دليل االستخدام إلجراء
براءة الذمة
للشركات التجارية وشركات التخليص
(مشروع المسرعات الحكومية)
إنطالقا من توجهات رئاسة الوزراء ضمن مشروع المسرعات الحكومية وسعي
الجمارك االردنية الى تطبيق شامل لمفهوم الحكومة االلكترونية من خالل تقديم أفضل الخدمات
االلكترونية للمتعاملين معها بأسرع وأيسر الطرق تم العمل على إعادة هيكلة اجراء براء الذمة
لشركات التخليص والشركات التجارية ليتم الحصول على براءة الذمة بشكل الكتروني كامل من
خالل الموقع الرسمي للجمارك وفي فترة زمنية قياسية .
وقد تمم مراعات المتطلبات التالية عند اعادة هيكلة االجراء :
 تسهيل تقديم طلب براءة الذمة من اي موقع وفي اي وقت من خالل الموقع االلكتروني.
 توفير الوقت والجهد وضمان االستفادة االمثل من الموارد بكفاءة عالية .
 وتسهيل وتبسيط االجراءات على الموظف ومتلقي الخدمة لضمان المصلحة العامة
************************************************************************
آلية عمل االجراء من خالل الموقع االلكتروني -:
 أوال  :الدخول الى النظام :يمكن لشركات التخليص والشركات التجارية الدخول على خدمة تقديم براءة الذمة من
خالل صالحيات محددة لكل شركة حسب اسم االستخدام وكلمة السر
وأي شركة ليس لديها اسم استخدام او كلمة سر ضمن هذه الخدمات يمكنها التقدم للحصول عليها
لتصلها كلمة السر من خالل خدمة الرسائل القصيرة .

في حال كان نوع الشركة شركة تخليص يتم ادخال رقم شركة التخليص
في حال كان نوع الشركة شركة تجارية يتم ادخال الرقم الضريبي للشركة مكون من 9
خانات
ثانيا  :الشاشة الرئيسية للخدمة
يمكن من خالل الشاشة الرئيسية للخدمة وضمن القائمة اليمنى العمل على تقديم طلب جديد
لبراءة الذمة او متابعة الطلبات المقدمة من خالل االستفسار عن طلبات براءة الذمة المقدمة.

يتم تقديم طلب براءة الذمة حسب نوع الشركة وحسب متطلبات كل نوع كما يلي :
 )1تقديم براءة الذمة لشركات التخليص :

 يظهر رقم الشركة واسمها في الحقل -تظهر قائمة بالغايات من براءة الذمة لتحديد غاية الطلب

-

يتم ادخال البريد االلكتروني للشركة او لمقدم الطلب
يتم ادخال رقم الهاتف المحمول لمقدم الطلب
تظهر قائمة باسماء المراكز العاملة بها فروع شركة التخليص يقوم النظام باختيارها
تلقائيا وحسب الغاية من براءة الذمة
في حال كانت الغاية من براءة الذمة (الغاء فرع) يتم تفعيل عملية اختيار مركز او
مجموعة مراكز من المراكز العاملة لتقديم الطلب حسب الغاية والمركز المطلوب .
يتم ادخال رمز التحقق المطلوب حسب الصورة  ،وفي حال كانت االحرف غير
واضحة يمكن الضغط على كبسة تحديث الصورة .
في حال تم ادخال جميع الحقول وكان رمز التحقق صحيحا يتم تخزين الطلب .

 )2براءة الذمة للشركات التجارية :

 يظهر رقم الشركة واسمها في الحقل تظهر قائمة بالغايات من براءة الذمة لتحديد غايةالطلب

-

يتم ادخال البريد االلكتروني للشركة او لمقدم الطلب
يتم ادخال رقم الهاتف المحمول لمقدم الطلب
يتم ادخال رمز التحقق المطلوب حسب الصورة  ،وفي حال كانت االحرف غير
واضحة يمكن الضغط على كبسة تحديث الصورة .
في حال تم ادخال جميع الحقول وكان رمز التحقق صحيحا يتم تخزين الطلب .

 )3شاشة االستفسار عن طلبات براءة الذمة :

 -1تظهر قائمة بالطلبات المقدمة من قبل الشركات مع حالة الطلب ،
 -2يمكن فلترة الطلبات حسب رقم الطلب  ،نتيجة الطلبات  ،سنة الطلب والضغط على
بحث
 -3في حال الضغط على حالة الطلب يتم عرض تفاصيل ردود المديريات المعنية

