
:السالم الملكي•



مركز جمرك عمان يرحب بكم•

•WELCOME TO AMMAN CUSTOMS HOUSE

الالمركزيةالنافذة الوطنية للتجارة •



مركز جمرك عّمان
في منطقة عين غزال في وسط العاصمة عماان 1930عام في تأسس المركز 

، وقىىد دونى  255على  مسىه ت تغلى  تام نقلاإ ىلاو مو عااإ الحاالي 1976وفاي عاام 

.تشرف غهلعمل في هذا المركز عدد من المدراء والموظفين من أغنهء الوطن 



رؤية ورسهلة المركز
وهي مستمدة من رؤية ورسهلة دائرة الجمهرك 

فيعالميا  دولةعشرينأفضلمناألردن“:الرؤيـــــا•
”الحدودعبرالتجارةوتسهيلأمن

األعماللقطاععادلةتنافسيةبيئةىيجاد“:الرسالـة•
ايةوحمالوطنياأل تصادتنافسيةزيادةفيوالمساهمة

”المجتمع،وامن



أهداف المركز
وهي مستمدة من أهداف دائرة الجمهرك 

.لالتحصيكفاءةورفعالماليالموردتعزيزفيالمساهمة.1
.الخدمةومتلقيالشركاءرضازيادةفيالمساهمة.2
.المجتمعيةالمبادراتفيالمساهمة.3
المخاطروادارةواالستخبارالضبطعملياتفيالمساهمة.4

التحايلومنعالسليماالستهداف)الجمركيةوالر ابة
والتصرفالتجاريةالعالماتعلووالتعديالتجاري

.(ىجازتها بلبالبضاعة
.بيئيا  والمضرةالخطرةالبضائعضبطفيالمساهمة.5
.ملالعوىجراءاتالبشريةالمواردفعاليةزيادةفيالمساهمة.6



جمرك عّمان المركز الرئيسي للتخليص 

ة من التخليص عل  كهفة الغضهئع والمركغهت الم ّول1.

المراكز ال دودية  وفق األوضهع الجمركية المختلفة

.  شه نة يوميه300-250يستقغل 2.

ضهغط وضهغط صف   175يغل  كهدر المركزالوظيفي3.

.موظف أمن جمركي16جمركي، و 

.موظفهً من الدوائر األخرى 60يوجد في المركز . 4

.يوجد كهدر من الجههت االمنية. 5

غوندد خهص (100)غونددات عهمة ( 10)يتغع للمركز . 6

. منطقة  رة ( 2)و



بيئة العمل في مركز جمرك عمان 
مستودعهت ، مكتب السيهرات االجنغية ،ركهجمالمختغر مديرية الترفيق ،: ي يط غهلمركز 

.تأمين السيهرات مكتب  فظ الغيهنهت، مستودعهت لواز  الدائرة ، 



مجرك عمانالنافذة الوطنية

بيئة خالية من األوراق

 معاجلة املعلومات مرة
واحدة وبشكل تزامني

 صنع قرار حكومي
د
ّ
موح

املعلومات واخلدمات يف
مكان واحد

 واجهة حكومية
ة موحدة 

ّ
إلكرتوني
للتجارة



يخغتهراالستشهريالمجلساجتمهععل غنهءالمركزتكليفت •
.الالمركزيةغمفهو الوطنيةالنهفذةغتطغيق2021/9/18

اعضهءتسعةمن2021/9/19غتهريخالعملفريقتشكيلت •
تكنولوجيهمديريةلمديرغهالضهفةعمهنجمركمديروغرئهسة

.خليةالداالرقهغةقس ورئيسالمديريةموظفيمنوثالثالمعلومهت

.المركزفيالموظفينجميعغجهدت واالعدادالمشهركةغهنعلمه•

مجرك عمانالنافذة الوطنية



مراحل التطبيق
واجراءاتاجلمركيةاإلجراءاتومسحلدراسةعملفريقتشكيل:أوال•

األخرىالدوائر
.اإلجراءاتوهندسةهيكلةإعادة:ثانيا•
جياتكنولومديريةمعالتعاون)الفنيةاملتطلباتحتديد:ثالثا•

(املعلومات
واردواملالفنيةوالتجهيزاتالتحتيةالبنيةمتطلباتحتديد:رابعا•

الشركاءوتدريبالبشرية
وجتريبيمرحليبشكلالتطبيقبدء:خامسا•
املركزيفللتجارةالوطنيةالنافذةتطبيق:سادسا•



ح تشكيل فريق عمل لدراسة ومس: أوال 
اإلجراءات القائمة

. صر ومسح اإلجراءات الجمركية غهلمركز1.

.  صر ومسح اإلجراءات للدوائر األخرى2.

.ت ليل اإلجراءات وتصنيفهه3.

.ت ديد األولويهت غهلتطغيق4.



