة المسجلة باستٌراد البضاعة من خارج المملكة أو إدخالها من السوق المحلً وفك أحكام هذا النظام والتعلٌم

 ه.الصادرة بممتضا

مات إخراج البضاعة : لٌام المإسسة المسجلة بتصدٌر البضاعة الى خارج المملكة أو إدخالها الى السوق المحلً وفك أحكام هذا النظام والتعلٌ

 الصادرة بممتضاه .

 اللجنة: لجنة معادلة التصنٌع وتحدٌد المنشؤ المشكلة وفك أحكام هذا النظام.

  دارة أي منطمة تنموٌة وتطوٌرها وفماً ألحكام المانون.المطور الرئٌسً: الجهة التً تتولى ا
 

 (3المادة )

 

 لغاٌات هذا النظام تطبك دائرة الجمارن اإلجراءات الجمركٌة الممررة داخل حدود المنطمة التنموٌة.
 

 (4المادة )

 

  والتحري عن الجرائم والمخالفات الجمركٌة.تتولى دائرة الجمارن إجراء التفتٌش على موالع المإسسة المسجلة لغاٌات تدلٌك المٌود 
 

 (5المادة )



 

ٌنظم بٌان جمركً بالبضاعة المدخلة الى المإسسة المسجلة لممارسة نشاطها المرخص من الهٌئة وفما لؤلوضاع الجمركٌة المنصوص علٌها  -أ

 فً لانون الجمارن.

تم تصدٌرها لغاٌات إعادة التصنٌع أو اإلصالح أو التوضٌب لدى المإسسة عند إعادة استٌراد منتجات المإسسة المسجلة التً سبك وأن  -ب

( وٌتم استٌفاء الرسوم الجمركٌة والرسوم والضرائب األخرى حال استحمالها وبدل 6M6المسجلة ٌنظم بٌان جمركً تحت وضع إعادة استٌراد )

 شرٌعات ذات العاللة.الخدمات والضرٌبة العامة والضرٌبة الخاصة على المبٌعات وفك أحكام الت

ة على المإسسة المسجلة أن تمدم للهٌئة كشفا تفصٌلٌا أو صورة عن الفاتورة الخاصة بالبضاعة المستوردة المطلوب إعفاإها والالزمة لممارس -ج

 النشاط االلتصادي، على أن ٌصدق علٌها الرئٌس وال ٌشمل هذا اإلعفاء المواد الدعائٌة.

مسجلة فً اإلستفادة من اإلعفاءات الجمركٌة فلهذه المإسسة إخضاع مستورداتها للرسوم الجمركٌة حسب جداول اذا لم ترغب المإسسة ال -د

 التعرٌفة الجمركٌة أو ألحكام االتفالٌات التجارٌة التً تكون المملكة طرفا فٌها.

لغاٌات التصنٌع الجزئً أو استكمال الصنع أو  ٌجوز للمإسسة المسجلة إخراج البضاعة من المناطك التنموٌة الى بالً مناطك المملكة -هـ

 اإلصالح واإلعادة أو الصٌانة وفك اإلجراءات المطبمة لدى دائرة الجمارن.

( من المانون خالفا للغاٌة التً أعفٌت من اجلها أو التنازل عنها 13ال ٌجوز التصرف فً البضاعة المعفاة وفما ألحكام الفمرة )أ( من المادة ) -و

 مة دائرة الجمارن المستندة الى توصٌة من الهٌئة.إال بمواف

عملت فً اذا تبٌن ان السلع التً أعفٌت وفما ألحكام المانون لد تم التصرف فٌها كلٌا أو جزئٌا خالفا ألحكام الفمرة )و( من هذه المادة أو است -ز

ت المنصوص علٌها فً التشرٌعات ذات العاللة اضافة الى غٌر النشاط االلتصادي الذي اعفٌت من أجله، تفرض على المإسسة المسجلة الغراما

  الرسوم والضرائب المتحممة وفك أحكام تلن التشرٌعات بما فٌها الضرٌبة العامة والضرٌبة الخاصة على المبٌعات.
 

