دليل مستخدم لبيان األستيراد
الشركة السعودية لتبادل المعلومات الكترونيا ً (تبادل)

تتيح خدمات النافذة الموحدة (فسح) الخاصة بالمخلصين الجمركيين تقديم بيانات اإلستيراد إلكترونيا ً  ،كما تتيح
لهم أيضا ً إمكانية إستالم الموافقة على بيان اإلستيراد جنبا ً إلى جنب مع معلومات الرسوم الواجب سدادها وجداول
مواعيد معاينة البضائع بشكل مريح وميسر ،بحيث يستطيع المخلصون الجمركيون والمستوردون من إعادة
إستخدام معلومات منافيست اإلستيراد وإذن التسليم والتي قام بتقديمها وكيل الشحن مسبقا ً وذلك إلنشاء وتقديم بيان
اإلستيراد إلكترونيا ً مما يقلل أخطاء إعادة إدخال البيانات.

القائمة المنسدلة
تظهر القائمة المنسدلة على اليمين كما هو مبين أدناه

للدخول إلى الخيارات في القائمة المنسدلة
الخطوة األولى  :قم بتحريك الفأرة على خدمة فسح التي تريد الدخول إليها (مثل بيان األستيراد او تغيير كلمة السر )
وستظهر القائمة المنسدلة كما هو مبين أدناه
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الخطوة الثانية  :للدخول الى الوظيفة قم بتحريك الفأرة الى الوظيفة وقم بالنقر عليها
اإلشعارات
اإلشعارات هي رسالة إشعار مرسلة من قبل مصلحة الجمارك العامة كرد على الوثائق المقدمة من قبل المستخدمين

عند النقر على رابط "لديك  ...إشعار " ستعرض لك صفحة اإلشعارات كما هو مبين أدناه  ,وعند النقر على رابط
الموضوع فستعرض لك تفاصيل التقديم ذو الصلة ( محضر أو إذن التسليم او البيان)
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األخبار واإلعالنات
تنشر "الشركة السعودية لتبادل المعلومات الكترونيا ً (تبادل)" اإلعالنات بصفة متكررة باإلضافة الى التحسينات على
خدمات نظام فسح من خالل " األخبار واإلعالنات " ونوصي بشدة المستخدمين لمراجعة هذا القسم بصفة مستمرة
لمعرفة المستجدات

 -2استخدام خدمة بيان األستيراد من فسح
بيان األستيراد هو وثائق بيان مقدم الى إدارة الجمارك عن طريق المخلصين الجمركيين او شركات البريد الممتاز
وخدمات نقل الطرود  ,وعن طريق استخدام هذا البيان فأنهم يقومون بتقديم المعلومات بخصوص البضائع التي سيتم
استيرادها إلى المملكة العربية السعودية وتشمل المعلومات البضائع ووزن البضائع واإلعفااات الجمركية المطبقة
وغيرها
وترسل إدارة الجمارك بدورها المعلومات إلى المخلصين الجمركيين مثل الرسوم الجمركية المطبقة والرسوم
المستحقة الدفع وغيرها  ,ويحق إلدارة الجمارك قبول أو رفض بيان األستيراد المقدم في أي مرحلة  ,ويجوز إلدارة
الجمارك اعتماد بيان األستيراد والتخليص الجمركي الالحق لها فقط بعد المعاينة البصرية والمادية للبضائع

 1-2عملية تقديم بيان األستيراد
الخطوة األولى  :يقدم المخلص الجمركي بيان االستيراد الى الجمارك عن طريق نظام فسح
الخطوة الثانية  :يقدم بيان االستيراد إلى الجمارك إذا لم تكن هناك أخطاا عن طريق نظام فسح
الخطوة الثالثة  :إذا ما وجدت أخطاا في بيان االستيراد فسيتم رفضه تلقائيا من قبل مصلحة الجمارك
الخطوة الرابعة  :تصدر مصلحة الجمارك تقرير خطأ وترسله الى المخلص الجمركي عن طريق نظام فسح
الخطوة الخامسة :إذا لم تكن هناك أخطاا في بيان االستيراد فستقوم مصلحة الجمارك بمراجعته عن طريق
مجموعة محددة من قواعد التحقق لتحديد إمكانية قبول بيان االستيراد بطريقة آلية
الخطوة السادسة  :إذا ما أستوفى بيان االستيراد جميع الشروط المطلوبة للقبول التلقائي فأن مصلحة الجمارك ستقبل
بيان االستيراد وتصدر رقم البيان رسمي وتعدل حالة بيان االستيراد الى حالة " تم قبوله مع المعاينة "
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 2-2بيان االستيراد  -اإلنشاء
هام  :لتقديم بيان االستيراد بنجاح فأن المخلص الجمركي سيكون مطالبا بإكمال المعلومات الموجودة في أقسام "
المعلومات األساسية " و " الصنف " و " الوثائق المرفقة " و" عمليات المركبات  /إذن التسليم  / /التصدير /الناقل
الجوي للبضائع المصدرة " الموجودة في بيان االستيراد
وإلنشاا بيان االستيراد قم بتحريك الفأرة إلى القائمة المنسدلة وقم بالتأشير على بيان االستيراد وقم بالنقر على إنشاا
كما هو مبين في الرسم أدناه حيث سيتم إنشاا بيان فارغ بحالة " مسودة "

5

بيان االستيراد – يتم عرض شاشة اإلنشاا كما هو مبين أدناه ويمكن الدخول إلى المعلومات المفصلة في األقسام ذات
الصلة
هام  :الحقول المميزة بخط أحمر تدل على أن ملا هذه الحقول بالبيانات المعنية إجباري.

