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إعادة استخدام أو نقل أي جزء من هذه الوثيقة بأي شكل من األشكال بما في ذلك التصوير سواء كان 

 العامة للجمارك. الهيئةلكترونيًا أو آليًا بدون إذن خطي من إذلك 
 
 

أي وقت دون سابق  الوثيقة فيالعامة للجمارك لها الحق في تنقيح أو إجراء تغييرات داخل هذه  الهيئة
 .بإخطار أي شخص بمثل هذه المراجعة أو التغيير االلتزامإنذار ودون 

 
 .العامة للجمارك الهيئة, 1024 ©حقوق الطبع والنشر 
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 مقدمة

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

لعملية التنمية، ومنح القطاع الخاص الفرصة للمشاركة واإلسهام  دفًعاالحكومة على توفير مناخ لالستثمارات 
دفعة قوية للمسيرة االقتصادية للدولة وتحركها نحو الغد بخطى واثقة  عطىخطوات هامة ت  بفي جهود التنمية 

 ومطمئنة.
باعتبارها أحد األجهزة المعنية بوزارة المالية تقوم بدور هام  العامة للجمارك الهيئة وفي هذا السياق، فإن

ف ومحوري وتضع محددات لعملها تسترشد بها تحقيًقا للمتطلبات المرجوة في ظل تحديات الظرو 
 في النقاط اآلتية: والتي يتمثل أهمهاوالمستجدات العالمية 

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

 والتطور لالقتصاد الحر؛
أن األنظمة الجمركية يجب أن تعمل بكفاءة عالية لتتوازى مع معدالت  مفهوًماضرورة أن يظل  .4

األداء العالمي حتى تكون المنافذ والموانئ البحرية والجوية مجرد بوابات للعبور وليست مخازن 
 لتكديس البضائع؛

ج فلسفة واقعية ومتطورة في مجال التجريم والعقاب في ميدان العمل الجمركي وكذلك ضرورة انتها .5
أساليب إنهاء مثل هذه النزاعات بصورة سليمة وسريعة مع الحفاظ على ضوابط العمل الجمركي 

 وصيانة مستحقات الخزانة العامة.
الشفافية  وعلى رأسهاهداف في إطار سعيها نحو تحقيق تلك األ العامة للجمارك الهيئةومن هذا المنطلق فإن 

كأحد األدوات الهامة  نظام نافذة قطر الواحدة للتخليص الجمركي )النديب(الكاملة مع المتعاملين فإنها تقدم 
والشاملة عن كافة مجاالت العمل  ،والسريعة ،توصيل المعلومة الدقيقةلللتواصل مع الكافة من المتعاملين 

 لجمركي.ا
 

 تنويه
يتم باستمرار فإنه أن تكون دلياًل. وفي حين ت فترض الدقة في المعلومات المقدمة،  هوالغرض من هذه المطبوعة 

من وقت آلخر مما قد يؤدي إلى  نظام نافذة قطر الواحدة للتخليص الجمركي )النديب(إدخال تحسينات على 
 الواردة في هذه المطبوعة وبين المعلومات الموجودة فعلًيا على النظام. أو الشاشات المعلوماتاختالف في بعض 
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 الجهات الحكومية األخرىمكونات وحدة 

 تسجيل الجهة الحكومية
العامة  الهيئةيتم تسجيل الجهة الحكومية على نظام نافذة قطر الواحدة للتخليص الجمركي من خالل مراجعة 

 للجمارك.
 

 تسجيل الدخول إلى النظام .2

، اتبع الخطوات التالية لتسجيل العامة للجمارك الهيئةأن يتم تسجيل الجهة الحكومية على النظام من قبل بعد 
 الدخول إلى النظام:

 تسجيل الدخول إلى النظام باستخدام البطاقة الذكية  2.2

 قم بتوصيل البطاقة الذكية بقارئ البطاقات. .2
  الدخول باستخدام البطاقة الذكية’تظهر صفحة الحكومة اإللكترونية )حكومي( تحتوي على زر‘ 

. 

 
 شاشة تسجيل الدخول باستخدام البطاقة الذكية:1شكل رقم 

 .(PINتظهر صفحة إدخال رقم التعريف الشخصي للمستخدم ) .3
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 شاشة إدخال رقم التعريف الشخصي للمستخدم :2شكل رقم 

 

 . ‘OK’أدخل رقم تعريف المستخدم، ثم انقر زر  .4
 (، ثم يعرض النظام صفحة الترحيبPINيقوم النظام بمطابقة رقم التعريف الشخصي للمستخدم ) .5

 
 صفحة الترحيب :3شكل رقم 

 

 مالحظة 

 للحكومة اإللكترونية )حكومي(يجب التسجيل والتفعيل باستخدام الهوية القطرية في الموقع اإللكتروني  
للوصول إلى نظام نافذة قطر الواحدة للتخليص الجمركي. وللحصول على تفاصيل حول تسجيل هويتك 

 ./http://www.gov.qa القطرية في الموقع اإللكتروني، الرجاء الرجوع إلى الموقع اإللكتروني

 

