
  املعاينة الجمركية هي تفتيش البضائع ومطابقتها ملا تم الترصيح عنه عىل البيان الجمريك 
 يتم املعاينة بشكل الكلية يف كل من 
 البضائع الواردة عىل شكل دكمة.     .1
 البضائع الواردة تحت وضع الرصاص أو الحبال أو الشادر غري سليم .2
 ألحكام قانون الجامركالبضائع املشبوهة أو التي تنطوي عىل مخالفة  .3
البضااائع التي يق م أصااحابها ًلبات للتع يل يف تفاصاايلها وعقات بع  قبول البيان من قبل  .4

 الجامرك.
   صاحب العالقة وعىل نفقته يف سمح بإجراء املعاينة خارج الحرم الجمريك بناءت عىل ًلب  ي

 الحاالت التالية:
خطوط اإلنتاج التي يتم شحنها مفككة،  إذا وردت البضائع عىل شكل وح ات إنتاج كاملة مثل .1

 أو البضائع التي ال ميكن معاينتها إال بع  تركيبها يف املوقع.
 البضائع الثقيلة التي ال ميكن تنز يلها والتعامل معها داخل الحرم الجمريك. .2
 البضائع الحساسة القابلة للتلف أو الكرس وتتأثر بعمليات التحميل والتنْزيل. .3
 والقابلة لالنفجار واالشتعال.املواد الخطرة  .4
 .      أية مواد أخرى تواعق عليها ال ائرة .5

  ان تعكس واقع البضاااعة مع ترصاايح صاااحب العالقة والوثائق املرعقة به، املعاينة عىل
، سواء أو عينات للتحليل /أو صور وعي يو و/عينات حسية وباإلضاعة لإلرشاف عىل سحب 

 ك أو أي جهة أخرى يتطلب إنجاز البيان عرضها عليها .لوح ات العمليات أو مخترب الجامر 
   يتم معاينة االرساليات ذات املرسب األحمر يف املواقع املخصصة للمعاينة واملثبتة عىل

 وثيقة النقل
  مالحظات وح ات عمليات الناعذة عني االعتبار ب اآلخذمع األحمر تتم معاينة بيانات املرسااب

ومالحظات وحسب الوثائق املؤرشفة عىل نظام االسيكودا  بشأن األصناف املسته عة الوًنية
عىل نظام الكرتونيا املعاينه  نتيجةاملعاين  يوثقويف حال املطابقة وح ات الناعذة الوًنية، 

 االسيكودا العاملي .
  س د املعاين ًلب املعاينة رسب  إلكرتونياي س د ماألحمر املطابقةلبيانات امل وظف وح ة ، وي

سواء القيمة أو التعريفة تم ًلب املعاينة من  ًلب املعاينة يف حال أو اإلجراء عمليات الناعذة 
يان الجمريك  بالب فة تتعلق  يل أو وجود مذكرة مخال نات او تحل قبل الوح ة للكشااف او عي
بحيث يتم أرشاافة مذكرة املخالفة والوصاال املاغ للةرامة والتأك  من اسااتيفاء الةرامات 

 والرسوم حسب التعليامت .
  عذة نا يات ال نة االلكرتوين ، حيث تراجع وح ة عمل نة عىل منوذج املعاي بت نتيجة املعاي وتث

 نتيجة املعاينة وبناّء عليها تستكمل االجراءات .



  اًلقت دائرة الجامرك الردنية اجراء املعاينة املتزامنة / حيث تتمكن الجامرك مع ال وائر ذات
الحاوية / الطرد مرة واح ة وتتم معاينتها من قبل الجهات املعنية كل ضاامن  العالقة من عتح

 اختصاصه .
  سبة ووضع يف كيش العينات ترشف الجهة املعنية عىل ًلب العينة من خالل اخذ العينة املنا

 ورضبها بالرصاص وارسالها اىل املخترب / ال ائرة املعنية لةايات عحصها .


