هوية الخدمة
*رمز الخدمة
اسم الخدمة
هيكلية الخدمة

الموافقة على إدخال أثـــاث المــغتربين (األمتعة الشخصية واألثاث المنزلي واألجهزة
الكهربائية المستعملة)

 خدمة رئيسية

 خدمة فرعية

التشريع الناظم للخدمة
 .1حضور صاحب العالقة شخصيا او من يفوضه رسمياً.

 .2حضور أصحاب البضاعة (األثاث) الى البالد سواء الزوج أو الزوجة.
 .3ان يكون قد مضى على اقامته خارج المملكة مدة سنة فأكثر.
 .4انه قد أنهى أقامته بإثبات ذلك بإحدى الوسائل التالية:
 -إلغاء اإلقامة على جواز السفر.

 تقديم وثيقة تشير الى إنهاء عقد العمل أو االستقالة أو االستغناء عن الخدمةفييا الخييارج أو إ يراز عقييد عمييل داخييل المملكيية مصييدم ميين ال هييات الرسييمية

المختصة.

 إ يراز عقييد إي ييار مصييدم فييا المملكيية ميين ال هييات الحكومييية او سييند لملكيييةشروط تقديم الخدمة

منزل.

 أ ي يراز ش ييهادات نق ييل األ ن يياء م يين الم ييدار أو ش ييهادات قب ييولهم ف ييا الم ييداراألردنية.

 حضييور أصييحاب العالقيية سيواء الييزوج او الزوجيية وتسييتوفى الرسييو ال مر يييةوالضرائب األخرى بالتامين فا حال تأخرهم عن الحضور.

 أن ال يكون طالب اإلعفياء قيد حصيل عليى إعفياء سيا ل لكاميل الميواد المبينيةواذا ييان قييد حصييل علييى جييزء منهييا ايعفييى لييه البيياقا علييى ان ييرد ولييو علييى

دفعييات خييالل فت يرة ال تزيييد عيين سييتة أشييهر ميين تييارين قدومييه وال ن يير بييأ
إعفاء بعد مرور هذه المدة.

 ميينا اإلعفيياء لم يرة واحييدة فقييم ويسييتثنى ميين ذلييك الم يواطن الييذ اسييتفاد ميينإعفاء سا ل وتبيين بأنية قيد ريادر المملكية ل قامية خارجهيا ميرة ثانيية عليى ان

ال يستفيد من إعفاء الحل اال بعد مضا خمس سنوات على األقل من تيارين

اإلعفاء األول.
 .5ي ييب علييى طالييب اإلعفيياء تن يييم شييا بييين افيية الم يواد ال يواردة علييى ان ييتم

إخض ي ي يياا أ زي ي ي ييادة عم ي ي ييا ه ي ي ييو م ي ي ييذ ور بالكش ي ي ييا ألحك ي ي ييا ق ي ي ييانون ال م ي ي ييار .
 www.customs.gov.joالتعليمات.
الوثيقة
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الدائرة

جي يواز س ييفر س ييار المفع ييول (إثب ييات إلغ يياء

اإلقامي يية أو إثبي ييات إنهي يياء عقي ييد العم ي ييل)

شكل الوثيقة
نسخة اصلية

دفتيير عائليية أو إ يراز سييند تس ي يل ملكييية
(عقار)

الوثائل المطلوبة للحصول

فاتورة هربياء أو عقيد إي يار أو

شهادة قبول األ نياء فيا الميدار األردنيية.

على الخدمة

أو مييا يفيييد باسييتمرار إقامتييه خييارج المملكيية
ألكثر من عا .

-2

التف ي ييويا ميي يين ص ي يياحب العالقي ي يية لشي ي يير ة
التخليص إلتما إجراءات التخليص.

-3

قائمة تعبئة باألثاث الوارد والمواد واألجهزة

الواردة (مستعمل أو جد د).
فئة متلقا الخدمة

االعمال

 شركات تجارية وصناعية  مؤسسات حكومية  شركات تخليص
 مؤسسات املجتمع املحلي.

االفراد

املسافرون  املقيمين غير األردنيون  ذوي االحتياجات الخاصة
 املتقاعدون  املواطنون
مراحل تقديم الخدمة
إجراءات رئيسية تقديم الخدمة

المستغرقة لكل إجراء

المدة الزمنية المعيارية
ل جراءات الرئيسية (

مرتبطة بعدد االماكن
والموظفين)

معدل المدة الزمنية

 -1يقو طالب الخدمة تقديم استدعاء إلعفاء األثاث إلى
مد ر المر ز أو من نوب عنه.

 -2يقو مد ر المر ز أو من نويه تحويل المعاملة إلى
الوحدة المختصة لتأكد من عد حصوله على إعفاء

سا ل وفا حال عد حصوله على إعفاء تم السير
باإلجراءات.

 -3يقو طالب الخدمة تن يم يان جمر ا لقسم المنافست
لتدقيل البيان والتأكد من الوثائل وتحد د المسرب

(األحمر).

 -4تحول المعاملة إلى المعا ن حيث يقو المعا ن بمعا نة
البضاعة وإصدار التقرير ذلك.

 -5تحويل المعاملة إلى الوحدة المختصة فا حال انطبام

الشروط واكتمال الموافقات الكترونياً تحويل إلى المسرب

األخضر.

 -6التوجه إلى المحاسب لدفع الرسو المقررة.
 -7التوجه إلى قسم التصاريا إلصدار تصريا خروج.

 -8التوجه إلى وابة الخروج لغايات خروج البضاعة من
الزمن المعيار المستغرم
لتقديم الخدمة

قيمة الرسو

المر ز.

ساعتان
( )10د نار أردنا طوابع.

تحدد أجور التخليص حسب التعليمات الصادرة عن الدائرة تعليمات رقم( )1لسنة

 2007والمتمثلة تحد د اجور التخليصwww.customs.gov.jo.
آلية الدفع

 نقداً

 دفع الكترونا

مخرج الخدمة

شكل مخرج الخدمة

مدة صالحية الوثيقة

كتاب

رير محدد

شركاء الخدمة
الخدمات ذات العالقة
تصنيف الخدمة

 خدمة افقية

 خدمة عامودية

الشريك ودوره فا تقديم

الخدمة

الشريك
(دائرة

المطبوعات و ازرة

الصحة و ازرة

دور الشريك
الزراعة مؤسسة

المواصفات والمقا يس دائرة األمن العسكر مؤسسة الدواء
والغذاء)
سلسلة القيمة( باقة الخدمة)
الوصول للخدمة
 ال مر ز

مكان تقديم الخدمة

 مر ز

الفروا المقدمة للخدمة

ال وجد

قنوات تقديم الخدمة

 مكتب خدمة ال مهور  مر ز خدمة المواطن  الموقع االلكترونا للدائرة
 مر ز االتصال الوطنا  تطبيل هاتا ذ ا

 فاكس  ريد الكترونا

 هاتا
الوصول للخدمة
معلومات االتصال والتواصل  رقم هاتا  ريد إلكترونا فاكس
اوقات تقديم الخدمة

مساء)
من و االحد الى و الخميس ( من الساعة  7:30صباحاً إلى ً 3:30
مؤشرات االداء

اسم المؤشر

القيمة الحالية للمؤشر

الوضع المستهدف