 تسجيل الدخول إلى النظام باستخدام هوية المستخدم وكلمة المرور  2.1

 .https://www.ecustoms.gov.qaاكتب في متصفح اإلنترنت:  .1

https://www.ecustoms.gov.qa/
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  :يتم عرض الشاشة التالية 

 
 صفحة الترحيب :4شكل رقم 

 

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

 
 شاشة تسجيل الدخول: 5شكل رقم 

 

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

 
 صفحة الترحيب :6شكل رقم 

 

 ملف المستخدم .1

البيانات بعض  إجراء تعديل علىيمكنه فبتسجيل الدخول إلى النظام بنجاح،  مسؤول الجهة الحكوميةبعد أن يقوم 
 وذلك كما يلي: غير نشطةفتكون والتي تظهر في حقول قابلة للتعديل، أما الحقول التي ال يمكن تعديلها  الشخصية

 ‘ملف المستخدم =< عرض ملف المستخدم’انقر ، القائمة الجانبية على يمين الشاشةمن  .1
 :تظهر الشاشة التالية 
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 لف تعريف المستخدمم: 7شكل رقم 

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

 :تظهر رسالة تحذير، كما يلي 

 
 رسالة تحذير: 8شكل رقم 

 

 .انقر زر  .3
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 :تظهر صفحة متصفح آخر 

 
 الشخصيشاشة الملف : 9شكل رقم 

 لتعديل بياناتك. ،‘تعديل الملف الشخصي’انقر رابط  .4
 .تظهر الشاشة التالية 
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 شاشة تعديل حقول الملف الشخصي: 10شكل رقم 

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

 

 مالحظة 

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

 دقيقة. 15خالل ‘ رمز التحقق’ويتعين إدخال هذا الرمز في مربع 

 
 شاشة إدخال رمز التحقق: 11 شكل رقم

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

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

لحفظ البيانات التي تم   ‘حفظ الملف’بعد إدخال رقم التحقق بصورة صحيحة، انقر  
 تعديلها.
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 التسجيل .3

عينين بها، والمستخدمين الم   الجهة الحكوميةإدارة حساب  الجهة الحكوميةفي  للمشرف اإلداري يتيح هذا القسم
وفق اإلجراءات المتبعة مستخدم  لكل الجهة الحكوميةوتعتمد على الصالحيات التي يحددها مدير النظام في 

 .جهة حكوميةأصواًل في كل 
 في النظام: بحسب الدور المعني للمستخدم وفيما يلي الصالحيات المتاحة

 
 

 الحساباتإدارة  3.2

ضافة/تعديل أشخاص معنيين وتفاصيل االتصال.‘ إدارة الحسابات’يقصد بـ  وفيما  تعديل أنشطة حساب المنشأة وا 
 يلي كيفية القيام بذلك.

 تعديل حساب شخص معني 3.2.2

 ‘تسجيل =< إدارة الحسابات’، انقر القائمة الجانبية على يمين الشاشة. من 1
  تفاصيل الحساب’تظهر شاشة.‘ 
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 شاشة تفاصيل الحساب: 12شكل رقم 

 
 في قسم األشخاص المعنيين، انقر رابط رقم الشخص المعني المراد إجراء تعديل عليه.. 2

  تفاصيل الشخص المعني’يظهر قسم.‘ 
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 شاشة تفاصيل الشخص المعني: 13شكل رقم 

 

 . ‘حفظ تفاصيل االتصال’كما يلزم، ثم انقر زر  بالتعديل. قم 3
  تفاصيل الحساب’يعود النظام إلى شاشة.‘ 

 . ‘تعديل’انقر زر  .4
  تشير إلى نجاح تعديل الحساب رسالةتظهر. 

 
 شاشة تعديل الحساب بنجاح: 14شكل رقم 

 

 .‘ موافق’انقر زر  .1
  ويمكنك تكرار اإلجراءات أعاله لتعديل أي تفاصيل ‘ الحسابتفاصيل ’تعود الصفحة إلى شاشة

 أخرى.

 إضافة شخص معني 3.1.1

 اتبع الخطوات التالية إلضافة شخص معني إلى حساب الجهة الحكومية.
 ‘.إدارة الحسابات‘ =< ’تسجيل’من القائمة الجانبية على يمين الشاشة، انقر  .1
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  تفاصيل الحساب’تظهر شاشة.‘ 

 إلضافة تفاصيل شخص معني.،  ‘إضافة’انقر زر  .2
  تفاصيل الشخص المعني’يظهر قسم.‘ 

 
 شاشة تفاصيل الشخص المعني: 15شكل رقم 

 ‘حفظ تفاصيل االتصال’أدخل التفاصيل ذات العالقة في الحقول أعاله، ثم انقر زر  .3

 ، لحفظ تفاصيل الشخص المعني.
 تتم إضافة الشخص المعني. 
  النظام إلى شاشة تفاصيل الحساب، ويمكن تكرار الخطوات أعاله إلضافة مستخدمين آخرين.يعود 

 إضافة/إلغاء نشاط 3.1.3

 اتبع الخطوات التالية إلضافة/إلغاء نشاط إلى الحساب:
 ‘.التسجيل =< إدارة الحسابات’من القائمة الجانبية على يمين الشاشة، انقر  .1

