االختصاص
المراكز الجمركية المفوضة

الـجـمارك األردنـيــــة
إدارة الجودة الجمركية الشاملة
دليل الخدمات الجمركية

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:
المركز الرئيسي:

المستوردون من مختلف الشرائح

األماكن البديلة:

المرا كز الجمرك ية المفو ضة بالتخليص ع لى الب ضائع لغا يات اال ستهالك المح لي و هي :ج مرك العق بة
،جمرك عمان  ،جمرك الحرة الزرقاء جمرك مطار التخليص.
المراكز الجمركية المفوضة بالتخليص المحلي ع لى ا صناف م حددة من الب ضائع والمو ضحة في الك شف
المرفق رقم( -1أ ) (-1ب).

متطلبات الحصول على الخدمة

الشرررررروا الوافررررر وفر رررررا .1
للحصول على الخدمة:
.2
 .3الوثائق المطلوبة للحصول على .1
الخدمة:

 .4مرفق رقم()2
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ان تقدم المعاملة من قبل شركة التخليص المفوضة اصوالا.
ان يتم تنظيم البيان عبر شاشات نظام االسيكودا العالمي.
فويض من صاح العال قة  :ي جب ع لى صاحب العال قة ان ي قوم بأ صدار ت فويض خ طي ا صولي
مصدق لشركة تخليص معينة يفوضها بموجبه ان تقوم بالنيابة عنه بال سير بإجراءات التخ ليص ع لى
البضاعة.
الفا ورة التجارية  .فاتورة مصدقــة من الغرفة التجارية  ،و السفارة أو القتصلية األردنية في المدي نة
التي صدرت منها الوثيقة إن وجدت ،متطلب اساسي /وفي حال عدم تصديقها يتم استيفاء مبلغ تامين
نسبتة  %0.5من قي مة ال فاتورة وتع طى مه لة  06يوم الح ضارها و في حال ت جاوز ال مدة الممنو حة
يحول المبلغ الى األيراد العام.
شهادة منشأ مصدقة من الغرفة التجارية  ،و السفارة أو القتصلية األردنية في المدي نة ال تي صدرت
من ها الوثي قة إن و جدت ،متط لب أسا سي /و في حال عدم ت صديقها يتم ا ستيفاء مب لغ تأمين ن سبتة
 %0.5من قيمة الفاتورة وتعطى مهلة ( )06يوم الحضارها وفي حال ت جاوز ال مدة الممنو حة ي حول
المبلغ الى األيراد العام.
قائمة عبئة (أذا لم تكن الفاتورة مفصلة أو كانت البضاعة عدة اصناف).
بوليصة شحن (بري ،بحري ،جوي).
إذن التسليم.
لغيات أثبات سعر الصفقة في حال وجود خالفات على قيمة الصفقة يتم أبراز الوثائق التالية:
حوالة
طريقة الدفع /
اعتماد بنكي
فاتورة الربط.
عرض السعر.
اتفاقية البيع  +المراسالت مع البائع.
بطا قة م ستورد ( في حال عدم وجود ها يتم إ ستفاء  %2.5من القي مة ) ح سب تعلي مات وزارة

الصناعة والتجارة مرفق (.)3
 .9رخصــة إســتيراد لــبعض الســلع التــي يتطلــب اســتيرادها موافقــة مســبقة مــن قبــل الجهــات صــاحبة
االختصاص ( المنصوص عليها بتعليمات الصادرة من قبل وزارة ال صناعة والت جارة) .مر فق ر قم(
- 4أ) مرفق (  -4ب).
 .16تتطلب بعض السلع أبراز شهادات خاصة كشهادة تبخير أو حجر صحي أو غيرها.
 .11لإلســتفادة مــن المعاملــة التفضــيلية الممنوحــة فــي اجتفاقيــات التجاريــة يشــترط إبــراز شــهادة منشــأ
المو صوفة في ت لك اجتفاق ية  ،ع لى سبيل الم ثال (  EUR-MED ، EUR.1ل لدول االوروب ية).
وكذلك شهادة منشأ من الغرف التجارية العربية لتطبيق إتفاقية تنمية وتسيير التجارة.
 .12أية شهادات أو وثائق أخرى تتطلبها الدوائر األخرى.
 .13في حال استيراد مواد غذائية يجب أبراز بطاقة بيان تبين المحتويات باللغة العربية (متطلب المؤسسة
العامة للغذاء والدواء).
 .14يتوجب استيراد بضائع اصلية وأنة في حال ا ستيراد ب ضائع مق لدة أو مزوره يتم تطب يق اال جراءات
المبينة في المادة ( )41من قانون الجمارك رقم ( )26لسنة  1998مرفق رقم(-5أ) والتعليمات رقم
( )7لسنة  2666والخاصة بالتدابير الحدودية لحماية الملكية الفكرية .مرفق رقم( -5ب).
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آلية متابعة قديم الخدمة:

