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 .بإخطار أي شخص بمثل هذه المراجعة أو التغيير االلتزام
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 مقدمة

جادة نحو آفاق التنمية وهى مرحلة تستدعى تكثيف الجهود  ةشك في أن الدولة تجتاز مرحلة تحول كبير وانطالق ثمة ليس هناك
 دفًعالتوفير االستثمارات الالزمة إلحداث هذه التنمية، ولعل الكل يلمس مدى حرص الحكومة على توفير مناخ لالستثمارات 

عطى دفعة قوية للمسيرة خطوات هامة ت  بلعملية التنمية، ومنح القطاع الخاص الفرصة للمشاركة واإلسهام في جهود التنمية 
 االقتصادية للدولة وتحركها نحو الغد بخطى واثقة ومطمئنة.

وم بدور هام ومحوري وتضع باعتبارها أحد األجهزة المعنية بوزارة المالية تق العامة للجماركالهيئة  وفي هذا السياق، فإن
في  والتي يتمثل أهمهامحددات لعملها تسترشد بها تحقيًقا للمتطلبات المرجوة في ظل تحديات الظروف والمستجدات العالمية 

 النقاط اآلتية:
 تحرير التجارة الدولية والداخلية في ظل نظام اقتصادي حر؛. .1
 تصال والنقل والتجارة اإللكترونية؛ضرورة مراعاة التطور التكنولوجي الهائل في وسائل اال .2
مراعاة أن الرسوم الجمركية هي إحدى أدوات السياسة المالية التي تساند وتساعد على إحداث النمو والتطور لالقتصاد  .3

 الحر؛
أن األنظمة الجمركية يجب أن تعمل بكفاءة عالية لتتوازى مع معدالت األداء العالمي حتى  مفهوًماضرورة أن يظل  .4

 المنافذ والموانئ البحرية والجوية مجرد بوابات للعبور وليست مخازن لتكديس البضائع؛تكون 
ضرورة انتهاج فلسفة واقعية ومتطورة في مجال التجريم والعقاب في ميدان العمل الجمركي وكذلك أساليب إنهاء مثل  .5

 مستحقات الخزانة العامة. هذه النزاعات بصورة سليمة وسريعة مع الحفاظ على ضوابط العمل الجمركي وصيانة
الشفافية الكاملة مع المتعاملين فإنها  وعلى رأسهاهداف في إطار سعيها نحو تحقيق تلك األ العامة للجماركالهيئة ومن هذا المنطلق فإن 

توصيل المعلومة لكأحد األدوات الهامة للتواصل مع الكافة من المتعاملين  نظام نافذة قطر الواحدة للتخليص الجمركي )النديب(تقدم 
  والشاملة عن كافة مجاالت العمل الجمركي. ،والسريعة ،الدقيقة
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 التاجرمكونات وحدة 

استيفاء متطلبات التسجيل على  التاجرالتعامل على نظام نافذة قطر الواحدة للتخليص الجمركي )النديب(، يتعين على  قبل البدء في
 موقع الحكومة اإللكترونية )حكومي( كما يلي:

 ؛أن تكون الشركة قائمة ومسجلة ولديها سجل ساري الصالحية من وزارة األعمال والتجارية .1
 أن يكون لدى الشركة قيد منشأة ساري الصالحية؛ .2
  ؛www.gov.qaالتسجيل على موقع الحكومة اإللكترونية )حكومي( من خالل الرابط  .3
 العامة للجمارك؛الهيئة رخصة استيراد/تصدير سارية المفعول من  .4
 تعبئة النموذج المعد لغرض تسجيل الشركات وتعيين المشرف اإلداري؛ .5
الهيئة العامة للجمارك أو مكتب البريد الرئيسي أو أي مكان آخر تحدده الهيئة لدى  باليدالتقدم لتفعيل حساب الشركة  .6

 العامة للجمارك.

 تفعيل الحسابات المسجلة في موقع الحكومة اإللكترونية )حكومي(:ل حاليةاألماكن ال
 العامة للجمارك:الهيئة  .2

 
 العامة للجماركالهيئة خريطة توضح مكان : 1شكل رقم 

 مكتب البريد الرئيسي .1

http://www.gov.qa؛


التاجر  -الدليل المختصر   

    8 |  
 

 
 خريطة توضح مكان البريد الرئيسي: 2شكل رقم 

 الوثائق التي يتعين إرفاقها مع طلب التفعيل:
 صورة عن السجل التجاري، ساري؛ .1
 ؛صورة عن قيد المنشأة، ساري .2
 صورة عن البطاقة الشخصية للشخص المخول بالتوقيع/المخلص؛ .3
 صورة عن البطاقة الشخصية للمشرف اإلداري؛ .4
 ؛صورة عن الرخصة التجارية .5
 صورة عن رخصة التخليص الجمركي .6

 

 مالحظة 

هو شخص يحدده التاجر إلدارة حساب الشركة، ويجوز أن يكون التاجر نفسه هو المشرف اإلداري للشركة؛  المشرف اإلداري
 .ومع ذلك فإنه من األفضل، تعيين مشرف إداري حتى يتمكن من إدارة حساب الشركة في حال غياب التاجر

 
 .ة من قبل موظف الجمارك المختصباإلضافة إلى ما ذ كر، يتعين على التاجر تفعيل حساب الشرك

 تسجيل الدخول إلى النظام .2

 عند تسجيل الدخول إلى أول مرة على النظام، يتعين على التاجر تفعيل حساب الشركة، ويعرض النظام الشاشات التالية:
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 شاشة تفعيل تقديم رقم السجل التجاري: 3شكل رقم 

 للشركة. أدخل رقم السجل التجاري .1

 . ‘تقديم’انقر زر  .2

 (إذا كان رقم السجل التجاري صحيًحا، فسوف يقوم النظام بعرض صفحة تفاصيل السجل التجاري.)
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 شاشة تفعيل حساب الشركة: 4شكل رقم 

 . ‘تفعيل الحساب’أدخل المعلومات في الحقول التي ال توجد بها بيانات، ثم انقر زر  .3

 موافق’، تحتوي على زر ‘تعديل الحساب بنجاح’نظام رسالة يعرض ال‘ . 

 

 
 رسالة تفعيل حساب الشركة بنجاح: 5شكل رقم 

 

 ، للعودة إلى الشاشة الرئيسية. ‘موافق’انقر زر  .4

 تسجيل الدخول إلى النظام باستخدام البطاقة الذكية 2.2

 الذكية بقارئ البطاقات.قم بتوصيل البطاقة  .1
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  الدخول باستخدام البطاقة الذكية’تظهر صفحة الحكومة اإللكترونية )حكومي( تحتوي على زر‘ 

. 

