المراكز الجمركية الحدودية والداخلية

وزارة المالية
دائرة الجمارك
اسم الخدمة:
وصف الخدمة:

التخليص على البضائع للوضع في االستهالك المحلي
خدمة موجهة للشركات والتجار واصحاب البضائع والجهات الرسمية

الفئة المستهدفة من الخدمة:
أماكن الحصول على الخدمة:
إمكانية الحصول على الخدمة
الكترونياً:
األماكن البديلة:

المستوردون من مختلف الشرائح

متطلبات الحصول على الخدمة
الشروط الواجب توفرها
للحصول على الخدمة:
 .3الوثائق المطلوبة للحصول على
الخدمة:

 .4مريق رقم()2

نعم من خالل  www.customs.gov.joنظام االسيكودا العالمي.
المراكز الجمركية المفوضة بالتخليص المحلي على اصىاا
المرفق رقم( -1أ ) (-1ب).
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محىددة مىن البضىائع والموضىحة يىي الكشىف

ان تقدم المعاملة من قبل شركة التخليص المفوضة اصوالا.
ان يتم تاظيم البيان عبر شاشات نظام االسيكودا العالمي.
تفووويم موون صووا ب العالقووة :يجىىع على صىىاالع العالقىىة ان يقىىوم بأصىىدار تفىىويخ خ ىىي اصىىولي
مصدق لشركة تخليص معياة يفوضها بموجبه ان تقوم بالايابة عاه بالسىير بىرجراتات التخلىيص على
البضاعة.
الفاتورة التجارية .ياتورة مصدقــة من الغريىة التجاريىة والسىفارة وو القاصىلية األردنيىة يىي المدياىة
التي صدرت ماها الوثيقة إن وجدت مت لع اساسي /ويي الال عدم تصديقها يتم اسىتيفات مبلىت تىامين
نسبته  %0.5مىن قيمىة الفىاتورة وتع ى مهلىة 06يىوم إلالضىاراا ويىي الىال تجىاوز المىدة المماوالىة
يحول المبلت ال األيراد العام.
شهادة منشأ مصدقة من الغرفة التجاريوة والسىفارة وو القاصىلية األردنيىة يىي المدياىة التىي صىدرت
ماها الوثيقة إن وجدت مت لع وساسي /ويي الال عدم تصديقها يتم استيفات مبلت تىأمين نسىبته %6.0
من قيمة الفاتورة وتع مهلة ( )06يوم إلالضاراا ويىي الىال تجىاوز المىدة المماوالىة يحىول المبلىت
ال األيراد العام.
قائمة تعبئة (وذا لم تكن الفاتورة مفصلة وو كانت البضاعة عدة اصاا ).
بوليصة شحن (بري بحري جوي).
إذن التسليم.
لغيات وثبات سعر الصفقة يي الال وجود خاليات عل قيمة الصفقة يتم وبراز الوثائق التالية:
الوالة
طريقة الديع /
اعتماد باكي
ياتورة الربط.
عرض السعر.
اتفاقية البيع  +المراسالت مع البائع.
ب اقىىة مسىىتورد (يىىي الىىال عىىدم وجوداىىا يىىتم اسىىتيفات  %2.0مىىن القيمىىة) السىىع تعليمىىات وزارة

الصااعة والتجارة مريق (.)3
 .9رخصىىة اسىىتيراد لىىبعخ السىىلع التىىي يت لىىع اسىىتيراداا موايقىىة مسىىبقة مىىن قبىىل الجهىىات صىىىاالبة
االختصاص (الماصوص عليها بتعليمات الصادرة من قبل وزارة الصااعة والتجارة) .مرفق رقم( 4
أ) مريق (  -4ب). .16تت لع بعخ السلع وبراز شهادات خاصة كشهادة تبخير وو الجر صحي وو غيراا.
 .11لالسىىتفادة مىىىن المعاملىىىة التفضىىىيلية المماوالىىة يىىىي االتفاقيىىىات التجاريىىىة يشىىترط إبىىىراز شىىىهادة ماشىىىأ
الموصوية يي تلك االتفاقية عل سبيل المثال ( EUR-MED 1.EURللدول االوروبيىة) .وكىكلك
شهادة ماشأ من الغر التجارية العربية لت بيق اتفاقية تامية وتسيير التجارة.
 .12وية شهادات وو وثائق وخرى ت لبها الدوائر األخرى.
 .13يي الال استيراد مواد غكائية يجع وبراز ب اقة بيان تبين المحتويات باللغة العربية (مت لع المؤسسة
العامة للغكات والدوات).
 .14يتوجع استيراد بضائع اصلية وونه يي الىال اسىتيراد بضىائع مقلىدة وو مىزور يىتم ت بيىق االجىراتات
المبياة في المادة ( )41من قانون الجمارك رقم ( )26لساة  1998مريق رقم(-0و) والتعليمات رقوم
( )7لساة  2666والخاصة بالتدابير الحدودية لحماية الملكية الفكرية .مريق رقم( -0ب).
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آلية متابعة تقديم الخدمة:

