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 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 
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ة | 1     ح ف ص  
 

 

 مقدمة
ي وضع معلق للرسوم  المستودع

خيص من الهيئة العامة للجمارك ف  هو المكان أو البناء الذي توضع فيه البضائع بتر

وسواء كان المستودع عاًما أم خاًصا فإنه يتطلب  2002لسنة  40الجمركية وفق أحكام قانون الجماررك رقم 

 الحصول عىل ترخيص من الهيئة العامة للجمارك. 

 

  المستودعات
 
هو عبارة عن تخزين البضائع تخزين مؤقت لحير  اإلفراج عنها لداخل الدولة أو إعادة  اإليداع ف

ي وضع معلق الرسوم و يمكن استفادة أصحاب البضائع من تمويل مصانعهم بالمواد 
تصديرها خارج الدولة ف 

 (. (Just In Time األولية عند الحاجة فورا 

 

 أنواع المستودعات: 

 داع البضائع بغرض التخزين لحسابه الخاص. يتم فيه إي : المستودع الخاص

.    :    المستودع العام  يتم فيه إيداع البضائع بغرض التخزين لحساب الغتر

   

 

وط   المستودعات الجمركيةشر
اد من مستودع و  إعادة التصدير من  تستطيع وكاالت التخليص الجمركي أن تقوم بإنشاء بيان من نوع إيداع و إستتر

ط مستودع   خاص مسجل بالنظام بحالة نشط. /يوجد مستودع عامأن بشر

 

 إدارة المستودع
 

 

 إنشاء بيان إيداع –إدارة المستودع 
ي إلنشاء بيان اتبع اإلجراءات التالية   . إنشاء بيان جمركي   صالحيةلدية إيداع عن طريق مستخدم خارج 

 

ة من القائم إنشاء عىل اضغطثم  ،اليمير   عىلمن القائمة الجانبية  بيانوحدة  عىلقم بالضغط  . 1

 المنسدلة. 

  :تظهر الشاشة التالية 
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ة | 2     ح ف ص  
 

 
 رئيسية  –نشاء بيان إ  1الشكل 

 
ة المعلومات ذات العالق وإدخال قائمة مستودع عام منإسم المستودع و إيداع  نوع البيانباختيار قم  . 2

ي الشاشة أعاله ثم اضغط 
 
 . زر  عىلف

  :تظهر الشاشة التالية 
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ة | 3     ح ف ص  
 

 
 عالمة تبويب الرئيسيةحفظ معلومات    2الشكل 

 

 مالحظة 
ي حالة أن المخلص مستودع خاصمن القائمة، ويمكن اختيار  مستودع عام يمكن اختيار أي 

 
 فقط ف

ي تفاصيل المستودع. 
  الجمركي ينتمي لوكالة التخليص نفسها المحددة ف 
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ة | 4     ح ف ص  
 

ي البيان الجمركي ثم الضغط عىل زر  . 3
ي البيانات المطلوبة ف 

 . قم بملء بافر

  الشاشة التالية: تظهر 

 
 رسالة تأكيد من تقديم البيان  3الشكل 

 

 مالحظة 

  انتظار الدفعتتغتر حالة البيان إىل  
 
ي حالة الدفع باستخدام الضمان العام، تتغتر حالة البي ف

ان )ف 

  انتظار المعاينةإىل 
 
 (. ف

  انتظار المعاينة. بعد الدفع للبيان الجمركي تتغتر حالة البيان إىل   
 
 ف

 احتساب قيمة البيان الجمركي تحت الرسوم وتحصيلها كإيرادات. يتم  

يتم احتساب المصاريف والرسوم الجمركية تحت الرسوم والتأمينات المعلقة وتحصيلها من ضمان  

 المستودع. 
 

