
  صاحب العالقة اىل دائرة الجامرك والجهات املعنية رصيح الذي يقدمه  البيان الجمريك هو الت
، ويتم تنظيم وتسجيل البيان الجمريك عىل نظام االسيكودا  صاح عن محتويات البضائع املصدرةلالف

 العاملي .
 : تصنف البيانات الجمركية الصادرة عرب االريض او املوانئ الجوية والبحرية يف اململكة اىل 

1. Ex1    صادر ضع ( : الدائم  ) بيان ال صدير دائم ويخ سلع املحلية ت صدير ال ستخدم ل وي
 ( 65لالحكام املادة الجمركية رقم )

2. EX2  صدير مؤقت واعادتها اىل ضائع ت صدير الب ستخدم لغايات ت صادر املؤقت ( :  وي )ال
 يع .. الخ .االردين وتختلف الغايات من اعادة التصدير مثل العرض واالعدة ، التصن

3. EX3   اعادة التصدددير ( : يسددتخدم هذا الوعددع لعدد من الغايات واهمها اعادة تصدددير (
 ملحتويات التي دخلت البالد مبوجب بيانات وارد .

  من حقل   فمثاللزامية ، اختيارية ،ممنوعه حقل ، وهي حقول ا 54يتكون اليبان الجمريك من
شكل عا 1-31 سب بند التعر  47-31من حقل   ، ممعلومات عن اإلرسالية ب صنف ح فه و معلومات ال

 معلومات حول املحاسبة ومالحظات التخمني  54-48من حقل 
 الصددادرة منعىل نظام االسدديكودا العاملي بالبضددائع بيان جمريك  التخليص تنظم رشكة 
 وقبل مغادرة ميناء التصدير او املركز الجمريك الحدودي . ، ململكة ا

 ح ب ومعند تنظيم البيان الجمريك يق   قانونا املطلوبة الجمريك البيان وثائق تحميلاملرصدد 
سيكودا  سخة الكرتونية عن القامئة )الفاتورة( عىل نظام اال صلية  )ن صلياال شأ األ شهادة املن ، ةو
مبا  يف تعميم الدائرة املحددة والدقة باملواصددفات واملطلوبة إلنجاز البيانوكافة الوثائق املتعلقة 

صدار املوافقات الالزمة من الدوائر والجهات الر  سامح بميكن من إ صة إلجازة ال صديرقابية املخت  ت
 .ملكة من املالبضاعة 

 رشكة ميكن عع التخزين ( مرحلة يف التخليص ل  بأي لجمريكا البيان التعديل عىل ) و
 الجامرك . لدائرة الرجوع ودون مبارش وبشكل وقت
   سج سيكودا العامليجمريك ل رشكة التخليص البيان الت سجيل البيان عىل نظام اال ، وعند ت
 . الدوائر االخرى( )مساربتطلق معايري انتقائية  نظام األسيكوداعىل ومنحه رقم بيان  جمريكال
 يل ال تسددتطيع رشكة اتسددلسددو ، وبالت بعد تسددجيل البيان عىل االسدديكودا يتم منحه رقم

 التخليص تعديل اي حقل اال عن طريق تقديم طلب تعديل الكرتوين اىل وحدة عمليات النافذة .

 


