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المطالبات المالية –دليل المخلص الجمركي   

    
 

 
 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 الكبر

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

العامة للجمارك لها الحق ف 

ام بإخطار أي شخص بمثل هذه المراجعة أو التغيبر   .إنذار ودون االلبر 

 
 العامة للجمارك الهيئة 2019© حقوق الطبع والنشر 
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ة | 1     ح ف ص  
 

 

 مقدمة
كات بدفع جميع الرسوم المفروضة بعد إنهاء  كجزء من تطوير العمليات الجمركية و من أجل ضمان قيام الشر

، ترغب الهيئة العامة للجمارك لمنع المستوردين و المصدرين من تقديم وتعديل بيانات جمركية  البيان الجمركي

 يع الرسوم اإلضافية. جديدة ) حسب نوعهم(، حتر يتم دفع جم

 

وط   المطالبات الماليةشر
  حالة وجود مطالبات مالية مستحقة عند التاجر لم يتم دفعها بعدبيان جمركي ) لتقديم

 
من تسجيل  ( البد ف

ي لديه صالحية  ط وجود بيان جمركي بحالة  جمرك   بيانإنشاء الدخول كمستخدم خارج 
بت  علي  يت  ) منجزبشر

  
 
ة السماح. ( تجاوز دفع مبلغ إضاف  فبر

  حالة وجود مطالبات مالية مستحقة عند التاجر لم يتم دفعها بعدبيان جمركي ) لتعديل
 
من تسجيل  ( البد ف

ي لديه صالحية  ط وجود بيان جمركي تم إنشاء طلب تعديل له  إنشاء بيان جمرك  الدخول كمستخدم خارج 
بشر

بت  علي  دفع مبل) منجزمن قبل المخلص الجمركي و بحالة    يت 
 
ة السماح. غ إضاف  ( تجاوز فبر

 

 المطالبات المالية
 

  إنشاء بيان جمرك  يحتوي عىل 
 
 مبلغ دفع إضاف

  يحتوي عىل  جمرك   إلنشاء بياناتبع اإلجراءات التالية 
 
ي  مبلغ دفع إضاف  لديه  عن طريق مستخدم خارج 

. صالحية   إنشاء بيان جمرك 

 

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 –إنشاء بيان    1الشكل 

 

ي الشاشة أعاله ثم اضغط  وإدخال منفذ الدخولو  نوع البيانباختيار قم  . 2
المعلومات ذات العالقة ف 

 .  زر  عىل

  :تظهر الشاشة التالية 
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ة | 3     ح ف ص  
 

 
 حفظ  –رئيسية  –إنشاء بيان    2الشكل 

 

 . الجهةاضغط عىل عالمة التبويب  . 3

  :تظهر الشاشة التالية 
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ة | 4     ح ف ص  
 

 

 الجهة –إنشاء بيان    3الشكل 

 

 .  و اضغط عىل زر  المستوردانتقل إىل بيانات  . 4

  :تظهر نافذة البحث المنبثقة التالية 
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ة | 5     ح ف ص  
 

           

 الئحة المستوردين   4الشكل 

 

 .  زر عىلبالضغط قم  . 5

  :  كما هو موضح بالشكل التاىلي

             

 نتائج البحث   5الشكل 

 

 . المستورد اضغط عىل رابط  . 6

  ي خانة مستورد. إضافته تتم
 ف 
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ة | 6     ح ف ص  
 

 .  زر عىلقم بالضغط  . 7

  :تظهر الشاشة التالية 

 

 حفظ –الجهة  –إنشاء بيان    6الشكل 

 

ي البيان الجمركي ثم الضغط عىل زر  . 8
ي البيانات المطلوبة ف 

 . قم بملء بافر

  :تظهر الشاشة التالية 
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ة | 7     ح ف ص  
 

 
 رسالة تأكيد من تقديم البيان    7الشكل 

 

 . عىل زر  قم بالضغط . 9

  :تظهر الشاشة التالية 

 

 حالة التقديم   8الشكل 

 

 . عىل زر  قم بالضغط  . 10

  البحث عن بيانيعود النظام إىل شاشىة . 

 

 . اإلنجازقم بإستكمال دورة البيان حتر الوصول إىل حالة   . 11

  :  كما هو موضح بالشكل التاىلي

 

 نتائج البحث   9الشكل 
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ة | 8     ح ف ص  
 

  حالة وجود مطالبات مالية مستحقة( بتقديم بيان جمرك  
 
 )ف

  حالة وجود مطالبات مالية مستحقة عند التاجر لم يتم التالية اتبع اإلجراءات 
 
لتقديم بيان جمرك  ف

ي  لديه صالحية  دفعها بعد ط وجود بيان جمركي بح إنشاء بيان جمرك  عن طريق مستخدم خارج 
الة وبشر

  ) منجز
 
بت  علي  دفع مبلغ إضاف ة السماح. ( تجاو يت   ز فبر

 

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

 المنسدلة. 