الرسوم المالية المطلوبة من
قبل الجمارك:

الخ وات
يقوم طالع الخدمة بتاظيم البيان الجمركي الصادر الكترونيا ا مريق به الوثائق الم لوبة وتقديم
المعاملة ال قسم االستقبال والماايسة.
يقوم قسم االستقبال الماايسة بدراسة وتدقيق المعاملة يي ان باق الشروط وتحديد المسرب الخاص
(والمر وخضر وصفر) مع تحديد الجهات التي تت لع ان تعرض عليها الكترونيا ا (الدوائر األخرى)
يي الال كان المسرب:
أخــــــضـــر
و-
 يتم تصفية البيان الكترونيا ا وتستكمل باقي االجراتات.ب -أصـــفــــــر
 التوجه ال الوالدة المختصة السع نوع باد التعريفة لتدقيق الوثائق ويتم توجيهها الالمسرب األخضر وو األالمر.
ت -أ ــــــــمر
 تحول المعاملة ال المعاين اليث يقوم المعاين بمعاياة البضاعة واصدار التقرير بكلك. تحويل المعاملة ال الوالدة المختصة يي الال ان باق الشروط واكتمال الموايقاتالكترونيا ا تحويل ال المسرب األخضر.
التوجه ال المحاسع لديع الرسوم المقررة.
التوجه ال قسم التصاريح إلصدار تصريح خروج.
التوجه ال بوابة الخروج لغايات خروج البضاعة من المركز.

تقدم الدائرة خدمة متابعة (الالة المعاملة) سير إجراتات المعاملة من خالل الرسائل القصىيرة على الهىاتف
المحمول لصاالع البضاعة بحيث يتم ارسال المراالل التي وصىلت اليهىا المعاملىة الى صىاالع البضىاعة
وتقدم اك الخدمىة مىن قبىل مديريىة تكاولوجيىا المعلومىات مىن خىالل تقىديم طلىع لىدى المديريىة لالشىتراك
بالخدمة .مريق الخدمة
تحدد سب طبيعة البضائع المستوردة وبلد المنشأ وقيمة الصفقة واالتفاقيات وقوانين االعفاءات
وقوانين الدوائر والجهات الحكومية األخرى.

القاعدة التي يتم اال تساب عليها لغايات ا تساب الرسوم:
ثمن البضاعة  +التأمين  +مصاريف الشحن تحسب لغاية وصولها على أرض المملكة.
الرسوم المالية المطلوبة من
قبل شركات التخليص:

رسوم المرور وبدل الترفيق والتتبع وال  X –RAYوخدمات االضافية على الوزن الزائد للحموالت
المحورية مرفق رقم ( ) 6
تحدد اجور التخليص سب التعليمات الصادرة عن الدائرة تعليمات رقم( )1لسنة  7007والمتمثلة
بتحديد اجور التخليص .مرفق رقم()7

وجور التحميل والتازيل  /شركات التحميل والتازيل
الشركاء في تقديم الخدمة
اسم الشريك:
دور الشريك:
األخطاء والمشاكل الوارد
دوثها إثناء تقديم الخدمة
 .1المشكلة أو الخطأ

مؤسسة المواصفات والمقىايي ،ال اقىة الاوويىة الزراعىة الصىحة الغىكات والىدوات األمىن العىام األمىن
العسكري والدوائر الحكومية االخرى .قائمة الشركات مرفق رقم( .) 14
رئـيـســي يي انجاز البيان

 .1ان يكون المراجع لي ،صاالع العالقة وغير مفوض بمتابعة المعاملة.
 .2عدم ارياق كامل المريقات الم لوبة.
 .3خاليات بخصوص القيمة الجمركية وباود التعريفة وقواعد الماشأ.
 .0غــــــــير مـحـــــــدد
 .4سبب المشكلة أو الخطأ
 .7غــــــــير مـحـــــــدد
 .6تكرار المشكلة
 .8االقتراح الوارد لحل المشكلة  .9التاكيد لغاية االلتزام بالتعليمات
هواتف الشكاوى المجانية
التقدم بشكوى مباشرة للمسؤول
صندوق الشكاوي
طرق التقدم بشكوى على
بريد الكتروني
مستوى تقديم الخدمة
يتم استالمها من ضابط الشكاوى وتحويلها للجاة الشكاوى والمقترالات للبت بموضوعها وارسال الرد
آلية التعامل مع الشكوى :
لمقدمها عل العاوان المصرح عاه.

