االختصاص
جمرك عمان

الجمارك األردنية
إدارة الجودة الجمركية الشاملة
دليل الخدمات الجمركية

رمز الخدمة:
اسم الخدمة:

بيان الترانزيت الخارجيTR8

وصف الخدمة :
الفئة المستهدفة من الخدمة:

عبور البضائع من خالل أراضي الدولة ل تدخل من مر كز جمر كي وت خرج من مر كز جمر كي أ خر أو من الم ناطق ال حرة
للدول المجاورة وبوضع معلق للرسوم بموجب بيانات ووثائق خاصة بها ومكفولة بضمانات مالية ومهل عبور محدده.
التجار من مختلف الشرائح

أماكن الحصول على الخدمة:
المركز الرئيسي:

جمرك عمان

األماكن البديلة:

المراكز الجمركيه الحدوديه والمناطق الحرة

إمكانية الحصول على الخدمة إلكترونياً
مع ذكر الموقع( :انترنت)

ال

متطلبات الحصول على الخدمة
الشررو الوابرت فوفر را للحصرول علررى
الخدمة:
الوثائق المطلوبة للحصول على الخدمة:

ال يـــــــــــوجــــــــــد
.1
.2
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اتبرررا المتبررع للحصررول علررى الخدمررة
واررس سررير ا فسلسررليا حسررت األقسررا
والو قت الررم و ستكمال كرل ا طوة مرن
اطوات الحصول على الخدمة :

نسررخة مررن بيرراا اواررراع واويرردا إذا كانررت
البضاعة ااربة من المنا ق الحرة.
فررافررورة
شرررهرادة منرررشأ.
قرررائررمررة فررعرربرئة

ت
1
2
3
4
5
6

.6
.7

وثرريرقة نررقررل.
بياا فرانزيت حدودي.
التفررويم مررن صرراحت العرقررة لشررركة التخلرريا تفمررا إبرررا ات
التخليا.

.5

.8

بوليصة شحن.

الخطوات
الحصول على بطاقة دخول محوسبة من قبل موظف بوابة الدخول
عمل مرجع مصرح وتسجيل البيان الجمركي من قبل شركة التخليص
مراجعة قسم االستقبال الجراء تدقيق التفويض والوثائق وتسريب البيان (أخضر،أصفر،أحمر) ،
توقيع البيان من رئيس قسم االستقبال للبيانات ذات المسرب األخضر حيث يتم تصفيتها اليا من
النظام.
إصدار نموذج المعاينة من قبل قسم المنافست آليا ً والمثبت عليه إسم المعاين لبيانات المسرب
االحمر.
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.
تصفية البيان الجمركي من قبل رئيس الوحدة–جاهز للدفع.
طباعة إشعار التصفية من قبل شركة التخليص بالرسوم المطلوبة.
مراجعة قسم المحاسبة لدفع الرسوم المستحقة حسب إشعار التصفية.
مراجعة قسم االستيضاح الخذ نسخ استيضاح
مراجعة مأمور التصاريح للحصول على تصريح خروج البضاعة وتسليم البيان.
خروج البضاعة من المركز .

المديرية/القسم
البوابة
شركة التخليص
االستقبال
االستقبال
المعاينة
الوحدة المختصة

الزمن المستغرق للحصول على الخدمة:

7
8
9
11
11
12
 91دقيقة

آلية متابعة فقديم الخدمة:

تقدم الخدمة وفقا لنظام المتابعة االلكتروني

دور مكتت ادمة الجمهور في فقديم
الخدمة :

تبدأ الخدمة من قسم خدمة الجمهور
تنتهي الخدمة من قسم خدمة الجمهور

الرسو المالية المطلوبة من قبل
الجمارك:
الرسو المالية المطلوبة من قبل
شركات التخليا:

 11دنانير وابع بياا بمركي  21 +دينار أبور عمل إضافي  41 +دينار رسم مرور إذا كانت السيارة أردنية (أو حست فعليمات
المرور على الطرق إذا كانت السيارة غير أردنية)مرفق رقم( .)1

نعم (

)

نعم ( * )
نعم ( )

الوحدة المختصة
شركة التخليص
المحاسبة
التصاريح
البوابة

ال ( * )
)
ال (
ال ( * )

تحدد اجور التخليص حسب التعليمات الصادرة عن الدائرة تعليمات رقم( )1لسنة  2117والمتمثلة
بتحديد اجور التخليص.مرفق رقم()2
أجور التحميل والتنزيل  /شركات التحميل والتنزيل مرفق طيه
أجور شركة التحميل والتنزيل في مركز بمرك عررمررراا مرفق رقم( ) 3
أجور شركة التحميل والتنزيل في مركز بمرك بررررابرررر مرفق رقم( ) 4
أجور شركة التحميل والتنزيل في مركز برررمرك المرررردوره مرفق رقم( ) 5
أجور شركة التحميل والتنزيل في مركز برررمرك العررررررررمري مرفق رقم( ) 6

الشركا في فقديم الخدمة

دور الشريك:

مؤسسة المواصفات والمقاييس ،الطاقة النووية ،الزراعة ،الصحة ،الغذاء والدواء ،األمن العام  ،األمن
العسكري ،والدوائر الحكومية االخرى .مرفق رقم(  )7قائمة الشركا
رئـيـســي في انجاز البيان

األاطا والمشاكل الوارد حدوثها إثنا
فقديم الخدمة
المشكلة أو الخطأ
سبت المشكلة أو الخطأ

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

اسم الشريك:

اوقتراح الوارد لحل المشكلة
رق التقد بشكوى على مستوى فقديم
الخدمة
آلية التعامل مع الشكوى :

تعميم التعليمات الخاصة بالخدمة
 Xصندوق الشكاوي
ب

X
ب

التقد بشكوى مباشرة للمسؤول

X
ب

وافف الشكاوى المجانية

 Xبريد الكتروني
ب

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