الرسوم المالية المطلوبة من
قبل الجمارك:

الخطوات

تنظيم البيان الجمركي من قبل شركة التخليص المفوضة من قبل صاحب العالقة
حيث يتم تعبئة حقول البيان حسب الوثائق المرفقة .
مراجعة قسم المنافست الجراء تدقيق التفويض والوثائق وتسريب البيان
(أخضر،أصفر،أحمر)  ،وتوقيع البيان من رئيس قسم المنافست للبيانات ذات
المسرب األخضر حيث يتم تصفيتها اليا امن خالل النظام ( ،يوجد توضيح للمسارب)
يتم إصدار نموذج المعاينة من قبل قسم المنافست آليا ا والمثبت عليه إسم المعاين
لبيانات المسرب األحمر
المعاينة الفعلية للبضائع من قبل المعاين المختص لبيانات المسرب األحمر .
التوجه الى الوحدة المختصة من أجل تدقيق البيان وتخمين قيمة البضاعة  ،وفي حال
وجود خالف بين ما هو مصرح عنه وبين ما هو موجود فعليا ا يتم تنظيم نموذج
تعديل ويحول الى قسم اجستيضاح لتعديل البيان واصدار نسخة معدلة.
يحول البيان اليا ا الى الدوائر االخرى (صحة  ،زراعة  ،مواصفات ومقاييس ،غذاء
ودواء  )....ان لزم وحسب مسارب هذه الدوائر في نظام االسيكودا  ،وتتخذ
االجراءات الالزمة ويتم تعديل مسرب البيان الى اخضر أو ازرق (إفراج بتعهد
شريطة عدم التصرف).
تصفية (اجازة البيان)البيان الجمركي من قبل رئيس الوحدة بعد اجازتها من قبل
الدوائر االخرى.
طباعة إشعار التصفية من قبل شركة التخليص بالرسوم المطلوبة.
مراجعة قسم المحاسبة لدفع الرسوم المستحقة حسب إشعار التصفية.
مراجعة قسم االستيضاح للحصول على نسخ االستيضاحات المختومة اصوالا
مراجعة مأمور التصاريح للحصول على تصريح خروج البضاعة وتسليم البيان
خروج البضاعة من المركز.

المديرية/القسم
شركة التخليص

قسم األستقبال

المعاينة
الوحدة المختصة

(حسب كل صنف)

الدوائر االخري
الوحدة المختصة

شركة التخليص
المحاسبة
االستيضاح
التصاريح
البوابة

تقدم الدائرة خدمة متابعة (حالة المعاملة) سير إجراءات المعاملة من خالل الرسائل الق صيرة ع لى ال هاتف
المحمول لصاحب البضاعة بحيث يتم ار سال المرا حل ال تي و صلت الي ها المعام لة ا لى صاحب الب ضاعة
،وتقدم هذة الخدمة من ق بل مدير ية تكنولوج يا المعلو مات من خالل ت قديم ط لب لدى المدير ية لال شتراك
بالخدمة .مرفق الخدمة
حدد حس ابيعة البضائع المستوردة وبلد المنشأ وقيمة الصفقة واال فاقيات وقوانين االعفاءات
وقوانين الدوائر والجهات الحكومية األخرى.

