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 التقييم الفنيإصدار شهادة  

 وصف الخدمة

ن المستورد من يلتمكبناًء على شهادة المطابقة الخليجية العامة للصناعة الهيئة قبل  فني مناصدار شهادة تقييم 

 الحقا في اإلفراجات الجمركية الخاصة بالمركبات، الدراجات النارية واإلطارات الجديدة. استخدامها

  

 آلية االستخدام

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

  للمنتجات المستوردة ذات تفاصيل شهادة المطابقة الخليجية التي حصل عليها المستورد مسبًقا
 الصلة

 تقديم الطلب .3

، فيجب 21/06/2020إذا كان لدى المستورد شهادة مطابقة سارية صادرة من الهيئة العامة للصناعة قبل تاريخ مالحظة:
في نظام طابق للخدمات اإللكترونية بدون دفع رسوم الشهادة، وذلك لتمكين  اعتمادهاإدخالها من خالل هذه الخدمة ليتم 

 .في إجراءات اإلفراجات الجمركية ذات الصلة استخدامهالمستورد من ا

 طلب إصدار شهادة التقييم الفني للوكاالت

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

 

 

رابط "المطابقة  اختياربعد عملية تسجيل الدخول يقوم المستخدم بالدخول إلى منصة طابق ثم 
 للمركبات الدراجات النارية واإلطارات" من الصفحة الرئيسية لمنصة طابق بالشكل التالي:
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شهادة رابط  اختيار، ثم الدراجات النارية واإلطارات ،لمركباتبا سيتم الدخول إلى صفحة المطابقة الخاصة
 بالشكل التالي: التقييم الفني

 

" شهادة التقييم الفني"طلب  اختيارومن ثم  شهادة التقييم الفنيسوف يتم الدخول إلى صفحة 
 بالشكل التالي:

شهادة التقييم الفني اختيار  
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 الملفات المطلوبة بالشكل التالي:ثم يقوم المستخدم بإدخال بيانات الطلب وإرفاق 

 تفاصيل شهادة المطابقة الخليجية (GSO)  التي حصل عليها المستورد مسبًقا
 للمنتجات المستوردة ذات الصلة

 ( مرفق شهادة المطابقة الخليجيةGSOذات الصلة ) 
 للمركبات/الدراجات النارية في حالة نوع اإلرسالية  صالحة مرفق شهادة قيد الوكالة

 )مركبات/دراجات نارية(
 تقديم الطلب 

 

 

طلب شهادة التقييم الفني اختيار  
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  .نوع اإلرسالية )المركبات/الدراجات النارية/اإلطارات( الجديدة للوكالء اختيارثم يتم 

، يجب إدخال رقمها 21/06/2020صالحة وصادرة قبل ذات الصلة في حالة وجود شهادة مطابقة 
في نظام طابق للخدمات  عتمادهاواليتم إصدار شهادة تقييم فني ونسخة من الشهادة كمرفق 

شهادة التقييم  استخدام، وذلك لتمكين المستورد من البديلة اإللكترونية بدون دفع رسوم الشهادة
  بالشكل التالي: في إجراءات اإلفراجات الجمركية ذات الصلةالفني الحقاً 

 

 في حالة نوع اإلرسالية )مركبات(

 ( للمركبات بالشكل التالي:GSO)صالحة من إدخال تفاصيل شهادة يتم 

 

 

 

 

 

 شهادة المطابقةأدخل رقم  -1

 

 تحميل نسخة من شهادة المطابقةثم  -2

 

 نوع اإلرسالية إختيار
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 في حالة نوع اإلرسالية )دراجات نارية(

 ( للدراجات النارية بالشكل التالي:GSO)صالحة من إدخال تفاصيل شهادة يتم 

 

 )اإلطارات( في حالة نوع اإلرسالية

 ( لإلطارات بالشكل التالي:GSO)صالحة من إدخال تفاصيل شهادة يتم 

 

من الشهادات المطلوبة )شهادة المطابقة الخليجية، شهادة قيد الوكالة  ةيتم إرفاق نسخ

 ثم الموافقة على ان جميع المعلومات التي تم ادخالها، للمركبات/الدراجات النارية( صالحة

 على تقديم الطلب كما هو موضح:والضغط "صحيحة"  
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لموافقة على للدراسة وابعدها يتم إرسال الطلب إلى قسم تنمية الجودة في الهيئة العامة للصناعة 
 الطلب.

