وزار المالية
دائر الومارك

اسم الخدمة:

الفئة المستهدفة من الخدمة:
أماكن الحصول على الخدمة
إمكانية اللصلل على الخدمة
الكترونيا
الشررررررووج الواررررررر وفو ررررررا
للحصول على الخدمة:
الوثررررالم المةلوبررررة للحصررررول
على الخدمة:
www.customs.gov.jo
مرفر
إرررررررواطاا تةررررررواا قررررررد م
الخدمة:

المراكز الومركية اللدودية والداخلية

الترانزيت (الداخلي /الخارجي) TR8
والمقصود بها :عبور البضائع من خالل أراضي الدولة لتدخل من مركز جمركي وتخرج من
مركزز جمركزي أخزر أو مزن الم زاحر اللززر للزدول الموزاور و لضزع م لزر للر زل ملجز
يانات ووثائر خاصة ها ومكفللة ضمانات مالية ومهل عبلر ملدده.
المستلردين والمصدرين خارجيا.
جميع المراكز الومركية اللدودية والداخلية.مرفر
ن م من خالل www.customs.gov.joنظا اال يكلدا ال المي.
 حضلر صاح ال القة أو المفلض. كفالة للبضاعة. .1نسزززخة مزززن يزززاو االخزززراج وااليزززداا إ ا كانزززت البضزززاعة
مصدر من الم احر اللر .
تمزززا
 .2التفزززلين مزززن صزززاح ال القزززة ل زززركة التخلزززي
إجراءات التخلي .
 .3لليصة شلن.

.4
.5
.6
.7

قـــائــمــة تــ ــبـئة.
فــاتــلر .
شـــهـاد م ـــ أ.
وثــيـقة نــقــل.

ت الخطلات
 .1يقل حال الخدمة ت ظيم البياو الومركي الصادر الكترونيا مرفر ه اللثائر
المطلل ة وتقديم الم املة الى قسم اال تقبال والم افسة.
 .2يقل قسم اال تقبال الم افسة درا ة وتدقير الم املة في انطباق ال روح وتلديد
المسرب الخاص (أحمر ،أخضر ،أصفر) مع تلديد الوهات التي تتطل او ت رض
عليها الكترونيا (الدوائر األخرى).
 .3في حال كاو المسرب:
أ -أتــــــضـــو
 يتم تصفية البياو الكترونيا وتستكمل اقي االجراءات.ب -أصـــفــــــو
 التلجه الى اللحد المختصة حس نلا د الت ريفة لتدقير اللثائر ويتمتلجيهها الى المسرب األخضر أو األحمر.
ت -أحــــــــمو
 تللل الم املة الى الم اين حيث يقل الم اين م اي ة البضاعة واصدارالتقرير ذلك.
 تلليل الم املة الى اللحد المختصة في حال انطباق ال روح واكتمالالملافقات الكترونيا تلليل الى المسرب األخضر.
 .4التلجه الى الملا لدفع الر ل المقرر (كفالة).
 .5التلجه الى قسم التصاريح صدار تصريح خروج.
 .6التلجه الى لا ة الخروج لغايات خروج البضاعة من المركز.
المؤسسرراا الشررو ية فررم قررد م مؤ سززة الملاصززفات والمقززاييا ،الطاقززة ال لويززة ،الزراعززة ،الصززلة ،الغززذاء والززدواء ،األمززن
ال ززززا  ،األمززززن ال سززززكرا ،والززززدوائر اللكلميززززة االخززززرى المعنيررررة فررررم اياررررا البيررررا .
الخدمة:
 www.customs.gov.joقالمة الشوكاط موفم.
 11دنانير حلا ع  21 +دي ار أجلر عمل إضافي  41 +دنانير ر م مرور إ ا كانت السيار
الوسوم المالية المةلوبة:
أردنية (أو حس ت ليمات المرور على الطرق إ ا كانت السيار غير أردنية).
تلدد اجلر التخلي حس الت ليمات الصادر عن الدائر ت ليمات رقم( )1لس ة 2117
والمتمثلة تلديد اجلر التخلي  www.customs.gov.jo .مرفر
ساعة فم حال اكتمال الوثالم المةلوبة إلياا البيا .
وقت إياا الخدمة:

تلضيلات
انلاا المسارب
.1
.2
.3

كل تلقائي من خالل

المسوب االتضو :يخضع البياو الومركي لتدقير اللثائر ويتم تصفية البياو (انوازه)
االنظمة د التسري .
المسوب االصفو  :يخضع البياو الومركي لتدقير من قبل الملظف وا امكانية التلليل الى المسرب األحمر
لغايات الم اي ة في حال االشتباه ها.
المسوب االحمو  :تخضع ملتليات البياو الومركي (المسرب االحمر) للم اي ة الف لية من قبل الم اين

عـــــو ــــف المـصةلحاا:
 التسري  :هل قبلل البياو من قبل ملظف اال تقبال د تدقير اللثائر واعطائه مسرب. التصفية :هل أش ار او جميع مراحل البياو قد اكتملت واو البياو جاهز للدفع. -البضاعة :كل ماد حبي ية أو م تج حيلاني أو زراعي أو ص اعي ما في لك الطاقة الكهر ائية.

مالحظة :يمكن االحالا على خدمات دائر الومارك من خالل الملقع االلكتروني للدائر  www.customs.gov.joتلت ع لاو خدمات ا.