القاعدة التي يتم االحتساب عليها لغايات احتساب الرسوم:
ثمن البضاعة  +التأمين  +مصاريف الشحن حس 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
حدد افور التخليص حس التعليمات الصادرة عن الدائرة عليمات رقم( )1لسنة  7007والمتمثلة
بتحديد افور التخليص .مرفق رقم()7

أجور التحميل والتنزيل  /شركات التحميل والتنزيل مرفق طيه
أجور شركة التحميل والتنزيل في مركز فمرك عررمررران مرفق رقم( )8
أجور شركة التحميل والتنزيل في مركز فمرك فررررابرررر مرفق رقم( )9
أجور شركة التحميل والتنزيل في مركز فرررمرك المرررردوره مرفق رقم( )10
أجور شركة التحميل والتنزيل في مركز فرررمرك العررررررررمري مرفق رقم( )11
الشركاء في قديم الخدمة
اسم الشريك:
دور الشريك:
األخطاء والمشاكل الوارد
حدوثها إثناء قديم الخدمة
 .1المشكلة أو الخطأ

مؤسسة المواصفات والم قاييس ،الطا قة النوو ية ،الزرا عة ،ال صحة ،ال غذاء وا لدواء ،األ من ال عام  ،األ من
العسكري ،والدوائر الحكومية االخرى .قائمة الشركاء مرفق رقم( .) 17
رئـيـســي في انجاز البيان

 .1ان يكون المراجع ليس صاحب العالقة وغير مفوض بمتابعة المعاملة.
 .2عدم ارفاق كامل المرفقات المطلوبة.
 .3خالفات بخصوص القيمة الجمركية وبنود التعريفة وقواعد المنشأ.
 .5غــــــــير مـحـــــــدد
 .4سب المشكلة أو الخطأ
 .7غــــــــير مـحـــــــدد
 .6كرار المشكلة
 .8االقتراح الوارد لحل المشكلة  .9التاكيد لغاية االلتزام بالتعليمات
وا ف الشكاوى المجانية
التقدم بشكوى مباشرة للمسؤول
صندوق الشكاوي
ارق التقدم بشكوى على
بريد الكتروني
مستوى قديم الخدمة
يتم استالمها من ضابط الشكاوى وتحويلها للجنة الشكاوى والمقترحات للبت بموضوعها وارسال الرد
آلية التعامل مع الشكوى :
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لمقدمها على العنوان المصرح عنه.

