البنود المستهدف رفع رسومها

دليل خدمات الهيئة
العامة للجمارك
النسخة  – 1.0فبراير 2021

 4يونيو 2020

1 / 86
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كلمة محافظ
الهيئة العامة
للجمارك

نحرص في الجمارك السعودية عىل أن تتوافق رؤيتها ورسالتها مع هدفها
الرئيس المتمثل في التطوير المستمر للخدمات المقدمة للعمالء ،وبما
ينسجم مع معايير الجودة والتميز التي تضمن تحول الهيئة إىل جه ٍة رائدة
في دعم المسيرة التنموية وفق ما ترقى إليه قيادتنا الرشيدة.
إن التزامنا بتقديم خدمات جمركية متميزة للشركات واألفراد ،يتطلب
منّا مضاعفة التركيز عىل تحقيق مزي ٍد من اإلنجازات مستقبالً ،ويحقق
تطلعاتنا بأن تصبح الجمارك السعودية نموذجا ً يحتذى به وأن نكون
جزءا ً محوريا ً من الجهود المبذولة في مختلف القطاعات لترسيخ مكانة
المملكة كوجهة رائدة في المنطقة والعالم.
وفي هذا اإلطار ،وتأكيدا ً عىل التزامنا بالوفاء تجاه العمالء بتوفير أفضل
السبل الطْالعهم عىل الخدمات الجمركية والتطورات الالحقة بها ،فإننا
نضع بين أيديهم اإلصدار األول لدليل خدمات العمالء ،الذي يتضمن
شرحا ً وافيا ً لعميلنا العزيز حول طرق ومتطلبات التقديم لخدمات الهيئة
العامة للجمارك؛ وهو ما يمنح العميل االطالع عىل كل المعلومات الالزمة
بشكل يدعم ضمان استيفاء طلبه للشروط
مرجع موحد،
لتقديم طلبه عبر
ٍ
ٍ
المطلوبة قبل تقديمه للطلب.
أحمد بن عبدالعزيز الحقباني
محافظ الهيئة العامة للجمارك
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حول هذا الدليل
إن هـذا الدليـل يغطـي الخدمـات التـي تقدمهـا الهيئـة العامـة
للجمـارك .كمـا تصـف كل صفحـة خدمـ ٍة داخـل هـذا الدليـل
محتوى وشـرح الخدمـة ،باإلضافـة إىل مجموعة مـن المعلومات
الضروريـة مثـل :الوثائـق المطلوبة ،الرسـوم المسـتحقة ،وغيرها؛
كمـا أن الدليـل يوضـح القنـوات التـي يمكـن اسـتخدامها من أجل
الحصـول على الخدمة.
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الخدمات
اإللكترونية

4 / 39

دليل خدمات الهيئة العامة للجمارك

الفهرس
اإلقرار الجمركي للمسافرين 7 .......................................................................................................................................
تتبع شحنات النقل السريع 9 .........................................................................................................................................
تسجيل مستورد أو مصدر جديد

10 .................................................................................................................................

استعراض التعهدات 11 .................................................................................................................................................
تعهد بعدم التصرف باإلرسالية 12 ....................................................................................................................................
إيقاف تفويض مخلص للتجار 13 .......................................................................................................................................
تفويض مخلص جمركي 14 ..............................................................................................................................................
تقديم بيان وارد 15 .......................................................................................................................................................
تقديم بيان صادر 16 .......................................................................................................................................................
تقديم بيان وارد إحصائي 17 .............................................................................................................................................
تقديم بيان صادر إحصائي 18 ............................................................................................................................................
تقديم بيان نقل بالعبور (ترانزيت) إحصائي 19 .......................................................................................................................
تقديم بيان نقل بالعبور (ترانزيت) 20 ..................................................................................................................................
استعراض تفاصيل البيان الجمركي واإلحصائي21 ...................................................................................................................
تعديل بيان جمركي 22 ....................................................................................................................................................