  تفاصيل الحساب’تظهر شاشة.‘ 
بحسب ما يلزم. حيث ‘ نشاطات’تحت قسم تفاصيل الحساب، انقر في مربع االختيار الموجود أمام   .2

علًما بأن ‘ ، و/أو وكالة تخليص‘معالجة البيان’، و/أو ‘تصدير’، و/أو ‘استيراد’يمكن إضافة نشاط 
مارك لمزيد العامة للج الهيئةفي ‘ الشؤون الجمركية’كل نشاط له متطلبات خاصة ويمكن مراجعة قسم 

 من التفاصيل.
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 شاشة تفاصيل الحساب: 16شكل رقم 

 . ‘تعديل’انقر زر ثم بعد التأشير في مربع االختيار ذو العالقة، انتقل إلى أسفل الشاشة،  .3
  رسالة تشير إلى تعديل الحساب بنجاحتظهر. 

 . ‘موافق’انقر زر  .4
  حيث يمكن إجراء مزيد من التعديالت بتكرار الخطوات ‘ الحسابتفاصيل ’يعود النظام إلى شاشة

 أعاله، إن لزم.

 إدارة المستخدمين  3.1

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

 بحث عن مستخدم 3.1.2

 تسجيل=< إدارة’إلى حسابه، ثم من القائمة الجانبية على اليمين، انقر  المشرف اإلدارييدخل  2
 ‘المستخدمين

  البحث عن مستخدمتظهر شاشة. 
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 ‘بحث’أدخل معايير البحث ذات العالقة للبحث عن مستخدم تم إنشاؤه من قبل ثم النقر على زر  3

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

 
 شاشة بحث معلومات المستخدم: 17شكل رقم 

 . ‘بحث’أدخل معايير البحث ذات العالقة، ثم انقر زر  .أ 
  يتم عرض نتائج البحث بحسب المعايير البحث التي تم إدخالها في الشاشة أعاله، وتكون في

، ‘اسم العائلة’، و‘االسم األول’، و‘رقم الهوية القطرية’، و‘متسلسلالالرقم ’صورة جدول يحتوي على 
 ‘.الحالة’و

 ، لعرض التفاصيل الخاصة بهذا المستخدم.‘رقم الهوية القطرية’انقر رابط  .ب 
  معلومات المستخدم’يتم عرض شاشة.‘ 
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 شاشة تعديل تفاصيل المستخدم: 18شكل رقم 

 . ‘حفظ’التغييرات ذات الصلة، ثم انقر زر  قم بعمل .ج 
 تظهر رسالة تشير إلى نجاح تعديل البيانات. 

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

 التعديالت أو تعديل تفاصيل مستخدمين آخرين.
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 مالحظة 

 .تفاصيل واألدوار المعنية لمستخدم معينيمكن استخدام الخطوات أعاله لتعديل  .1
يجب اتباع اإلجراءات الخاصة بتسجيل وتفعيل ‘ مخلص جمركي’في حال اختيار الدور  .2

المخلص الجمركي من موقع الحكومة اإللكترونية والنقل البري أو أي مكان آخر تحدده الجمارك 
 الجمركيين.لتفعيل المخلصين 

، وحقل ‘رقم جواز السفر’يمكن تعديل الحقول النشطة أو التي أمامها مربع اختيار مثل حقل  .3
، أما ‘المشرف اإلداري’، و‘تاريخ الوالدة’، وحقل ‘أعلى تحصيل علمي’، وحقل ‘الجنسية’

 الحقول غير النشطة، فال يمكن تعديلها.

 

 ستخدمإنشاء م   3.1.1

ضافتهم إلى ستخدم هذا الخيار في إنشاء مسي   ، وللقيام بذلك اتبع الخطوات الجهة الحكوميةتخدمين وا 
 التالية:

 ‘.المستخدمين إدارة‘ =< ’تسجيل’من القائمة الجانبية على يمين الشاشة، انقر  .1
 معلومات المستخدم’ تظهر شاشة‘. 
 ، إلنشاء مستخدم.‘إنشاء’انقر زر  .2
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 مستخدمشاشة إنشاء : 19شكل رقم 

  األدوار ’، و‘تفاصيل المستخدم’، و‘تفاصيل الحساب’تحتوي على ‘ إنشاء مستخدم’تظهر شاشة
 ‘.المعنية

 . ‘حفظ’أدخل رقم الهوية القطرية، ثم اختر الدور المعني، ثم انقر زر  .3
  بنجاح.إنشاء المستخدم تظهر رسالة تفيد 

 
 المستخدم بنجاحرسالة إنشاء : 20شكل رقم 

 

 . ‘موافق’انقر زر  .4
حيث يمكن تكرار الخطوات ‘ معايير البحث -بحث معلومات المستخدم ’ينتقل النظام إلى شاشة  .5

 أعاله إلنشاء مستخدم آخر.
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 مالحظة 

مسجاًل ومفعاًل في موقع الحكومة اإللكترونية،  الجهة الحكوميةيجب أن يكون الشخص المراد إضافته إلى 
أو  النقل البري فيفيجب أن يكونوا مسجلين ومفعلين كذلك باإلضافة إلى تفعيلهم  للمخلصينوبالنسبة 

 من أماكن لتفعيل المخلصين الجمركيين. العامة للجمارك الهيئةبحسب ما تحدده 

 تعليق نشاط مستخدم 3.1.3

 لتعليق نشاط المستخدم، اتبع الخطوات التالية:
 ‘إدارة المستخدمين‘ =< ’تسجيل’انقر من القائمة الجانبية على يمين الشاشة،  .1

  معايير البحث -بحث معلومات المستخدم ’تظهر شاشة‘. 