 
 شاشة تسجيل الدخول باستخدام البطاقة الذكية:6شكل رقم 

 ( تظهر صفحة إدخال رقم التعريف الشخصي للمستخدمPIN). 

 
 شاشة إدخال رقم التعريف الشخصي للمستخدم :7شكل رقم 

 

 . ‘OK’أدخل رقم تعريف المستخدم، ثم انقر زر  .2
 ( يقوم النظام بمطابقة رقم التعريف الشخصي للمستخدمPINثم يعرض النظام صفحة الترحيب ،) 
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 صفحة الترحيب :8شكل رقم 

 

 مالحظة 

يجب القيام بالتسجيل والتفعيل باستخدام الهوية القطرية في الموقع اإللكتروني لحكومي للوصول إلى نظام نافذة قطر  
الواحدة للتخليص الجمركي. وللحصول على تفاصيل حول تسجيل هويتك القطرية في الموقع اإللكتروني، الرجاء 

 ./http://www.gov.qa الرجوع إلى الموقع اإللكتروني

تسجيل الدخول إلى نظام نافذة قطر الواحدة لخدمات التخليص الجمركي يمكن أن يتم فقط من ِقبل مستخدمين إن  
لين، فعليك أن تقوم بالدخول إلى النظام قبل  الخدمات. الرجاء التأّكد من المسؤول بشركتك عن توافر  استخداممسجَّ

 ملف معلومات المستخدم الخاص بك.

شركة/فرع مسجل على نفس الهوية القطرية، فيجب تسجيل الدخول كفرد، ثم يتم اختيار الفرع في حال وجود أكثر من  
 المطلوب إجراء التعامل عليه.

 

 تسجيل الدخول إلى النظام باستخدام هوية المستخدم وكلمة المرور 2.1

 .customs.gov.qahttps://www.eاكتب في متصفح اإلنترنت:  .1
  :يتم عرض الشاشة التالية 

https://www.ecustoms.gov.qa/
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 صفحة الترحيب :9شكل رقم 

 

 .الموجود في أعلى يسار الشاشة ‘ تسجيل الدخول’انقر رابط  .2
 :يتم عرض الشاشة التالية لتسجيل الدخول 

 
 شاشة تسجيل الدخول: 10شكل رقم 

 

 . ‘الدخول’في الشاشة أعاله، ثم انقر زر ‘ كلمة المرور’و‘ اسم المستخدم’اكتب  .3
 .يتم عرض شاشة الترحيب التالية والتي تفيد الدخول إلى النظام بنجاح 



التاجر  -الدليل المختصر   

    14 |  
 

 
 صفحة الترحيب :11شكل رقم 

 

 ملف المستخدم .1

والتي تظهر في  الشخصيةالبيانات بعض  إجراء تعديل علىبتسجيل الدخول إلى النظام بنجاح، يمكنه  التاجربعد أن يقوم 
 وذلك كما يلي: غير نشطةفتكون حقول قابلة للتعديل، أما الحقول التي ال يمكن تعديلها 

 ‘ملف المستخدم =< عرض ملف المستخدم’انقر ، القائمة الجانبية على يمين الشاشةمن  .1
  الشاشة التالية:تظهر 
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 لف تعريف المستخدمم: 12شكل رقم 

الموجود في أسفل الشاشة، لتعديل بعض المعلومات الشخصية   ‘تعديل الملف الشخصي’انقر زر  .2
 الخاصة بك.

 :تظهر رسالة تحذير، كما يلي 

 
 رسالة تحذير: 13شكل رقم 

 

 ، للموافقة على محتوى الرسالة المعروضة أمامك. ‘موافق’انقر زر  .3
 :تظهر صفحة متصفح آخر، كما في الشكل التالي 
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 شاشة الملف الشخصي: 14شكل رقم 

 لتعديل بياناتك. ،‘تعديل الملف الشخصي’انقر رابط  .4
 .تظهر الشاشة التالية حيث تحتوي على حقول قابلة للتعديل 
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 شاشة تعديل حقول الملف الشخصي: 15شكل رقم 

 . ‘حفظ الملف’قم بتغيير البيانات في الحقول ذات العالقة، ثم انقر زر  .5
 .يتم حفظ المعلومات ذات العالقة ويتم عرض رسالة تفيد نجاح عملية الحفظ 
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 مالحظة 

 الخطوات أعاله، ثم كتابة كلمة المرور الجديدة المطلوبة.باستخدام كلمة المرور يمكنك تغيير  
في حال تغيير الهاتف الجوال، تظهر الرسالة التالية حيث يتم إرسال رمز التحقق إلى رقم الهاتف الجوال، ويتعين  

 دقيقة، لتأكيد أن هذا الجوال خاص بك. 15خالل ‘ رمز التحقق’إدخال هذا الرمز في مربع 

 
 شاشة إدخال رمز التحقق: 16 شكل رقم

 ‘إعادة إرسال رمز التحقق عبر الرسالة القصيرة’فيمكنك النقر على زر ‘ رمز التحقق’إذا لم تتلق  

أو تكرار الخطوات أعاله للتأكد من أنك قد أدخلت رقم الجوال بصورة  
 صحيحة.

 لحفظ البيانات التي تم تعديلها.  ‘حفظ الملف’بعد إدخال رقم التحقق بصورة صحيحة، انقر  

 

 التسجيل .3

عينين بها، وتعتمد على الصالحيات التي يحددها مدير إدارة حساب الشركة والمستخدمين الم   في الشركة للمشرف اإلداري يتيح هذا القسم
 وفق اإلجراءات المتبعة أصواًل في كل شركة.مستخدم  لكلالنظام في الشركة 

 في النظام: بحسب الدور المعني للمستخدم المتاحةوفيما يلي الصالحيات 
 

 تنشيط معلومات الشركة المشرف اإلداري
 عرض/تعديل تفاصيل الشركة
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 وفيما يلي توضيح لكل منها:

 الحساباتإدارة  3.2

ضافة أشخاص معنيين. تفاصيل حساب الشركة، وتفاصي /إضافةتعديل في الشركة للتاجر/المشرف اإلداري يتيح هذا القسم ل االتصال، وا 
 وفيما يلي كيفية القيام بذلك.