 (6المادة )

 

 -حدده المإسسة، شرٌطة مراعاة ما ٌلً:على المإسسة المسجلة عند إخراج أي بضاعة تنظٌم بٌان جمركً أصولً وفك الوضع الجمركً الذي ت

وردة من معاملة البضاعة ذات المنشؤ األجنبً الخارجة بحالتها األصلٌة من المنطمة التنموٌة الى بالً مدن المملكة لغاٌات استهالكها كؤنها مست -أ

الرسوم الجمركٌة والرسوم والضرائب األخرى بما فٌها خارج المملكة وفماً للتشرٌعات ذات العاللة عند تنظٌم البٌان الجمركً وتستوفى عنها 

وفك  الضرٌبة العامة على المبٌعات اضافة الى الضرٌبة الخاصة على المبٌعات اذا لم ٌتم استٌفاإها عند ادخال البضاعة الى المنطمة التنموٌة

 أحكام التشرٌعات ذات العاللة.

مشروبات الكحولٌة والمسكرات والجعة المصنعة فً المنطمة التنموٌة وكذلن على المنتج احتساب الرسوم الجمركٌة عن التبغ ومصنوعاته وال -ب

سوم الذي منشإه المنطمة التنموٌة ولم ٌحمك شروط المنشؤ األردنً فً حدود النفمات والتكالٌف المستحمة على مدخالت االنتاج غٌر مدفوعة الر

 -التالً: الجمركٌة وذلن عند التخلٌص علٌها محلٌا وعلى النحو

لمتممة ٌتم اعتماد معادلة التصنٌع الخاصة بالمنتج لغاٌات تحدٌد المواد االولٌة المستخدمة فً تصنٌعها سواء الرئٌسٌة منها او المساعدة او ا -1

 واي مواد اخرى الزمة لتصنٌعه.

 الجمركً الخاص بكل منها.ٌتم احتساب لٌمة مدخالت االنتاج من نفمات وتكالٌف اجنبٌة وفماً لبٌان االستٌراد  -2

تحتسب الرسوم الجمركٌة والرسوم والضرائب االخرى المتوجبة على مدخالت االنتاج من نفمات وتكالٌف اجنبٌة حسب نسبة الرسوم الواردة  -3

 فً جداول التعرٌفة الجمركٌة بتارٌخ تسجٌل البٌان الجمركً بالوضع فً االستهالن.

الخاصة على المبٌعات وفك احكام التشرٌعات ذات العاللة والمستحمة على البضاعة المشار الٌها فً هذه  تحتسب الضرٌبة العامة والضرٌبة-4

 الفمرة على المنتج النهائً.

او ٌنظم بٌان جمركً الوضع فً االستهالن للبضاعة المشار الٌها فً هذه الفمرة عند اخراجها من المناطك التنموٌة الى بالً مناطك المملكة -5

الكها داخل المنطمة التنموٌة وتستوفى الرسوم الجمركٌة والرسوم والضرائب االخرى والضرٌبة العامة والضرٌبة الخاصة على المبٌعات استه

 وفك احكام التشرٌعات ذات العاللة.

التً استوردتها او لبٌع ال ٌتطلب من المإسسة المسجلة الحصول على موافمة مسبمة من الهٌئة او دائرة الجمارن العادة تصدٌر البضاعة -ج

محلً او منتجاتها التً ال تحمك شرط المنشا االردنً أو بٌع البضائع االجنبٌة المخزنة لدٌها لممارسة نشاطها االلتصادي سواء كان ذلن للسوق ال

مدخالت انتاج هذه  للتصدٌر على ان ٌتضمن البٌان الجمركً المنظم بخصوصها رلم البٌان الجمركً الذي استوردت بموجبه البضاعة او

 المنتجات.

تنظٌم بٌان جمركً معلك الرسوم الجمركٌة والرسوم والضرائب االخرى والضرٌبة العامة والضرٌبة الخاصة على المبٌعات وفك احكام  -د

أي منطمة حرة اردنٌة او التشرٌعات ذات العاللة على المنتج المشار الٌه فً الفمرة )ب( من هذه المادة عند تصدٌره الى خارج المملكة او الى 



 الى منطمة العمبة االلتصادٌة الخاصة.

