2242
نحن عبدهللا الثاني ابن الحسين ملك المملكة االردنيـــة الهاشميـة
بمقتضـــى المــــادة (  ) 31مـــــــن الدستــــــــــــــــــــــــــــــور
وبنـاء على ما قــرره مجلـــس الــــــوزراء بتاريــخ 2021/5/2
ننمر بوضق النظام اآلتي -:

نظام رقم ( )37لسنة 2021
نظام معدل لنظام رسوم الطيران المدني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة  -1يسمى هذا النظةام (نظةام معةدل لنظةام رسةوم الطيةـران المةدني لسةنة )2021
ويقةةرأ مةةق النظةةام رقةةم ( )106لسةةنة  2018المشةةار إليةةه فيمةةا يلةةي بالنظةةام
األصلي نظاما ً واحدا ً ويعمل به بعد ثالثين يوما من تةاريخ نشةره فةي الجريةدة
الرسمية.
المادة -2تعدل المادة ( )5من النظام األصلي على النحو التالي -:
أوالً :بإلغاء الجدول الوارد في البنةد( )1مةن الفقةرة (أ) منهةا واالستعاضةة عنةه
بالجدول التالي-:
الرقم
1
2
3

فلس
البيـــان
الةةـ ( )25دن ةا ً األولةةى مةةن وزن 377
الطائرة.
565
الـ ( )75دنا ً التالية.
041
ما يزيد على مائة دن

دينار
2
3
4

ثانياً :بإلغاء الجدول الوارد في البند( )2من الفقرة (ب) منها واالستعاضةة عنةه
بالجدول التالي -:
الرقم
1

البيـــان
الةةـ ( )25دن ةا ً األولةةى مةةن
وزن الطائرة

فلس
238

دينار
-

2243
الـ ( )75دنا ً التالية .
ما يزيد على مائة دن

2
3

-

174
095

ثالثاً :بإلغاء الجدول الوارد في البند( )3من الفقةرة (ب) منهةا واالستعاضةة عنةه
بالجدول التالي -:
فلس
الرقم البيـــان
لطائرة وزنها ( )5700كيلو 614
1

دينار
39

2

79

غرام فنقل.
لطائرة وزنها ( )5701كيلو 227
غرام فنكثر.

رابعاً :بإلغاء الجدول الوارد في البند( )1من الفقرة (ج) منها واالستعاضة عنةه
بالجدول التالي -:
الرقم
1
2
3

البيـــان
الةةةـ ( )25دنةةةا ً األولةةةةى
من وزن الطائرة.
الـ ( )75دنا ً التالية .
ما يزيد على مائة دن

فلس
041

دينار
4

377
188

2
1

خامس ةاً :بإلغةةاء الجةةدول الةةوارد فةةي الفقةةرة (د) منهةةا واالستعاضةةة عنةةه بالجةةدول
التالي-:
البيـــان

الرقم
 1إذا كةةةةةةةان وزن الطةةةةةةةائرة
2

( )90دنا ً أو أكثر
إذا كةةان وزن الطةةائرة أقةةل
من ( )90دنا ً .

فلس
072

دينار
95

382

63

سادساً :بإلغاء عبارة (( )10,006عشرة دنانير وستة فلسات) الواردة في البنةد
( )1من الفقةرة (هةـ) منهةا واالستعاضةة عنهةا بعبةارة (( )11,691أحةد
عشر دينارا وستمائة وواحد وتسعون فلسا ً ).
سابعاً :بإلغاء عبارة ((  )5,251خمسة دنانير ومائتان وواحةد وخمسةون فلسةاً)
الةةواردة فةةي البنةةد ( )1مةةن الفقةةرة (و) منهةةا واالستعاضةةة عنهةةا بعبةةارة
(( )5,546خمسة دنانير وخمسمائة وسته واربعون فلساً).
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المادة -3تعدل المادة ( )6من النظام األصلي على النحو التالي-:
أوالً :بإلغةةاء عبةةارة (( )2,032دينةةاران واثنةةان وثالثةةون فلس ةاً) الةةواردة فةةي
الفقةةرة (ب) منهةةا واالستعاضةةة عنهةةا بعبةةارة (( )2,146دينةةاران ومائةةة
وستة وأربعون فلساً) .
ثانياً:بإضافة الفقرة (د) إليها بالنص التالي-:
د -تسري أحكام هذا النظام المعدل وأي نظام معدل آخر على التذاكر التي
تصدر بعد نفاذ أحكامه .
2021/5/2

نائب رئيس الوزراء
ووزير اإلدارة احمللية

نائب رئيس الوزراء ووزير
اخلارجية وشؤون املغرتبني

أمين حسني عبداهلل الصفدي
وزير
التخطيط والتعاون الدولي
ناصر سلطان محزة الشريدة

توفيق حممود حسني كريشان
وزير
الثقافة

علي محدان عبد القادر العايد

وزير
السياحة واآلثار

نايف محيدي حممد الفايز
وزير
الصناعة والتجارة والتموين

املهندسة مها عبد الرحيم صابر علي
وزير
املالية

الدكتور حممد حممود حسني العسعس
وزير
التنمية االجتماعية

أمين رياض سعيد املفلح
وزير
دولة لشؤون املتابعة والتنسيق احلكومي

الدكتور "نواف وصفي" سعيد "مصطفى وهيب" التل
وزير
دولة لشؤون اإلعالم

املهندس صخر مروان دودين
وزير
العمل

وزير
املياه والري

يوسف حممود علي الشمالي

حممد مجيل موسى النجار
وزير
النقل

املهندس وجيه طيب عبداهلل عزايزه
وزير
العدل

الدكتور امحد نوري حممد الزيادات
وزير
الطاقة والثروة املعدنية

املهندسة هالة عادل عبد الرمحن زواتي
وزير
البيئة

نبيل سليم عيسى املصاروة
وزير
دولة للشؤون القانونية

حممود عواد امساعيل اخلرابشة
وزير
االقتصاد الرقمي والريادة

امحد قاسم ذيب اهلناندة
وزير
الصحة

الدكتور فراس إبراهيم ارشيد اهلواري

رئيس الوزراء
ووزير الدفاع

الدكتور بشر هاني حممد اخلصاونة
وزير
الشؤون السياسية والربملانية

املهندس موسى حابس موسى املعايطة
وزير
األشغال العامة واإلسكان

املهندس حييى موسى بيجاينج كسيب
وزير
دولة لشؤون رئاسة الوزراء

الدكتور ابراهيم مشهور حديثة اجلازي
وزير
الزراعة

املهندس خالد موسى شحادة احلنيفات
وزير
األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية

الدكتور حممد امحد مسلم اخلاليلة
وزير الرتبية والتعليم
ووزير التعليم العالي والبحث العلمي

الدكتور "حممد خري" امحد حممد ابو قديس
وزير
الشباب

"حممد سالمة" فارس سليمان النابلسي
وزير
الداخلية

مازن عبداهلل هالل الفراية

