
نظام األسيكودا



نظام األسيكودا في األردن

1999في عام ++  تم تطبيق نظام األسيكودا -

2007تم تطبيق نظام األسيكودا العالمي في عام -



نظام األسيكودا في األردن

ر من تحديث النسخة التشغيلية والتنفيذية ألكثتم -

مره لمواكبة التطور واالستفادة من الميزات الجديدة 

المضافة



ما يميز نظام األسيكودا في األردن تطبيق عدد من 

األليات واألنظمة والتي عملت على تسهيل

وفيما يلي نستعرض عدد من هذه األنظمة التجارة 

:واآلليات 



التحقق اآللي عن المعلومات

التحقق اآللي على الحقول األساسية بالبيان-

الجمركي وكذلك على الحقول المرتبطة بعمل 

التأجيل , جهات أخرى مثل الرقم الضريبي

.الضريبي وبطاقة المستورد وغيره



التحقق اآللي عن المعلومات



الوثائق اإللكترونية

تفعيل تحميل الوثائق اإللكترونية الالزمة -

الستكمال المعامالت بشكل الكتروني



الوثائق اإللكترونية



نظام الكفاالت

برمجة نظام الكفاالت ضمن نظام األسيكودا -

ات بحيث تم الربط اإللكتروني مع البنوك لمعلوم

بشكل وتكفيل البيانات وتسديدها, الكفالة البنكية

.الكتروني على مستوى البيان الجمركي



نظام الكفاالت



نظام المعاينة

اإللكترونيةنظام المعاينة تطبيق 

الجمركي يُمكن المعاين من قراءه خالصة البيان والذي 
وإجازته على جهاز محمول إذا كان مطابقاً أو تسجيل 

مالحظاته إذا كان غير ذلك الكترونياً األمر الذي 
ة والتزوير ويزيد من كفاءلتحايل سيخفف من عمليات 

وفعالية العمل والتقليل من زمن انجاز البيانات 
.الجمركية واالحتفاظ الكترونياً بمشروحات المعاين



نظام المعاينة



التخليص المسبق

- ق تطبيق التخليص المسبق بحيث يتم تسجيل وتقديم وثائ

بوقت كافي للقيام بإجراءات قبل وصول البضاعة الشحنة 

بدورها من قبل الجمارك والدوائر األخرى والتي التخليص 

تتيح للجمارك ومشغلي الموانئ والمستودعات من التخطيط 

الوقت الذي الى تقليل مقدار والعمل بأكثر كفاءة، مما يؤدي 

.خزينالتكلفة وتقليل في المركز الجمركي البضائع تبقى فيه 



التخليص المسبق



نظام تراسل

برمجة نظام تراسل والذي يضمن حوسبة -

تسلسل اجراء المخاطبات والطلبات من متلقي 

الخدمة والمعنيين من الجمارك او مذكرات 

داخلية وربطها بالبيانات والبوا لص



نظام تراسل



الدفع اإللكتروني

برمجة خدمة الدفع اإللكتروني وبالتعاون من

.البنك المركزي



الدفع اإللكتروني



الدفع اإللكتروني



النافذة الواحدة
ت التوسع بتطبيق النافذة الواحدة لتشمل الجها-

الرئيسية بإنجاز البيان



1 June 202221

ادخال المعايير والقوائم من قبل المعنيين من الدوائر األخرى

النافذة الواحدة



النافذة الواحدة



شاشة متخصصة لموظفي الدوائر األخرى

النافذة الواحدة



اإليقافاتنظام 

برمجة نظام اإليقافات حيث يقوم النظام -

بفحص البيانات المطابقة للمعلومات المدخلة 

ضمن نظام اإليقافات واتخاذ اإلجراء المناسب 

.المدخل ضمن النظام وبشكل الي



نظام اإليقافات



Suspensions

نظام التقارير



Suspensions

نظام التقارير



1 June 2022

نظام التقارير



إلستماعكمشكرا 

المحتسبعقيد جمارك حنان 