5 / 37

دليل خدمات الهيئة العامة للجمارك

استعراض حالة صرف رسوم تأمين لمستورد 23 ....................................................................................................................
استعالم عن إمكانية اإلفراج عن خطاب ضمان بنكي 24 .........................................................................................................
طباعة تقرير الواردات أو الصادرات للبيانات الجمركية 25 ........................................................................................................
استعراض خطابات الفسح وأرصدتها للسلع المقيدة 26 .........................................................................................................
استعراض تقرير ضريبة القيمة المضافة والضريبة االنتقائية 27 ................................................................................................
طلب إعفاء من رسوم األرضيات28 ....................................................................................................................................
طلب استرداد رسوم جمركية (استبعاد) 29 .........................................................................................................................
استعراض بيانات الفروقات ومتابعتها 30 ............................................................................................................................
استعراض الغرامات 31 ...................................................................................................................................................
طلب االنضمام لبرنامج أولوية (المشغل االقتصادي المعتمد) 32 ............................................................................................
تقديم اآلراء والمقترحات 33 ............................................................................................................................................
تقديم بالغ مخالفة مالية أو إدارية 34 ................................................................................................................................
االستفسارات والشكاوى 35 ............................................................................................................................................
االستعالم عن القضايا الجمركية وتقديم طلب التسوية 36 ....................................................................................................
توريد المعامالت 37 .......................................................................................................................................................

6 / 37

دليل خدمات الهيئة العامة للجمارك

اإلقرار الجمركي للمسافرين
تتيح هذه الخدمة إمكانية تعبئة نموذج اإلقرار عن المواد الواجب اإلقرار عنها

وتقديمه لموظفي الجمارك عند دخول أو مغادرة األراضي السعودية.

خطوات الحصول على الخدمة:

1

الدخول لصفحة اإلقرار في
موقع الجمارك السعودية

2

تعبئة الحقول المطلوبة

االحتفاظ بالرقم المرجعي
لعملية اإلقرار لتقديمه لموظف
الجمارك عند الوصول الستكمال
اجراءات اإلقرار

قنوات الطلب:

موقع الجمارك
السعودية اإللكتروني

الفئة المستهدفة:

مسافرون دوليون

المقابل المالي للخدمة:

ال يوجد

للحصول على الخدمة:
رابط الخدمة
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المواد الواجب اإلقرار عنها للجمارك

– عند دخول أو مغادرة األراضي السعودية
المسافرون الدوليون القادمون إلى السعودية:

◄العمالت أو األدوات القابلة للتداول لحاملها والسبائك
الذهبية والمعادن الثمينة واألحجار الكريمة
والمجوهرات بما يصل قيمتها إىل  60,000ريال أو أكثر
أو ما يعادلها من العمالت األجنبية.
◄البضائع بكميات تجارية أو بقيمة أعىل من  3000ريال.
◄السلع الخاضعة للضريبة االنتقائية.
◄السلع والمواد المحظورة والمقيدة.

المسافرون الدوليون المغادرون من السعودية:

◄العمالت واألدوات القابلة للتداول لحاملها والسبائك
الذهبية والمعادن الثمينة واألحجار الكريمة
والمجوهرات بما يصل قيمتها إىل ( )60,000ريال
أو أكثر أو ما يعادلها من العمالت األجنبية.
◄المواد المحظور تصديرها (كاآلثار ونحوها) والمواد
المدعومة.
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تتبع شحنات النقل السريع
تتيح هذه الخدمة للمستوردين األفراد من متسوقي المتاجر اإللكترونية العالمية
تتبع شحناتهم الواردة عبر شركات النقل السريع داخل نطاق الجمارك السعودية،

بناء على ذلك حالة الشحنة والرسوم
وذلك باستخدام رقم البوليصة فقط لتظهر ً

التي حصتلها الجمارك على هذه الشحنة.

خطوات الحصول على الخدمة:

1

الدخول إىل صفحة الخدمة
في منصة فسح

2

إدخال رقم البوليصة

ستظهر حالة الشحنة والرسوم
التي حصلتها الجمارك السعودية
عىل هذه الشحنة

الفئة المستهدفة:

مستوردون ومصدرون أفراد

المقابل المالي للخدمة:

ال يوجد

للحصول على الخدمة:
قنوات الطلب:

رابط الخدمة

منصة فسح
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تسجيل مستورد أو مصدر جديد
تتيح هذه الخدمة للتجار أو األفراد التسجيل في منصة فسح لبدء أعمال االستيراد والتصدير.

خطوات الحصول على الخدمة:

1

الدخول إىل صفحة الخدمة
في منصة فسح

2

تعبئة حقول المعلومات
المطلوبة

الفئة المستهدفة:

مستوردون ومصدرون أفراد
مستوردون ومصدرون تجار

تفعيل الحساب

المقابل المالي للخدمة:

ال يوجد

للحصول على الخدمة:
قنوات الطلب:

رابط الخدمة

منصة فسح
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استعراض التعهدات
تتيح هذه الخدمة للعميل استعراض التعهدات وحالتها على العميل في فترة زمنية محددة

بناء على حالة وتاريخ
في جميع المنافذ الجمركية التخاذ اإلجراءات الالزمة لتسديد تلك التعهدات ً
نهاية التعهد ،ويشمل ذلك تعهدات عدم التصرف ،والتعهدات المستندية المختلفة.