إجراءات  الستكمالمن خالل البريد اإللكتروني  الشركةيتم إشعار ، للمتطلبات البياناتفي حال مطابقة 
 .بعد دفع الرسوم شهادة التقييم الفنيالحصول على 

 واختيارصفحة شهادة التقييم الفني المستخدم متابعة حالة الطلب من خالل كما يستطيع 
 :كما هو موضح ادناهعرض الطلبات /استكمال

 

بعد موافقة قسم تنمية الجودة في الهيئة العامة للصناعة على الطلب، سيتم إخطار الشركة بالموافقة 
عرض الطلبات" على  استكمالعملية الدفع من خالل خاصية " الستكمالعبر البريد اإللكتروني وذلك 

 النحو التالي:

أوافق اختيار  

 ثم تقديم الطلب

 تحميل نسخة شهادة المطابقة الخليجية

 تحميل نسخة شهادة قيد الوكالة

عرض الطلب اختيار  
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يجب دفع الرسوم الخاصة بهذه الخدمة والحصول على شهادة التقييم الفني عبر بوابة الدفع اإللكتروني 
(K-netأو من خالل أجهزة التحصيل اآل )يل (ATM .الخاصة للهيئة ) 

 

 

 

 الطلبات المتاحة للدفع على النحو التالي: اختياركما يمكن 

عملية  الستكمالعلى "دفع"  اضغط

 الدفع وإصدار شهادة التقييم الفني
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(، يتم عرض إيصال الدفع K-netعملية دفع رسوم الطلب من خالل بوابة الدفع اإللكتروني ) استكمالبعد 
 وإصدار الشهادة على النحو التالي:

 

عملية الدفع: اختيار  

 K-net 

 ATM 

الطلبات   اختيار  

 الدفع

 هنا لعرض الشهادة اضغط
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 شهادة التقييم الفني على بناءً  للمركبات والدراجات النارية إفراج موافقةإصدار 

 وصف الخدمة

بناًء على شهادة/شهادات التقييم الفني الصادرة من الهيئة العامة للصناعة العامة للصناعة الهيئة  موافقة تصدر منهي 

الفني بسبب التأخير بإصدار شهادة . وفي حال عدم توفر شهادة التقييم (GSOوالمرتبطة بشهادة المطابقة الخليجية )

إلى ان يتم استكمال شهادات التقييم الفني  للشحنة إفراج مؤقت استخراج( يمكن حينها GSOالمطابقة الخليجية )

 المطلوبة.

  

 آلية االستخدام

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

 تفاصيل البيان الجمركي 
  .وفي حال عدم توفر الشهادات عند تقديم تفاصيل شهادة/شهادات التقييم الفني ذات الصلة

عند تقديم حسب النموذج المرفق بشأن وسائل النقل الطلب، يجب إرفاق إقرار وتعهد 
 .شهادة إفراج مؤقت استخراجالطلب ليتم 

  المركبات/الدراجات الناريةبيانات تفاصيل 
  تقديم التعهد المعتمد )في حالة االفراج المؤقت فقظ( من قبل الهيئة العامة للصناعة )يمكن الحصول

 على نموذج التعهد بعد الدخول الى الخدمة(.
  

 تقديم الطلب .3
إجراءات الحصول  الستكمالفي حال مطابقة اإلرسالية للمتطلبات يتم إشعار الشركة من خالل البريد اإللكتروني  .4

 على موافقة إفراج/إفراج مؤقت بعد دفع الرسوم
 .منصة طابقفي  همتابعة حالة الطلب من خالل حساب يستطيع المستخدم .5

 للمركبات/الدراجات النارية للوكاالتطلب إصدار موافقة إفراج 

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

 

 

 اختيار، ثم الدراجات النارية واإلطارات ،لمركباتبا الخاصةصفحة المطابقة يتم الدخول إلى حيث س
 بالشكل التالي: ات المركبات والدراجات الناريةإفراج

 

 

إفراجات المركبات  اختيار

 والدراجات النارية
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للمركبات  –"طلب إفراج  اختيارومن ثم إفراجات المركبات والدراجات النارية سوف يتم الدخول إلى صفحة 
 بالشكل التالي:الدراجات النارية"  /

 

 

 بالشكل التالي: يقوم المستخدم بإدخال بيانات الطلب وإرفاق الملفات المطلوبةثم 

 البيان الجمركي رقم 
  المركبات/الدراجات الناريةبيانات إدخال تفاصيل 

  لبيان الجمركينسخة من امرفق 

 تقديم الطلب 

 –طلب إفراج  اختيار

 للمركبات / الدراجات النارية
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 التالي: على النحوسوف يتم عرض تفاصيل المصدر وجميع المرفقات المحملة من إدارة الجمارك 

 

الخاصة بهذه  إضافة البضاعة المستوردة )مركبات/دراجات نارية(بعدها يتم عند إختيار نوع اإلرسالية " 
 وذلك بالضغط على أيقونة اإلضافة لكل نوع. كما تظهر الكمية اإلجمالية حسب البيان الجمركي اإلرسالية

