
 عد امل فذة ب نا يات ال بل وحدات عمل يان الجمريك من ق جاز الب حل ر يتم ان باملرا ور 
 التالية 

واحتسااا   به املرفقة والوثائق متطلباتهو  املوجز البيان بتدقيق يقوم االجراءات: موظف .1
ومطابقة البيان (  47وحقل  24يف حقل الرضائب ) حقل عليه  والبدالت املتحققة لرسومالنظام ل

 تطبيق أحلام املنع والتقييد.للتدقيق و املوجز مع الوثائق املرفقة، واسااتل ا ارجراتات المةمة 
قة طاب حاا القبوا وامل بت موظف اال  ويف  ظام جراءات يث ية عىل ن لك حركة إلكرتون بذ

 )مصادقة اللرتونية ( األسيكودا العاملي
 الجمركية التعريفة بند يف الجمريك والبت البيان وثائق بتدقيق يقوم :التعريفة موظف .2

ستوفاة عىل البيان الجمريك، وأثر  سممة وصحة ذلك عىل الرسوم امل تطبيق  ه عىلوالتحقق من 
يان،  تاالتفاقيا  األسيييكودا نظام عىل إلكرتونيا وتثبيت حركة القبول املطلوبة عىل الب
رشكة التخليص العاملي ) عينة، تحليل أو  ارجراتستل ا مطلو  ال مبا هو ، وخمف ذلك يرسل ل
 . الخ (.تبنيد .
  إذا تم طلب إجراء إضايف الستكامل البت يف بند التعريفة الصحيح أو االتفاقية من

قبل وحدة عمليات التعريفة، يقوم موظف التعريفة بتحديد اإلجراء أو االصييناا املولوبة 
عىل الفاتورة لهذا اإلجراء. والذي قد يسييتدعي تحويل م ييب البيان ارس امل ييب االحمر 

 إذا تولب األمر ذلك )طلب عينات ، تحليل .....الخ ( . مهام كان م به الحقا 
يان الجمريك  وثائق بتدقيق القيمة موظف يقوم .3 ته الجمركية القيمة يف للبتالب  ملحتويا

، وخمف ذلك يرسل لرشكة التخليص العاملي األسيكودا نظام عىل وتثبيت حركة القبول فقط،
 ( ..... الخ ) مراسمت، تحليل أو تبنيد، عينة، صور أو فيديو  ارجراتستل ا مبا هو مطلو  ال 

  ،يف حال طلب إجراء إضييايف السييتكامل البت يف التمم  من قبل وحدة عمليات القيمة
يقوم موظف القيمة بتحديد اإلجراء أو االصييناا املولوبة عىل الفاتورة لهذا اإلجراء. والذي 

امل ب االحمر مهام كان م به الحقا إذا تولب األمر قد يستدعي تحويل م ب البيان ارس 
 .... الخ(.تحليل أو تبنيد، عينة، صور أو فيديو ذلك )

 يتم تصفية البيان الجمريك من قبل رئيس الوحدة بعد استل ا اجراتات التدقيق  .4
 خدمة  نظامىلاللرتونيا ع تعديل طلب أي رسااااإ ووكمت املمحة التخليصات رشااكيتاح ل .5

ستدعات عىل ورق مروس  سمي لهم،  من قبلهمالجمهور بتقديم ا ستدعات بالخاتم الر وختم اال
 .بنظام خدمة الجمهورثم مسحه ضوئيا وارساله 

يتم التعديل  ، النافذة عمليات وحدات قبل من الجمريك البيان عىل التعديل طلب كان حاا يف .6
حركات عىل رشكة التخليص متابعة و  الوحدة يف املختص املوظف قبل من عىل البيان الجمريك

 .قبل دفع الرسوم املتحققة عليه والقبوا بها بياناتهاالتي متت عىل التعديل 



وحدة العمليات املختصااة عىل البيان الجمريك،  تعديلرشكة التخليص املعنية  رفضيف حاا  .7
ارفاق عدم دفع الرسييوم املتحققة عىل البيان وتقديم اعرتام مع عىل رشكة التخليص 

 . اية وثائق تدعم اعرتاضه ومن خالل نظام خدمة الجمهور
صة  املحلية جنةلال اىل أو بند التعريفة أو ارجرات خمف عىل القيمة أييحوا  .8  (الكرتونيا)املخت

ستمرار حاا ويف واالعرتاض. يف الخمف للبت ساعد يقرر الخمف ا سب االجرات املدير م  املنا
 من القانون. 80املادة  مبا يوافق

 