يبة انتقائية يتم تحصيلها من حساب ضمان المستودع.   ي حالة وجود ض 
 ف 

 

ي التبويبية الخاصة  
   بالصنف. تم إضافة نوعير  من األصناف ف 

 

 . اضغط عىل زر  . 4

  :تظهر الشاشة التالية 

 
 تقديم البيان المؤقت بنجاحرسالة   4الشكل 
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ة | 5     ح ف ص  
 

اد من المستودعإ  نشاء بيان استير
اد من المستودعإلنشاء بيان من نوع اتبع اإلجراءات التالية  حالة المعالجة و  إيداعوربطه ببيان من نوع  استير

.  للمستودع أدخلتلبيان اإليداع  ي لدية صالحية  إنشاء بيان جمركي  عن طريق مستخدم خارج 

 

ة من القائم إنشاء عىل اضغطثم  ،اليمير   عىلمن القائمة الجانبية  بيانوحدة  عىلقم بالضغط  . 1

 المنسدلة. 

  :تظهر الشاشة التالية 

 

 رئيسية  –إنشاء بيان    5الشكل 
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ة | 6     ح ف ص  
 

اد من مستودعنوع البيان ذو العالقة )باختيار قم  . 2  . (إستير

  :تظهر الشاشة التالية 

 

 رئيسية  –إنشاء بيان    6الشكل 

 

ثم قم  استخراج معلومات البيانعند بند  قم بتحديد بيان اإليداع بالضغط عىل زر  . 3

ي الشاشة أعاله ثم اضغط  بإدخال
 . زر  عىلالمعلومات ذات العالقة ف 

 التالية:  تظهر الشاشة 
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ة | 7     ح ف ص  
 

 

 حفظ معلومات عالمة تبويب الرئيسية   7الشكل 

 

 مالحظة 
ط أن تكون حالته  يمكن   . أدخلتاختيار أي بيان إيداع بشر

 

 لصنفاانتقل إىل عالمات التبويب المختلفة و ادخل المعلومات الالزمة ثم انتقل إىل عالمة التبويب  . 4

  :تظهر الشاشة التالية 
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ة | 8     ح ف ص  
 

 

  الصنف –إنشاء بيان    8الشكل 

 

 . اضغط عىل زر  . 5

  اختيار األصنافتظهر النافذة المنبثقة . 

                      

  إختيار األصناف   9الشكل 
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ة | 9     ح ف ص  
 

 .  بالضغط عىل زر قم  . 6

  :تظهر الشاشة التالية 

                     

    الئحة األصناف   10الشكل 

 

اده من المستودعقم باختيار الصنف المراد  . 7  . ثم اضغط عىل زر  استير

  :تظهر الشاشة التالية 
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ة | 10     ح ف ص  
 

    إضافة  –الصنف  –إنشاء بيان    11الشكل 

 

 . اضغط عىل زر  . 8

  :تظهر الشاشة التالية 

 

 الصنفحفظ معلومات عالمة تبويب    12الشكل 

 

ي البيان الجمركي ثم الضغط عىل زر  . 9
ي البيانات المطلوبة ف 

 . قم بملء بافر

  :تظهر الشاشة التالية 
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ة | 11     ح ف ص  
 

 
 رسالة تأكيد من تقديم البيان   13الشكل 

 
 

 مالحظة 
  انتظار الدفعتتغتر حالة البيان إىل  

 
ي حالة الدفع باستخدام الضمان العام، تتغتر حالة البي ف

ان )ف 

  انتظار المعاينةإىل 
 
 (. ف

ي  
يبة اإلنتقائية. ف  يبة اإلنتقائية، يظهر تبويب الض   حالة وجود أصناف خاضعة للض 

  انتظار المعاينة. بعد الدفع للبيان الجمركي تتغتر حالة البيان إىل  
 
 ف

يبة اإلنتقائية احتساب قيمة البيان الجمركي يتم   ية )إن وجدت( و المصاريف والرسوم الجمركوالض 

 تحت الرسوم وتحصيلها كإيرادات. 