 تعديل حساب الشركة 3.2.2

 ‘تسجيل =< إدارة الحسابات’، انقر القائمة الجانبية على يمين الشاشة. من 1
  األشخاص ’، وقسم ‘تفاصيل االتصال’، وقسم ‘تفاصيل الحساب’، تحتوي على قسم ‘تفاصيل الحساب’تظهر شاشة

 . ‘إضافة’وزر ‘ المعنيين

 بحث/عرض/إنشاء/تعديل/تفعيل/تعليق المستخدمين
 إعادة تحديد البيان الجمركي إلى مخلص آخر )في نفس الشركة(

 إنشاء بيانات جمركية المخلص الجمركي
 بحث/عرض/تعديل البيانات الجمركية

 بحث/عرض/إنشاء طلبات التعديل على البيانات الجمركية
 بحث/عرض/إنشاء طلبات اإللغاء على البيانات الجمركية

 الدفع )بحث/عرض/دفع(

 تفويض المخلص الجمركي مستخدم
 استعالم عن الحالة

 الدفع
 تقديم طلبات رد الرسوم

 المؤقت االستيرادطلبات 
 تقديم طلبات التمديد/التحويل
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 شاشة تفاصيل الحساب: 17شكل رقم 

 . ‘تعديل’قم بالتعديل كما يلزم، ثم انقر زر . 2

  موافق’تظهر شاشة تشير إلى نجاح تعديل الحساب، تحتوي على زر‘ . 

 
 شاشة تعديل الحساب بنجاح: 18شكل رقم 

 

 .‘ موافق’انقر زر  .1
  لتعديل أي تفاصيل أخرى.ويمكنك تكرار اإلجراءات أعاله ‘ تفاصيل الحساب’تعود الصفحة إلى شاشة 
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 مالحظة 
 للمرة األولى، تظهر الرسالة التالية عند إجراء تعديل الختيار هذا الدور‘ وكالة التخليص’عند اختيار دور  .1

 
 : شاشة تعديل الحساب بنجاح19شكل رقم 

 

 

 إضافة جهة اتصال )شخص معني( 3.2.1

 ‘.إدارة الحسابات’على يمين الشاشة، انقر . من القائمة الجانبية 1
  األشخاص ’، و‘تفاصيل االتصال’، و‘تفاصيل الحساب’يتم عرض شاشة تفاصيل الحساب تحتوي على أقسام

 . ‘إضافة’، وزر ‘المعنين

 ، إلضافة جهة اتصال. ‘إضافة’انقر زر  .2
  إدارة’، و‘رقم الهوية القطرية’، و‘نوع جهة االتصال’تحتوي على حقول ‘ تفاصيل الشخص المعني’تظهر شاشة‘ ،

 ‘تعديل’، وزر  ‘إلغاء’، وزر  ‘حفظ تفاصيل االتصال’، وزر ‘وظيفة’و

. 

 

 شاشة تفاصيل الشخص المعني: 20شكل رقم 

 . ‘حفظ تفاصيل االتصال’ة، ثم انقر زر أدخل المعلومات ذات العالق .3
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  تم تعديل ’، لتعديل المعلومات التي قمت بإدخالها، وتظهر رسالة  ‘تعديل’يتم حفظ التفاصيل، انقر زر

 . ‘موافق’تحتوي على زر ‘ الحساب بنجاح

 
 شاشة تعديل الحساب بنجاح: 21شكل رقم 

، ويمكن تكرار الخطوات أعاله إلضافة المزيد من ‘تفاصيل الحساب’، للعودة إلى شاشة  ‘موافق’انقر زر  .4
 األشخاص المعنيين.

 إدارة المستخدمين 3.1

تعديل التفاصيل الخاصة بمستخدمي النظام في الشركة والصالحيات الخاصة بكل منهم. وفيما يلي  للمشرف اإلدارييتيح هذا القسم 
 كيفية القيام بذلك.

 تعديل المستخدم .أ 
 ‘المستخدمين تسجيل=< إدارة’إلى حسابه، ثم من القائمة الجانبية على اليمين، انقر  المشرف اإلدارييدخل  1

  اسم العائلة’، و‘االسم األول’، و‘الحالة’، و‘رقم الهوية القطرية’تظهر شاشة للبحث عن المستخدم تحتوي على‘ ،

 . ‘إعادة ضبط’و،  ‘إنشاء’و،  ‘بحث’وأزرار 

، أو انقر  ‘بحث’أدخل معايير البحث ذات العالقة للبحث عن مستخدم تم إنشاؤه من قبل ثم النقر على زر  2

 إلنشاء مستخدم جديد. وفيما يلي الشاشات الخاصة بكل إجراء. ‘ إنشاء’زر 

 
 شاشة بحث معلومات المستخدم: 22شكل رقم 
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 . ‘بحث’أدخل معايير البحث ذات العالقة، ثم انقر زر  3
  يتم عرض نتائج البحث بحسب المعايير البحث التي تم إدخالها في الشاشة أعاله، وتكون في صورة جدول يحتوي

 ‘.الحالة’، و‘اسم العائلة’، و‘االسم األول’، و‘رقم الهوية القطرية’، و‘الرقم المسلسل’على 

 
 نتائج البحثشاشة : 23شكل رقم 

 
 ، لعرض التفاصيل الخاصة بهذا المستخدم.‘رقم الهوية القطرية’انقر رابط  4

  األدوار ’، وقسم ‘تفاصيل المستخدم’، وقسم ‘تفاصيل الحساب’تحتوي على قسم ‘ تعديل المستخدم’يتم عرض شاشة
 ‘.المعنية
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 شاشة تعديل تفاصيل المستخدم: 24شكل رقم 

 . ‘حفظ’قم بإدخال التغييرات ذات الصلة، ثم انقر زر  5

  موافق’تظهر رسالة تشير إلى نجاح تعديل البيانات، تحتوي على زر ‘. 