استٌفاء الرسوم الجمركٌة والرسوم والضرائب االخرى والضرٌبة العامة والضرٌبة الخاصة على المبٌعات وفك احكام التشرٌعات ذات العاللة  -ه

والتً ٌتم بٌعها لشخص غٌر مسجل لدى الهٌئة والغٌر المدفوعة سابما على البضائع والمواد المستخدمة فً الامة االبنٌة داخل المنطمة التنموٌة 

  وحسب تمدٌر لٌمتها الجمركٌة وفك المخططات الهندسٌة وحساب الكمٌات من دائرة الجمارن.
 

 (7المادة )

 

 -ن الحاالت التالٌة:( من هذا النظام ال ٌشترط تنظٌم بٌان جمركً بالبضاعة فً أي م6( و )5على الرغم مما ورد فً المادتٌن )

إذا لامت المإسسة المسجلة بشراء أي بضاعة من السوق المحلً لممارسة نشاطها المرخص، من غٌر البضائع معلمة الرسوم والضرائب،  -أ

 شرٌطة تعبئة النموذج المعتمد بالمعلومات التفصٌلٌة للبضاعة وإدخاله الى نظام مرالبة المخزون.

جاتها ذات المنشؤ األردنً للسوق المحلً بموجب فاتورة بٌع ضرٌبٌة اصولٌة، شرٌطة تسدٌد لٌود مرالبة بٌع المإسسة المسجلة منت -ب

 المخزون.

بٌع المإسسة المسجلة منتجاتها للسوق المحلً والتً تكون مدخالت إنتاجها مدفوعة الرسوم الجمركٌة والرسوم والضرائب األخرى أو معفاة  -ج

 بموجب االتفالٌات التجارٌة التً تكون المملكة طرفا فٌها، وذلن بموجب فواتٌر بٌع ضرٌبٌة أصولٌة. بموجب التعرٌفة الجمركٌة أو

  أي حاالت أخرى توافك علٌها دائرة الجمارن والمستندات الى توصٌة الهٌئة. -د
 

 (8المادة )

 

 -موظفً الهٌئة ٌسمٌه الرئٌس وعضوٌة كل من:تشكل فً الهٌئة لجنة تسمى )لجنة معادلة التصنٌع وتحدٌد المنشؤ( برئاسة أحد  -أ

 مندوب عن وزارة الصناعة والتجارة والتموٌن ٌسمٌه وزٌرها. -1

 مندوب عن دائرة الجمارن ٌسمٌه مدٌرها العام. -2

 ٌجوز بموافمة الرئٌس إضافة عضو أو اكثر للجنة ٌمثلون أٌا من الجهات الحكومٌة ذات العاللة. -ب

ظفً الهٌئة امٌناً لسر اللجنة ٌتولى تنظٌم جدول اعمالها وتدوٌن محاضر جلساتها وحفظ لراراتها وسجالتها وأي مهام ٌسمً الرئٌس احد مو -ج

 اخرى ٌكلفه رئٌس اللجنة بها.

 تجتمع اللجنة بدعوة من رئٌسها كلما دعت الحاجة بحضور جمٌع أعضائها وتتخذ لراراتها باإلجماع. -د

 -حٌات التالٌة:تتولى اللجنة المهام والصال -هـ

 دراسة معادالت التصنٌع الممدمة من المإسسة المسجلة والخاصة بمدخالت أي منتج. -1

 تحدٌد منشؤ المنتج وفما لؤلسس والشروط واإلجراءات المعمول بها وبممتضى التشرٌعات ذات العاللة. -2

دراسة االعتراضات الممدمة على لرارات اللجنة بخصوص هذه  دراسة الطلبات المتعلمة بتعدٌل معادالت التصنٌع أو المنشؤ بما فً ذلن -3

 الطلبات.

