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البضائع المحجوزة -الجهات الحكومية  دليل  

    
 

 
 

 العامة للجمارك للهيئةحقوق الطبع 
 

ي هذه الوثيقة محفوظة الحقوق 
          العامة للجمارك.  للهيئةجميع المعلومات واألفكار المضمنة ف 

ي ذلك التصوير 
ال يجوز إعادة استخدام أو نقل أي جزء من هذه الوثيقة بأي شكل من األشكال بما ف 

 بدون إذن خطي من 
ً
 أو آليا

ً
ونيا  العامة للجمارك.  الهيئةسواء كان ذلك الكتر

ي أي وقت دون سابق  لهيئةا
ات داخل هذه الوثيقة ف  ي تنقيح أو إجراء تغيتر

العامة للجمارك لها الحق ف 

ام بإخطار أي شخص بمثل هذه المراجعة أو التغيتر   .إنذار ودون االلتر 

 
 العامة للجمارك الهيئة 2019© حقوق الطبع والنشر 

 
 
 
 



البضائع المحجوزة -دليل الجهات الحكومية   
 

 فهرس المحتويات
 
 

 1 ............................................................................................................................ مقدمة

 1 .............................................................................................. البضائع المحجوزةستر عملية 

وط  2 ................................................................................................... البضائع المحجوزة شر

  2........................................................................................................... البضائع المحجوزة  

 2 .................................................................................................. معالجة الجهات الحكومية

 5 ...........................................................................................  إضافة أختام الجهات الحكومية

 

 

 

 
 فهرس األشكال

 
 3 ..................................................................................................   معايتر البحث   1الشكل  

 3 ....................................................................................................   نتائج البحث   2الشكل  

 4 .......................................................................................... رئيسية –معالجة بيان    3الشكل 

 5 ................................................................................  إيصال وديعة –معالجة بيان    4الشكل  

 6 .................................................................... أختام الجهات الحكومية –معالجة بيان   5الشكل 

 6 ........................................................ إضافة –أختام الجهات الحكومية  –معالجة بيان   6الشكل 

 7 .....................................................   حفظ –أختام الجهات الحكومية  –معالجة بيان    7الشكل  

 7 ........................................................................................... رسالة تأكيد للمعالجة   8الشكل 

  

   



البضائع المحجوزة -دليل الجهات الحكومية   
 

ة | 1     ح ف ص  
 

 

 مقدمة
ي تنفيذ عملية جديدة عىل نظام الندي الهيئة العامة للجمارككجزء من تطوير العمليات الجمركية ، ترغب 

ب ف 

 ديعة إيصال الو  ءإعطا  لفحصها و البضائع  الهيئة العامة للجمارك، حيث تحتجز تسىم البضائع المحجوزة 

ي جميع أنواع أكواد  وسيتم تضمينهاحب البضاعة للشخص ص
غب . عالوة عىل ذلك ، تر رمز النظام المنسقف 

ي  الهيئة العامة للجمارك
ا الوديعة إيصالربط رقم  إمكانية ف 

ً
بواسطة  الذي سيتم تقديمه بالبيان الجمركي  أيض

ي هذا المستند. ال  المخلص الجمركي 
 ستعادة البضائع من الجمارك وسيتم توضيح ذلك بالتفصيل ف 

 

 البضائع المحجوزةسير عملية 
يات صالح لديهالذي  المستخدم الداخىلي البضائع المحجوزة حيث يقوم يوضح المخطط أدناه ستر عملية 

البضائع المحجوزة بإنشاء إيصال وديعة ثم يقوم المخلص الجمركي الذي لديه صالحيات إنشاء البيان 

ثم يقوم موظف الجهة الحكومية الذي لديه  الجمركي بإنشاء البيان الذي يحتوي عىل إيصال وديعة

ت عة لموافقة الجهاصالحيات موافقة الجهات الحكومية بمعالجة البيان الذي يحتوي عىل أصناف خاض

 الحكومية و إيصال وديعة و إضافة أختام الجهات الحكومية. 
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وط   البضائع المحجوزةشر
ي المستخدم  يستطيع موافقة الجهات الحكومية معالجة البيان الجمركي الذي يشمل  الذي لديه صالحيات الخارج 

ط أن يحتوي عىل أصناف خاضعة لموافقة الجهات الحكومية.   إيصال وديعة بشر

 

 البضائع المحجوزة
 

 الجهات الحكومية معالجة
 ديعةو  معالجة بيان يحتوي عىل أصناف خاضعة لموافقة الجهات الحكومية وإيصالل اتبع اإلجراءات التالية

ي  لدية صالحية موافقة الجهات الحكومية.   عن طريق مستخدم خارج 
 

ن م معالجة بيان عىل اضغطثم  ،اليمير   عىلمن القائمة الجانبية  بيانوحدة  عىلقم بالضغط  . 1

 القائمة المنسدلة. 

  :تظهر الشاشة التالية 
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 معايتر البحث  1الشكل 

 

ي انتظار والحالة  قم بإدخال ضوابط البحث . 2
 
تظهر نتائج   زر  ثم اضغط عىل الموافقةف

 البحث كما هو موضح أدناه: 

 

 نتائج البحث  2الشكل 

 

 



البضائع المحجوزة -دليل الجهات الحكومية   
 

ة | 4     ح ف ص  
 

 . رقم البياناضغط عىل رابط  . 3

  :تظهر الشاشة التالية 

 
 رئيسية  –معالجة بيان    3الشكل 

 
 . تفاصيل إيصال الوديعة المرتبطة بالبيان الجمركي  عرضل إيصال وديعةاضغط عىل عالمة التبويب  . 4

  :تظهر الشاشة التالية 
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 إيصال وديعة  –معالجة بيان    4الشكل 

 

 إضافة أختام الجهات الحكومية
أختام الجهات الحكومية عند معالجة بيان يحتوي عىل أصناف خاضعة إلضافة  اتبع اإلجراءات التالية

ي لدية صالحية موافقة الجهات  لموافقة الجهات الحكومية   الحكومية. عن طريق مستخدم خارج 
 

 :اتبع خطوات البحث المذكورة أعاله لحير  ظهور الشاشة التالية . 1
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 أختام الجهات الحكومية  –معالجة بيان   5الشكل 

 

 . ثم اضغط عىل  أرقام أختام الجهة الحكوميةقم بملء  . 2

  :  تتم إضافته كما هو موضح بالشكل التاىلي

 
 إضافة  –أختام الجهات الحكومية  –معالجة بيان    6الشكل 

 

 . اضغط عىل زر  . 3

  :تظهر الشاشة التالية 
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 حفظ  –أختام الجهات الحكومية  –معالجة بيان    7الشكل 

 

 مالحظة 
عند المعاينة كما هو موضح بالشاشة  األختام حذف و  إضافةلموظف الجهات الحكومية يمكن  

 أعاله. 

ي البيانات المطلوبة لمعالجة البيان الجمركي ثم اضغط  . 4
 . زر عىل قم بملء بافر

  :تظهر الشاشة التالية 

          
 رسالة تأكيد للمعالجة    8الشكل 

 

 . اضغط عىل زر  . 5

  للمعالجة البحث عن بيانيعود النظام إىل شاشىة . 