 
 شاشة معايير البحث: 21شكل رقم 

 . ‘بحث’أدخل معايير البحث ذات العالقة، ثم انقر زر  4
  رقم الهوية ’، و‘متسلسلرقم ’تحتوي على ‘ معايير البحث’تحت شاشة ‘ نتائج البحث’يظهر قسم

 ‘.الحالة’، و‘اسم العائلة’، و‘االسم األول’، و‘القطرية
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 شاشة نتائج البحث: 22شكل رقم 

 لعرض تفاصيل المستخدم المراد تعليق حسابه.‘ الهوية القطرية’انقر رابط  5
  تعديل المستخدم’تظهر شاشة.‘ 

 
 شاشة تعديل المستخدم: 23شكل رقم 

 ، لتعليق المستخدم ذو العالقة. ‘تعليق نشاط مستخدم’انقر زر  6
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  نعم’مع زري ‘ أنت تقوم بتعليق نشاط مستخدم، الرجاء التأكيد’تظهر رسالة تحذير‘  ،

 .‘ ال’و

 
 شاشة تعديل المستخدم: 24شكل رقم 

، إن كنت تريد  ‘ال’، لتأكيد تعليق نشاط المستخدم، أو زر  ‘نعم’انقر زر  7
 الرجوع.

 تم تعديل ملف المستخدم بنجاح’ة تظهر رسال‘. 

 
 شاشة نجاح تعديل ملف المستخدم بنجاح: 25شكل رقم 

، وتظهر حالة المستخدم تعليق حساب مستخدمين آخرين، للعودة إلى شاشة معايير البحث حيث يمكن  ‘موافق’. انقر زر 6
 .‘غير مفعل’

 إعادة تفعيل المستخدم 3.1.4

. اتبع خطوات البحث أعاله، ثم انقر على رابط هوية المستخدم لعرض التفاصيل الخاصة بالمستخدم الذي تم 1
 تعليق نشاطه.

  تعديل المستخدم" شاشةتظهر". 
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 شاشة تعديل المستخدم: 26شكل رقم 

 ، إلعادة تفعيل المستخدم الذي تم تعليق حسابه. ‘إعادة تفعيل المستخدم’انقر زر  4

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

 .‘ ال’و

 ، لتأكيد أنك تريد إعادة تفعيل المستخدم. ‘نعم’انقر زر  5
  تعديل ملف المستخدم بنجاح تم’تظهر رسالة.‘ 

 
 شاشة نجاح تعديل ملف المستخدم بنجاح: 27شكل رقم 

، ، للعودة إلى معايير البحث حيث يمكن تعليق حساب مستخدمين آخرين‘ موافق’انقر زر  6
 .‘م فعل’وتظهر حالة المستخدم 
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 تنشيط مستخدمإلغاء  3.1.3

 إلغاء تنشيط مستخدم . أ
اتبع خطوات البحث أعاله، ثم انقر على رابط هوية المستخدم لعرض التفاصيل الخاصة بالمستخدم   .1

 المطلوب إلغاء التنشيط الخاص به.
  تعديل المستخدم’شاشة تظهر‘. 

 
 شاشة تعديل المستخدم: 28شكل رقم 

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

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

 .‘ ال’، و

 .إلغاء تنشيط المستخدم، لتأكيد  ‘نعم’انقر زر  3
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  موافق’، تحتوي على زر ‘تم تعديل ملف المستخدم بنجاح’تظهر رسالة‘ . 

 
 نجاح تعديل ملف المستخدم بنجاحشاشة : 29شكل رقم 

إلغاء تنشيط معايير البحث حيث  -بحث معلومات المستخدم ، للعودة إلى شاشة  ‘موافق’. انقر زر 1

 .‘غير نشط’مستخدمين آخرين، وتظهر حالة المستخدم 
 
 ‘إلغاء تنشيط مستخدم’إزالة  . ب
 إلغاء نشاطه.اتبع خطوات البحث المذكورة أعاله، للبحث عن حساب الشخص الذي تم  .1

 .تظهر شاشة نتائج البحث تحتوي 

 
 شاشة نتائج البحث: 30شكل رقم 

 
العامة للجمارك يوضح أسباب إزالة إلغاء  الهيئةإلزالة إلغاء تنشيط المستخدم، يجب تقديم كتاب إلى  .1

 تنشيط المستخدم.
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 جمركيال بيانال معالجة .4

 عدةالجمركي وفق الشروط المحددة لذلك. وتوجد  معالجة البيان الجهة الحكوميةفي  مسؤول النظاميستطيع 
 :حاالت لمعالجة البيان الجمركي هي