 . ‘موافق’انقر زر  6
  تعديل حيث يمكن تكرار الخطوات أعاله إلجراء مزيد من التعديالت أو ‘ معايير البحث’ينتقل النظام إلى شاشة

 تفاصيل مستخدمين آخرين.
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 مالحظة 
 .تفاصيل واألدوار المعنية لمستخدم معينيمكن استخدام الخطوات أعاله لتعديل  .2
يجب اتباع اإلجراءات الخاصة بتسجيل وتفعيل المخلص الجمركي من ‘ مخلص جمركي’في حال اختيار الدور  .3

 تحدده الجمارك لتفعيل المخلصين الجمركيين.موقع الحكومة اإللكترونية والنقل البري أو أي مكان آخر 
، وحقل ‘الجنسية’، وحقل ‘رقم جواز السفر’يمكن تعديل الحقول النشطة أو التي أمامها مربع اختيار مثل حقل  .4

 ، أما الحقول غير النشطة، فال يمكن تعديلها.‘المشرف اإلداري’، و‘تاريخ الوالدة’، وحقل ‘أعلى تحصيل علمي’

 
 ستخدم:إنشاء م   .ب 

ضافتهم إلى الشركة، وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:ي    ستخدم هذا الخيار في إنشاء مستخدمين وا 
 ‘.المستخدمين إدارة‘ =< ’تسجيل’من القائمة الجانبية على يمين الشاشة، انقر  .1
  وأزرار ‘العائلة اسم’، و‘االسم األول’، و‘الحالة’، ‘رقم الهوية القطرية’، تحتوي على ‘معايير البحث’تظهر شاشة ،

 .‘ إعادة ضبط’و،  ‘إنشاء’، و ‘بحث’
 ، إلنشاء مستخدم.‘إنشاء’انقر زر  .2

 
 شاشة إنشاء مستخدم: 25شكل رقم 

  األدوار المعنية’، و‘تفاصيل المستخدم’، و‘تفاصيل الحساب’تحتوي على ‘ إنشاء مستخدم’تظهر شاشة.‘ 
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 . ‘حفظ’أدخل رقم الهوية القطرية، ثم اختر الدور المعني، ثم انقر زر  .3

  موافق’تظهر رسالة تفيد حفظ تفاصيل الشخص الذي تم إنشاؤه بنجاح تحتوي على زر‘ . 

 . ‘موافق’انقر زر  .4
 حيث يمكن تكرار الخطوات أعاله إلنشاء مستخدم آخر.‘ معايير البحث’ينتقل النظام إلى شاشة  .5

 ةمالحظ 

فيجب أن  للمخلصينيجب أن يكون الشخص المراد إضافته إلى الشركة مسجاًل ومفعاًل في موقع الحكومة اإللكترونية، وبالنسبة 
من أماكن  العامة للجماركالهيئة أو بحسب ما تحدده  النقل البري فييكونوا مسجلين ومفعلين كذلك باإلضافة إلى تفعيلهم 

 لتفعيل المخلصين الجمركيين.

 
 ‘(غير مفعل’)يجب أن يكون المستخدم في حالة  إعادة تفعيل المستخدم .ج 

 )مالحظة: تختلف بعض المعلومات بحسب األدوار المحددة إلى المستخدم(
 اتبع خطوات البحث أعاله، ثم انقر على رابط هوية المستخدم لعرض التفاصيل الخاصة بالمستخدم الذي تم تعليق نشاطه. .1

  حفظ’، وأزار ‘األدوار المعنية’، و‘تفاصيل المستخدم’، و‘تفاصيل الحساب’تظهر شاشة تحتوي على أقسام‘ 

‘ إلغاء تنشيط المستخدم’، و‘ إعادة تفعيل المستخدم’، و‘ إلغاء’، و

. 
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 شاشة تعديل المستخدم: 26شكل رقم 

 إلعادة تفعيل المستخدم الذي تم تعليق حسابه. ، ‘إعادة تفعيل المستخدم’انقر زر  .2

  ال’، و ‘نعم’، الرجاء التأكيد، مع زر ‘أنت تقوم بتفعيل نشاط مستخدم’تظهر رسالة تحذير ‘

. 

 ، لتأكيد أنك تريد إعادة تفعيل المستخدم. ‘نعم’انقر زر  .3

  موافق’، تحتوي على زر ‘تم تعديل ملف المستخدم بنجاح’تظهر رسالة‘ . 

 
 شاشة نجاح تعديل ملف المستخدم بنجاح: 27شكل رقم 

، للعودة إلى شاشة معايير البحث حيث يمكن تعليق حساب مستخدمين آخرين، وتظهر حالة المستخدم  ‘موافق’. انقر زر 4
 ‘.م فعل’

 
 ‘(غير مفعل’)تكون الحالة  د. إلغاء تنشيط مستخدم

 المعلومات بحسب األدوار المحددة إلى المستخدم()مالحظة: تختلف بعض 



التاجر  -الدليل المختصر   

    29 |  
 

 
اتبع خطوات البحث أعاله، ثم انقر على رابط هوية المستخدم لعرض التفاصيل الخاصة بالمستخدم المطلوب إلغاء التنشيط  .1

 الخاص به.
  فظح’، وأزار ‘األدوار المعنية’، و‘تفاصيل المستخدم’، و‘تفاصيل الحساب’تظهر رسالة تحتوي على أقسام‘ 

‘ إلغاء تنشيط المستخدم’، و‘ إعادة تفعيل المستخدم’، و‘ إلغاء’، و

. 

 
 شاشة تعديل المستخدم: 28شكل رقم 

 ، إللغاء تنشيط المستخدم.‘ إلغاء تنشيط المستخدم’انقر زر . 2

  ال’، و ‘نعم’، الرجاء التأكيد، مع زر ‘لقد قمت بإلغاء تنشيط المستخدم’تظهر رسالة تحذير ‘

. 

 ، لتأكيد إلغاء تنشيط المستخدم. ‘نعم’انقر زر . 3

  موافق’، تحتوي على زر ‘تم تعديل ملف المستخدم بنجاح’تظهر رسالة‘ . 
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 تعديل ملف المستخدم بنجاحشاشة نجاح : 29شكل رقم 

 ‘.غير نشط’، للعودة إلى شاشة معايير البحث حيث إلغاء تنشيط مستخدمين آخرين، وتظهر حالة المستخدم  ‘موافق’. انقر زر 1
 

 إزالة إلغاء تنشيط مستخدم
 اتبع خطوات البحث المذكورة أعاله، للبحث عن حساب الشخص الذي تم إلغاء نشاطه. .1

  اسم العائلة’، و‘االسم األول’، و‘رقم الهوية القطرية’، و‘رقم مسلسل’البحث تحتوي على أقسام تظهر شاشة نتائج‘ ،
 ‘.غير نشط’وتكون حالة المستخدم 

 
 شاشة نتائج البحث: 30شكل رقم 

 
 أسباب إزالة إلغاء تنشيط المستخدمالعامة للجمارك يوضح الهيئة إلزالة إلغاء تنشيط المستخدم، يجب تقديم كتاب إلى 

 

 )صالحية مسؤول( جمركي بيانإعادة تعيين  3.1.2

من قبل مخلص جمركي إلى مخلص جمركي آخر عند وجود  تم تقديمهفي الشركة إعادة تعيين البيان الجمركي الذي  المسؤوليستطيع 
 ضرورة لذلك كما يلي:

 ‘.بيان =< بحث بيان’الجانبية على يمين الشاشة، انقر يدخل مدير النظام إلى حسابه، ثم من القائمة  .1
 .تظهر شاشة معايير البحث عن البيان الجمركي 
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 شاشة معايير البحث: 31شكل رقم 

 . ‘بحث’، ثم انقر زر ‘قدمت‘ =< ’حالة البيان’أدخل معايير البحث ذات العالقة، واختر   .2
  البيانات التي تم تقديمها.تظهر شاشة نتائج بحث 

 
 شاشة نتائج البحث: 32شكل رقم 

 انقر رابط البيان الجمركي المراد إعادة تعيينه إلى مخلص جمركي آخر. .3
 .تظهر شاشة البيان الجمركي وعالمات التبويب ذات العالقة 
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 ‘الرئيسية’ركي عالمة التبويب شاشة البيان الجم: 33شكل رقم 

 ‘.الجهة’انقر عالمة التبويب  .4
  المستورد/المصدر’، و‘وكالة التخليص’تظهر معلومات عالمة تبويب الجهة التي تشتمل على قسمي.‘ 

 
 ‘الجهة’شاشة البيان الجمركي عالمة التبويب : 34شكل رقم 

 جمركي آخر لتعيين البيان الجمركي إليه.، للبحث عن مخلص انقر أيقونة  .5
 .تظهر شاشة معايير البحث عن المخلص الجمركي 
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 . ‘بحث’أدخل معايير البحث ذات العالقة، ثم انقر زر  .6
 .تظهر نتائج البحث عن المخلصين الجمركيين 

 انقر رابط المخلص الجمركي. .7
 .يتم إضافة المخلص الجمركي إلى البيان 

 التغيير، لحفظ  ‘حفظ’انقر زر 
 

 )صالحية المشرف اإلداري( المخلص الجمركيتفويض  3.1.1

 :لتفويض مخلص جمركي تبع اإلجراءات التاليةيقوم المشرف اإلداري في الشركة بالدخول إلى حسابه، ثم ي
 ‘.بيان =< تفويض المخلص الجمركي’، انقر القائمة الجانبية على يمين الشاشةمن  .1

  رقم ’، و‘اسم وكالة التخليص الجمركي’، و‘نوع المنفذ المصرح’تحتوي على حقول ‘ معايير البحث’تظهر شاشة

، وزر  ‘تفويض وكالة تخليص’، وزر  ‘بحث’، وزر ‘السجل التجاري للوكالة

 . ‘ضبط إعادة’

 
 شاشة معايير البحث عن وكالة تخليص: 35شكل رقم 

 .‘ تفويض وكالة التخليص’انقر زر  .2
  للبحث عن وكالة التخليص المراد تفويضها.‘ معايير البحث’تظهر شاشة 

 . ‘بحث’أدخل معايير البحث ذات العالقة، ثم انقر على زر  .3
  رقم السجل التجاري ’، و‘رمز وكالة التخليص الجمركي’، و‘الرقم المسلسل’تحتوي على ‘ نتائج البحث’تظهر شاشة
 ‘.تاريخ انتهاء الرخصة’، و‘نوع المنفذ المصرح’، و‘كالةللو 
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 شاشة نتائج البحث عن وكاالت التخليص: 36شكل رقم 

 لعرض تفاصيل وكالة التخليص المراد تفويضها.‘ رمز وكالة التخليص’انقر رابط  .4

  إلغاء’، وزر  ‘تفويض’، وزر ‘وكالة التخليص’، و‘فترة التفويض’تظهر شاشة تحتوي على قسمي‘ 

. 

 
 شاشة تفويض وكالة التخليص: 37شكل رقم 

بالعمل  ، ثم اختر نوع المنفذ المصرح للوكالة‘إلى’، ونهاية الفترة في حقل ‘مفوض من’أدخل بداية فترة التفويض في حقل  .5

لتفويض وكالة   ‘تفويض’به )بحري، جوي، بري(، مع العلم أنه يمكن اختيار أكثر من منفذ؛ ثم انقر زر 
 التخليص.

  ال’، وزر  ‘نعم’مع زر ‘ هل تريد تأكيد تفويض هذا الملخص الجمركي؟’تظهر رسالة ‘. 

 ، لتأكيد تفويض وكالة التخليص. ‘نعم’انقر زر  .6
  تظهر رسالة تشير إلى تفويض وكالة التخليص بنجاح وأنه قد تم إرسال تنبيه إلى وكالة التخليص هذه بالتفويض، مع

 . ‘موافق’زر 



التاجر  -الدليل المختصر   

    35 |  
 

 
 شاشة تفويض وكالة التخليص بنجاح: 38شكل رقم 

 . ‘موافق’انقر زر  .7
  وكالة تخليص أخرى بتكرار الخطوات أعاله.يعود النظام إلى شاشة معايير البحث، ويمكن تفويض 

 البحث عن وكالة تخليص 3.1.3

 ‘بيان =< تفويض المخلص الجمركي.’من الشاشة الجانبية على يمين الشاشة، انقر  .1
  رقم ’، و‘اسم وكالة التخليص الجمركي’، و‘نوع المنفذ المصرح’تحتوي على حقول ‘ معايير البحث’تظهر شاشة

، وزر  ‘تفويض وكالة تخليص’، وزر  ‘بحث’، وزر ‘السجل التجاري للوكالة

 . ‘ضبط إعادة’

 
 شاشة معايير البحث عن وكاالت تخليص: 39شكل رقم 

 للبحث عن وكالة التخليص التي تم تفويضها.  ‘بحث’أدخل تفاصيل البحث ذات العالقة ثم انقر زر  .2
  رمز وكالة التخليص الجمركي’، و‘رقم التفويض’، و‘الرقم المسلسل’تحتوي على ‘ نتائج البحث’تظهر شاشة‘ ،
 ‘نوع المنفذ المصرح’، و‘فترة  التفويض’، و‘رقم السجل التجاري للوكالة’و
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 شاشة نتائج البحث عن وكاالت التخليص: 40شكل رقم 

 لعرض التفاصيل الخاصة بوكالة التخليص التي تم تفويضها.‘ رمز وكالة التخليص’انقر رابط  .3
  حفظ’، وزر ‘وكالة التخليص’، و‘معلومات التفويض’تظهر شاشة معلومات التفويض تحتوي على قسمي‘ 

