نظام اإلعفاء اجلمريك اإللكرتوين

ديلل املستخدم
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ادلخول للخدمة:
ادلخول إىل اخلدمة من خالل اخلطوات اتلايلة:
 .1اتلوجه إىل موقع الوزارة اإللكرتوين www.mci.gov.sa
 .2الضغط ىلع "اخلدمات اإللكرتونية" e.mci.gov.sa

 .3ثم اتلوجه إىل قسم "اإلعفاء اجلمريك".

 .4الضغط ىلع خدمة "نظام اإلعفاء اجلمريك".

أو ادلخول املبارش ىلع الرابط ( ) eind.mci.gov.sa/ECE/Login.aspx

مالحظة :يمكن احلصول ىلع رقم املصنع ورقم آخر ترخيص عن طريق " الرتخيص الصنايع" (( .كما هو موضح بصورة من
الرتخيص الصنايع انلهايئ ))
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خدمات انلظام:
-

بعد ادلخول ىلع انلظام يوجد عدة خدمات متاحة ضمن انلظام ويه ( :الطلبات  ,اإلعفاءات  ,تقديم طلب جديد ,
إضافة أو تعديل مواد ,إاعدة تقديم الطلبات املرفوضة) ,وسيتم توضيح لك خدمة ىلع حده.
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تقديم طلب جديد:
اختيار خدمة (تقديم طلب جديد) ,ويتوجب ىلع مقدم الطلب اتلأكد من ابليانات اتلايلة:
 .1أن تكون بيانات املصنع حمدثة خالل الست أشهر.
 .2أن يكون املصنع متجاوب مع الوزارة.

 .3أن تكون حالة املصنع منتج.

 .4أن يكون الرتخيص الصنايع ساري املفعول.

 .1أن يكون السجل اتلجاري للمصنع ساري املفعول.

مالحظة:
تظهر عالمة (  ) Xجبانب املعلومات الغري مكتملة ,وسوف يظهر رابط انلظام اإللكرتوين اخلاص باخلدمة إلكمال الالزم,
أما اخلدمات اليت ال يظهر جبانبها رابط انلظام فيجب مراجعة الوزارة إلكمال بياناتها.
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-

تعبئة نماذج اخلدمة ويه (بيانات املصنع ,نوع الطلب ,اختيار ابلنود ,حتديد الكميات ,املرفقات واالعتذارات,
املعاينة ,إرسال الطلب) ,سوف يقوم انلظام بنقلك تلقائيا عند الضغط ىلع متابعة إىل اخلطوة اتلايلة عند إكمال مجيع
احلقول الالزمة يف انلموذج.

 oبيانات املصنع

 جيب اإلقرار بصحة بيانات املصنع دلى الوزارة ليك يتم االنتقال إىل اخلطوة اتلايلة.
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 oنوع الطلب:

 حتديد نوع الطلب ( مواد خام  /آالت ومعدات وقطع غيار ).
 إدخال تاريخ بدء فرتة اإلعفاء ,برشط أن تكون يف الفرتة ما بني ستة أشهر ماضية ومستقبلية من تاريخ إرسال
الطلب.
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 oاختيار ابلنود:

 يتيح انلظام إضافة ابلند جلمريك عن طريق ابلحث برقم ابلند اجلمريك أو بوصف ابلند اجلمريك( )1ومن ثم إضافته إىل
قائمة املواد املطلوبة يف اإلعفاء بالضغط ىلع زر إضافة.
 إماكنية حذف أي بند مجريك يف قائمة املواد املطلوبة يف اإلعفاء اجلمريك عن طريق الضغط ىلع زر "احلذف".
()2

 إماكنية حفظ الطلب وإكماهل الحقا وذلك بالضغط ىلع "حفظ الطلب وإكماهل الحقا"
 إماكنية حذف الطلب وذلك بالضغط ىلع "حذف الطلب ومجع بنوده" .