 دراسة تحمك شروط المنشؤ األردنً فً عملٌة التصنٌع الجزئً التً تتم داخل المإسسة المسجلة للمنتج الذي ٌتم تصنٌعه باالشتران مع جهات -4

 أخرى.

  شرها فً الجرٌدة الرسمٌة.تصدر الهٌئة التعلٌمات المتعلمة بعمل اللجنة على ان ٌتم ن -و
 

 (9المادة )

 

لغاٌات تحدٌد المنشؤ ٌجوز إجراء عملٌة التصنٌع التكمٌلً لمنتجات المإسسة المسجلة لدى المنشآت ذات التصنٌع المشترن داخل المناطك  -1-أ

 التنموٌة او داخل النطاق الجمركً.

سسة المسجلة لدى المنشآت ذات التصنٌع المشترن العاملة خارج المنطمة التنموٌة ان ٌشترط عند إجراء عملٌة التصنٌع التكمٌلً لمنتجات المإ -2

تكون عملٌة التصنٌع الجزئً داخل المإسسة المسجلة وتحمك شروط المنشؤ االردنً العفاء المنتج من الرسوم الجمركٌة والرسوم والضرائب 

 االخرى.



منطمة التنموٌة مماثل لمنتج آخر تموم بإنتاجه داخل النطاق الجمركً فً المملكة فتعتمد اذا لامت المإسسة المسجلة بتصنٌع منتجا داخل ال -ب

  اللجنة معادلة التصنٌع والمنشؤ الصادرة للمنتج ذاته عن الجهات المتخصصة.
 

 (11المادة )

 

 -تستوفً الهٌئة من المإسسة المسجلة بدل خدمات على النحو التالً:

 دٌنارا عن إصدار معادلة تصنٌع جدٌدة او تصنٌع جزئً او تعدٌل معادلة متعلمة بمدخالت المنتج.( مائة وخمسٌن 150) -أ

 ( مائة وخمسٌن دٌنارا عن إصدار معادلة تحدٌد منشؤ للمنتج او منشؤ المنتج المصنع جزئٌا او تعدٌل معادلة تحدٌد منشؤ.150) -ب

ماد معادلة تحدٌد منشؤ للمنتج ذاته والتً سبك وأن صدرت من الجهات ذات العاللة فً ( خمسٌن دٌنارا عن اعتماد معادلة تصنٌع او اعت50) -ج

  المملكة.
 

 (11المادة )

 

( من هذا النظام بعد تصدٌمها وفك احكام 9( و )8تصدر غرف الصناعة شهادة المنشؤ للمنتج حسب صفته المتحممة وفما ألحكام المادتٌن )

 التشرٌعات ذات العاللة .

  
 

 (12لمادة )ا

 

 -:ٌجوز للمإسسة المسجلة لغاٌات تسوٌك منتجاتها انشاء صالة بٌع مباشر لمنتجاتها فً مولعها المرخص داخل المنطمة التنموٌة شرٌطة ما ٌلً -أ

واستٌفاء الرسوم تنظٌم بٌان جمركً بالمنتجات غٌر اردنٌة المنشؤ والسجاٌر والتبغ ومصنوعاته والمشروبات الكحولٌة والمسكرات والجعة  -1

الجمركٌة والضرائب األخرى والضرٌبة العامة والضرٌبة الخاصة على المبٌعات وفك احكام التشرٌعات ذات العاللة ولبل إدخالها الى صالة 

 البٌع.

 البٌع بموجب فواتٌر ضرٌبٌة للمنتج الذي ٌتم بٌعه. -2

 ة لضبط عملٌات البٌع المباشر على أن ٌتم نشرها فً الجرٌدة الرسمٌة.تصدر الهٌئة وبالتنسٌك مع دائرة الجمارن التعلٌمات الالزم -ب
 

 (13المادة )

 

ٌعلك استٌفاء الرسوم الجمركٌة والرسوم والضرائب األخرى والضرٌبة العامة والضرٌبة الخاصة على المبٌعات عن البضاعة ذات المنشؤ 