 قبول صنف/أصناف البيان الجمركي. :مقبول .1
 رفض صنف/أصناف البيان الجمركي. :مرفوض .2
 .أو جزء منها وفق شروط معينة يتم اختيار هذا لإلفراج عن البضاعة: شرطي )موافقة جزئية(إفراج  .3
معاينة فعلية على البيان الجمركي مع العلم أن هذا اإلجراء يتم اختيار هذا اإلجراء لطلب إجراء : معاينة .4

 يتيح للمخلص الدفع على البيان الجمركي.
 يتم اختيار هذا اإلجراء لطلب مراجعة وثائق الصنف/األصناف.: في انتظار مراجعة الوثائق .5

 البيان الجمركي وفق الحاالت المذكورة أعاله، اتبع الخطوات التالية:ولمعالجة 
 

 بحث -معالجة البيان الجمركي  4.2

 ‘.بحث بيان‘ =< ’بيان’من القائمة الجانبية على يمين الشاشة، انقر  .1
  تاريخ ’، و‘رقم البيان’، و‘نوع البيان’البحث تحتوي على حقول  -البيان  معالجةتظهر شاشة

 .‘ إعادة ضبط’زر ، و ‘بحث’ ، وزر‘الحالة’، و‘إلى’و، ‘ديم منالتق

 
 شاشة معايير البحث: 31شكل رقم 

 . ‘بحث’أدخل معايير البحث ذات العالقة، ثم انقر زر  .2
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 رقم البيان’، و‘متسلسلرقم ال’تحتوي على ‘ نتائج البحث’ يظهر قسم جديد تحت الشاشة أعاله‘ ،
 ‘.الحالة’، و‘تاريخ التقديم’، و‘البياننوع ’و

 
 شاشة نتائج البحث: 32شكل رقم 

 
 انقر رقم البيان الجمركي ذو العالقة. .3

  معالجة البيان الجمركي’تظهر شاشة.‘ 
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 عالمة التبويب الرئيسية شاشة معالجة البيان الجمركي: 33شكل رقم 

 قبول -معالجة البيان الجمركي  4.1

 اتبع إجراءات البحث المذكورة أعاله، ثم اتبع الخطوات التالية:
 وفي هذا المثال يظهر رقم البيان يمكنك مراجعة معلومات البيان الجمركي بالنقر على رابط البيان .1

موافقة ’انتقل إلى عالمة التبويب ‘. معلومات البيان’، الموجود تحت قسم 
 ‘.لحكومية األخرىالجهات ا
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 مالحظة 

 :معالجة البيان الجمركي كما يلييمكن 

تفاصيل ’النقر على رمز النظام المنسق الخاص بهذا الصنف حيث يعرض النظام شاشة  .1
 ومن ثم يمكن استكمال اإلجراءات كما هو موضح في هذا القسم.‘ الصنف

 ‘معالجة الكل’النقر على زر  .2

وفي هذه الحالة يجب التأشير   ،‘اختيارهمعالجة ما تم ’النقر على زر  .3
 في المربع الموجود إلى جوار الصنف الختياره.

 

  وزر  ‘معالجة الكل’البيان الجمركي تحتوي على زر  عرضتظهر شاشة ،

كما يمكن النقر على رابط رمز النظام المنسق لمعالجة ، ‘ معالجة ما تم اختياره’
 أصناف البيان واحد تلو األخر.

 
 عالمة التبويب موافقة الجهات الحكومية األخرى البيان الجمركي عرضشاشة : 34شكل رقم 
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 أصنافلمعالجة كافة   ‘معالجة الكل’، ثم انقر زر قم بالتأشير في مربع االختيار  .2

لمعالجة   ‘معالجة ما تم اختياره’البيان الجمركي دفعة واحدة، أو انقر زر 
 أصناف محددة فقط.

  معالجة ’في حال النقر على زر ‘ معالجة كافة األصناف’يظهر قسم جديد تحت الشاشة أعاله
، تظهر الشاشة ‘معالجة ما تم اختياره’في حال النقر على زر  ‘معالجة ما تم اختياره’أو قسم  ‘الكل
 .التالية

 
 معالجة الكل – ‘البيانمعالجة ’شاشة : 35شكل رقم 
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 معالجة األصناف المختارة –‘ معالجة البيان’شاشة : 36شكل رقم 

 
 النقر على رابط مز النظام المنسق  –‘ معالجة البيان’شاشة : 37شكل رقم 
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 . ‘حفظ’ثم انقر زر  ،‘مقبول’أدخل المعلومات ذات العالقة، واختر الحالة  .3
  تأكيد قبول الصنف/األصناف.رسالة تظهر 

 
 شاشة قبول صنف/أصناف البيان الجمركي: 38شكل رقم 

 

، لحفظ التغييرات التي قمت بها، ثم انقر  ‘حفظ’أدخل المالحظات ذات الصلة، ثم انقر زر  .4

 .‘تقديم’زر 

  ال’، وزر  ‘نعم’مع زر ‘ هل تريد تقديم التغييرات التي قمت بها؟’تظهر رسالة‘ 

. 