 . ‘إلغاء’، وزر 

 
 شاشة تعديل معلومات وكالة التخليص: 41شكل رقم 

 . ‘حفظ’قم بالتعديالت ذات العالقة، ثم انقر زر  .4
  تظهر رسالة تشير إلى تفويض وكالة التخليص بنجاح وأنه قد تم إرسال تنبيه إلى وكالة التخليص هذه بالتفويض، مع زر

 . ‘موافق’
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 شاشة تفويض وكالة التخليص بنجاح: 42شكل رقم 

 . ‘موافق’انقر زر  .5
 .يعود النظام إلى شاشة معايير البحث، ويمكن البحث عن وكالة تخليص أخرى بتكرار الخطوات أعاله 

 االستعالم عن الحالة 3.3

 تفاصيل البيان. وفيما يلي كيفية القيام بذلك.يتيح هذا القسم االستعالم عن حالة البيان الجمركي وعرض 
 ‘.بيان =< استعالم عن الحالة’، انقر القائمة الجانبية على يمين الشاشةمن  .1

  رقم ’، و‘نوع البيان’عن البيان الجمركي المراد االستعالم عن حالته، تحتوي على ‘ معايير البحث’تظهر شاشة

 ‘إعادة ضبط’، وزر  ‘بحث’، وزر ‘رقم بوليصة الشحن’، و‘إلى’، و‘تاريخ التقديم’، و‘البيان

. 

 
 شاشة معايير البحث: 43شكل رقم 

 . ‘بحث’أدخل معايير البحث ذات العالقة، ثم انقر زر  .2
  تاريخ التقديم’، و‘رقم بوليصة الشحن’، و‘رقم البيان’و‘ رقم مسلسل’نتائج البحث تحتوي على ’تظهر شاشة‘ ،
 ‘.حالة المعالجة’، و‘حالة التقديم’و



التاجر  -الدليل المختصر   

    38 |  
 

 
 شاشة نتائج البحث: 44شكل رقم 

 لعرض تفاصيل البيان الجمركي.‘ البيانرقم ’انقر رابط  .3
 .تظهر تفاصيل البيان الجمركي، ويمكنك مراجعة المعلومات ومعرفة حالة البيان الجمركي 

 

 نقل الملكية 3.4

يتيح هذا القسم تحويل ونقل البضاعة من مستودع إلى آخر أو نقل ملكية البضاعة إلى مستورد آخر. وللقيام بذلك اتبع 
 اإلجراءات التالية:

 إنشاء طلب نقل ملكية بضاعة 3.4.2

 ‘بيان =< نقل ملكية’من القائمة الجانبية على يمين الشاشة، انقر  .1
  بحث’، وأزرار ‘رقم البيان’، و‘الحالة’، و‘إلى’، و‘تاريخ الطلب’تحتوي على حقول ‘ معايير البحث’تظهر شاشة‘ 

 .‘ إعادة ضبط’، و‘ إنشاء طلب نقل’، و

 ، إلنشاء الطلب. ‘لإنشاء طلب نق’انقر زر  .2

  بحث’، وأزرار ‘تاريخ التقديم’، و‘إلى’رقم البيان، و’تحتوي على حقول ‘ معايير البحث’تظهر شاشة‘  

 .‘ إعادة ضبط’، و‘ إلغاء’و
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 شاشة معايير البحث: 45شكل رقم 

 . ‘بحث’أدخل معايير البحث ذات العالقة، ثم انقر زر  .3
  تاريخ ’، و‘اسم المستورد’، و‘رمز المستورد’، و‘رقم البيان’، و‘رقم مسلسل’تحتوي على ‘ نتائج البحث’شاشة تظهر

 ‘.الحالة’، و‘التقديم

 
 نتائج البحثشاشة : 46شكل رقم 

 لعرض إلنشاء طلب نقل/تحويل.‘ رقم البيان’انقر رابط . 4

  إلغاء’، وزر  ‘تقديم’الطلب تحتوي على زر ‘ إنشاء’تظهر شاشة‘ . 
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 شاشة إنشاء طلب النقل: 47شكل رقم 

 . ‘تقديم’، الختيار المستورد، ثم أدخل التفاصيل ذات العالقة في الحقول في الشاشة أعاله،، ثم انقر زر . انقر 5

  ال’، وزر  ‘نعم’مع زر ‘ هل أنت متأكد أنك تريد تقديم طلب نقل؟’تظهر رسالة‘ . 

 ، لتأكيد تقديم الطلب. ‘نعم’. انقر زر 6

  موافق’تظهر رسالة تقديم طلب النقل بنجاح، مع زر‘ . 

 
 شاشة تقديم طلب النقل بنجاح: 48شكل رقم 

 . ‘موافق’. انقر زر 7
 .يعود النظام إلى شاشة معايير البحث، ويمكن إنشاء طلب نقل آخر بتكرار الخطوات أعاله 

 

 البحث عن طلب نقل 3.4.1

 ‘بيان =< نقل ملكية’من القائمة الجانبية على يمين الشاشة، انقر  .1
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  بحث’، وأزرار ‘رقم البيان’، و‘الحالة’، و‘إلى’، و‘تاريخ الطلب’تحتوي على حقول ‘ معايير البحث’تظهر شاشة‘ 

 .‘ إعادة ضبط’، و‘ إنشاء طلب نقل’، و

 ، إلنشاء الطلب. ‘إنشاء طلب نقل’. انقر زر 2

  بحث’، وأزرار ‘تاريخ التقديم’، و‘إلى’رقم البيان، و’تحتوي على حقول ‘ معايير البحث’تظهر شاشة‘  

 .‘ إعادة ضبط’، و‘ إلغاء’و

 
 شاشة معايير البحث: 49شكل رقم 

 .‘بحث’أدخل معايير البحث ذات العالقة، ثم انقر زر  .3
  ق دمت من ’، و‘تاريخ التقديم’، و‘رقم البيان’، و‘رقم الطلب’، و‘رقم مسلسل’تحتوي على ‘ نتائج البحث’تظهر شاشة
 ‘.الحالة’، و‘قبل

 
 شاشة نتائج البحث: 50شكل رقم 

 لعرض التفاصيل الخاصة به.‘ رقم الطلب’. انقر رابط 4

  إلغاء’تظهر شاشة تفاصيل الطلب تحتوي على زر ‘. 
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 شاشة معلومات الطلب: 51رقم  شكل

 للعودة إلى شاشة معايير البحث عن طلبات أخرى باتباع الخطوات أعاله.‘ إلغاء’. انقر زر 5
 