هذه الرسوم والضرائب وفماً للشروط والضمانات التً تضعها دائرة الجمارن بموجب األجنبً والمنتج غٌر األردنً أو المنتج الذي تستحك علٌه 

 -بٌان جمركً أصولً وذلن فً أي من الحالتٌن التالٌتٌن:

 عند اخراجها لغاٌات عرضها فً المعارض التجارٌة داخل المملكة وعند اعادتها. -أ

  ة اإللتصادٌة الخاصة أو الى أي منطمة حرة.إذا كان ممصد البضاعة خارج المملكة أو الى منطمة العمب -ب
 

 (14المادة )

 

ات الجمركٌة على المإسسة المسجلة االحتفاظ بالمعلومات والبٌانات الجمركٌة المتعلمة بعملها ورلٌاً أو الكترونٌاً طالما أن البضاعة موضوع البٌان

خمس سنوات بعد إخراج تلن البضائع و تزوٌد الهٌئة والمركز الجمركً بها عند بحوزتها وعلٌها االحتفاظ بالمعلومات والبٌانات مدة ال تمل عن 

  الطلب.
 

 (15المادة )

 

ٌتحمل المطور الرئٌسً كلف إنشاء المركز الجمركً فً المنطمة التنموٌة وتشغٌله وتجهٌزه باألدوات واألجهزة واألثاث والمواد الالزمة  -أ

 حسب متطلبات دائرة الجمارن.إلدامة عمله والتخلٌص على البضائع و



 تعد الهٌئة نظام مرالبة المخزون بالتنسٌك مع دائرة الجمارن. -ب

لدائرة الجمارن ولف منح اإلعفاءات فً حال عدم التزام المإسسة المسجلة بالعمل بنظام مرالبة المخزون والى حٌن التزامها بتصوٌب هذه  -ج

 المخالفة.

العمل بنظام مرالبة المخزون اإللكترونً وفك التعلٌمات التً تصدرها الهٌئة بالتنسٌك مع دائرة الجمارن لهذه  تلتزم المإسسة المسجلة بتطبٌك -د

 الغاٌة.
 

 (16المادة )

 

 ٌتم إتالف البضائع غٌر الصالحة لدى المإسسة المسجلة من لجنة اإلتالف فً المركز الجمركً المشرف على المنطمة التنموٌة. -أ

 (.9R9اإلتالف محضر إتالف أصولً بوالعة عملٌة اإلتالف وٌنظم به بٌان جمركً إحصائً )تنظم لجنة  -ب

  تتحمل المإسسة المسجلة جمٌع التكالٌف المترتبة على عملٌة اإلتالف. -ج
 

 (17المادة )

 

ملكة وفك التشرٌعات الجمركٌة ذات تطبك المإسسة المسجلة عند إدخال اآللٌات والمعدات االنشائٌة شروط االدخال المإلت المطبمة فً الم

 العاللة.
 

 (18المادة )

 

فً غٌر الحاالت المنصوص علٌها فً هذا النظام والتعلٌمات الصادرة بممتضاه، تطبك على اإلجراءات الجمركٌة فً المناطك التنموٌة أحكام 

  لانون الجمارن واالنظمة والتعلٌمات الصادرة بممتضاه.
 

 (19المادة )

 

  الهٌئة وبالتنسٌك مع دائرة الجمارن التعلٌمات الالزمة لتنفٌذ أحكام هذا النظام.تصدر 
 

 (21المادة )

 

 .2012( لسنة 42ٌلغى نظام تنظٌم االجراءات الجمركٌة فً المناطك التنموٌة رلم ) -1 -أ

 .2012( لسنة 43طك الحرة رلم )ٌلغى نظام اإلدخال المإلت لآللٌات والمعدات اإلنشائٌة فً المناطك التنموٌة والمنا -2

غٌرها تبمى التعلٌمات الصادرة بممتضى النظامٌن المشار الٌهما فً الفمرة )أ( من هذه المادة سارٌة المفعول الى ان تلغى او تعدل او ٌستبدل  -ب

 بها وفما ألحكام هذا النظام.

13/12/2015 
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