 )1وصف ابلند اجلمريك :معيار حبث يتيحه انلظام ,وذلك باستخدام اسم املادة أو اسم اآللة أو اسم قطعة الغيار دون احلاجة ملعرفة رقم ابلند ,حيث سيتم عرض
مجيع ابلنود اليت تندرج حتت نفس املسىم.
" )2حفظ الطلب وإكماهل الحقا" :يه خدمة يتيحها انلظام حلفظ الطلب يف املوقع قبل إرساهل إىل الوزارة ,يك يتسىن ملقدم الطلب اتلعديل ىلع الطلب واإلضافة
عليه يف وقت الحق.
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 oحتديد الكميات :

 إضافة الكمية املطلوبة للك مادة.
 حتديد الوحدة للك مادة.
 إماكنية إضافة وصف ورشح إضايف للبند وذلك بالضغط ىلع "وصف إضايف" أو ""Further Description
 إماكنية إضافة مربرات لطلب أي مادة.
 إماكنية حذف أي بند مجريك يف قائمة املواد املطلوبة يف اإلعفاء اجلمريك عن طريق الضغط ىلع زر "احلذف".
 إماكنية الرجوع إىل نموذج اختيار ابلنود إلضافة بنود جديدة وذلك بالضغط ىلع "الرجوع إىل اختيار ابلنود".
 إماكنية حفظ الطلب وإكماهل الحقا وذلك بالضغط ىلع "حفظ الطلب وإكماهل الحقا".
 إماكنية حذف الطلب وذلك بالضغط ىلع "حذف الطلب ومجع بنوده".
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 oاملرفقات واالعتذارات :

 يتيح انلظام إرفاق أي مستند( )1يرغب مقدم الطلب يف إرفاقه (حبد أقىص مخس ملفات) مع الطلب وذلك بالضغط
ىلع زر “ ”Browseومن ثم اختيار امللف املراد إرفاقه ومن ثم الضغط ىلع زر "رفع ملف جديد" .
 إماكنية عرض امللف اذلي تم رفعه وذلك بالضغط ىلع زر "عرض" للملف املراد عرضه.
 إماكنية حذف امللف اذلي تم رفعه وذلك بالضغط ىلع زر "حذف" للملف املراد حذفه.
 إماكنية الرجوع إىل نموذج حتديد الكميات وذلك بالضغط ىلع "الرجوع إىل حتديد الكميات"
 إماكنية حفظ الطلب وإكماهل الحقا وذلك بالضغط ىلع "حفظ الطلب وإكماهل الحقا".
 إماكنية حذف الطلب وذلك بالضغط ىلع "حذف الطلب ومجع بنوده"

)1

الصيغ املتاح إرفاقها (  ).doc,.docx,.xls,.xlsx,.jpg,.png,.gif,.pdfوكحد أقىص  2ميقا بايت للك ملف.
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 oاملعاينة :

 يتم عرض مجيع ابلنود اجلمركة املراد طلبها يف اإلعفاء اجلمريك
 oإرسال الطلب :

 بعد إرسال الطلب يتم إظهار رقم الطلب وباإلماكن متابعة الطلب وذلك يف صفحة الطلبات.
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قائمة الطلبات:
سيقوم موظفني إدارة اإلعفاء اجلمريك يف وزارة اتلجارة والصناعة باستالم الطلب ومراجعة ابليانات وإكمال اإلجراءات,
ويمكن معرفة حالة الطلب من خالل خدمة "الطلبات".

حاالت الطلب:
جديد  :الطلب مرسل للوزارة.
حتت ادلراسة  :الطلب دلى إدارة اإلعفاء.
تم إصدار قرار إعفاء  :الطلب تمت املوافقة عليه اكمال أو جزئيا ( ,)1وصدر عليه القرار.
الطلب مرفوض  :لوجود مالحظات ىلع ابلنود املقدمة ,ويتم توضيحها يف أسباب الرفض.
 oباإلماكن معرفة سري املعاملة دلى الوزارة وذلك من خالل حالة الطلب جبانب الطلب املراد معرفة حاتله.
 oباإلماكن اتلعديل ىلع الطلب يف حاتلني:
 طلب تم حفظه ولم يستكمل.
 طلب تم إرساهل إىل الوزارة ولم يتم ابلدء بمراجعته من قبل موظفني إدارة اإلعفاء اجلمريك.
 oباإلماكن عرض ابلنود اليت تم طلبها يف اإلعفاء اجلمريك وذلك بالضغط ىلع زر "عرض ابلنود".