خطوات الحصول على الخدمة:

1

تسجيل الدخول في منصة فسح

2

الدخول إىل صفحة الخدمة
في المنصة.

3

تعبئة حقول المعلومات
المطلوبة.

الفئة المستهدفة:

مستوردون ومصدرون تجار

المقابل المالي للخدمة:

استعراض التعهدات

ال يوجد

للحصول على الخدمة:
قنوات الطلب:

رابط الخدمة

منصة فسح
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تعهد بعدم التصرف باإلرسالية
تتيح هذه الخدمة للمستورد تقديم تعهد بعدم التصرف باإلرسالية بأي صورة إال بعد اإلخطار

من المنفذ بإجازة فسحها من جهة االختصاص ليتمكن المستورد من اإلفراج عن اإلرسالية إلى حين
ً
غالبا بانتظار نتيجة فحص المختبرات.
صدور قرار جهة االختصاص ،ويرتبط هذا اإلجراء

خطوات الحصول على الخدمة:

1

تسجيل الدخول في منصة فسح

2

الدخول إىل صفحة الخدمة
في المنصة

3

تعبئة حقول المعلومات
المطلوبة

الفئة المستهدفة:

مستوردون ومصدرون تجار

المقابل المالي للخدمة:

تقديم التعهد

ال يوجد

للحصول على الخدمة:
قنوات الطلب:

رابط الخدمة

منصة فسح
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إيقاف تفويض مخلص للتجار
تتيح هذه الخدمة للمستورد والمصدر إيقاف تفويضه الساري ألحد المخلصين الجمركيين

باستعراض قائمة بكل تفويضاته السارية بحسب المنفذ الجمركي واختيار تفويض محدد إليقافه.

خطوات الحصول على الخدمة:

1

تسجيل الدخول في منصة فسح

2

الدخول إىل صفحة الخدمة
في المنصة

3

تعبئة حقول المعلومات
المطلوبة

الفئة المستهدفة:

مستوردون ومصدرون تجار

المقابل المالي للخدمة:

إيقاف التفويض

ال يوجد

للحصول على الخدمة:
قنوات الطلب:

رابط الخدمة

منصة فسح
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تفويض مخلص جمركي
تتيح هذه الخدمة للمستورد والمصدر التاجر أو الفرد تفويض أحد المخلصين الجمركيين
بالمنفذ الجمركي المراد إجراء التعامالت الجمركية به ليتولى نيابة عنه متابعة وإنهاء
تلك اإلجراءات الجمركية ويحدد التفويض لالستيراد فقط أو التصدير فقط أو االثنين

معا ،ويحدد المستورد والمصدر التاجر صالحية استخدام المخلص للتفويض لمرة واحدة
أو عدة مرات بينما تقتصر صالحية الفرد للتفويض لمرة واحدة فقط.

خطوات الحصول على الخدمة:

1

تسجيل الدخول في منصة فسح

2

الدخول إىل صفحة الخدمة
في المنصة

3

تعبئة حقول المعلومات
المطلوبة

الفئة المستهدفة:

مستوردون ومصدرون أفراد
مستوردون ومصدرون تجار

المقابل المالي للخدمة:

إنشاء التفويض

ال يوجد

للحصول على الخدمة:
قنوات الطلب:

رابط الخدمة

منصة فسح
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تقديم بيان وارد
ً
إلكترونيا ،كما تتيح
تتيح بوابة فسح الخاصة بالمخلصين الجمركيين تقديم بيانات الواردات
ً
ً
جنبا إلى جنب مع معلومات الرسوم
أيضا إمكانية استالم الموافقة على بيان الوارد
لهم

الواجب سدادها وغيرها.