الخطوة األولى  :أدخل المعلومات في أقسام " معلومات المرجع " و" معلومات البيان األساسية " و " الخاصة
ومعلومات التفويض " الموجودة في الشاشة المبينة أعاله قبل االنتقال إلى العناوين التالية
الخطوة الثانية  :إكمال بنود أقسام "الفاتورة  /الصنف /إذن التسليم /الوثائق المرفقة  /كما هو مفسر أدناه
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المعلومات األساسية:
الوصف

الحقل
رقم الوثيقة التسلسلي
رمز الجمرك
الحالة
نوع الميناا
قسم معلومات البيان األساسية
نوع البيان
بلد االستيراد  /التصدير
رمز المجموعة
قيمة الشحن
قيمة التأمين
الرخصه ومعلومات التفويض
نوع رخصة المخلص الجمركي
رقم رخصة الملخص الجمركي
رقم المندوب
رمز تفويض المخلص الجمركي
رقم اإلستيراد  /التصدير
هوية المستخدم

رقم المرجع المخصص من قبل النظام بعد إنشاا البيان
الميناا الذي تم فيه إيداع التسجيل
مسودة أو مرسل أو مقبول مع المعاينة
يتم ملئه بطريقة تلقائية بعد إدخال اسم الميناا الجمركي
االستيراد  /أستيراد – تصفية فوريه
رمز البلد المستورد منها البضاعة
رمز مجموعة المعاينة الجمركية
قيمة البضائع فى حال كان نوع الفاتورة فوب هو اكس فاكتوري
قيمة التأمين
مخلص حكومي او عام
رقم رخصة الملخص الجمركي
رقم مندوب المخلص الجمركي
رمز التفويض بناا على االتفاقية بين الوسطاا والمخلص الجمركي
رقم المستورد  /المصدر
هوية المستخدم الخاصة بالدخول لنظام المشروع السعودي

هام  :أنقر على زر " الحفظ واالستمرار " بعد إكمال كل قسم لتجنب فقد البيانات في حالة انقطاع االتصال
باإلنترنت وعند إعادة االتصال باإلنترنت قم بأعادة الدخول وقم بالعمل على البيانات المخزنة
ملحوظة  :ستجد زر عالمة االستفهام ؟ بجانب صندوق النص في بعض الحقول وكما هو مبين في الشاشة
أدناه فأنه عند النقر على زر عالمة االستفهام ؟ سيعرض لك شاشة االختيار والتي يمكن لك من بينها اختيار أحد
البيانات من القائمة

األصناف
الخطوة األولى  :الضغط على زر " االفواتير "

الخطوة الثانية  :الضغط على رابط " إضافة " إلضافة الفاتورة
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الخطوة الثالثة :إدخال المعلومات في الصنف
الحقل
قسم المعلومات األساسية
للصنف
الرقم التسلسلي للصنف
بلد المنشأ
رمز التعرفة

وصف التعرفة
تاريخ التعرفة
وصف البضاعة
وصف إضافي
وحدة قياس الفاتوره
الكمية األصلية
كمية الصنف
الوزن القائم
الوزن الصافي

الوصف
رقم تسلسل لصنف النظام الداخلي المتولد عند التخزين
بلد المنشأ
رمز التعرفة للبضائع المصدرة  /المستوردة
ملحوظة  :قم بالنقر على زر تفاصيل االسترجاع
السترجاع التفاصيل مثل وصف التعريفة و رمز
التعرفة المقدم  .ويجب إدخال رمز التعريفة المقدم المضبوط ( مكون من
 22أحرف )  ,يرجى مراجعة موقع الجمارك السعودية للحصول على
تحديث لرموز التعريفة
ملحوظة  :عند إتاحة رمز التعرفة يتم تحديث وصف التعريفة والتاريخ
ومعلومات يو ام آي بصورة تلقائية
وصف رمز التعرفة
تاريخ التعرفة
وصف البضائع
الوصف اإلضافي للبضائع
وحدة قياس الفاتورة
الكمية األصلية الواردة في وحدة قياس الفاتورة
كمية الصنف
الوزن اإلجمالي للبضائع
ملحوظة  :يجب أن يكون مجموع الوزن اإلجمالي للبضائع مساويا
للوزن اإلجمالي المحدد في إذن التسليم
الوزن الصافي ( يجب أن يكون أقل من او مساوي للوزن اإلجمالي )
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الخطوة الرابعة  :أنقر على أضافة" أضافة معلومات أذن التسليم"

