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الجمارك األردنية
إدارة الجودة الجمركية الشاملة
دليل الخدمات الجمركية

رمز الخدمة:
اسم الخدمة:

بيان تصدير مؤقتEX2

وصف الخدمة:

تصدير مؤقت لغايات العرض واإلعادة واإلصالح واإلعادة

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

التجار من مختلف الشرائح

األماكن البديلة:
إمكانية الحصول على الخدمة إلكترونياً
مع ذكر الموقع( :انترنت)
متطلبات الحصول على الخدمة
الشرررررروا الوافر توفرحا للحصرررررول على
الخدمة:
الوثائق المطلوبة للحصول على الخدمة:

جمرك عمان
المراكز الجمركيه والمراكز الحدوديه المخولة بالتخليص
ال

يجب ابراز فاتورة بالقيمة المضافة عند عودة البضاعة وتنظيم بيان إعادة استيراد.

-

 .1فاتورة مصدقة من وزارة الصناعة والتجارة.
 .2شههه ادة منشههها صهههادرة من ج ة اإلختصهههاص ومصهههدقة من
وزارة الصناعة والتجارة.

 .3وثيقة نقل.
 .4رخصة تصدير للبضائع التي تتطلب ذلك.
 .5التفويض من صههههههههاةههب العالقههة لشهههههههركههة

التخليص إلتمام إجراءات التخليص
اإلفراء المتبع للحصرررررررول على الخررردمرررة
وخط سرررريرحا تسررررلسررررليا اسررررر األقسررررا
والوقت الالز السرررررررتكمال كل خطوة من
خطوات الحصول على الخدمة :

الخطوات

ت
1
2
3
4

تقديم استدعاء الخذ الموافقة على التصدير المؤقت .
الحصول على بطاقة دخول محوسبة من قبل موظف بوابة الدخول
عمل مرفع مصرح وتسجيل البيان الجمركي من قبل شركة التخليص
مرافعة قسم االستقبال الفراء تدقيق التفويض والوثائق وتسرير البيان
(أخضر،أصفر،أامر) و إصدار نموذج المعاينة.
المعاينة الفعلية للبضائع من قبل المعاين لبيانات المسرب االامر لتثبيت الرقم المتسلسل
للبضاعة للداللة عليها عند العودة.
التوفه الى الوادة المختصة من أفل تدقيق البيان  ،وفي اال وفود خالف يتم تنظيم نموذج
تعديل ويحول الى قسم االستيضاح لتعديل البيان واصدار نسخة اديثة.
يحول البيان الياً الى الدوائر االخرى (صحة و زراعة  ,مقاييس )....ان لز واسر مسارب
حذه الدوائر في نظا االسيكودا  ،وتتخذ االفراءات الالزمة.
تصفية البيان الجمركي من قبل رئيس الوادة–فاحز للدفع . -
اباعة إشعار التصفية من قبل شركة التخليص بالرسو المطلوبة.
مرافعة قسم المحاسبة لدفع الرسو المستحقة اسر إشعار التصفية.
مرافعة قسم االستيضاح الصدار نسخ استيضاح.
مرافعة مأمور التصاريح للحصول على تصريح خروج البضاعة وتسليم البيان
خروج البضاعة من المركز .
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الزمن المستغرق للحصول على الخدمة:
آلية متابعة تقديم الخدمة:

الرسو المالية المطلوبة:

المديرية/القسم
المستدعي
البوابة
شركة التخليص
األستقبال
المعاينة
الوةدة المختصة
الدوائر االخرى
الوةدة المختصة
شركة التخليص
المحاسبة
التصاريح
البوابة

.
 60دقيقة

تقدم الدائرة خدمة متابعة (ةالة المعاملة) سهههههير إجراءات المعاملة من خالل الرسهههههائل القصهههههيرة عل
ال اتف المحمول ل صاةب الب ضاعة بحيث يتم ار سال المراةل التي و صلت الي ا المعاملة ال صاةب
البضههههههاعةم وتقدم خدة الخدمة من قبل مديرية تينولوجيا المعلومات من خالل تقديم ىلب لدى المديرية
لالشتراك بالخدمة.
 10دنانير ىوابع  15 +دينار أجور عمل إضافي  5 +دنانير رسم مرور للبضائع ذات المنشا االردني م 10
دنانير للبضائع ذات المنشا االجنبي إذا كانت السيارة أردنية (أو ةسب تعليمات المرور عل الطرق إذا كانت
السيارة غير أردنية) رسوم المرور وبدل الترفيق والتتبع وال  X –RAYوخدمات االضافية عل الوزن الزائد
للحموالت المحورية
تحدد اجور التخليص ةسب التعليمات الصادرة عن الدائرة تعليمات رقم( )1لسنة  2007والمتمثلة بتحديد اجور التخليص.

الشركاء في تقديم الخدمة

دور الشريك:

مؤسسة المواصفات والمقاييسم الطاقة النوويةم الزراعة مالصحةم الغداء والدواءم األمن العام م األمن
العسيريم والدوائر الحيومية االخرى.
رئـيـســي في انجاز البيان

األخطاء والمشاكل الوارد ادوثها إثناء
تقديم الخدمة
المشكلة أو الخطأ
سبر المشكلة أو الخطأ

عدم ةضور صاةب العالقة شخصيا أو أن ييون المراجع غير مفوض بمتابعة المعاملة واستالم القرار
عدم المعرفة باإلجراءات

االقتراح الوارد لحل المشكلة

تعميم التعليمات الخاصة بالخدمة

اسم الشريك:

ارق التقد بشكوى على مستوى تقديم
الخدمة
آلية التعامل مع الشكوى :

X
ب

صندوق الشكاوي

X
ب

التقد بشكوى مباشرة للمسؤول

X
ب

حواتف الشكاوى المجانية

X
ب

بريد الكتروني

يتم استالم ا من ضابط الشياوى وتحويل ا للجنة الشياوى والمقترةات للبت بموضوع ا وارسال الرد لمقدم ا عل العنوان
المصرح عنه.
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