 
 تقديم التغييراتشاشة : 39شكل رقم 

 

 ، لتقديم التغييرات التي قمت بها. ‘نعم’انقر زر  .5



جهات الحكومية األخرىال –الدليل المختصر   

    37 |  
 

 .يتم تقديم التغييرات ويعود النظام إلى شاشة معايير البحث 

 )موافقة جزئية( إفراج شرطي –معالجة البيان الجمركي  4.3

 اتبع إجراءات البحث المذكورة أعاله، ثم اتبع الخطوات التالية:

، الموجود يمكنك مراجعة معلومات البيان الجمركي بالنقر على رابط البيان  .1
 ‘.األخرىموافقة الجهات الحكومية ’انتقل إلى عالمة التبويب ‘. معلومات البيان’تحت قسم 

 

 مالحظة 

 معالجة البيان الجمركي كما يلي:يمكن 

تفاصيل ’النقر على رمز النظام المنسق الخاص بهذا الصنف حيث يعرض النظام شاشة  .1
 ومن ثم يمكن استكمال اإلجراءات كما هو موضح في هذا القسم.‘ الصنف

 ‘معالجة الكل’النقر على زر  .2

وفي هذه الحالة يجب التأشير في  النقر على زر معالجة ما تم اختياره،  .3
 المربع الموجود إلى جوار الصنف الختياره.

 

  وزر  ‘معالجة الكل’تحتوي على زر  ‘معالجة البيان الجمركي’تظهر شاشة ،

أو يمكن النقر على رابط رمز النظام المنسق لمعالجة ،  ‘معالجة ما تم اختياره’
 أصناف البيان واحد تلو األخر.
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 شاشة معالجة البيان الجمركي عالمة التبويب موافقة الجهات الحكومية األخرى: 40شكل رقم 

لمعالجة كافة   ‘الكلمعالجة ’، ثم انقر زر قم بالتأشير في مربع االختيار  .2

  ‘معالجة ما تم اختياره’األصناف البيان الجمركي دفعة واحدة، أو انقر زر 
 .، أو النقر على رابط رمز المنسق للصنفلمعالجة أصناف محددة فقط

 .تظهر الشاشة التالية 

 

 
 ‘معالجة البيان’شاشة : 41شكل رقم 
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 معالجة األصناف المختارة –‘ معالجة البيان’شاشة : 42شكل رقم 

 
 النقر على رابط رمز النظام المنسق –‘ معالجة البيان’شاشة : 43شكل رقم 
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 . ‘حفظ’ثم انقر زر  ،‘شرطيإفراج ’ أدخل المعلومات ذات العالقة، واختر الحالة .3
  تأكيد اإلفراج الشرطي.تظهر رسالة 

 
 لصنف/أصناف البيان الجمركيشاشة إفراج شرطي : 44شكل رقم 

 

، لحفظ التغييرات التي قمت بها، ثم انقر  ‘حفظ’أدخل المالحظات ذات الصلة، ثم انقر زر  .4

 .‘تقديم’زر 

  ال’، وزر  ‘نعم’مع زر ‘ هل تريد تقديم التغييرات التي قمت بها؟’تظهر رسالة‘ 

. 

 
 التغييراتتقديم شاشة : 45شكل رقم 

 

 ، لتقديم التغييرات التي قمت بها. ‘نعم’انقر زر  .5
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 .يتم تقديم التغييرات ويعود النظام إلى شاشة معايير البحث 

 معاينة –معالجة البيان الجمركي   4.4

 اتبع إجراءات البحث المذكورة أعاله، ثم اتبع الخطوات التالية:

، الموجود يمكنك مراجعة معلومات البيان الجمركي بالنقر على رابط البيان  .1
 ‘.موافقة الجهات الحكومية األخرى’انتقل إلى عالمة التبويب ‘. معلومات البيان’تحت قسم 

 

 مالحظة 

 معالجة البيان الجمركي كما يلي:يمكن 

تفاصيل ’النظام شاشة النقر على رمز النظام المنسق الخاص بهذا الصنف حيث يعرض  .4
 ومن ثم يمكن استكمال اإلجراءات كما هو موضح في هذا القسم.‘ الصنف

 ‘معالجة الكل’النقر على زر  .5

وفي هذه الحالة يجب التأشير في  النقر على زر معالجة ما تم اختياره،  .6
 المربع الموجود إلى جوار الصنف الختياره.

 

  وزر  ‘معالجة الكل’تظهر شاشة معالجة البيان الجمركي تحتوي على زر ،

 أو يمكن النقر على رابط رمز النظام المنسق لمعالجة ، ‘ معالجة ما تم اختياره’
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 الجهات الحكومية األخرى شاشة معالجة البيان الجمركي عالمة التبويب موافقة: 46شكل رقم 

لمعالجة كافة   ‘معالجة االكل’، ثم انقر زر قم بالتأشير في مربع االختيار  .2

  ‘معالجة ما تم اختياره’البيان الجمركي دفعة واحدة، أو انقر زر  أصناف
 حددة فقط.لمعالجة أصناف م

 تظهر الشاشة لتالية 

 

 
 ‘معالجة البيان’شاشة : 47شكل رقم 
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 . ‘حفظ’ثم انقر زر ، ‘معاينة’ أدخل المعلومات ذات العالقة، واختر الحالة .3
  تأكيد المعاينة.تظهر رسالة 

 
 شاشة معاينة صنف/أصناف البيان الجمركي: 48شكل رقم 

 

، لحفظ التغييرات التي قمت بها، ثم انقر  ‘حفظ’أدخل المالحظات ذات الصلة، ثم انقر زر  .4

 .‘تقديم’زر 

  ال’، وزر  ‘نعم’مع زر ‘ هل تريد تقديم التغييرات التي قمت بها؟’تظهر رسالة‘ 

. 