الخطوة الخامسة  :أضافة قيمة التأمين  -2 :قم باختيار والنقر على قيمة التأمين فى حال كان الصنف مؤمن
الوصف
الحقل
قسم التأمين
نقدا أو عن طريق خطاب اعتماد
طريقة التأمين
إجباري لخطاب االعتماد
رقم خطاب االعتماد
إجباري لخطاب االعتماد وبالتقويم الهجري
تاريخ خطاب االعتماد
مالحظات
مالحظات
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الخطوة السادسة " أضافة معلومات الشهادة االجنبية اذا كان بلد المشأ بلجيكا

الخطوة السابعة " أضافة التعهدات على الصنف :
الحقل
قسم التعهدات
نوع التعهد
رقم خطاب التعهد
الكمية
الوزن

الوصف
نوع التعهد  :الفاتورة  ,شهادة المنشأ  ,بوليصة التأمين
( نموذج التعهد)
ملحوظة  :الصنف الذي له رقم تسلسل  2فقط هو الذي يملك نوع التعهد للفاتورة
رقم خطاب التعهد
كمية التعهد
وزن التعهد
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الخطوة الثامنة  :لحفظ الصنف  ,قم بالضغط على زر "تم" في نهاية الصفحة  ,حيث سييعيدك ذليك إليى شيريط الصينف فيي
صفحة إنشاا البيان
الخطوة التاسعة  :لحفظ واستمرار العمل في الصنف الجديد أنقر على زر " الحفظ واالستمرار" حيث سيحفظ ذلك الصنف
الحالي ويقدم نموذج صنف جديد لإلدخال
الخطوة العاشرة  :إللغاا التعديل الحالي قم بالنقر على زر "اإللغياا " حييث سييقودك ذليك إليى شيريط الصينف فيي صيفحة
إنشاا البيان
الخطوة الحاديه عشر  :للبحث عن الصنف  ,قم بالنقر على شريط " البحث " في صفحة إنشاا الصنف

الخطوة الثانية عشر  :قم بتعبئة نميوذج البحيث بيأي معيايير ( سييبحث النميوذج الخيالي مين البيانيات عين جمييع البنيود " قيم
بالنقر على زر " بحث " وستعرض نتيجة البحث في قائمة البحث وإلعادة إعداد النموذج قم بالنقر على زر أعادة الضبط
الخطوة الثالثة عشر  :لمراجعة وتحرير الصنف المضاف قم بالنقر على رابط " رقم تسلسل الصنف
الخطوة الرابعة عشر :في شريط الصنف سترى قائمة من االصناف المدخلة  /المعدلة  ,إلزالة الصنف قم باختييار الصينف
عن طريق النقر على زر صندوق اإلختيار ثم قم بالنقر على رابط " حيذف " إلزالتهيا  ,وسييعيدك النقير عليى زر " بحيث"
إلى صفحة البحث عن الصنف
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الوثائق المرفقة
الخطوة األولى  :انقر على مفتاح " الوثائق المرفقة"
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الخطوة الثانية  :إلزالة البيان المرفق قم بتحديده واضغط على رابط " إزالة "
الخطوة الثالثة  :لتحرير البيان المرفق قم بالنقر على رقم البيان المرفق  ,وقم بتحرير القيمة في نموذج البيان المرفق وانقر
على زر "تم "
الرسوم اإلضافية
الخطوة األولى  :انقر على مفتاح " الرسوم اإلضافية

الخطوة الثانية  :إلزالة الرسوم اإلضافية قم بالتحديد لها وانقر على رابط " إزالة "
الخطووة الثالثوة  :لتحريير الرسيوم اإلضيافية قيم بيالنقر عليى نيوع حسياب الرسيوم اإلضيافية  .قيم بتحريير القيمية فيي نميوذج
الرسوم اإلضافية وانقر على زر "تم"
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 3-2بيان االستيراد – الحفظ
يمكن حفظ البيان االستيراد في حالية " مسيودة " وتقديميه الحقيا  ,ولحفيظ البييان االسيتيراد بيالنقر عليى زر " حفيظ" أسيفل
نموذج البيان  .وقبل حفظ البيان سيتم تدقيقه  ,وعند محاولة حفظ البيان االستيراد غير المكتمل ستظهر رسالة تحذير مثل

يجب على المستخدم إكمال القسم المطلوب والنقر على زر " حفظ " مرة أخرى
والبيان المكتمل سيسمح للمستخدم باالنتقال إلى الشاشة التالية

رقم الوثيقة التسلسلي
رقم الوثيقة التسلسلي هو رقم تعريف فريد من نوعه للبيان الحالي المحفوظ والنقر على زر " حفظ واستمرار " سيمكنك من
حفظ البيان أيضا والبقاا في نفس الشاشة من أجل السماح باالستمرار في تحرير بيان االستيراد
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