
  صاحب العالقة اىل دائرة الجامرك والجهات املعنية رصيح الذي يقدمه  البيان الجمريك هو الت
لالفصاااع  م موتويات البئااائس املدااتوردة   ويتم ونسيم وودااجي  البيان الجمريك     سا  

 االسيكودا العاملي .
  ملركز الوصااوف فم ال وختلف ا واع البيا ات الجمركية وفقا للغاية املوددة لالسااتداد ووفقا

 وقدم البيا ات الجمريك )للوارد ( اىل :
1. IM4  ئائس املنوي ادخالها اىل اململكة لغايات االستهالك ) وضس لالستهالك املويل ( وهي الب

 املويل .
2. IM5  ) وله  دة غايات م   للصااتنيس واال ادة   للعرو واال ادة   للتصااليح ) االدخاف املؤقت

 والتعبئة .
3. IM6ة اسااتداد(  وهو مروبب لالبيا ات التي يتم وصااديرها مؤقت خارم اململكة ولغاية ) ا اد

 استدادها مرة اخرى يتم استخدا  هذا النوع مم البيا ات .
4. IM7  لو دد(  : وهو ليان ايداع البئااائس ا املدااتود ات سااواو املدااتود ات العامة او(

 املدتود ات الخاصة .
5. IM7وادخاف البئائس اىل منطقة العقبة  االقتصاد عة (  : وهو ايدا ) املنطقة االقتصادية الخاص 

 الخاصة 
  مم حق    لزامية   اختيارية  ممنو ه فم الحق    وهي حقوف ا 54يتكون اليبان الجمريك مم
شك   ا 1-31 دب لند التعر  47-31مم حق       معلومات  م اإلرسالية ل صنف ح فه و معلومات ال

 معلومات حوف املواسبة ومالحسات التخمني  54-48مم حق  
 سيكودا العاملي ا التخليص ونسم رشكة ئائس (  ليان موجز)  املرحلة هذه     سا  اال لالب

صدير  سلة للمملكة قب  مغادروها ملكان التومي  أو ميناو الت صولها للمملكة وفقا لنموذم  وااملر قب  و
يص املدبق لالبيان املوجز والتخ إجراوات  سا  وحدب ما ورد ا)املووسب  البيان املوجز    النسا 

صادر مبوجب وال 2019( لدنة     والوثائق الواجب إرفاقها لالبيا ات الجمركية لشك  الكرتوين رقم )
 ووعديالوه . 1998لدنة  20مم قا ون الجامرك رقم  م+ب/148واملادة  د +م/61املواد 
 لبيان الجمريك     سا  االسيكودا ونسم رشكة التخليص ا: 
وفقا للمعطيات الواردة ا اله   لويث وعبئ حقوف البيان االجبارية واالختيارية ثم يتم وخزيم  .1

 البيان    االسيكودا .
 ا حاف كان البيان الجمريك ووت وضس التخزيم ودتطيس رشكة التخليص وعدي  الوقوف . .2
يل ال ودااتطيس رشكة امنوه رقم وداالداايل   ولالت لعد ودااجي  البيان    االساايكودا يتم .3

 التخليص وعدي  اي حق  اال  م طريق وقديم طلب وعدي  الكرتوين اىل وحدة  مليات النافذة .



) دخة ) املوجز الجمريك بيانلل املطولة قا و ا وثائقال املرّصع لإرفاق يقو  ند ونسيم البيان املوجز  .4
و دخة الكرتو ية  م القامئة )الفاوورة( وشهادة املنشأ  -إن وجدت  – الكرتو ية  م لوليصة الشوم

صليتني صادرة مبوجبه  - األ صلية مبوجب القا ون او التعليامت ال دت نى مم الراز اال وكافة  ما مل ي
سيكودا  سا     يتم وومي  الوثائقو ( (املتعلقة واملطلولة إل جاز البياناألخرى الوثائق   العاملي األ

م مم إصدار املوافقات الالزمة كّ مبا يُ   ا وعاميم الدائرة املوددة والدقة لاملواصفات (ضويئ مدح)
مم الدوائر والجهات الرقالية املختصااة إلجازة الدااامع لإدخاف البئااا ة للمملكة أو خروجها أو 

  بورها  رب أراضيها
يان املوجز     سا  االساايكودا العاملي دااجّ وُ  .5 ذ ك وجود يشرترت ل  وال )  رشكة التخليص الب

دجي  البيان املوجز (من قبل وكيل املالحة لمسج  إ ك وين  منافست ومنوه رقم ليان   و ند و
 الدوائر االخرى.) مدارب ( وطلق معايد ا تقائية   سا  األسيكودا   

تقوم رشكة ا تخليص بتثبيت رقم املنافست لعد ان يتم ودجي  املنافدت مم قب  الوكي  البوري  .6
صة  ها عىل ا بيان و كل بندو  ص صة يف ا حقول املخ دبق إطالق رقم ا بو ي   ا أي مرحلة و

  سا  إ تقائية الجامرك )مرسب البيان(.
 


