
 نموذج بطاقة الخدمة

 هوية الخدمة

  رمز الخدمة*

 اصدار بطاقة مستورد الكترونيه الول مرة    اسم الخدمة

 خدمة فرعيةخدمة رئيسية      * هيكلية الخدمة

 التشريع الناظم للخدمة

  وتعديالته 1002لسنة  12قانون االستيراد والتصدير رقم 

  1001لساانة  221نظااار رخااط وبطاقاااي االسااتيراد والتصاادير رقاام 

 وتعديالته

  لساانة  221النظااار الدعاادل رخااط وبطاقاااي االسااتيراد والتصاادير رقاام

 وتعديالته. 1001

  1021لسنة  201تعليداي االستيراد رقم 

 ال يوجد شروط تقديم الخدمة

الوثائق الدطلوبة للحصول 

 على الخدمة

 شكل الوثيقة الدائرة  الوثيقة

كتاب من الضريبة بإيداع 

بقيدة عشرة الكفالة البنكية 

االلف دينار لصالح دائرة 

ضريبة الدخل والدبيعاي 

 لددة عار .

ضريبة الدخل دائرة 

 والدبيعاي

 

 نسخة اصلية

/سجل شهادة تسجيل الشركة

 تجاري

دائرة مراقبة 

/وزارة الشركاي

الصناعة 

والتجارة 

 والتدوين

 صورة

شهادة االسم التجاري إذا كان 

 الدستورد حاصال عليه

الصناعة وزارة 

والتجارة 

 والتدوين

 

 صورة

 

شهادة اشتراك الغرف 

الصناعية أو التجارية سارية 

 الدفعول

غرف تجارة 

االردن، غرف 

 صناعة االردن

 صورة

 

رخصة الدهن األصلية 

السارية الدفعول وصورة 

 عنها

امانة عدان 

 /الكبرى

 البلدياي

 نسخة اصلية/صورة

 

تفويض خطي من صاحب 

الطلب موقع العالقة لدقدر 

من قبل الدفوض على السجل 

إحدى  التجاري مصدقة من

التجارية أو الصناعية  الغرف

على أن ال يتجاوز تاريخ 

التصديق عليه أسبوعين قبل 

 نسخة اصلية  الدستورد



 الطلب. تاريخ تقديم

 

الوكالة العامة أو الخاصة 

على أن ال يتجاوز تاريخ 

 يور قبل 10التصديق عليها 

 الطلب  تقديمتاريخ 

وزارة العدل / كاتب 

 العدل

 صورة

 الحكومة االعدال          *الدقيدين        الدواطنين        فئة متلقي الخدمة

 مراحل تقديم الخدمة

الددة الزمنية الدعيارية  

لإلجراءاي الرئيسية ) 

مرتبطة بعدد االماكن 

 والدوظفين(

معدل الددة الزمنية الدستغرقة لكل  اإلجراءاي الرئيسية لتقديم الخدمة

 إجراء

الحصول على رقم دور من نظار 

 .االصطفاف اآللي

 دقيقة

التدقيق على السجل والتأكد من وجود 

 ومن الوثائق بطاقة

 دقيقة  2

تعبئة ندوذج طلب خدمة بطاقة 

 الدستورد من قبل متلقي الخدمة

 دقيقة 1

قة الجهاي ذاي موافالحصول على 

 . العالقة على الطلب

 دقائق 1

بة مع الوثائق الدطلو الطلب تدقيق

 .وتحديد رسور الخدمة على الطلب

 دقيقة 2

 دقيقة دفع الرسور وتسليم الوصل الدالي

 دقيقة 2  طباعة البطاقة

الزمن الدعياري الدستغرق 

 لتقديم الخدمة

 دقيقة 21-10

 قيدة الرسور
 الدستوردين الول مرةدنانير رسور تسجيل في سجل  20

 دينار رسور بطاقة مستورد اصلية 21

 دفع الكتروني     نقداً      * آلية الدفع

 مخرج الخدمة

 مدة صالحية الوثيقة شكل مخرج الخدمة

 سنة واحدة بطاقة

 سنواي للشركاي القائدة الذهبية 3

 شركاء الخدمة

  خدمة عامودية خدمة افقية     * تصنيف الخدمة

 اصدار بطاقة مستورد الخدماي ذاي العالقة

م الشريك ودوره في تقدي

 الخدمة

 دور الشريك الشريك

 التأكد من االنتساب غرفة تجارة وصناعة عدان

 التأكد من رخصة الدهن امانة عدان الكبرى او البلدياي  

 التدقيق الضريبي دائرة الضريبة الدخل والدبيعاي 

دمة(الخسلسلة القيدة) باقة    

 الوصول للخدمة



 نموذج بطاقة الخدمة

 ال مركزي  *مركزي       * مكان تقديم الخدمة

البلقاء، الدفرق ، اربد ، الزرقاء، )تجارة و تدوين محافظاي صناعة و  مديرية الفروع الدقدمة للخدمة 

 ، مكتب الرمثا(الكرك، الطفيلة ، معان

الدوقع االلكتروني للدائرة  مركز خدمة الدواطن   مكتب خدمة الجدهور  * قنواي تقديم الخدمة

   مركز االتصال الوطني    تطبيق هاتف ذكي   فاكس     بريد الكتروني

   هاتف 

معلوماي االتصال 

 والتواصل

   5629030 06رقم هاتف        بريد إلكتروني فاكس 

 معلوماي االتصال والتواصل للفروع حسب الكشف الدرفق. -

 (3330إلى  0330) من  من االحد الى الخديس اوقاي تقديم الخدمة
 معلوماي االتصال والتواصل للفروع حسب الكشف الدرفق. -

 للخدماي الحكومية.يتم ترميز الخدمة آلياً من خالل النظار االلكتروني للسجل الوطني * 

 


