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 انـــــــيم البيـــــــل وتنظــــلق بتسجيــة تتعـــعام ــوماتــــــمعل
 .)االستيـــــــــــراد(الجمـــــــركي

 
تتم عملية تنظيم اليان الجمركي من قبل صاحب العالقة او من يفوضه على نظام االسيكودا 

الجمارك طالما البيان في العالمي، ويمكن التعديل على معلومات البيان دون الرجوع الى دائرة 
حالت التنظيم، ولكن إذا تم تسجيل البيان فانه ال يمكن التعديل على أي حقل من حقول البيان اال من 

 قبل دائرة الجمارك وبعد الحصول على الموافقات الالزمة لذلك.
 

 وصول الشاحنات المحملة بالبضائع للمركز الجمركي عند-البري: في حالة الشحن  (1
a.  بطاقة تفتيش الكترونية للشاحنةيتم صرف. 
b. إذا يتم تفتيش الشاحنة من قبل المفتش الجمركي ومن ثم ضربها بالرصاص الجمركي 

 تطلب االمر ذلك.

c.  ويتم  والحمولة الشاحنة حصول على كرت قبان يحتوي على وزنالى القبان للالتوجه
 إضافية.كوثائق  ارفاق كرت القبان وبطاقة التفتيش مع البيان

d. قبل جهاز فحص االكس ري لفحص الشاحنة والحمولة حيث يتم الختم منالى  التوجه 
مالحظات كتابيا على  أيالموظف على كرت التفتيش بالختم الخاص للفحص ويتم تثبيت 

 بطاقة التفتيش.
e. التأكد من  يتم مرور الشاحنة من خالله ليتم في حال وجود جهاز فحص االشعاعات النووية

الجهاز في حال كانت  حمولة ال تحتوي على نسب اشعاعية بحيث يصدران الشاحنة وال
الفحص ال  العالمية، وعمليةوالمعايير  هناك نسب اشعاعية بنسبة معينة وحسب المقاييس

تركيبه بحيث تعبر الشاحنة من خالله خالل توجهها  تتطلب وقتا خصوصا ان الجهاز يتم
 الى الساحات الجمركية.

 % من قيمة التقديرية للبيان كغرامة2.5ارفاق بطاقة مستورد مع البيان يتم دفع في حال لم يتم  (2
ويتم ادخال رقم البطاقة على البيان ويقوم نظام االسيكودا بشكل تلقائي واوتوماتيكي بالتأكد من 

 .البطاقة وصالحيتها
 .ورقياعلى البيان دون الحاجة الى ارفاقه الكترونيا التسليم يتم ادخال رقمه  اذن (3
وفي حال عدم ارفاقهما يتم التدقيق بشكل  ارفاق قائمة تعبئة او فاتورة تفصيلية للبضاعة يتوجب (4

 والمعاينة بنسبة عالية من الحمولة. أكبر
االتفاقية لبات طحال رغبة صاحب العالقة في تطبيق احدى االتفاقيات يتم ارفاق الوثائق ومت في (5

رابط االتفاقيات على موقع دائرة الجمارك االلكتروني )
https://services.customs.gov.jo/jccits/List_Unprftab.aspx.( 

 .الوثائق يتم تحميلها الكترونيا على نظام االسيكودا جميع (6
ان تكون شهادة المنشأ والفاتورة نسخة اصلية ومختومة وموقعة من غرفة صناعة او تجارة  يجب (7

بلد  المدينة التي صدرت منها في في بلد التصدير ومن السفارة األردنية او القنصلية األردنية في
 شهادة عن% 0.5و الفاتورة عن% 0.5 مقداره نقدي تأمين استيفاء يتم ذلك التصدير. وبخالف

 على المنشأ شهادة عن ومثلها الفاتورة عن البضاعة قيمة من% 1 مقدارها بنكية كفالة أو المنشأ

https://services.customs.gov.jo/jccits/List_Unprftab.aspx
https://services.customs.gov.jo/jccits/List_Unprftab.aspx
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الدفع، هناك حاالت  تاريخ من يوما  ( 60) المنشأ خالل وشهادات بالقوائم تقدم إذا للدافع يرد أن
 .المغتربين(اثاث )نادرة جدا ال يكون هناك شهادة منشأ بالبضاعة مثل استيراد األثاث المستعمل 

 يتم تنظيم البيان الجمركي من قبل شركة التخليص الحاصلة على تفويض من صاحب العالقة. (8
يمكن ان يقوم صاحب العالقة او من يفوضه بتنظيم البيان الجمركي شريطة ان تتوفر فيه الشروط  (9

 2018 ة( لسن49) غوبال (1998( لسنة )20من قانون دائرة الجمارك رقم) 166الواردة في المادة 
 .وموضوعه شروط تجديد التراخيص السنوية لشركات التخليص

في المراكز الجمركية التي تم فيها تطبيق النافذة الوطنية فان حركة الفحص على جهاز  (10
االكس ري يتم تثبيتها الكترونيا على البيان الجمركي وكذلك المشروحات في حال وجود اشتبه يتم 

 جمركي في الحقول المخصصة للشاحنات او الحاوياتإدخالها على البيان ال
في المراكز الجمركية التي تم فيها تطبيق النافذة الوطنية فان وزن الشاحنة ومعلومات  (11

 إلرفاقها ورقيا. يالخاصة بالتوزين يتم ترحيلها الكترونيا للبيان الجمركي وال يوجد ما يستدع


