االختصاص
جمرك عمان

الجمارك األردنية
إدارة الجودة الجمركية الشاملة
دليل الخدمات الجمركية

رمز الخدمة:

)(SD4

اسم الخدمة:

بيان أمتعة المسافرين ( (SD4
ينطبق هذا النوع من البيا نات ع لى الب ضائع غ ير التجار ية ا لواردة مع ال قادمين ا لى األردن وال تي ال
تتجاوز قيمتها  0222دينار اردني والقادمين عبر المنافذ الحدودية -ال يحتاج الى رقم ضريبي .
المسافر القادم إلى لألردن

وصف الخدمة :
الفئة المستهدفة من الخدمة:
أماكن الحصول على الخدمة:
المركز الرئيسي:
األماكن البديلة:
إمكانية الحصول على الخدمة إلكترونياً
مع ذكر الموقع( :انترنت)

جمرك عمان مرفق1
المراكز الجمركيه والمراكز الحدوديه المخولة بالتخليص
ال يوجد

متطلبات الحصول على الخدمة

الشررو الوابرت فوفر را للحصرول علررى يجب ان تكون البضاعة لغرض شخصي وليس للتجارة

الخدمة:

الوثائق المطلوبة للحصول على الخدمة:
مرفق0
اإلبررراا المتبررع للحصررول علررى الخدمررة
وخررس سررير ا فسلسررليا بسررت األقسررا
والو قت الرزم س ستكمال كر خ طو مرن
خطوات الحصول على الخدمة :

 .1جواز سفر صاحب العالقة على تأشيرة الدخول .
 .0وصل حجز حدودي او كرت تفتيش .
 .3التفويض من صاحب العالقة لشركة التخليص إلتمام إجراءات التخليص.
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الزمن المستغرق للحصول على الخدمة:
آلية متابعة فقديم الخدمة:

الرسو المالية المطلوبة:
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 62دقيقة

الخطوات
فقديم استدعاا ألخذ الموافقة على فنظيم بيان أمتعة إعتماداً على القيمة.
الحصول على بطاقة دخول محوسبة من قب موظف بوابة الدخول الشمالية
فسجي البيان الجمركي من قب شركة التخليص.
مرابعة قسم اسستقبال إلبراا فدقيق التفويض والوثائق وفسريت البيان (أخضر ،أصفر،
أبمر) ،وفوقيع البيان من رئيس قسم المنافست للبيانات ذات المسرب األخضر بيث يتم
فصفيتها أليا من النظا وإصدار نموذج المعاينة.
المعاينة الفعلية للبضائع من قب المعاين المختص لبيانات المسرب اسبمر .
التوبه الى الوبد المختصة من أب فدقيق البيان  ،وفي بال وبود خزف يتم فنظيم نموذج
فعدي ويحول الى قسم اسستيضاح لتعدي البيان واصدار نسخة بديثة.
يحول البيان أليا إلى الدوائر اسخرى (صحة و مراعة ،مقاييس )....إن لز وبست مسارب
ذه الدوائر في نظا اسسيكودا ،وفتخذ اسبرااات الزممة ويتم فعدي مسرب البيان الى
اخضر أو امرق (إفراج بتعهد شريطة عد التصرف).
فصفية البيان الجمركي من قب رئيس الوبد –با ز للدفع . -
باعة إشعار التصفية من قب شركة التخليص بالرسو المطلوبة.
مرابعة قسم المحاسبة لدفع الرسو المستحقة بست إشعار التصفية.
مرابعة مأمور التصاريح للحصول على فصريح خروج البضاعة وفسليم البيان
خروج البضاعة من المركز .

المديرية/القسم
صاحب العالقة
البوابة
شركة التخليص
المنافست
المعاينة
الوحدة الرابعة (وحسب
اختصاص كل وحدة)
الدوائر االخرى
الوحدة الرابعة
شركة التخليص
المحاسبة
التصاريح
البوابة

تقدم الدائرة خدمة متاب عة (حا لة المعام لة) سير إ جراءات المعام لة من خالل الر سائل الق صيرة ع لى
الهاتف المحمول لصاحب البضاعة بحيث يتم إرسال المراحل التي وصلت إليها المعام لة إ لى صاحب
البضاعة ،وتقدم هذه الخدمة من قبل مديرية تكنولوجيا المعلومات من خالل ت قديم ط لب لدى المدير ية
لالشتراك بالخدمة.
 12 دنانير طوابع
12 نانير أجور عمل إضافي.
 الرسوم في حال إستحقاقها وحسب ما يخضع له البند.
تحدد اجور التخليص حسب التعليمات الصادرة عن الدائرة تعليمات رقم( )1لسنة  0227والمتمثلة
بتحديد اجور التخليص.مرفق رقم()3

الشركاا في فقديم الخدمة
اسم الشريك:
دور الشريك:
األخطاا والمشاك الوارد بدوثها إثناا
فقديم الخدمة
المشكلة أو الخطأ
سبت المشكلة أو الخطأ
اسقتراح الوارد لح المشكلة
رق التقد بشكوى على مستوى فقديم
الخدمة
آلية التعام مع الشكوى :

دائر المطبو عات ،ومار صحة ،ومار الزراعة،مؤس سة الموا صفات وم قاييس ،اس من ع سكري،
مؤسسة الغذاا والدواا)
موافقة الدوائر األخرى إن وجدت على المواد التي تقع تحت اختصاصهم
عدم حضور صاحب العالقة أو ان يكون المراجع غير مفوض بمتابعة المعاملة واستالم القرار.
عدم المعرفة باإلجراءات
تعميم التعليمات الخاصة بالخدمة
 Xصندوق الشكاوي
ب

X
ب

التقد بشكوى مباشر للمسؤول

X
ب

وافف الشكاوى المجانية

 Xبريد الكتروني
ب

يتم استالمها من ضابط الشكاوى وتحويلها للجنة الشكاوى والمقترحات للبت بموضوعها وارسال الرد لمقدمها على العنوان
المصرح عنه.

