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ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺃﳘﻴﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻭﲢﺪﻳﺚ ﺑﻴﺌﺔ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺳﺮﻋﺔ ﻭﺗﺒﺴﻴﻂ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺍﻧﺴﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ
ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ًﺍ ﻟﻠﺸﺮﺍﻛﺔ ﺑﲔ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﳉﻤﺎﺭﻙ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋﺎﺹ ﺗﺒﻨﺖ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﻔﻮﻳﺾ
ﺍﻻﻟﻜﱰﻭﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﳝﻜﻦ ﺍﳌﺴﺘﻮﺭﺩﻳﻦ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺘﻔﻮﻳﺾ )ﺍﳌﺨﻠﺺ/ﺍﳌﻨﺪﻭﺏ( ﺍﻟﻴ ًﺎ ﻣﻦ
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺃﻭ ﻣﻘﺮ ﻋﻤﻠﻪ ﻋﱪ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ
ﻟﻺﻓﺮﺍﺝ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﻟﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﱃ ﺍﳌﻜﺎﺗﺐ ﻭﺍﳌﻨﺎﻓﺬ ﻭﺍﳌﺮﺍﻛﺰ ﺍﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﻭﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮﺓ
ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ﻟﻠﺘﻔﻮﻳﺾ ﺍﳌﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻟﻠﻤﺨﻠﺺ ﺍﳉﻤﺮﻛﻲ ﺃﻭ ﺍﳌﻨﺪﻭﺏ.


 -١يقوم املستورد بتحميل إستامرة طلب مستخدم من املوقع اإللكرتوين
ملصلحة الجامرك كام هو موضح يف الصورة التالية:


• من خالل البوابة اإللكرتونية ملصلحة الجامرك ) ( customs.gov.yeقم بالدخول اىل

الخدمات اإللكرتونية < االشرتاك بالتفويض االلكرتوين < استامرة االشرتاك بالتفويض االلكرتوين.
ليتم بذلك تحميل استامرة طلب مستخدم اىل جهاز املستخدم.

ﲤﻨﻴﺎﺗﻨﺎ ﺑﺎﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ،،،
ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﳉﻤﺎﺭﻙ
ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻠﻲ ﺯﺑﺎﺭﻩ
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-٢بعد تعبأة البيانات يقوم املستورد بتعميد اإلستامرة من الغرفة التجارية
أو اتحاد الغرف وفق مكان تسجيل السجل التجاري له.
 -٣يقوم املستورد بتسليم اإلستامرة اىل مصلحة الجامرك ليتم منحه حساب
مستخدم و سيتم إرسال رساله اىل املستورد باسم املستخدم وكلمة الرس اىل
رقم الهاتف الذي كتبه املستورد يف استامرة طلب املستخدم.
 -٤بعد استقبال املستورد الرساله ميكنه الدخول عىل خدمة التفاويض
كام يوضح الدليل.


• من خالل البوابة اإللكرتونية ملصلحة الجامرك ) ( customs.gov.yeقم بالدخول اىل

الخدمات اإللكرتونية <التفويض االلكرتوين للمخلص< التاجر.

• قم بإدخال اسم املستخدم وكلمة الرس املعطاه لك من قبل مصلحة الجامرك واضغط عىل
زر تسجيل الدخول والتي ستنقلك اىل التفاويض اإللكرتونية.
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تستعرض الصفحة الرئيسية قامئة بطلبات التفاويض بكل حاالتها كااليت:
* املؤقته لتقوم برفع التفويض لها ليتم ارسالها للغرفة التجارية.
* املعتمدة من الغرفة التجارية.
* املعتمدة من الجامرك.
* املوقفه من قبل التاجر.
* املرفوض من الغرفة التجارية.
* املرفوض من الجامرك.
* املوقف من الجامرك.
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• بالضغط عىل زر إضافة يتم نقلك اىل نافذة اضافة تفويض إلكرتوين.


زر ﻃﺒﺎﻋﺔ :ميكنك من طباعة التفويض االلكرتوين.
زر ﻋﺮض اﻟﺤﺎﻟﺔ :والذي قد يظهر بعدة حاالت كام ييل:
• رﻓﻊ :ميكنك من رفع التفويض بعد الختم والتوقيع عليه من الغرفة التجارية.
• اﻳﻘـﺎف :يف حالة أردت عمل طلب ايقاف لهذا التفويض والذي سينقلك اىل شاشة
طلب إيقاف تفويض.
• ﺣﺬف:ميكنك من حذف التفويض وهذا قبل أن تقوم الغرفة التجارية بالتفاعل معه فقط.
• ﺗﻔـﺎﺻﻴﻞ :ميكنك من استعراض التفويض.
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•

ميكنك اختيار تاريخ رسيان التفويض كام ييل:



•
•
•
•
•

أدخل الرقم الوطني.
ادخل االسم الرباعي.
إرفع صورة البطاقة.
ميكنك جعل عدد مرات التفويض مفتوح بحيث يعتمد يف انتهائه عىل تاريخ رسيان
التفويض وميكنك تحديد عدد مرات التفويض بالضغط عىل خيار محدد وادخال عدد
مرات التخليص.
ميكنك تحديد جميع املراكز بالضغط عىل اختيار جميع املراكز وميكنك إختيار مراكز
معينه بالضغط عىل مركز معني واختيار املراكز التي تريدها من القامئة كام يف الصورة.

ميكنك إدخال أي مالحظة لك عىل التفويض.
•
سيتم التخزين املؤقت اىل حني إرفاق التفويض
يف حالة الضغط عىل زر الحفظ
بعد الختم والتوقيع.

* يف حال كان املندوب لتاجر أخر فال ميكن للتاجر توكيله.
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•

ميكنك اختيار تاريخ رسيان التفويض كام ييل:



•
•
•
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أدخل الرقم الرضيبي وقم بالضغط عىل زر تحقق للتأكد إن كان املخلص متاح.
ميكنك جعل عدد مرات التفويض مفتوح بحيث يعتمد يف انتهائه عىل تاريخ رسيان
التفويض وميكنك تحديد عدد مرات التفويض بالضغط عىل خيار محدد وادخال عدد
مرات التخليص.
ميكنك تحديد جميع املراكز بالضغط عىل اختيار جميع املراكز وميكنك إختيار مراكز
معينه بالضغط عىل مركز معني واختيار املراكز التي تريدها من القامئة كام يف الصورة.

ميكنك إدخال أي مالحظة لك عىل التفويض.
•
سيتم التخزين املؤقت اىل حني إرفاق التفويض
يف حالة الضغط عىل زر الحفظ
بعد الختم والتوقيع.
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• عند الضغط عىل زر طباعة يتم استعراض التفويض االلكرتوين حسب الحالة التي قد وصل
اليها.
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• عند الضغط عىل زر رفع تظهر نافذة تطلب منك تحميل ملف التفويض وفق الصيغ املوضحة
ثم قم بالضغط عىل زر حفظ لينتقل التفويض اىل الغرفة التجارية.
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• عند الضغط عىل زر إيقاف يتم عمل إيقاف للتفويضات وهذا االيقاف يبدأ من وقت عمل
اإليقاف.


• عند الضغط عىل زر تفاصيل يتم استعراض نافذة تعرض بيانات التفويض ومتكنك من تحميل
التفويض.

• يتم استعراض شاشة االيقاف لتقوم بإدخال سبب التفويض و إرفاق أي وثائق متعلقة بااليقاف.
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