االختصاص
جمرك عمان

الجمارك األردنية
إدارة الجودة الجمركية الشاملة
دليل الخدمات الجمركية

رمز الخدمة:
اسم الخدمة:

بيان إعادة االستيراد IM6

وصف الخدمة :

هي البضاعة المعاد ا ستيرادها من خارج الممل كة ،وال تي ت كون قد تم ت صديرها ت صدير مؤ قت أو ا عادة
تصديرها الى خارج الممل كة سواء للب ضائع األردن ية أو األجنب ية للت صليح واأل عادة أو ال عرض واإل عادة
حيث تستوفى الرسوم الجمركية عن قيمة الزيادة فقط شريطة إعادة استيرادها خالل ثالث سنوات.
شركات التخليص والمصانع والشركات المضمونة بكفاالت

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

مرفق 1

جمرك عمان
المراكز الجمركية الحدودية والداخلية.
ال

متطلبات الحصول على الخدمة

الشررو الوابر توفرهرا للحصرول علررى -

الخدمة:

الوثائق المطلوبة للحصول على الخدمة:
مرفق2

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.11
.11
.12
.13
.14
.15

ان يتم استيرادها خالل ثالثة سنوات من تاريخ التصدير.
فاتورة تجارية.
فاتورة بالقيمة المضافة على قيمة البضاعة (تصليح أ اضافة)
شهادة منشأ.
قائمة تعبئة.
تفويض رسمي من صاحب العالقة لشركة التخليص للسير بإجراءات التخليص.
بيان ترانزيت حدودي ( ينظم في مركز الجمركي الحدودي)
نسخة من بيان التصدير المؤقت
مشروحات المعاينة عند التصدير.
بطاقة مستورد ( في حال عدم وجودها يتم إستفاء ) %2.5
رخصةةة إسةةتيراد لةةبعض السةةلع التةةي يتطلةةب اسةةتيرادها موافقةةة مسةةبقة مةةن قبةةل الجهةةات صةةاحبة
االختصاص ( المنصوص عليها بتعليمات الصادرة من قبل وزارة ال صناعة والت جارة) .مر فق ر قم(
- 3أ) مرفق (  -3ب)
تتطلب بعض السلع أبراز شهادات خاصة كشهادة تبخير أو حجر صحي أو غيرها.
لإلسةةتفادة مةةن المعاملةةة التفضةةيلية الممنوحةةة فةةي اإلتفاقيةةات التجاريةةة يشةةتر إبةةراز شةةهادة منشةةأ
المو صوفة في ت لك اإلتفاق 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.
أية شهادات أو وثائق أخرى تتطلبها الدوائر األخرى.
في حال استيراد مواد غذائية يجب أبراز بطاقة بيان تبين المحتويات باللغة العربية (متطلب المؤس سة
العامة للغذاء والدواء).
يتوجب استيراد بضائع اصلية وأنة في حال استيراد ب ضائع مق لدة أو مزوره يتم تطب يق اال جراءات
المبينة في المادة ( )41من قانون الجمارك رقم ( )21ل سنة  1998مر فق ر قم(-4أ) والتعلي مات ر قم
( )7لسنة  2111والخاصة بالتدابير الحدودية لحماية الملكية الفكرية .مرفق رقم( -4ب).
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اإلبررراا المتبررع للحصررول علررى الخدمررة
وخررس سرريرها تسلسررليا بسرر األقسررا
والو قت الرزم ال ستكمال كر خ طوة مرن
خطوات الحصول على الخدمة :

االختصاص
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ت

الخطوات

1
2
3

الحصول على بطاقة دخول محوسبة من قبل موظف بوابة الدخول
عمل مرجع مصرح وتسجيل البيان الجمركي من قبل شركة التخليص
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 من النظام و إصدار نموذج
المعاينة.
المعاينة الفعلية للبضائع من قبل المعاين المختص لبيانات المسرب االحمر
.
التوجه الى الوحدة المختصة من أجل تدقيق البيان  ،وفي حال وجود
خالف يتم تنظيم نموذج تعديل ويحول الى قسم االستيضاح لتعديل البيان
واصدار نسخة حديثة.
يحول البيان اليا ً الى الدوائر االخرى (صحة و زراعة  ،مقاييس )....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 البيان الجمركي من قبل رئيس الوحدة–جاهز للدفع.

4
5
6

7

المديرية/القسم

باعة إشعار التصفية من قبل شركة التخليص بالرسوم المطلوبة.
8
مراجعة قسم المحاسبة لدفع الرسوم المستحقة حسب إشعار التصفية.
9
 11مراجعة مأمور التصاريح للحصول على تصريح خروج البضاعة وتسليم
البيان
 11خروج البضاعة من المركز .

البوابة
شركة التخليص
قسم االستقبال

المعاينة
الوحدة
المختصة
الدوائر االخرى

الوحدة
المختصة
شركة التخليص
المحاسبة
التصاريح
البوابة

الزمن المستغرق للحصول على الخدمة:

 121دقيقة

آلية متابعة تقديم الخدمة:

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 لب لدى المدير ية لال شتراك
بالخدمة.
تحدد حسب بيعة البضائع المستوردة وبلد المنشأ وقيمة الصفقة واالتفاقيات وقوانين االعفاءات وقوانين
الدوائر والجهات الحكومية األخرى.
رسو المرور وبدل الترفيق والتتبع وال  X –RAYوخدمات االضافية على الومن الزائد للحموالت
المحورية مرفق رقم ( )5
تحدد اجور التخليص حسب التعليمات الصادرة عن الدائرة تعليمات رقم( )1لسنة  2117والمتمثلة بتحديد
اجور التخليص .مرفق رقم()6

الرسو المالية المطلوبة من قب
الجمارك:
الرسو المالية المطلوبة من قب
شركات التخليص:

جور التحميل والتنزيل  /شركات التحميل والتنزيل مرفق يه
أجور شركة التحميل والتنزيل في مركز بمرك عررمررران مرفق رقم( )7
أجور شركة التحميل والتنزيل في مركز بمرك بررررابرررر مرفق رقم( ) 8
أجور شركة التحميل والتنزيل في مركز برررمرك المرررردوره مرفق رقم( ) 9
أجور شركة التحميل والتنزيل في مركز برررمرك العررررررررمري مرفق رقم( ) 11
الشركاا في تقديم الخدمة

دور الشريك:

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.مرفق رقم (  )11قائمة الشركاا
رئةيةسةةي في انجاز البيان

األخطاا والمشاك الوارد بدوثها إثناا
تقديم الخدمة
المشكلة أو الخطأ
سب المشكلة أو الخطأ

عدم حضور صاحب العالقة شخصيا أو أن يكون المراجع غير مفوض بمتابعة المعاملة واستالم القرار
عدم المعرفة باإلجراءات

االقتراح الوارد لح المشكلة

تعميم التعليمات الخاصة بالخدمة

اسم الشريك:

رق التقد بشكوى على مستوى تقديم
الخدمة
آلية التعام مع الشكوى :

صندوق الشكاوي
X

التقد بشكوى مباشرة للمسؤول
X

ب

ب

هواتف الشكاوى المجانية
X
ب

بريد الكتروني
X
ب

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

