
 

 

 

 البوابة اإللكترونية للمطابقة

 طابقمنصة 
 

 

 

بالمركبات،  إلجراءات المطابقة الخاصةدليل المستخدم 

 لألفراد –الدراجات النارية واإلطارات 

 

 
 

  



 الدراجات النارية واإلطاراتمركبات، بال إلجراءات المطابقة الخاصة دليل المستخدم      
 لألفراد

 

Page 2 of 13 

 الفهرس
 3 ................................................................................. إصدار إفراج مؤقت للمركبات/الدراجات النارية/اإلطارات
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 إصدار إفراج مؤقت للمركبات/الدراجات النارية/اإلطارات 

 وصف الخدمة

لتمكين المستورد من للمركبات، الدراجات النارية واإلطارات المستوردة العامة للصناعة الهيئة  اصدار افراج مؤقت من قبل

 .الشحنة مؤقتا بعد وصولها الى دولة الكويتافراج 

 آلية االستخدام

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

 تفاصيل البيان الجمركي 
  المستوردة البضاعةبيانات تفاصيل 
  حسب النموذج المرفق إستيراد إطارات يجب إرفاق إقرار وتعهد بشأن اإلطارات المستوردة في حالة

 عند تقديم الطلب ليتم إستخراج شهادة إفراج مؤقت.
  حسب النموذج إستيراد مركبات/دراجات نارية يجب إرفاق إقرار وتعهد بشأن وسائل النقل في حالة

 إفراج مؤقت.المرفق عند تقديم الطلب ليتم إستخراج شهادة 
 تقديم الطلب .3
 ( على هاتفه الخليويSMSرسالة )في حال مطابقة اإلرسالية للمتطلبات يتم إشعار المستورد من خالل  .4

 إلستكمال إجراءات الحصول على إفراج مؤقت بعد دفع الرسوم
 .موقع الهيئةفي  هيستطيع المستخدم متابعة حالة الطلب من خالل حساب .5

 طلب إصدار إفراج مؤقت

لبدء هذه الخدمة يقوم المستخدم بتسجيل الدخول عبر الرابط المخصص لذلك كما هو موضح 
 بالشكل التالي:
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بعد عملية تسجيل الدخول يقوم المستخدم بالدخول إلى منصة طابق ثم إختيار رابط "المطابقة 
 التالي:للمركبات الدراجات النارية واإلطارات" من الصفحة الرئيسية لمنصة طابق بالشكل 

 

 

 مؤقت، ثم إختيار إفراج الدراجات النارية واإلطارات ،لمركباتبا سيتم الدخول إلى صفحة المطابقة الخاصة
 بالشكل التالي:

 

 

 

ج مؤقتإفراإختيار   
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 ومن ثم إختيار "طلب إفراج مؤقت" بالشكل التالي: مؤقتسوف يتم الدخول إلى صفحة إفراج 

 

 ثم يقوم المستخدم بإدخال بيانات الطلب وإرفاق الملفات المطلوبة بالشكل التالي:

 البيان الجمركي رقم 
  البضاعةإدخال تفاصيل 

 مرفق نسخة من البيان الجمركي 

  اإلطارات المستوردةوسائل النقل/إقرار وتعهد بشأن مرفق 

 تقديم الطلب 

 

 

طلب إفراج مؤقتإختيار   

 

 رقم البيان الجمركي أدخل -1

 

 ثم إضغط هنا لعرض التفاصيل -2
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 سوف يتم عرض تفاصيل المصدر وجميع المرفقات المحملة من إدارة الجمارك على النحو التالي:

 

عند إختيار نوع اإلرسالية " يتم بعدها إضافة البضاعة المستوردة )مركبات/دراجات نارية/إطارات( 
 الشكل التالي:الخاصة بهذه اإلرسالية على 

 (دراجات نارية/في حالة نوع اإلرسالية )مركبات

حسب ( الخاصة بهذه اإلرسالية الدراجات النارية/بيانات البضاعة المستوردة )المركبات تحميلسيتم 
ات ثم الضغط على أيقونة تحرير إلستكمال بيانات المركب ،البيان الجمركي المرسل من إدارة الجمارك

 على النحو التالي:

 

او ( GSOالمضافة. إذا كان لدى المستورد شهادة خليجية ) دراجة نارية/يجب إستكمال بيانات المركبةثم 
تيارها على ( للمركبة/دراجة نارية الجديدة، يمكن اخECE( او شهادة أوروبية )FMVSSشهادة أمريكية )

 :النحو التالي

 أدخل نوع اإلرسالية

 تحرير
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في المكان المخصص على النحو ( CCR) إدخال رقم (، يمكنGSOاختيار الشهادة الخليجية )إذا تم 
 :التالي

 

 

، يمكن ارفاق الشهادة على النحو (ECE( او األوروبية )FMVSSتم اختيار الشهادة االمريكية ) وفي حال
 التالي:
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تقرير المخصصة لها ومن ثم ارفاق  إذا كانت السيارة كهربائية، يمكن للمستورد اختيار نعم عند الخانة
ان  فحص المركبة الكهربائية او شهادة صادرة من احدى دول مجلس التعاون الخليجي لطراز المركبة