توضيحات
 .1بند التعريفة  :تعريف قانوني بحيث تكون رسوم التعريفة الجمركية أما نسبيه ( نسبة مئوية من قيمة البضاعة
) أو نوعيه ( مبلغا مقطوعا عن كل وحده مـن البضاعة ) ويجوز أن تكون رسـوم التعريفة نسبيه ونوعيه معا
للنوع الواحد من البضاعة.
يتم تحديد بند التعريفة بناءعلى نوع السلعة والمكونات الرئيسية المصنوعة منها السلعة ولكل بند تعريفة نسبة
رسم محددة او معفي من الرسوم كما أن السلع تخضع لنسب الرسوم المحددة باالتفاقيات الثنائية واالقليمية
المبرمة مع الدول المختلفة ،ويمكن االطالع على االتفاقيات المبرمة مع الدول من خالل موقع الدائرة الرئيسي
التعريفة الجمركية المتكاملة www.customs.gov.jo
 .2القيمة الجمركية  :يتم تحديد القيمة الجمركية بنا اء على نصوص قانون الجمارك من المادة رقم 31 -28
والموضحة في المرفق رقم ( .) 13
القاعدة التي يتم االحتساب عليها لغايات احتساب الرسوم:
ثمن البضاعة  +التأمين  +مصاريف الشحن تحسب لغاية وصولها على أرض المملكة.
تعتبر القيمة الواجب التصريح عنها في استراد البضائع للوضع باالستهالك ولألوضاع المعلقة للرسوم هي
الثمن العادي للبضاعة ويحدد وفقا ا لألسس التالية:
 يؤخذ بعين األعتبار لتحديد هذا الثمن تاريخ تسجيل البيان في المركز الجمركي. يفترض ان تكون البضاعة مسلمة الى الشاري في مكان ادخالها(الحدود). يفترض ان يكون البائع قد ضمن الثمن جميع ما انفق على بيعها وتسليمها حتى مكان ادخالها الحدود. ال يدخل في مفهوم الثمن العادي نفقات النقل داخل البالد والرسوم والضرائب المتوجبة على البضاعة بعدادخالها.
 يفترض ان يكون البيع قد جرى في سوق منافسة حره بين شار وبائع مستقل احدهما عن االخر بحيث-:أ -يكون دفع الثمن من قبل الشاري هو التزامه الفعلي الوحيد تجاة البائع.
ب -يكون الثمن المتفق علية غير متأثر بعالقات تجارية أو مالية او غيرها بين البائع او شريك له من جهة
وبين الشاري او شريك من جهة اخرى غير العالقات الناشئة عن البيع نفسة سواء كانت تلك العالقات
عقدية او او غير عقدية.
ت -ال يعود للبائع أو لشريكة سواء كان سخصيا ا طبيعيا ا أم معنويا ا وسواء كان ذلك بصورة مباشرة او غير
مباشرة اي جزء من حاصل بيع البضاعه الالحق او التنازل عنها او استعمالها كجزء من الثمن.
 يجب ان يتضمن الثمن العادي للبضاعة قيمة حق استعمال براءة االختراع او التصميم او النموذج او عالمةالصنع او العالمة التجارية لتلك البضاعة اذا كانت مصنوعة وفق اختراع او نموذج مسجلين او حاملة
عالمة صنع او عالمة تجارية اجنبيتين.
 للدائرة الحق ان تزيد عند االقتضاء القيم المصرح عنها بطريقة تجعلها متناسبة مع القيمة الحقيقية وفق احكاممواد القانون.

انواع المسارب
 .1المسرب االخضر  :يخضع البيان الجمركي لتدقيق الوثائق ويتم تصفية البيان (انجازه) بشكل تلقائي من خالل
االنظمة بعد التسريب.
 .2المسرب االصفر  :يخضع البيان الجمركي لتدقيق من قبل الموظف وع امكانية التحويل الى المسرب األحمر
لغايات المعاينة في حال االشتباه بها.
 .3المسرب االحمر  :تخضع محتويات البيان الجمركي (المسرب االحمر) للمعاينة الفعلية من قبل المعاين
عرررررريررررف المرصطلحات :
 التسريب  :هو قبول البيان من قبل موظف االستقبال بعد تدقيق الوثائق واعطائه مسرب. التصفية  :هو أشعار ان جميع مراحل البيان قد اكتملت وان البيان جاهز للدفع. -البضاعة  :كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أ ،زراعي أو صناعي بما في ذلك الطاقة الكهربائية.

انـــواع البــضاعــــة
 .1البضاعة الممنوعة  :كل بضاعة يمنع استيرادها أو تصديرها باالستناد الى احكام هذا القانون او أي تشريع
أخر.مرفق رقم ( _14أ) (_14ب)
 .2البضاعة الممنوعة المعينة  :البضاعة التي يعينها الوزير بقرار ينشر في الجريدة الرسمية لغاية الرقابة
الجمركية وقد تم تحديدها بما يلي:
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 المخدرات والمؤثرات العقلية بكافة انواعها. المواد السامه او المضره بالصحة العامة. األسلحة والذخائر والمتفجرات. .3البضاعة المحصورة  :البضاعة التي يصدر قرار من مرجع مختص بحصر استيرادها أو تصديرها أو
لجهة معينة.مرفق رقم ( ) 15
 .4البضاعة المقيدة  :البضاعة التي يعلق أستيرادها أو تصديرها على أجازة أو رخصة أو شهادة أو أي مستند
أخر من قبل الجهات المختصة .مرفق ( -10أ ) مرفق ( -10ب ) مرفق (-10ج )

