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 وصف الخدمة

لتمكين المستورد من استخراج موافقة إفراج للمنتجات المستوردة الخاصة به العامة للصناعة من الهيئة  موافقة تصدرهي 

.حكومي عقدبناء على    

 آلية االستخدام

 .شهادة وإرفاق الملفات المطلوبةهذه اليجب تعبئة طلب الحصول على  .1
 :متطلبات الحصول على الشهادة هي .2

 تفاصيل البيان الجمركي 
  لمنتجابيانات تفاصيل 
  (.نموذجتنزيل الالجهة الحكومية )من تعهد كتاب 

 تقديم الطلب .3
في حال مطابقة اإلرسالية للمتطلبات يتم إشعار المستورد من خالل البريد اإللكتروني إلستكمال إجراءات  .4

 الحصول على موافقة إفراج بعد دفع الرسوم 

 .موقع الهيئةفي  هن خالل حسابمتابعة حالة الطلب م يستطيع المستخدم .5

 

 

 طلب إصدار موافقة إفراج جديد

لبدء هذه الخدمة يقوم المستخدم بتسجيل الدخول عبر الرابط المخصص لذلك كما هو موضح 
 بالشكل التالي:

 

 

 

بعد عملية تسجيل الدخول يقوم المستخدم بالدخول إلى منصة طابق ثم اختيار رابط "المطابقة 
 المستوردة" من الصفحة الرئيسية لمنصة طابق بالشكل التالي:للسلع 

تعهد%20حكومي%20qc009.pdf


  حكومي عقدصدار موافقة إفراج بناء على دليل المستخدم إل         
 

Page 3 of 10 
 

 

 صفحة المطابقة للسلع المستوردة وإختيار موافقة إفراج بالشكل التالي:الدخول إلى  سيتم

 

 

بناء على إختيار موافقة إفراج ومن ثم سوف يتم الدخول إلى صفحة موافقة إفراج للسلع المستوردة 
 بالشكل التالي: حكومي عقد

 إختيار موافقة إفراج
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 يقوم المستخدم بإدخال بيانات الطلب وإرفاق الملفات المطلوبة بالشكل التالي:

 البيان الجمركي رقم 
 تفاصيل الفاتورة 

  لبيان الجمركينسخة من امرفق 

 تقديم الطلب 

 

 

عقد حكوميإختيار   
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 ،حيث سوف يتم عرض تفاصيل المصدر وجميع المرفقات المحملة من إدارة الجمارك

 على النحو التالي:كما يتم إستكمال تفاصيل بنود البيان الجمركي  

 

 أدخل رقم البيان الجمركي -1

 

 التفاصيلثم إضغط هنا لعرض 

 

 أدخل نوع اإلرسالية
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 التالي: على النحو من بعدها يتم إضافة تفاصيل المنتجات حسب الفاتورة

 

 .تفاصيل الفواتير لهذه اإلرساليةجميع إضافة  يجب

 ، والكتاب المعتمد من الجهة الحكومية ثم ان الجمركي الخاص بهذه اإلرساليةيثم يتم إرفاق صورة من الب
 :هو موضحكما الطلب  تقديمالموافقة على اإللتزامات والتعهدات والضغط على 

 

 

 

 

 الجمركيتحميل نسخة من البيان 

 تحميل كتاب من الجهة الحكومية
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 قسم تنمية الجودة في الهيئة العامة للصناعة للموافقة على الطلب.بعدها يتم إرسال الطلب إلى 

من خالل البريد اإللكتروني إلستكمال إجراءات  الشركةفي حال مطابقة اإلرسالية للمتطلبات يتم إشعار 
 .الحصول على موافقة إفراج بعد دفع الرسوم

وإختيار إستكمال/عرض  صفحة موافقة إفراجالمستخدم متابعة حالة الطلب من خالل كما يستطيع 
 كما التالي: الطلبات

 

 

 

 

  

 إختيار أوافق

 ثم تقديم الطلب

 إختيار عرض الطلب
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العامة للصناعة على الطلب، سيتم إخطار الشركة بالموافقة بعد موافقة قسم تنمية الجودة في الهيئة 
على  عبر البريد اإللكتروني وذلك إلستكمال عملية الدفع من خالل سجل متابعة طلبات موافقة إفراج

 التالي: النحو

 

  

إضغط على "دفع" إلستكمال عملية 

 الدفع وإصدار موافقة إفراج
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بهذه الخدمة والحصول على شهادة اإلفراج عبر بوابة الدفع دفع الرسوم الخاصة المستخدم بيقوم 
 للهيئة.  ( الخاصةATM( أو من خالل أجهزة التحصيل اإللي )K-netاإللكتروني )

 على النحوى التالي:طلبات المتاحة للدفع كما يمكن إختيار ال

 

 

  

فع:دإختيار عملية ال  

 K-net 

 ATM 

الطلبات  إختيار   

 الدفع
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(، يتم عرض إيصال الدفع K-net)الدفع اإللكتروني بوابة من خالل  دفع رسوم الطلببعد إستكمال عملية 
 وإصدار الشهادة على النحو التالي:

 

 

 

 .بعد نجاح عملية الدفع يتم إخطار اإلدارة العامة للجمارك آليا للموافقة على اإلفراج النهائي

 إضخط هنا لعرض الشهادة