 

 . اضغط عىل زر   . 10

  :تظهر الشاشة التالية 

 
 المؤقت بنجاحرسالة تقديم البيان    14الشكل 

 

 . اضغط عىل زر  . 11

  البحث عن بيانيعود النظام إىل شاشىة . 
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ة | 12     ح ف ص  
 

 إعادة تصدير من المستودعنشاء بيان إ
وحالة  يداعإوربطه ببيان من نوع  من المستودع إعادة تصدير إلنشاء بيان من نوع اتبع اإلجراءات التالية 

.  للمستودع أدخلتالمعالجة لبيان اإليداع  ي لدية صالحية  إنشاء بيان جمركي  عن طريق مستخدم خارج 

 

ة من القائم إنشاء عىل اضغطثم  ،اليمير   عىلمن القائمة الجانبية  بيانوحدة  عىلقم بالضغط  . 1

 المنسدلة. 

  :تظهر الشاشة التالية 

 

 رئيسية  –إنشاء بيان    15الشكل 
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ة | 13     ح ف ص  
 

 . (من مستودع إعادة تصدير نوع البيان ذو العالقة )باختيار قم  . 2

  :تظهر الشاشة التالية 

 

 رئيسية  –إنشاء بيان    16الشكل 

ثم قم  استخراج معلومات البيانعند بند  قم بتحديد بيان اإليداع بالضغط عىل زر  . 3

ي الشاشة أعاله ثم اضغط  بإدخال
 
 . زر  عىلالمعلومات ذات العالقة ف

  :تظهر الشاشة التالية 
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ة | 14     ح ف ص  
 

 

 عالمة تبويب الرئيسيةحفظ معلومات    17الشكل 

 

 مالحظة 
ط أن تكون حالته  يمكن   . أدخلتاختيار أي بيان إيداع بشر
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ة | 15     ح ف ص  
 

 لصنفاانتقل إىل عالمات التبويب المختلفة و ادخل المعلومات الالزمة ثم انتقل إىل عالمة التبويب  . 4

  :تظهر الشاشة التالية 

 

  الصنف –إنشاء بيان    18الشكل 

 

 . اضغط عىل زر  . 5

  اختيار األصنافتظهر النافذة المنبثقة . 
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ة | 16     ح ف ص  
 

  إختيار األصناف   19الشكل 

 

 . قم بالضغط عىل زر  . 6

  :تظهر الشاشة التالية 

                     

    الئحة األصناف   20الشكل 

 

 . ثم اضغط عىل زر  من المستودع إعادة تصديرهقم باختيار الصنف المراد  . 7

  الشاشة التالية: تظهر 
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ة | 17     ح ف ص  
 

   إضافة   –الصنف  –إنشاء بيان    21الشكل 

 

 . اضغط عىل زر  . 8

  :تظهر الشاشة التالية 

 

 الصنفحفظ معلومات عالمة تبويب    22الشكل 

 

ي البيان الجمركي ثم الضغط عىل زر  . 9
ي البيانات المطلوبة ف 

 . قم بملء بافر

  :تظهر الشاشة التالية 
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ة | 18     ح ف ص  
 

 
 رسالة تأكيد من تقديم البيان   23الشكل 

 
 

 مالحظة 
  انتظار الدفعتتغتر حالة البيان إىل  

 
ي حالة الدفع باستخدام الضمان العام، تتغتر حالة البي ف

ان )ف 

  انتظار المعاينةإىل 
 
 (. ف

  انتظار المعاينة. بعد الدفع للبيان الجمركي تتغتر حالة البيان إىل  
 
 ف

 تحت الرسوم وتحصيلها كإيرادات. احتساب قيمة البيان الجمركي يتم  

 

 . اضغط عىل زر   . 10

  :تظهر الشاشة التالية 

 
 رسالة تقديم البيان المؤقت بنجاح   24الشكل 

 

 . اضغط عىل زر  . 11

  البحث عن بيانيعود النظام إىل شاشىة . 

 



المستودعات الجمركية –دليل المخلص الجمركي   
 

ة | 19     ح ف ص  
 

 اإلتصال وسائل

 

 اإلتصال  وسائل   25الشكل 

 


