
 إجراءات العمل عن بعد يف مجرك املطار التخليص
 

 املنافست:

 تحت العالمي االسيكودا نظام على االلكتروني المنافست بتحميل تقوم الملكية االردنية  .1
 فور اقالع الطائرة من مطار المصدر  التخزين وضع

االسيكودا بالبحث عن المنافستات المخزنة على نظام  المختص المنافست موظف يقوم . .2

ودراستها وفي حال قبول المنافست اصوال يقوم الموظف بتسجيله وفي حاالت عدم قبول 

مع الملكية األردنية باي  لالمنافست لوجود أخطاء يقوم الموظف المختص فورا بالتواص

 وسيلة معتمدة إلرسال المنافست الصحيح 

 :البيان اجلمركي
 للمملكة الواردة بالبضائع العالمي االسيكودا نظام على جمركي بيان التخليص تنظم شركة .1

 فور تسجيل المنافست.

 ةالكتروني نسخة (قانونا الوثائق المطلوبة بتحميل المصّرح يقوم الجمركي البيان تنظيم عند  .2

 يستثنىما لم – أالمنش هادةشو) الفاتورة (ةالقائم عن الكترونية ونسخة الشحن بوليصة عن

 - ةالمتعلق الوثائق ةوكاف بذلك الصادرة التعليمات او القانون بموجب ليةاالص ابراز من

 والدقة فاتصبالموا) ضوئي مسح (العالمي االسيكودا نظام على) البيان إلنجاز والمطلوبة

 والجهات الدوائر من الالزمة الموافقات دارإص من يمكن بما الدائرة تعميم في المحددة
 عبر عبورها أو خروجها أو للمملكة البضاعة بإدخال السماحو إلجازة المختصة الرقابية

 .أراضيها

 توق أيب الجمركي نالبيا على التعديل) التخزين وضع (مرحلة في التخليص لشركة يمكن .3

 .الجمارك لدائرةع الرجو ودون رشمبا وبشكل

 البيان تسجيل وعند العالمي االسيكودا نظام على الجمركي البيان التخليص ركةش لتسج .4

 الدوائر) مسارب (انتقائية معايير قتطل االسيكودا نظام على بيان رقم ومنح الجمركي

 األخرى.

 

 واجنازه اجلمركي البيان تدقيق

 األخرى الدوائر من هب المرفقة المطلوبة قوالوثائ المسبقة والرخص الجمركي البيان قوثائ قتدقي يتم

 نم لصالتوا ويتم إلكترونيا منها المستهدفة البنود حسب لكوذ الجمركي البيان بإنجاز العالقة ذات

 حال وفي .الجمهور خدمة نظام قطري عن إلكترونيا التخليص ركاتشو العالقة حابأص عم قبلهم

 .البيان بإجراءات بالسير والسماح قللتدقي إضافية قائوث طلب أو استفسار أي وجود

 



 التخليص اجلمركي: وحدة
 حقول مثل (ومتطلبات وحقول ونوع الجمركي البيان قبتدقي يقوماإلجراءات:  موظف  .1

 التأجيل أو كاإلعفاء استخدامها من والغاية 37 الحقل في اإلضافية والرموز 8+  2 الملكية

 المتحققة والبدالت للرسوم االسيكودا نظام احتساب حةصو ب المرفقة والوثائق(  الخ ...

 47 الحقل في والضرائب 24 حقل في اليدوية إدخال الضرائب (الضرائب حقل في علي

 وتطبيق قللتدقيالالزمة  اإلجراءات واستكمال المرفقة قالوثائ مع الجمركي البيان ومطابقة

 حركة بذلك االستقبال موظف يثبتوالمطابقة  القبول حال وفي .والتقييد المنع أحكام

 يرسل طلب ذلك وخالف العالمي ويقوم بتسريب البيان. االسيكودا نظام على إلكترونية
لتستكمل  الخطأ لتصويب التخليص شركة الىنظام االسيكودا  على قوثائ إضافة أو تعديل