  :تظهر الشاشة التالية 

 

 رئيسية –إنشاء بيان    10الشكل 
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ة | 9     ح ف ص  
 

ي الشاشة أعاله ثم اضغط  وإدخال منفذ الدخولو  نوع البيانباختيار قم  . 2
المعلومات ذات العالقة ف 

 . زر  عىل

  :تظهر الشاشة التالية 

 

 حفظ  –رئيسية  –إنشاء بيان    11الشكل 

 
 



المطالبات المالية –دليل المخلص الجمركي   
 

ة | 10     ح ف ص  
 

 . الجهةاضغط عىل عالمة التبويب  . 3

  :تظهر الشاشة التالية 

 

 الجهة –إنشاء بيان    12الشكل 

 

 .  و اضغط عىل زر  المستوردانتقل إىل بيانات  . 4

  :تظهر نافذة البحث المنبثقة التالية 
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ة | 11     ح ف ص  
 

           
 الئحة المستوردين   13الشكل 

 

 .  زر عىلقم بالضغط  . 5

  :  كما هو موضح بالشكل التاىلي

             

 نتائج البحث   14الشكل 

 

 . المستورد اضغط عىل رابط  . 6

  ي خانة مستورد. إضافته تتم
 ف 



المطالبات المالية –دليل المخلص الجمركي   
 

ة | 12     ح ف ص  
 

 .  زر عىلقم بالضغط  . 7

  :تظهر الشاشة التالية 

 

 حفظ –الجهة  –إنشاء بيان    15الشكل 

 

 مالحظة 
ة السماح  تظهر شاشة منبثقة تحتوي   تبة عىل التاجر ، و تجاوز فبر ي حالة وجود مطالبات مالية مبر
ف 

 عىل رسالة الخطأ  كما هو موضح بالخطوة التالية. 
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ة | 13     ح ف ص  
 

ي البيان الجمركي ثم الضغط عىل زر  . 8
ي البيانات المطلوبة ف 

 . قم بملء بافر

  :تظهر الشاشة التالية 

 

 شاشة منبثقة تحتوي عىل رسالة الخطأ   16الشكل 

 

 مالحظة 
 يتم إرسال إشعار إىل التاجر:  

كة( السادة )اسم  الشر

يرج  العلم انه تم منع المسودة )الرقم( من التقديم من قبل الهيئة العامة للجمارك، بسبب وجود 
كة للبيانات التالية )أرقام اليانات الجمركية(.   مطالبات مالية عىل الشر

 

 . قم بالضغط عىل زر  . 9

  :تظهر الشاشة التالية 
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ة | 14     ح ف ص  
 

   

 منبثقة تحتوي عىل رسالة الخطأشاشة    17الشكل 

 

  حالة وجود مطالبات مالية مستحقة( 
 
 التعديل عىل بيان جمرك  )ف

  حالة وجود مطالبات مالية مستحقة عند التاجر لم  للتعديل عىلالتالية اتبع اإلجراءات 
 
بيان جمرك  ف

ي  يتم دفعها بعد ط وجود بيان جمر  إنشاء بيان جمرك  لديه صالحية عن طريق مستخدم خارج  كي وبشر

بت  علي  دفع مبلغ إض) منجزبحالة و مقدم تم إنشاء طلب تعديل له من قبل المخلص الجمركي    يت 
 
( اف

ة السماح.   تجاوز فبر

 

 جمرك  بتعديل البيان ال عىل اضغطثم  ،اليمير   عىلمن القائمة الجانبية  بيانوحدة  عىلقم بالضغط  . 1

 من القائمة المنسدلة. 

  التالية: تظهر الشاشة 

 

 البحث عن بيان للتعديل   18الشكل 

 

 



المطالبات المالية –دليل المخلص الجمركي   
 

ة | 15     ح ف ص  
 

 . بالضغط عىل زر  قم . 2

  :تظهر الشاشة التالية 

 

 نتائج البحث   19الشكل 

 

 مالحظة 
ة السماح   ي حالة تجاوز فبر

تبة عىل التاجر ، ف  يقوم النظام بالتحقق من وجود مطالبات مالية مبر
 تظهر شاشة منبثقة تحتوي عىل رسالة الخطأ  كما هو موضح بالخطوة التالية. 

 

 . المراد تعديله رقم البيانبالضغط عىل رابط  قم . 3

  :تظهر الشاشة التالية 

  

 شاشة منبثقة تحتوي عىل رسالة الخطأ   20الشكل 
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ة | 16     ح ف ص  
 

 مالحظة 
 يتم إرسال إشعار إىل التاجر:  

كة(  السادة )اسم الشر

يرج  العلم انه تم منع البيان )الرقم( من التعديل من قبل الهيئة العامة للجمارك، بسبب وجود 
كة للبيانات التالية )أرقام اليانات الجمركية(.   مطالبات مالية عىل الشر

 

 . قم بالضغط عىل زر  . 4

  :تظهر الشاشة التالية 

     

 شاشة منبثقة تحتوي عىل رسالة الخطأ   21الشكل 

 

 بحث المطالبات المالية
 للبحث عن المطالبات المالية. التالية اتبع اإلجراءات 

 

 المالية بحث المطالبات عىل اضغطثم  ،اليمير   عىلمن القائمة الجانبية  بيانوحدة  عىلقم بالضغط  . 1

 من القائمة المنسدلة. 

  :تظهر الشاشة التالية 
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ة | 17     ح ف ص  
 

 

 بحث المطالبات المالية   22الشكل 

 

ي الشاشة أعاله ثم اضغط عىل زر  . 2
 . قم بإدخال معايبر البحث ذات العالقة ف 

  :تظهر الشاشة التالية 

 

 نتائج البحث   23الشكل 
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ة | 18     ح ف ص  
 

 مالحظة 

 . التحويل إىل ملف إكسلزر  عن طريق الضغط عىل Excelتحميل نتائج البحث بصيغة يمكن  

 

 المراد عرض تفاصيله.  البيانرقم رابط قم بالضغط عىل  . 3

  :تظهر الشاشة التالية 

 

 البحث عن بيان   24الشكل 

 

 . قم بالضغط عىل زر  . 4

  بحث المطالبات المالية نتائجصفحة يعود النظام إىل . 

 

 وسائل اإلبتصال
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ة | 19     ح ف ص  
 

                

 وسائل اإلتصال   25الشكل 

 
 
 