 
 تقديم التغييراتشاشة : 49شكل رقم 

 

 ، لتقديم التغييرات التي قمت بها. ‘نعم’انقر زر  .5
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  التغييرات ويعود النظام إلى شاشة معايير البحث.يتم تقديم 

 في انتظار المراجعة –معالجة البيان الجمركي  4.3

 اتبع إجراءات البحث المذكورة أعاله، ثم اتبع الخطوات التالية:

، الموجود يمكنك مراجعة معلومات البيان الجمركي بالنقر على رابط البيان  .1
 ‘.موافقة الجهات الحكومية األخرى’عالمة التبويب انتقل إلى ‘. معلومات البيان’تحت قسم 

 

 مالحظة 

 معالجة البيان الجمركي كما يلي:يمكن 

تفاصيل ’النقر على رمز النظام المنسق الخاص بهذا الصنف حيث يعرض النظام شاشة  .7
 ومن ثم يمكن استكمال اإلجراءات كما هو موضح في هذا القسم.‘ الصنف

 ‘معالجة الكل’النقر على زر  .8

وفي هذه الحالة يجب التأشير في  النقر على زر معالجة ما تم اختياره،  .9
 المربع الموجود إلى جوار الصنف الختياره.

 

  وزر  ‘معالجة الكل’تظهر شاشة معالجة البيان الجمركي تحتوي على زر ،

أو يمكن النقر على رابط رمز النظام المنسق لمعالجة ، ‘ معالجة ما تم اختياره’
 البيان واحد تلو األخر. أصناف
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 شاشة معالجة البيان الجمركي عالمة التبويب موافقة الجهات الحكومية األخرى: 50شكل رقم 

لمعالجة كافة   ‘معالجة االكل’، ثم انقر زر قم بالتأشير في مربع االختيار  .2

  ‘معالجة ما تم اختياره’األصناف البيان الجمركي دفعة واحدة، أو انقر زر 
 لمعالجة أصناف محددة فقط.

  معالجة ’في حال النقر على زر ‘ معالجة كافة األصناف’يظهر قسم جديد تحت الشاشة أعاله
تظهر الشاشة  ‘معالجة ما تم اختياره’في حال النقر على زر ‘ معالجة ما تم اختياره’أو قسم  ‘الكل
 .التالية
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 معالجة الكل – ‘معالجة البيان’شاشة : 51شكل رقم 

 

 
 معالجة األصناف المختارة –‘ معالجة البيان’شاشة : 52شكل رقم 

 
 ‘حفظ’ثم انقر زر ، ‘في انتظار مراجعة الوثائق’ أدخل المعلومات ذات العالقة، واختر الحالة .3

. 
  اختيار في انتظار مراجعة المستندات.تأكيد تظهر رسالة 
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 شاشة في انتظار مراجعة المستندات لصنف/أصناف البيان الجمركي: 53شكل رقم 

، لحفظ التغييرات التي قمت بها، ثم انقر  ‘حفظ’أدخل المالحظات ذات الصلة، ثم انقر زر  .4

 .‘تقديم’زر 

  ال’، وزر  ‘نعم’مع زر ‘ هل تريد تقديم التغييرات التي قمت بها؟’تظهر رسالة‘ 

. 

 
 تقديم التغييراتشاشة : 54شكل رقم 

 

 ، لتقديم التغييرات التي قمت بها. ‘نعم’انقر زر  .5
 .يتم تقديم التغييرات ويعود النظام إلى شاشة معايير البحث 
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 رفض –معالجة البيان الجمركي  4.4

 اتبع إجراءات البحث المذكورة أعاله، ثم اتبع الخطوات التالية:

، الموجود يمكنك مراجعة معلومات البيان الجمركي بالنقر على رابط البيان  .1
 ‘.موافقة الجهات الحكومية األخرى’انتقل إلى عالمة التبويب ‘. معلومات البيان’تحت قسم 

 
 

 مالحظة 

 كما يلي:معالجة البيان الجمركي  يمكن

تفاصيل ’النقر على رمز النظام المنسق الخاص بهذا الصنف حيث يعرض النظام شاشة  .1
 ومن ثم يمكن استكمال اإلجراءات كما هو موضح في هذا القسم.‘ الصنف

 ‘معالجة الكل’النقر على زر  .2

وفي هذه الحالة يجب التأشير في  النقر على زر معالجة ما تم اختياره،  .3
 المربع الموجود إلى جوار الصنف الختياره.