 وجد:

 

 (إطاراتفي حالة نوع اإلرسالية )

)اإلطارات( الخاصة بهذه اإلرسالية وذلك بالضغط على أيقونة يتم بعدها إضافة البضاعة المستوردة 
 اإلضافة لكل نوع. كما تظهر الكمية اإلجمالية حسب البيان الجمركي على النحو التالي:

 

 يجب إدخال بيانات اإلطارات المضافة على النحو التالي:

  

 "0تظهر الكمية المتبقية "عند اإلنتهاء من إضافة جميع اإلطارات، يجب أن 

إضافة 

 اإلطارات
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النارية/اإلطارات المستوردة، يتم بعدها إرفاق  ةالدراج/ةعند اإلنتهاء من إستكمال جميع بيانات المركب
المستوردة  إقرار و تعهد بشأن وسائل النقلصورة من البيان الجمركي الخاص بهذه اإلرسالية، ونموذج 

والموافقة على اإللتزامات في حالة المركبات/الدراجات النارية وتعهد بشأن اإلطارات المستوردة 
 والتعهدات والضغط على تقديم الطلب كما هو موضح:

 

 

 تحميل نسخة من البيان الجمركي

المرفقات 

المحملة 

إدارة من 

 الجمارك

 إختيار أوافق

 ثم تقديم الطلب

 تحميل نموذج إقرار وتعهد
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 بعدها يتم إرسال الطلب إلى قسم تنمية الجودة في الهيئة العامة للصناعة للموافقة على الطلب.

( على هاتفه SMSرسالة )من خالل  المستوردفي حال مطابقة اإلرسالية للمتطلبات يتم إشعار 
 .بعد دفع الرسوممؤقت إلستكمال إجراءات الحصول على إفراج  الخليوي المسجل لدى الهيئة

صفحة إفراجات اإلطارات وإختيار المستخدم متابعة حالة الطلب من خالل كما يستطيع 
 إستكمال/عرض الطلبات كما التالي:

 

 المستوردبعد موافقة قسم تنمية الجودة في الهيئة العامة للصناعة على الطلب، سيتم إخطار 
وذلك إلستكمال عملية الدفع من خالل خاصية  على هاتفه الخليوي( SMSرسالة )بالموافقة عبر 

 "إستكمال عرض الطلبات" على النحو التالي:

 

 

 

-Kيجب دفع الرسوم الخاصة بهذه الخدمة والحصول على شهادة اإلفراج عبر بوابة الدفع اإللكتروني )
net) ( أو من خالل أجهزة التحصيل اإلليATM .الخاصة للهيئة ) 

 كما يمكن إختيار الطلبات المتاحة للدفع على النحوى التالي:

 إختيار عرض الطلب

إضغط على "دفع" إلستكمال عملية 

 الدفع وإصدار موافقة إفراج
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إيصال الدفع  (، يتم عرضK-netبعد إستكمال عملية دفع رسوم الطلب من خالل بوابة الدفع اإللكتروني )
 وإصدار الشهادة على النحو التالي:

 إختيار عملية الدفع:

 K-net 

 ATM 

 إختيار  الطلبات 

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

للتفتيش  قبل الهيئة تحويل المستندات الخاصة بالشحنة الى احدى الجهات المعتمدة منثم يتم 
 في خاصيةإرفاق نموذج الفحص كما هو ظاهر على البضاعة ومطابقتها للمواصفات المعتمدة. مع 

 عرض الطلبات" على النحو التالي: استكمال"

 

عملية التفتيش وإصدار التقرير الخاص  الستكمال الجهة المعتمدةعلى المستورد التواصل مع 
 بالفحص.

 

 

 

 إضخط هنا لعرض الشهادة
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في حال مطابقة دة في الهيئة العامة للصناعة على تقرير الفحص وبعد مراجعة قسم تنمية الجو
إلستكمال  ( على هاتفه الخليويSMSرسالة )من خالل  المستورداإلرسالية للمتطلبات يتم إشعار 

 على الشكل التالي: بعد دفع الرسومشهادة المطابقة إجراءات الحصول على 

 

 

 

 

( على هاتفه الخليوي وإصدار SMSرسالة )من خالل  المستوردإشعار أما في حالة عدم المطابقة، يتم 
 شهادة عدم مطابقة كما هو ظاهر في  خاصية "إستكمال عرض الطلبات" على النحو التالي:

 

على المستورد في حالة عدم المطابقة كما هو منصوص باإلقرار والتعهد بشأن وسائل النقل 
خارج البالد في حالة ثبوت عدم  الشحنة/إعادة تصدير وسيلة النقلالمستوردة/اإلطارات المستوردة ب

المسئولية المدنية  على حسابه الخاص مع تحملهمطابقتها للمواصفات واللوائح المعتمدة لدى الهيئة 
 في حال عدم اإللتزام بالقرار.والجزائية 

 

 