 الدفع .4

، ويتيح نظام نافذة قطر ‘في انتظار الدفع’بعد قيام المخلص الجمركي بتقديم البيان بنجاح إلى الجمارك، تكون حالة البيان الجمركي 
، وذلك حتى يتابع البيان الجمركي الدفع على البيان الجمركي من خالل اإلنترنت المخلص الجمركيللتاجر/الواحدة للتخليص الجمركي 

 . وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:جراءات الجمركيةبعد ذلك إلى اإل

 القيام بالدفع 4.2

 ‘الدفع =< القيام بالدفع’من القائمة الجانبية على يمين الشاشة، انقر  .1
  للبحث عن البيان الجمركي المراد إجراء دفع عليه.‘ معايير البحث’تظهر شاشة 
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 معايير البحثشاشة : 52شكل رقم 

 . ‘بحث’، ثم انقر زر ‘في انتظار الدفع’أدخل معايير البحث ذات العالقة، واختر حالة الدفع  .2
  في ’تحتوي على البيان/البيانات الجمركية المراد إجراء دفع عليها، وتظهر حالتها ‘ نتائج البحث’تظهر شاشة

 ‘.انتظار الدفع

 
 شاشة نتائج البحث عن البيانات الجمركية في انتظار الدفع: 53شكل رقم 

 ‘.الحالة’تحت قسم ‘ في انتظار الدفع’انقر رابط  .3

  دفع’تظهر شاشة دفع الرسوم والمصاريف، تحتوي على زر‘ . 
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 القيام بالدفعشاشة : 54شكل رقم 

 

 البيان الجمركي.، إلجراء عملية الدفع على  ‘دفع’انقر زر  .4
 .ينتقل النظام إلى صفحة خارجية لبوابة الدفع اإللكتروني 

 
 شاشة اختيار نوع البطاقة: 55شكل رقم 

 اختر نوع البطاقة )فيزا أو ماستر كارد(، بالتأشير عليها. .5
 .تظهر شاشة تطلب منك إدخال معلومات البطاقة 
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 ، ثم اتبع اإلجراءات على الشاشة إلتمام عملية الدفع.‘ PAY’قم بإدخال المعلومات ذات العالقة ثم انقر زر  .6

 طباعة إيصال الدفع 4.1

 لطباعة إيصال الدفع، اتبع اإلجراءات التالية:
 ‘الدفع =< القيام بالدفع’من القائمة الجانبية على يمين الشاشة، انقر  .1

  عليه. القيام بالدفععن البيان الجمركي الذي تم ‘ معايير البحث’تظهر شاشة 

 
 شاشة معايير البحث: 56شكل رقم 

 

 . ‘بحث’، ثم انقر زر ‘د فع’اختر حالة الدفع  .2
  اسم المستورد’و، ‘نوع البيان’، و‘رقم البيان’، و‘الرقم المسلسل’تحتوي على ‘ نتائج البحث’تظهر شاشة‘ ،

 ‘.الحالة’و
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 شاشة نتائج البحث: 57شكل رقم 
 
 لعرض تفاصيل الدفع.‘ د فع’انقر رابط  .3

  وزر  ‘طباعة إيصال الدفع’تظهر شاشة معلومات الدفع، تحتوي على زر ،

 .‘ إلغاء’

 ، لطباعة إيصال الدفع.‘طباعة إيصال الدفع’. انقر زر 4

  إلغاء’، و ‘طباعة’تحتوي على زر ‘ الرسوم والمصارف الجمركية’تظهر شاشة ‘. 

 . ‘طباعة’انقر زر  .5
 .يظهر مربع حوار الطباعة 

 
 مربع حوار الطباعة: 58شكل رقم 

 
 اتبع الخطوات في مربع حوار الطباعة لطباعة إيصال الدفع. .6
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 رد الرسوم. 5

جراءات  التقدم بطلب  ،/المسؤول/المستخدمالمخلص الجمركيالتاجر/العامة للجمارك، يستطيع الهيئة وفًقا للشروط التي تحددها لوائح وا 
 :في الحاالت التاليةالسترداد الرسوم الجمركية التي دفعها 

 الترسيم؛ أو البضاعة تصدير إعادة حال في المؤقت االستيراد تأمين .1
 تأمين مستندات؛ .2
 رسوم جمركية محصلة بالزيادة نتيجة خطأ معين؛ .3
 رسوم تصديقات الخارجية المحصلة بالزيادة نتيجة خطأ معين. .4

 إنشاء طلب رد الرسوم 5.2

 ‘.رد الرسوم‘ =< رد الرسوم’من القائمة الجانبية على يمين الشاشة، انقر  .1
  رقم طلب رد ’، وحالة ‘رد الرسومحالة طلب ’، و‘رقم البيان’تحتوي على حقول ‘ معايير البحث’تظهر شاشة

 ‘إعادة ضبط’، وزر  ‘إنشاء’، وزر  ‘بحث’، وزر ‘إلى’و‘ تاريخ التقديم’، و‘الرسوم

. 

 
 شاشة معايير البحث: 59شكل رقم 

 ، إلنشاء طلب رد رسوم. ‘إنشاء’انقر زر  .2
  وزر ‘، و,وثائق‘تفاصيل المستفيد’، و‘تفاصيل رد الرسوم’تحتوي على أقسام ‘ معلومات رد الرسوم’تظهر شاشة ،

 ‘حفظ كمسودة’، وزر  ‘تقديم’، وزر  ‘إضافة مرفقات’

 . ‘إلغاء’، وزر 
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 شاشة تفاصيل رد الرسوم: 60شكل رقم 

، لتقديم الطلب، ‘ تقديم’ثم النقر على زر ‘ أدخل المعلومات ذات العالقة، ويمكن إضافة مرفقات، إن وجدت .3

 لمراجعته وتقديمه الحًقا.  ‘حفظ كمسودة’أو حفظه كمسودة بالنقر على زر 

 بحث عن طلب رد الرسوم 5.1

 ‘.رد الرسوم =< رد الرسوم’من القائمة الجانبية انقر  .1
  رقم طلب رد ’، وحالة ‘حالة طلب رد الرسوم’، و‘رقم البيان’تحتوي على حقول ‘ معايير البحث’تظهر شاشة

 ‘إعادة ضبط’، وزر  ‘إنشاء’، وزر  ‘بحث’، وزر ‘إلى’و‘ تاريخ التقديم’، و‘الرسوم

. 
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 شاشة معايير البحث: 61شكل رقم 