 

  وزر  ‘معالجة الكل’تظهر شاشة معالجة البيان الجمركي تحتوي على زر ،

ويمكن النقر على رمز النظام المنسق لمعالجة أصناف ، ‘ معالجة ما تم اختياره’
 البيان واحد تلو األخر.
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 معالجة الكل – شاشة معالجة البيان الجمركي عالمة التبويب موافقة الجهات الحكومية األخرى: 55شكل رقم 
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 النقر على رمز النظام المنسق – شاشة معالجة البيان الجمركي عالمة التبويب موافقة الجهات الحكومية األخرى: 56شكل رقم 
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 معالجة الكل – شاشة معالجة البيان الجمركي عالمة التبويب موافقة الجهات الحكومية األخرى: 57شكل رقم 
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 معالجة ما تم اختياره – شاشة معالجة البيان الجمركي عالمة التبويب موافقة الجهات الحكومية األخرى: 58شكل رقم 

 

لمعالجة كافة   ‘معالجة االكل’، ثم انقر زر قم بالتأشير في مربع االختيار  .2

  ‘معالجة ما تم اختياره’أصناف البيان الجمركي دفعة واحدة، أو انقر زر 
 .أو قم بالنقر على رابط رمز النظام المنسق لمعالجة أصناف محددة فقط

  معالجة ’في حال النقر على زر ‘ معالجة كافة األصناف’يظهر قسم جديد تحت الشاشة أعاله
تظهر الشاشة ، ‘معالجة ما تم اختياره’في حال النقر على زر ‘ معالجة ما تم اختياره’أو قسم ‘ الكل
 .التالية
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 ناف المختارةمعالجة األص –‘ معالجة البيان’شاشة : 59شكل رقم 

 
 

 مالحظة 

 كما يلي: يمكن اختيار صنف للمعالجة

تفاصيل ’النقر على رمز النظام المنسق الخاص بهذا الصنف حيث يعرض النظام شاشة  .1
 ومن ثم يمكن استكمال اإلجراءات كما هو موضح في هذا القسم.‘ الصنف

 ‘معالجة الكل’النقر على زر  .2

وفي هذه الحالة يجب التأشير في  النقر على زر معالجة ما تم اختياره،  .3
 المربع الموجود إلى جوار الصنف الختياره.

 
 توضح الشاشات التالية اإلجراءات التي تم اتخاذها بحسب ما ورد في المالحظة أعاله. .4
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 ى رابط رمز النظام المنسقالنقر عل –‘ معالجة البيان’شاشة : 60شكل رقم 

 

 . ‘حفظ’، ثم انقر زر ‘رفض’ أدخل المعلومات ذات العالقة، واختر الحالة .3
  تأكيد خيار الرفض.تظهر رسالة 



جهات الحكومية األخرىال –الدليل المختصر   

    55 |  
 

 
 شاشة مرفوض لصنف/أصناف البيان الجمركي: 61شكل رقم 

 

، لحفظ التغييرات التي قمت بها، ثم انقر  ‘حفظ’أدخل المالحظات ذات الصلة، ثم انقر زر  .4

 .‘تقديم’زر 

  ال’، وزر  ‘نعم’مع زر ‘ هل تريد تقديم التغييرات التي قمت بها؟’تظهر رسالة‘ 

. 

 
 تقديم التغييراتشاشة : 62شكل رقم 

 ، لتقديم التغييرات التي قمت بها. ‘نعم’انقر زر  .5
  التغييرات ويعود النظام إلى شاشة معايير البحث.يتم تقديم 
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 تغيير القرار –معالجة البيان الجمركي  4.4

اتبع خطوات البحث المذكورة أعاله للبحث عن البيان الجمركي، ثم انقر على رابط البيان المطلوب  .1
 إجراء تغيير قرار عليه.

  موافقة الجهات الحكومية األخرى’تظهر شاشة‘. 

 
 شاشة معالجة البيان الجمركي: 63شكل رقم 

 ، ثم انقر رابط النظام المنسق.‘موافقة الجهات الحكومية األخرى’انقر عالمة تبويب  .2
 .يتم عرض تفاصيل الصنف 
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 شاشة تفاصيل الموافقة: 64شكل رقم 

تغيير ‘ ’حالة موافقة الجهة الحكومية على الصنف’اختيار  ، انقر في مربع‘تفاصيل الموافقة’تحت قسم  .3
 ‘.القرار

 
 مربع حالة موافقة الجهة الحكومية على الصنف –شاشة تفاصيل الموافقة : 65شكل رقم  
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، لحفظ التغييرات التي قمت بها، ثم انقر  ‘حفظ’أدخل المالحظات ذات الصلة، ثم انقر زر  .4

 .‘تقديم’زر 

 

  مالحظة 
  عند النقر على رابط رمز النظام المنسق، فإن حقل المالحظات يكون غير إلزامي أما في حال النقر

فتكون   معالجة ما تم اختيارهأو   ‘معالجة الكل’على زر 
 المالحظات إلزامية.

 

  ال’، وزر  ‘نعم’مع زر ‘ هل تريد تقديم التغييرات التي قمت بها؟’تظهر رسالة‘ 

. 

 
 تقديم التغييراتشاشة : 66شكل رقم 

 

 ، لتقديم التغييرات التي قمت بها. ‘نعم’انقر زر  .5
 .يتم تقديم التغييرات ويعود النظام إلى شاشة معايير البحث 

 
 تظهر الرسالة التالية:‘  معالجة الكل’عند النقر على زر  مالحظة:
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 ثم اتبع اإلجراءات كما هو مذكور أعاله.  ‘نعم’انقر زر  .6