 التالي: على النحو

 أدخل نوع اإلرسالية

 إضافة

المركبات/

 الدراجات

 النارية

 أدخل رقم البيان الجمركي -1

 

 هنا لعرض التفاصيل اضغطثم  -2
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 الدراجات النارية المضافة على النحو التالي:/اتالمركبيجب إدخال بيانات 

 

 

 "0مية المتبقية "كلنارية، يجب أن تظهر المن إضافة جميع المركبات / الدراجات ا االنتهاءعند 

 

 

شهادة التقييم الفني من يجب إختيار 

القائمة للنوع المراد إدخاله. وفي 

حالة عدم توفر الشهادة في النظام، 

شهادة تقييم  يجب عندها إصدار

كما هو موضح في فقرة فني 

"إصدار شهادة التقييم الفني" في 

 هذا الدليل، وذلك إلستكمال الطلب.
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والموافقة على ان جميع المعلومات ثم يتم إرفاق صورة من البيان الجمركي الخاص بهذه اإلرسالية 

 التي تم ادخالها "صحيحة" والضغط على تقديم الطلب كما هو موضح ادناه:

  

  

 

 

لموافقة على للدراسة واقسم تنمية الجودة في الهيئة العامة للصناعة بعدها يتم إرسال الطلب إلى 
 الطلب.

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

 البيان الجمركيتحميل نسخة من 

المرفقات 

المحملة 

من إدارة 

 الجمارك

أوافق اختيار  
 ثم تقديم الطلب
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 واختيار إفراجات المركبات والدراجات الناريةصفحة المستخدم متابعة حالة الطلب من خالل كما يستطيع 
كما التالي: عرض الطلبات/استكمال

 

بعد موافقة قسم تنمية الجودة في الهيئة العامة للصناعة على الطلب، سيتم إخطار الشركة بالموافقة 
عرض الطلبات" على  استكمالعملية الدفع من خالل خاصية " الستكمالعبر البريد اإللكتروني وذلك 

 النحو التالي:

 

 

 

 

-Kدفع الرسوم الخاصة بهذه الخدمة والحصول على شهادة اإلفراج عبر بوابة الدفع اإللكتروني ) يجب
netأو من خالل أجهزة التحصيل اآل )( ليATMالخاصة )  .للهيئة 

 على النحو التالي:طلبات المتاحة للدفع ال اختياركما يمكن 

عرض الطلب اختيار  

عملية  الستكمالعلى "دفع"  اضغط

 الدفع وإصدار موافقة إفراج
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(، يتم عرض إيصال الدفع K-net)الدفع اإللكتروني بوابة من خالل  دفع رسوم الطلبعملية  استكمالبعد 
 وإصدار الشهادة على النحو التالي:

فع:دإختيار عملية ال  

 K-net 

 ATM 

الطلبات   اختيار  

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

  

 هنا لعرض الشهادة اضغط
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 شهادة التقييم الفني على بناءً  مؤقت لإلطارات إفراجإصدار  

 وصف الخدمة

بناًء على شهادة/شهادات التقييم الفني والمرتبطة بشهادة  بإصدار افراج مؤقت للشحنة العامة للصناعةالهيئة  تقوم

 .(GSOالمطابقة الخليجية )

  

 آلية االستخدام

 .شهادة وإرفاق الملفات المطلوبةالهذه يجب تعبئة طلب الحصول على  .1
 :متطلبات الحصول على الشهادة هي .2

 تفاصيل البيان الجمركي 
 .تفاصيل شهادة/شهادات التقييم الفني ذات الصلة 
  اإلطاراتبيانات تفاصيل 
  عند تقديم الطلب ليتم حسب النموذج المرفق يجب إرفاق إقرار وتعهد بشأن اإلطارات المستوردة

 شهادة إفراج مؤقت. استخراج
 تقديم الطلب .3
إجراءات الحصول  الستكمالفي حال مطابقة اإلرسالية للمتطلبات يتم إشعار الشركة من خالل البريد اإللكتروني  .4

 على إفراج مؤقت بعد دفع الرسوم

 .موقع الهيئةفي  هيستطيع المستخدم متابعة حالة الطلب من خالل حساب .5

 

 طلب إصدار إفراج مؤقت لإلطارات 

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

 

 

رابط "المطابقة  اختياربعد عملية تسجيل الدخول يقوم المستخدم بالدخول إلى منصة طابق ثم 
 للمركبات الدراجات النارية واإلطارات" من الصفحة الرئيسية لمنصة طابق بالشكل التالي:
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إفراجات  اختيار، ثم الدراجات النارية واإلطارات ،لمركباتبا سيتم الدخول إلى صفحة المطابقة الخاصة
 اإلطارات بالشكل التالي:

 

 

 "طلب إفراج مؤقت" بالشكل التالي: اختيارسوف يتم الدخول إلى صفحة إفراجات اإلطارات ومن ثم 

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

 البيان الجمركي رقم 
 إدخال تفاصيل اإلطارات 

  الجمركيمرفق نسخة من البيان 

  إقرار وتعهد بشأن اإلطارات المستوردةمرفق 

 تقديم الطلب 

 

 

 

طلب إفراج مؤقت اختيار  

 

 أدخل رقم البيان الجمركي -1

 

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

 

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

 

  النحو التالي: يجب إدخال بيانات اإلطارات المضافة على

إضافة 

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

 

ار وتعهد بشأن اإلطارات إقرثم يتم إرفاق صورة من البيان الجمركي الخاص بهذه اإلرسالية، ونموذج 

ثم الموافقة على ان جميع المعلومات التي تم ادخالها "صحيحة" والضغط على تقديم المستوردة 

 الطلب كما هو موضح ادناه:

 

يجب إختيار شهادة التقييم الفني من 

القائمة للنوع المراد إدخاله. وفي 

حالة عدم توفر الشهادة في النظام، 

عندها إصدار شهادة تقييم  يجب

فني كما هو موضح في فقرة 

"إصدار شهادة التقييم الفني" في 

 هذا الدليل، وذلك إلستكمال الطلب.
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 بعدها يتم إرسال الطلب إلى قسم تنمية الجودة في الهيئة العامة للصناعة للموافقة على الطلب.

إجراءات  الستكمالمن خالل البريد اإللكتروني  الشركةفي حال مطابقة اإلرسالية للمتطلبات يتم إشعار 
 .بعد دفع الرسوممؤقت الحصول على إفراج 

 واختيارصفحة إفراجات اإلطارات المستخدم متابعة حالة الطلب من خالل كما يستطيع 
 عرض الطلبات كما التالي:/استكمال

 من البيان الجمركيتحميل نسخة 

المرفقات 

المحملة 

من إدارة 

 الجمارك

أوافق اختيار  

 ثم تقديم الطلب

 تحميل نموذج إقرار وتعهد لإلطارات



  مركبات، الدراجات النارية واإلطاراتبال إلجراءات المطابقة الخاصة دليل المستخدم          
 للوكاالت

 

Page 26 of 29 
 

 

بعد موافقة قسم تنمية الجودة في الهيئة العامة للصناعة على الطلب، سيتم إخطار الشركة بالموافقة 
عرض الطلبات" على  استكمالفع من خالل خاصية "عملية الد الستكمالعبر البريد اإللكتروني وذلك 

 النحو التالي:

 

 

 

-Kيجب دفع الرسوم الخاصة بهذه الخدمة والحصول على شهادة اإلفراج عبر بوابة الدفع اإللكتروني )
netأو من خالل أجهزة التحصيل اآل )( ليATM .الخاصة للهيئة ) 

 الطلبات المتاحة للدفع على النحو التالي: اختياركما يمكن 

عرض الطلب اختيار  

إضغط على "دفع" إلستكمال عملية 

 الدفع وإصدار موافقة إفراج
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(، يتم عرض إيصال الدفع K-netعملية دفع رسوم الطلب من خالل بوابة الدفع اإللكتروني ) استكمالبعد 
 التالي: وإصدار الشهادة على النحو

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

 عرض الطلبات" على النحو التالي:

 

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

 

 

 

 هنا لعرض الشهادة اضغط
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ابقة بعد مراجعة قسم تنمية الجودة في الهيئة العامة للصناعة على تقرير الفحص وفي حال مط
إجراءات الحصول على  الستكمالاإلرسالية للمتطلبات يتم إشعار الشركة من خالل البريد اإللكتروني 

 شهادة المطابقة بعد دفع الرسوم على الشكل التالي:

 

 

 

 

أما في حالة عدم المطابقة، يتم إشعار الشركة من خالل البريد اإللكتروني وإصدار شهادة عدم مطابقة 
 عرض الطلبات" على النحو التالي: استكمال" في خاصيةكما هو ظاهر 

 

على المستورد في حالة عدم المطابقة كما هو منصوص باإلقرار والتعهد بشأن اإلطارات المستوردة 
إعادة تصدير الشحنة خارج البالد في حالة ثبوت عدم مطابقتها للمواصفات واللوائح المعتمدة لدى ب

 بالقرار. االلتزامالهيئة على حسابه الخاص مع تحمله المسئولية المدنية والجزائية في حال عدم 

 