جمركي أو تتبع الكتروني  قفي حال تطلب البيان ترفياألصول  حسب بعدها اإلجراءات

الجمارك النافذ أو ما يصدر بموجب أو كانت  نوناق قوف متحققةأو بدالت  رسمأو أي 

التعديل لهذه الغاية من قبل موظف  يتمو الجمركين اجمارك مفوض باستيفائها على البيال

 .التخليصاالجراءات في وحدة 
 

 الجمركية التعريفة بند في والبت الجمركي البيان قوثائ قبتدقي يقوم :التعريفة موظف .2

 على هروأث الجمركي البيان على المستوفاة الرسوم على ذلك حةصو المةس نم والتحق
 العالمي االسيكودا نظام على إلكترونيا القبول حركة وتثبيت البيان على االتفاقيات قتطبي

 أو تحليل عينة (اإلجراء الستكمال مطلوب هو بما التخليص لشركة يرسل ذلك وخالف

  .) الخ ... تبنيد

 لقب من االتفاقيات أو الصحيح التعريفة بند في البت الستكمال إضافي إجراء طلب تم إذا
 لهذا الفاتورة على المطلوبة األصناف أو اإلجراء بتحديد الموظف يقوم التعريفة، موظف

 كان مهما االحمر المسرب الى البيان مسرب لتحوي يستدعي دق يوالذ .تاإلجراءا

 .مسربه
 

للمحتويات  الجمركية القيمة في للبت الجمركي البيان قوثائ قيقوم بتدقي القيمة موظف .3

 التخليص لشركة يرسل ذلك وخالف العالمي االسيكودا نظام على القبول حركة وتثبيت

 ) الخ .... فيديو أو تور عينة تبنيد أو تحليل مراسالت (اإلجراء الستكمال هو مطلوب بما

 يقوم القيمة، قبل موظف من التخمين في البت الستكمال إضافي إجراء طلب حال في

 قد والذي .اإلجراء لهذا الفاتورة على المطلوبة االصناف أو اإلجراء الموظف بتحديد

 ذلك األمر تطلب إذا مسربه كان مهما االحمر المسرب الى مسرب البيان تحويل يستدعي

 .) الخ .... فيديو صور أو عينة، (

يتم تصفية البيانات الجمركية الكترونيا من رئيس الوحدة بعد تثبيت حركات المصادقة  .4

يقوم رئيس الوحدة  القيمة(االجراءات موظف التعريفة وموظف  موظف) منااللكترونية 

 .)االتفاقيات مثال(صليةعلى الوثائق االبعمل تعهد تدقيق لغايات التدقيق الالحق 
 حسب وذلك الوطنيةيتم اجازة البيان الجمركي من الدوائر االخرى ذات العالقة في النافذة  .5

 قئاوث طلب)االجراءات المستهدفة منهم إلكترونيا اما بالقبول أو طلب استكمال البنود 



حاب صأل من قبلهم مع صالرفض. ويتم التوا وأ (الخعينات ...  معاينة، كشف إضافية،

 .نظام خدمة الجمهور قإلكترونيا عن طري التخليصات كرشو العالقة

 نظام على الكترونيا تعديل طلب أي إرسال والملكية االردنية التخليص لشركات يتاح .6

 .الجمهور خدمة

في حال كان طلب التعديل على البيان الجمركي من قبل وحدة عمليات النافذة يتم التعديل  .7

ركة التخليص التأكد شالجمركي من قبل الموظف المختص في الوحدة وعلى  على البيان

والقبول  علىالتي تمت على بياناتها قبل دفع الرسوم المتحققة التعديل  حركاتومتابعة 

 ركة التخليص.شبقبول التعديل من قبل  إقرارا الرسوم دفعبها وتعتبر عملية 

البيان  على النافذةي وحدة عمليات ركة التخليص المعنية على تعدشفي حال اعتراض  .8

 التخليصلوحدة  اعتراضعليها عدم دفع الرسوم المتحققة على البيان وتقديم الجمركي 

 الجمهور.الوثائق والمبررات التي تدعم اعتراضها م خالل نظام خدمة  قمع ارفا

المختصة( يحول أي خالف على القيمة أو بند التعريفة أو اإلجراء الى اللجنة المحلية  .9

