
 

 

 الرقابة على املستورداتخدمة 

 وصف الخدمة

مطابقتها لالشتراطات املحددة ضمن  لضمانالرقابة على البضائع الواردة إلى اململكة 

القواعد الفنية ألاردنية ذات العالقة واي متطلبات إلزامية أخرى )مثل تعليمات مجلس 

 إلادارة والتعاميم الرسمية(.  

        عمالطاع ألا ق فئة متلقي الخدمة

 الوثائق املطلوبة
، وأية وثائق إن وجدت تقارير الفحص الفنيةالبيان الجمركي، فاتورة، شهادة منشأ، 

 .البيان الجمركيأخرى تتطلبها طبيعة 

 مراحل تقديم الخدمة

 .تدقيق البيان الجمركي والوثائق املرفقة به .1

 .الكشف العام )الحس ي أو الظاهري( على البضاعة الواردة .2

 .على مسرب البيان الجمركي وبناء   إن لزم سحب عينات ممثلة إلرسالها للفحص .3

العالمات التجارية إلى وحدة  و/ أو الوثائق  التحقق من صحة وصالحيةتحويل طلب  .4

 ومكافحة التقليد )إن تطلب ألامر(. والتبليغ  التحقق

أو في حال قبول تقارير   ) في حال إرسال عينات للفحص تقييم نتائج الفحص .5

 .( الفحص الخارجية

املنتجات ملتطلبات القواعد الفنية/ إنجاز املعاملة الجمركية في حال مطابقة  .6

  املواصفات القياسية وأي تشريعات أخرى ذات عالقة.

 :في حال عدم املطابقة .7

 .املنتجات / اتالفدخالإلا عدم / في الحاالت املسموحة التعديل على بطاقة بيان املنتج

 الزمن املستغرق لتقديم الخدمة
تحقق اليعتمد على نوع البضائع الواردة ضمن إلارسالية ومدى حاجتها إلجراء فحص أو  

 الوثائق.أو و/ عالمات تجارية المن 

 ألاجور )بالدينار ألاردني( 

 22  تزيد على  إذا كانت قيمة البضاعةدينار أجور بدل خدمات عن كل معاملة جمركية

 ألف دينار.

 12  تساوي  إذا كانت قيمة البضاعة دنانير أجور بدل خدمات عن كل معاملة جمركية

 عن ألف دينار.أو تقل 

 12 الوطنية في كل مرة يتم إلى املختبرات  دنانير أجور نقل عينات من املراكز الجمركية

 فيها تحويل عينات للمختبرات الفاحصة باستخدام مركبات املؤسسة.

 22  الوطنية في كل إلى املختبرات   عبر مركز  جمرك العقبة دينار أجور نقل عينات من

 مرة يتم فيها تحويل عينات للمختبرات الفاحصة باستخدام مركبات املؤسسة.

 22  املستوردة املنتجات الكشف على تستدعي أخرى  ضأغرا ألي فكش أي بدل دينار 

 إجراءات استكمال العالقة لحين صاحب ملستودعات جمركي بتعهد إخراجها تم التي

 .ألاصولية املؤسسة



 

 

 

 52  دينار بدل الكشف ألاول للتأكد من تصويب املخالفات بغض النظر عن الكمية أو

 التصويب املطلوب.

 72  دينار بدل إعادة الكشف للتأكد من تصويب املخالفات بغض النظر عن الكمية أو

 التصويب املطلوب.

  22  دينار كأجور للموظف املكلف بالكشف على املنتجات املستوردة للبيانات

 الجمركية غير املنجزة عن كل عملية كشف للتأكد من تصويب املخالفات.

 طريقة استيفاء ألاجور 
  

 
    نقدا

 فواتيركم  -إي 

 مكان تقديم الخدمة

  املركز الرئيس ي –مديرية الرقابة الحدودية 

  فرع إقليم الجنوب 

 مكاتب املؤسسة في املراكز الجمركية 

 الحضور الشخص ي طريقة التقديم للخدمة

 أوقات تقديم الخدمة

  : 3:32إلى  0:32الخميس من الساعة  -ألاحداملركز الرئيس ي 

 : ايام في ألاسبوع 7ساعة في اليوم /  24 فرع إقليم الجنوب 

  املراكز الجمركيةمكاتب املؤسسة في: 

o  : ايام في ألاسبوع 7ساعة في اليوم /  24مكتب مطار الشحن 

o  : 3:32إلى  0:32الخميس من الساعة  -السبت باقي املكاتب 

 - مخرج الخدمة