)1

جزئيا  :تعين أن يكون هناك بعض ابلنود قبلت وأخرى رفضت ,ويتم توضيح أسباب الرفض يف خيار "ابلنود املرفوضة" جبانب لك طلب.
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االعفاءات:
بعد انتهاء إجراءات اإلعفاء اجلمريك وإصدار قرار اإلعفاء اجلمريك ,يمكنك االطالع ىلع قرار اإلعفاء وذلك بادلخول ىلع
"اإلعفاءات" ,حيث يتم عرض قرارات اإلعفاء ,وتاريخ بداية ونهائية قرار اإلعفاء.

 يتم عرض مجيع قرارات اإلعفاء للمصنع ,وباإلماكن عرض املواد اليت تمت املوافقة عليها وذلك بالضغط ىلع
"اتلفاصيل".
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إضافة أو تعديل مواد:
بعد صدور قرار اإلعفاء اجلمريك ورغبتك بإضافة مواد جديدة أو تعديل ىلع كميات مواد تم طلبها مسبقا وصدر فيها
قرار إعفاء ,يمكنك طلبها عن طريق خدمة "إضافة أو تعديل مواد".

 يمكنك اتلعديل ىلع املواد اليت سبق أن صدر هلا قرار إعفاء وذلك باختيار املادة عن طريق خانة "تعديل الكمية",
ومن ثم الضغط ىلع زر "تعديل ىلع اإلعفاء" .ومن ثم سوف ينتقل بك انلظام إىل صفحة تقديم الطلب ,وبإماكنك
إضافة املزيد من املواد من خالهلا.
 باإلماكن إضافة مواد جديدة دون احلاجة إىل تعديل الكميات احلايلة وذلك بالضغط مبارشة ىلع الزر "تعديل ىلع
اإلعفاء" ,حيث سينتقل بك انلظام إىل صفحة تقديم الطلب مبارشة.
ملحوظة:
املواد اليت تم طلبها بواسطة اخلدمة " إضافة أو تعديل مواد" وتم إصدار قرار إعفاء مجريك ,تضاف إىل اإلعفاء اجلمريك
احلايل ,ويكون تاريخ اإلعفاء هلذه املواد ابتداء من تاريخ تقديم الطلب (طلب اإلضافة أو اتلعديل).
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إاعدة تقديم الطلبات املرفوضة:
يف حال الرغبة يف إاعدة انلظر يف أحد ابلنود اليت تم رفضها بعد صدور قرار اإلعفاء اجلمريك أو يف حال تم رفض الطلب
اكمال ,يمكنك إاعدة طلبها من جديد عن طريق خدمة "إاعدة تقديم الطلبات املرفوضة" ,مع مالحظة أن خدمة إاعدة
انلظر متاحة إلعفاء املواد األويلة فقط.

 بعد اختيار اخلدمة ,سوف تعرض لك قائمة باملواد املرفوضة ,وباإلماكن عرض أسباب الرفض وذلك عن طريق
الضغط ىلع "عرض أسباب الرفض".
 إلاعدة تقديم أي مادة يتم الضغط ىلع الزر "إضافة" للمادة املطلوبة .وبعد االنتهاء من اختيار املواد املطلوبة يتم
الضغط ىلع الزر "متابعة الطلب" ,ومن ثم سوف ينتقل بك انلظام إىل صفحة تقديم الطلب ,وبإماكنك إضافة املزيد
من املواد من خالهلا.
مالحظة:
-

املواد اجلديدة اليت تم طلبها يف خدمة "إاعدة تقديم الطلبات املرفوضة" وتم إصدار قرار إعفاء مجريك ,تضاف إىل اإلعفاء اجلمريك احلايل ,ويكون
تاريخ اإلعفاء هلذه املواد ابتداء من تاريخ تقديم الطلب.

-

املواد املرفوضة وتم إاعدة طلبها وتم إصدار قرار إعفاء مجريك ,تضاف إىل اإلعفاء اجلمريك احلايل ,ويكون تاريخ اإلعفاء هلذه املواد ابتداء من تاريخ
اإلعفاء املطلوب هلذه املواد يف الطلب املرفوض سابقا.
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للتواصل

ملزيد من املعلومات واالستفسارات
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