إعادة هيكلة مركز مجرك عمان

التنسيب غهست داث و دة عمليهت النهفذة الوطنية•

قس  االستيضهحغهلغهءالتنسيب •

موظفي االجراءات من قس  المنهفست لو دات التخليصنقل•

خليص تفعيل  ركة المعهين عل  األسيكودا ورغطت مع و دات الت•

غشكل الكتروني 

جمركيوزارة الص ة عل  الغيهن ال–تفعيل مسرب ص ة الغيئة •

وني لتفعيل العمل االلكترت  مخهطغة مديرية االمن العسكري •
الكهمل



يرية التعاون مع مدب)حتديد املتطلبات الفنية : ثالثا
(تكنولوجيا املعلومات

تعديل نظام االسيكودا بما يتناسب مع عمل المركز–

على االنترنتCustتفعيل الـ–

(إيقاف استالم البيانات الورقية)مستمر مع الزمالءالالتعاون •

رة العمل على تفعيل تصاريح الخروج من خالل الموقع االلكتروني لدائ•

الجمارك

.وطنيةفحص التعديالت على األنظمة االلكترونية من قبل فريق النافذة ال•

كنولوجيا تم عقد دورة تدريبية للموظفين على نظام التراسل من خالل مديرية ت•

المعلومات 

من خالل تم عقد دورة تدريبية لموظفي شركات التخليص على نظام التراسل•

مديرية تكنولوجيا المعلومات 



زات حتديد متطلبات البنية التحتية والتجهي: رابعا
الفنية واملوارد البشرية وتدريب الشركاء 

ب تجهيز قهعهت العمل من فصل وإعهدة ترتيب و س1.

مه ت  االتفهق عليت في هندسة اإلجراءات 

ت ديد وإعهدة تنظي  الموارد الغشرية مع التدريب2.

عقد عدة اجتمهعهت مع شركهء التخليص والدوائر 3.

األخرى



بدء التطبيق بشكل مرحلي وجتريبي: خامسا

ليتهه  تطغيق اإلجراءات الجديدة المقتر ة والتأكد من فهع1.

مراجعة النتهئج مغهشرة 2.

 هت دراسة رضه متلقي الخدمة وت ليل الشكهوي والمقتر3.

تقيي  الغدائل والت سينهت4.



رة تطبيق النافذة الوطنية للتجامرحلة :سادسا
يف املركز

.التوعية االعالمية1.

.اصدار أدلة العمل للعمليهت2.

.إعهدة هيكلة مركز جمرك عمهن3.

.قيهس األداء غهلمقهرنة4.





لوحة ر مية حول حجم أعمال المركز 

السنة

عدد الشاحنات

المحملة  
الداخلة للمركز

عدد البيانات 

المسجلة 

الحاصالت

(بالدينار)

2018103597118082
452,188,062

201996677111998
421,728,137

20206303582425
335,889,458

20216526890881
402,246,936



األنظمة اإللكترونية في
مركز جمرك عمهن



المعهينة االلكترونيةنظه  
غهدف ادخهل مشرو هت المعهين عل  جههز كمغيوتر لو ي وترسل ال  

.ورو دات التخليص غشكل فوري وغدقة وغسرية مع امكهنية ارسهل ص



RFIDنظه  الترددات الراديوية 

 غطهقة الصقة ( 14000)ت  صرف غهدف التعرف عل  الشه نهت وم تويهتهه

.2016ه  في راديوية ت مل شيفرة لرق  الشه نة وجنسيتهه ، وت  الغدء غتطغيق النظ



الدفع االلكترونينظه  

ر الدفع دفع الرسو  المتوجغة عل  الغيهن غهرسهل اشعه: الميزات

.كزيمن غنك صه ب العالقة ال   سهب الجمهرك في الغنك المر



المشاريع واالنظمة في المركز

  ير الشه نهت للشه نهت لمتهغعة سالتتغع االلكتروني يطغق المركز نظه

.هعية التي تنقل الغضهئع من مركز ال  آخر و ذلك عغر االقمهر الصن



المشاريع واالنظمة في المركز

  دعهت ومزود المراقغة التلفزيونية ليشمل كهفة ارجهء المركز والمستوت  انشهء نظه

.مع تسجيل آلي للرجوع إليت عند اللزو كهميرا (60)غعدد 



جههز ف ص الغطهقهت

وهو جههز لف ص إمكهنية خروج الشه نهت من غهب الخروج عن طريق ف ص غطهقة دخول الشه نت عن طريق 

.هذا الجههز غواسطة الغهركود

.وفي  هل عد  اكتمهل اجراءات الغيهن الجمركي يت  اصدار رسهلة توضي يت لوجود مشكلة



ة   ضمن جهئزة الخدمنجمتينت  تتويج جهود المركز غ صولت عل  

ول ال كومية  المتميزة في الدورة االخيرة ، ويسع  المركز عل  ال ص

.غفضل توجيههت االدارة الجمركية عل  مرتغة أعل  وذلك 

حافزنا للتميزانتماؤنا



المشاريع واالنظمة في المركز

9001االيزوالقيهسيةالمواصفةشههدةعل لل صولالتجهيز.



شكرا ل سن إستمهعك  


