االختصاص
جمرك عمان

الجمارك األردنية
إدارة الجودة الجمركية الشاملة
دليل الخدمات الجمركية

رمز الخدمة:
اسم الخدمة:

بيان إدخال مؤقت )(IM5

وصف الخدمة :

ي ستخدم هذا ال نوع من أ نواع البيا نات للب ضائع ال تي تدخل الممل كة ت حت و ضع األد خال المؤ قت ح يث يتم ضمان الر سوم
والضرائب األخرى المتوجبة عليها بموجب كفالة بنكية.
المصنعين والمستوردين  /شركات التخليص والمصانع والشركات المضمونة بكفاالت و الحاصلة على عضوية لدى مديرية
اإلدخال الوقت.

الفئة المستهدفة من الخدمة:
أماكن الحصول على الخدمة:
المركز الرئيسي:
األماكن البديلة:

جمرك عمان
المراكز الجمركية المفوضة بالتخليص على البضائع تحت وضع األدخال المؤقت .مرفق رقم( )1قائمة المراكز المفوضة

إمكانية الحصول على الخدمة إلكترونياً
مع ذكر الموقع( :انترنت)
متطلبات الحصول على الخدمة
الشررو الوابرت فوفر را للحصرول علررى
الخدمة:
الوثائق المطلوبة للحصول على الخدمة:
مرفق رقم()2

إن يحصل على عضوية اإلدخال المؤقت
.1
.2
.3
.4
.5
.6

.7
.8

فاتورة مصدقــة من الغرفة التجارية و السفارة أو القنصلية األردن ية في المدي نة ال تي صدرت من ها الوثي قة إن و جدت  ،وي ستثنى من
تصديق الفواتير البضائع المدخلة للتصنيع والتصدير .
شهادة منشأ مصدقة من الغرفة التجارية ،و السفارة أو القنصلية األردنية في المدينة التي صدرت منها الوثيقة إن وجدت.
تفويض رسمي من صاحب العالقة لشركة التخليص للسير بإجراءات التخليص.
بيان ترانزيت حدودي.
قائمة تعبئة.
رقم عضوية من مديرية اإلدخال المؤقت.
إحضار موافقة من الدائرة إلدخال السيارات ومستوردات المشاريع  ،وكذلك البضائع الواردة للعرض واالعادة .

رخ صة إ ستيراد لبعض ال سلع ال تي يتط لب ا ستيرادها مواف قة م سبقة من ق بل الج هات صاحبة
االختصاص ( المنصوص عليها بتعليمات الصادرة من قبل وزارة الصناعة والتجارة) .مرفق ر قم(
-3( ، )3ب).

بطاقة مستورد ( في حال عدم وجود ها يتم إ ستفاء  %2.5من القي مة ) ح سب تعلي مات وزارة
الصناعة والتجارة مرفق رقم(.)4

.9

 .11يتوجب استيراد بضائع اصلية وأنة في حال استيراد بضائع مقلدة أو مزوره يتم تطبيق االجراءات
المبينة في المادة ( )41من قانون الجمارك رقم ( )21لسنة 1998مرفق رقم(  )5والتعليمات ر قم
( )7لسنة  2111والخاصة بالتدابير الحدودية لحماية الملكية الفكرية .مرفق رقم ( )6
اإلبررراا المتبررع للحصررول علررى الخدمررة
وخررس سررير ا فسلسررليا بسررت األقسررا
والو قت الرزم س ستكمال كر خ طو مرن
خطوات الحصول على الخدمة :

ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14

الزمن المستغرق للحصول على الخدمة:
آلية متابعة فقديم الخدمة:

الرسو المالية المطلوبة:

الخطوات
الحصول على بطاقة دخول محو سبة من قب موظف بوابة الدخول الشمالية
عم مربع مصرح وفسجي البيان الجمركي من قب شركة التخليص
مرابعة قسم اسستقبال إلبراا فدقيق التفويض والوثائق وفسريت البيان (أخضر ،أصفر،أبمر) ،
وفوقيع البيان من رئيس قسم اسستقبال للبيانات ذات المسرب األخضر بيث يتم فصفيتها أليا من
النظا وإصدار نموذج المعاينة.
المعاينة الفعلية للبضائع من قب المعاين المختص لبيانات المسرب األبمر .
التوبه إلى 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 اليا ً الى الدوائر اسخرى (صحة و مراعة  ،مقاييس )....ان لز وبست مسارب ذه
الدوائر في نظا اسسيكودا  ،وفتخذ اسبرااات الزممة ويتم فعدي مسرب البيان الى اخضر أو
امرق(إفراج بتعهد شريطة عد التصرف).
فكفي البيانات من قب قسم اسدخال المؤقت في المركز بنا ًا على النموذج الخاص والمعتمد من
موظف وبد التخليص.
اعتماد كفالة البيان من قب الرقابة الداخلية.
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 قسم اسستيضاح للحصول على نسخ استيضاح.
مرابعة مأمور التصاريح للحصول على فصريح خروج البضاعة وفسليم البيان
خروج البضاعة من المركز .

المديرية/القسم
البوابة
شركة التخليص
االستقبال
المعاينة
الوحدة المختصة
الدوائر األخرى
اإلدخال المؤقت
الرقابة الداخلية
الوحدة المختصة
شركة التخليص
المحاسبة
األستيضاح
التصاريح
البوابة

.
 121دقيقة

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 ارسال المراحل التي وصلت اليها المعام لة ا لى صاحب
البضاعة ،وتقدم هذة الخدمة من قبل مديرية تكنولوجيا المعلومات من خالل ت قديم ط لب لدى المدير ية
لالشتراك بالخدمة.
( )11دنانير طوابع  +أجور عمل أضافي بواقع  %،2من قيمة البضاعة بحيث التقل عن  11دنانير وال تزيد عن 251
دينار 01 +دنانيررسم مرور إذا كانت السيارة أردنية (أو حسب تعليمات المرور على الطرق إذا كانت السيارة غير أردنية)
إال إذا كان رسم المرور مستوفى على كشف التحويل.

رسوم المرور وبدل الترفيق والتتبع وال  X –RAYوخدمات االضافية على الوزن الزائد للحموالت
المحورية.مرفق رقم()7

الجمارك األردنية
إدارة الجودة الجمركية الشاملة
دليل الخدمات الجمركية

االختصاص
جمرك عمان

تحدد اجور التخليص حسب التعليمات الصادرة عن الدائرة تعليمات رقم( )1لسنة  2117والمتمثلة
بتحديد اجور التخليص مرفق رقم (.)8

أجور التحميل والتنزيل  /شركات التحميل والتنزيل مرفق طيه
أجور شركة التحميل والتنزيل في مركز بمرك عررمررران مرفق رقم ()9
أجور شركة التحميل والتنزيل في مركز برررمرك العررررررررمري مرفق رقم ()11
أجور شركة التحميل والتنزيل في مركز برررمرك المرررردوره مرفق رقم (.)11
أجور شركة التحميل والتنزيل في مركز بمرك بررررابرررر مرفق رقم (.)12
الشركاا في فقديم الخدمة

مؤسسة المواصفات والمقاييس ،الطاقة النووية ،الزراعة ،الصحة ،الغذاء والدواء ،األمن العام  ،األمن
العسكري ،والدوائر الحكومية االخرى .مرفق رقم ( )13قائمة الشركاء.
رئـيـســي في انجاز البيان

اسم الشريك:
دور الشريك:
األخطاا والمشاك الوارد بدوثها إثناا
فقديم الخدمة
المشكلة أو الخطأ

سبت المشكلة أو الخطأ
اسقتراح الوارد لح المشكلة

 .1ان يكون المراجع ليس صاحب العالقة وغير مفوض بمتابعة المعاملة.
 .2عدم ارفاق كامل المرفقات المطلوبة.
 .3خالفات بخصوص القيمة الجمركية وبنود التعريفة وقواعد المنشأ.
 .4غــــــــير مـحـــــــدد
 .5التاكيد لغاية االلتزام بالتعليمات

رق التقد بشكوى على مستوى فقديم.6
الخدمة
آلية التعام مع الشكوى :

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