توضيحات
 .1بند التعريفة :تعريف قانوني بحيث تكون رسوم التعريفة الجمركية وما نسبيه ( نسبة مئوية من قيمة البضاعة )
وو نوعيه ( مبلغا مق وعا عن كل والد مـن البضاعة ) ويجوز ون تكون رسـوم التعريفة نسبيه ونوعيه معا
للاوع الواالد من البضاعة.
يتم تحديد باد التعريفة بااتعل نوع السلعة والمكونات الرئيسية المصاوعة ماها السلعة ولكل باد تعريفة نسبة
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رسم محددة او معفي من الرسوم كما ون السلع تخضع لاسع الرسوم المحددة باالتفاقيات الثاائية واالقليمية
المبرمة مع الدول المختلفة ويمكن االطالع عل االتفاقيات المبرمة مع الدول من خالل موقع الدائرة الرئيسي
التعريفة الجمركية المتكاملة www.customs.gov.jo
 .2القيمة الجمركية :يتم تحديد القيمة الجمركية باا ات عل نصوص قانون الجمارك من المادة رقم 31-28
والموضحة يي المرفق رقم ( .) 11
القاعدة التي يتم االالتساب عليها لغايات االتساب الرسوم:
ثمن البضاعة  +التأمين  +مصاريف الشحن تحسع لغاية وصولها عل ورض المملكة.
تعتبر القيمة الواجع التصريح عاها يي استراد البضائع للوضع باالستهالك ولألوضاع المعلقة للرسوم اي
الثمن العادي للبضاعة ويحدد ويقا ا لألس ،التالية:
 يؤخك بعين االعتبار لتحديد اكا الثمن تاريخ تسجيل البيان يي المركز الجمركي. يفترض ان تكون البضاعة مسلمة ال الشاري يي مكان ادخالها(الحدود). يفترض ان يكون البائع قد ضمن الثمن جميع ما ونفق عل بيعها وتسليمها الت مكان ادخالها الحدود. ال يدخل يي مفهوم الثمن العادي نفقات الاقل داخل البالد والرسوم والضرائع المتوجبة عل البضاعة بعدادخالها.
 يفترض ان يكون البيع قد جرى يي سوق ماايسة الر بين شار وبائع مستقل والداما عن االخر بحيث- :و -يكون ديع الثمن من قبل الشاري او التزامه الفعلي الواليد تجا البائع.
ب -يكون الثمن المتفق علية غير متأثر بعالقات تجارية وو مالية او غيراا بين البائع او شريك له من جهة
وبين الشاري او شريك من جهة اخرى غير العالقات الااشئة عن البيع نفسه سوات كانت تلك العالقات
عقدية او او غير عقدية.
ا
ا
ت -ال يعود للبائع وو لشريكة سوات كان شخصيا طبيعيا وم معاويا وسوات كان ذلك بصورة مباشرة او غير
مباشرة اي جزت من الاصل بيع البضاعة الالالق او التاازل عاها او استعمالها كجزت من الثمن.
 يجع ان يتضمن الثمن العادي للبضاعة قيمة الق استعمال براتة االختراع او التصميم او الاموذج او عالمةالصاع او العالمة التجارية لتلك البضاعة اذا كانت مصاوعة ويق اختراع او نموذج مسجلين او الاملة
عالمة صاع او عالمة تجارية اجابيتين.
 للدائرة الحق ان تزيد عاد االقتضات القيم المصرح عاها ب ريقة تجعلها متااسبة مع القيمة الحقيقية ويق االكاممواد القانون.

انواع المسارب
 .1المسرب االخضر  :يخضع البيان الجمركي لتدقيق الوثائق ويتم تصفية البيان (انجاز ) بشكل تلقائي من خالل
االنظمة بعد التسريع.
 .2المسرب االصفر  :يخضع البيان الجمركي لتدقيق من قبل الموظف وع امكانية التحويل ال المسرب األالمر
لغايات المعاياة يي الال االشتبا بها.
 .3المسرب اال مر  :تخضع محتويات البيان الجمركي (المسرب االالمر) للمعاياة الفعلية من قبل المعاين
تعـــــريــــف المـصطلحات:
 التسريع :او قبول البيان من قبل موظف االستقبال بعد تدقيق الوثائق واع ائه مسرب. التصفية :او وشعار ان جميع مراالل البيان قد اكتملت وان البيان جااز للديع. -البضاعة :كل مادة طبيعية وو ماتج اليواني و ,زراعي وو صااعي بما يي ذلك ال اقة الكهربائية.

انـــواع البــضاعــــة
 .1البضاعة الممنوعة :كل بضاعة يماع استيراداا وو تصديراا باالستااد ال االكام اكا القانون او وي تشريع
وخر.مريق رقم ( _10و) (_10ب)
 .2البضاعة الممنوعة المعينة :البضاعة التي يعياها الوزير بقرار ياشر يي الجريدة الرسمية لغاية الرقابة
الجمركية وقد تم تحديداا بما يلي:
 المخدرات والمؤثرات العقلية بكاية انواعها. المواد السامه او المضرة بالصحة العامة. األسلحة والكخائر والمتفجرات. .3البضاعة المحصورة :البضاعة التي يصدر قرار من مرجع مختص بحصر استيراداا وو تصديراا وو لجهة
معياة.مريق رقم ( ) 17
 .4البضاعة المقيدة  :البضاعة التي يعلق وستيراداا وو تصديراا عل وجازة وو رخصة وو شهادة وو وي مستاد
وخر من قبل الجهات المختصة .مريق ( -18و ) مريق ( -18ب ) مريق (-18ج )
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