في الخالف واالعتراض. وفي حال استمرار الخالف يقرر مساعد المدير  للبت إلكترونيا(

 .3/2019وحسب البالغ  من القانون 80 المادة بحسباالجراء المناسب 

األحمر  في حاالت الشك المبرر على أي بيان جمركي يتم تحويل مسرب البيان لمسرب .10

 ةلغايات المعاينة الفعليرئيس وحدة العمليات المختص  قبل من

 إجراءات لالستكمالقضية جمركي يتم تحويل البيان الى قسم القضايا  طفي حال ضب .11

السير بإجراءات استكمال إنجاز البيان الجمركي في وحدة عمليات النافذة أو قبل  القضية

  (.الخإتالف إعادة تصدير ....  حجز)القانون  قوف المناسب اإلجراء اتخاذ

 بالتفصيل الجمركيركة التخليص االستفسار عن مراحل إنجاز البيان شتستطيع  .12

على  عخالل نظام االسيكودا العالمي بالبحث عن البيان الجمركي واالطالمن  إلكترونيا

 الحركات التفصيلية للبيان .

 

إيقاف تدقيق  قرار التخليص حباجةبعد عملية  البيانات موحدة استال
  من قبل مدير املركز خالل عملية التخليص الوثائق

 
 ان على لتدقيق البيانات وحدة الى ومرفقات الورقي الجمركي البيان التخليص شركة سلمت .1

 .الكترونيا المؤرشفة الوثائق مع االصلية البيان قوثائ الوحدة يطابق موظف
 الوحدة حركة موظف يثبت الكترونيا المؤرشفة قالوثائ مع االصلية قالوثائ مطابقة حال في .2

 وحدة مخاطبة يتم مخالفة اي وجود حال وفي الجمركي البيان على الكترونية مصادقة
 المناسب القانوني االجراء التخاذ التخليص المختصة

 
 

 اجلمركية: للبيانات الرقابة تدقيق
 
 حسب ل الموكلة للمهام وفقا الداخلية الرقابة ققمد قبل من إنجازها بعد الجمركية البيانات تدقق .1

  2017 للعام 85 رقم التعميم



 .الرقابة قالتدقي مصادقة حركة الجمركي البيان على يثبت قبل من واالعتماد المطابقة حال في .2
 

 وحدة متابعة وخدمة مجهور:
 

تنشأ وحدة متابعة وخدمة جمهور في المركز لغايات سرعة ارشفة الوثائق المطلوبة من قبل 
تعمل على االسيكودا وذلك بالتنسيق مع الوحدة الوحدة والموافقات للدوائر األخرى التي ال 

 المختصة.
 باإلضافة الى التنسيق بين وحدات التخليص وشركات التخليص لمتابعة البيانات.

 

  والكفاالت واالدخال املؤقت املعفاةالبيانات *
 

 اختصاص الوحدة  املفوض بها املركز مثل )بيانات األجهزة األمنية ( اإلعفاءاتأوال( 
    .املدير السيد وموافقة

 :الكفاالت واالدخال املؤقت قسم اختصاصاتثانيا( 
 

يقوم موظف االدخال المؤقت والكفاالت بتدقيق كل من بيانات االدخال المؤقت وبيانات  -1
 بها.من اصل ادخال وعمل حركة التدقيق الخاصة به بحيث ال يتم تصفية البيان اال 

 البيان.خالل نوع  يتم البحث عن بيانات االدخال من -2
ادخال من خالل باحث النافذة الوطنية من محدد بيان من  أصليتم البحث عن بيانات من  -3

 ادخال مؤقت. أصل
ال يتم اصدار تصريح خروج لبيانات الوارد التي عليها كفالة اال بحركة موظف الكفاالت  -4

 صفر. ويتم البحث عنها من خالل محدد البحث الكفالة تكون اكبر من 
 

 موظف االرشفة:
 سرعة ارشفة الوثائق التالية مهمة موظف االرشفة 

 وثائق قبل التسريب( )أي .1
قبل او بعد  موافقات الدوائر األخرى التي ليس مسرب على البيان الجمركيارشفة جميع  .2

 التسريب.
المختصة التي لها اثر مباشر على القيمة أي وثائق بعد التسريب بعد التنسيق مع الوحدة  .3

 او التعريفة الجمركية او االتفاقيات
 

 
 
 

 
 
 



 
 