 . ‘بحث’العالقة، ثم انقر زر أدخل معلومات البحث ذات  .2
 .تظهر شاشة نتائج البحث 

 
 شاشة نتائج البحث: 62شكل رقم 

 .عالقة )مقبول/في االنتظار/مرفوض(راجع حاالت طلب الرسوم ذو ال .3

 حذف طلب رد رسوم 5.3

 العامة للجمارك وذلك كما يلي:الهيئة أي لم يتم تقديمها بعد إلى ‘ مؤقتة’يمكن حذف طلبات رد الرسوم التي تكون حالتها 
 ‘.رد الرسوم =< رد الرسوم’من القائمة الجانبية انقر  .1

  رقم طلب رد ’، وحالة ‘حالة طلب رد الرسوم’، و‘رقم البيان’تحتوي على حقول ‘ معايير البحث’تظهر شاشة

 ‘إعادة ضبط’، وزر  ‘إنشاء’، وزر  ‘بحث’، وزر ‘إلى’و‘ تاريخ التقديم’، و‘الرسوم

. 
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 شاشة معايير البحث: 63شكل رقم 

 . ‘بحث’العالقة، ثم انقر زر أدخل معلومات البحث ذات  .2
 رقم طلب رد الرسوم’، و‘رقم البيان’، و‘رقم مسلسل’تظهر شاشة نتائج البحث تحتوي على مربع اختيار، و‘ ،

 . ‘حذف’حالة طلب رد الرسوم، وزر ’، و‘تاريخ طلب رد الرسوم’و

 
 شاشة نتائج البحث: 64شكل رقم 

 . ‘حذف’قم بالتأشير في مربع االختيار، ثم انقر زر  .3

  ال’، وزر  ‘نعم’تظهر رسالة تأكيد الحذف تحتوي على زر ‘. 

 ، لتأكيد الحذف. ‘نعم’انقر زر  .4
 .يتم حذف طلب الرسوم المؤقت 
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 االستيراد المؤقت. 6

تقديم طلب استيراد مؤقت وفًقا للشروط التي ينص عليها يستطيع مدير النظام في الشركة أو المخلص الجمركي المفوض للقيام بذلك، 
 قانون الجمارك.

 ولتقديم طلب االستيراد المؤقت، اتبع اإلجراءات التالية:

 إنشاء طلب استيراد مؤقت 6.2

 ‘االستيراد المؤقت =< االستيراد المؤقت’من القائمة الجانبية على يمين الشاشة، انقر  .1
  حالة طلب االستيراد ’، و‘المستورد’، و‘رقم طلب االستيراد المؤقت’تحتوي على حقول ‘ معايير البحث’تظهر شاشة

إعادة ’، و‘ إنشاء’، و ‘بحث’، وزر ‘منفذ الدخول’، و‘إلى’، و‘تاريخ التقديم’، و‘المؤقت

 . ‘ضبط

 ، إلنشاء طلب االستيراد المؤقت. ‘إنشاء’انقر زر  .2
  معلومات الطلب.تظهر شاشة 

 
 شاشة معلومات طلب االستيراد المؤقت: 65شكل رقم 
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‘ حفظ’، لتقديم طلب االستيراد المؤقت، أو انقر زر  ‘تقديم’أدخل المعلومات ذات العالقة، ثم انقر زر  .3

 ، لحفظ الطلب لمراجعته وتقديمه الحًقا.

 تقديم’، عند النقر على زر  ‘موافق’اح تحتوي على زر تظهر شاشة تقديم طلب االستيراد بنج ‘

. 

 
 شاشة تقديم االستيراد المؤقت بنجاح: 66شكل رقم 

 . ‘موافق’انقر زر  .4
  إلنشاء أو البحث عن طلب استيراد مؤقت.‘ معايير البحث’يعود النظام إلى شاشة 

 البحث عن طلب استيراد مؤقت 6.1

 ‘االستيراد المؤقت =< االستيراد المؤقت’القائمة الجانبية على يمين الشاشة، انقر من  .1
  حالة طلب االستيراد ’، و‘المستورد’، و‘رقم طلب االستيراد المؤقت’تحتوي على حقول ‘ معايير البحث’تظهر شاشة

إعادة ’و، ‘ إنشاء’، و ‘بحث’، وزر ‘منفذ الدخول’، و‘إلى’، و‘تاريخ التقديم’، و‘المؤقت

 . ‘ضبط

 
 شاشة معايير البحث: 67شكل رقم 

 ، للبحث عن الطلبات وفق معايير البحث المحددة. ‘بحث’أدخل معايير البحث ذات العالقة، ثم انقر زر  .2
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 .تظهر شاشة نتائج البحث 

 
 شاشة نتائج البحث: 68شكل رقم 

 مراجعة حالة طلبات االستيراد المؤقت )مقبول/مرفوض/في االنتظار(يمكنك  .3

 حذف طلب استيراد مؤقت 6.3

 ‘.مسودة’يمكن حذف طلبات االستيراد المؤقت التي تكون حالتها 
 ‘االستيراد المؤقت =< االستيراد المؤقت’من القائمة الجانبية على يمين الشاشة، انقر  .1

  حالة طلب االستيراد ’، و‘المستورد’، و‘رقم طلب االستيراد المؤقت’تحتوي على حقول ‘ معايير البحث’تظهر شاشة

إعادة ’، و‘ إنشاء’، و ‘بحث’، وزر ‘منفذ الدخول’، و‘إلى’، و‘تاريخ التقديم’، و‘المؤقت

 . ‘ضبط

 
 شاشة معايير البحث: 69شكل رقم 
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 ، للبحث عن الطلبات وفق معايير البحث المحددة. ‘بحث’أدخل معايير البحث ذات العالقة، ثم انقر زر  .2
 رقم طلب االستيراد المؤقت’، و‘رقم مسلسل’، و‘مربع اختيار’، تحتوي على تظهر شاشة نتائج البحث‘ ،

 . ‘حذف’، وزر ‘الحالة’، و‘تاريخ القبول’، و‘تاريخ التقديم’، و‘المستورد’و

 
 شاشة نتائج البحث: 70شكل رقم 

 ‘حذف’قم بالتأشير في مربع االختيار الموجود إلى جوار رقم طلب االستيراد المؤقت المراد حذفه، ثم انقر زر  .3

. 

  ال’، وزر  ‘نعم’تظهر رسالة تأكيد الحذف تحتوي على زر‘ . 

 المؤقت.، لحذف طلب االستيراد  ‘نعم’انقر زر  .4
  يتم حذف طلب االستيراد المؤقت ويعود النظام إلى شاشة نتائج البحث ويمكن تكرار حذف طلبات أخرى حالتها
 باتباع الخطوات أعاله.‘ مسودة’