خطوات الحصول على الخدمة:

1

تسجيل الدخول في منصة فسح

2

الدخول إىل صفحة الخدمة
في المنصة

3

تعبئة حقول المعلومات
المطلوبة

الفئة المستهدفة:

مخلصون جمركيون

المقابل المالي للخدمة:

إنشاء البيان

يبدأ من ( )20رياال ً سعوديًا

للحصول على الخدمة:
قنوات الطلب:

رابط الخدمة

منصة فسح
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تقديم بيان صادر
ً
إلكترونيا ،حيث يستطيع
تتيح بوابة فسح الخاصة بالمخلصين الجمركيين تقديم بيانات الصادرات

المخلصون الجمركيون إعادة استخدام معلومات بيان الشحنة (المنافيست) التصدير التي قدمها
ً
مسبقا وذلك إلنشاء وتقديم بيان الصادر.
وكيل الشحن أو المخلص الجمركي

خطوات الحصول على الخدمة:

1

تسجيل الدخول في منصة فسح

2

الدخول إىل صفحة الخدمة
في المنصة

3

تعبئة حقول المعلومات
المطلوبة

الفئة المستهدفة:

مخلصون جمركيون

المقابل المالي للخدمة:

إنشاء البيان

يبدأ من ( )20رياال ً سعوديًا

للحصول على الخدمة:
قنوات الطلب:

رابط الخدمة

منصة فسح
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تقديم بيان وارد إحصائي
ً
أيضا
تتيح هذه الخدمة للمخلص الجمركي تقديم بيان إحصائي وارد منصة فسح ،كما تتيح

ً
جنبا إلى جنب مع معلومات الرسوم
إمكانية استالم الموافقة على البيان اإلحصائي الوارد
الواجب سدادها وغيرها.

خطوات الحصول على الخدمة:

1

تسجيل الدخول في منصة فسح

2

الدخول إىل صفحة الخدمة
في المنصة

3

تعبئة حقول المعلومات
المطلوبة

الفئة المستهدفة:

مخلصون جمركيون

المقابل المالي للخدمة:

إنشاء البيان

يبدأ من ( )20رياال ً سعوديًا

للحصول على الخدمة:
قنوات الطلب:

رابط الخدمة

منصة فسح
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تقديم بيان صادر إحصائي
تتيح هذه الخدمة للمخلص الجمركي تقديم بيان إحصائي صادر منصة فسح ،حيث يستطيع

المخلص الجمركي إعادة استخدام معلومات بيان الشحنة (المنافيست) التصدير التي قدمها
ً
مسبقا وذلك إلنشاء وتقديم البيان اإلحصائي الصادر.
وكيل الشحن

خطوات الحصول على الخدمة:

1

تسجيل الدخول في منصة فسح

2

الدخول إىل صفحة الخدمة
في المنصة

3

تعبئة حقول المعلومات
المطلوبة

الفئة المستهدفة:

مخلصون جمركيون

المقابل المالي للخدمة:

إنشاء البيان

يبدأ من ( )20رياال ً سعوديًا

للحصول على الخدمة:
قنوات الطلب:

رابط الخدمة

منصة فسح
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تقديم بيان نقل بالعبور
(ترانزيت) إحصائي
تتيح هذه الخدمة للمخلص الجمركي تقديم بيان نقل بالعبور
(ترانزيت) إحصائي عبر منصة فسح.

خطوات الحصول على الخدمة:

1

تسجيل الدخول في منصة فسح

2

الدخول إىل صفحة الخدمة
في المنصة

3

تعبئة حقول المعلومات
المطلوبة

الفئة المستهدفة:

مخلصون جمركيون

المقابل المالي للخدمة:

إنشاء البيان

يبدأ من ( )20رياال ً سعوديًا

للحصول على الخدمة:
قنوات الطلب:

رابط الخدمة

منصة فسح
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تقديم بيان نقل بالعبور (ترانزيت)
تتيح هذه الخدمة للمخلص الجمركي تقديم بيان النقل بالعبور (ترانزيت)
عن طريق منصة فسح.

خطوات الحصول على الخدمة:

1

تسجيل الدخول في منصة فسح

2

الدخول إىل صفحة الخدمة
في المنصة

3

تعبئة حقول المعلومات
المطلوبة

الفئة المستهدفة:

مخلصون جمركيون

المقابل المالي للخدمة:

إنشاء البيان

يبدأ من ( )20رياال ً سعوديًا

للحصول على الخدمة:
قنوات الطلب:

رابط الخدمة

منصة فسح
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دليل خدمات الهيئة العامة للجمارك

استعراض تفاصيل البيان
الجمركي واإلحصائي
تتيح الخدمة لعمالء الجمارك السعودية االستعالم عن رسوم البيان الجمركي بجميع أنواعه

(استيراد ,تصفية فورية ,بيان صادر ,إعادة تصدير ,صادرات بترولية ,صادر شخصي ,إحصائي

وارد ,إحصائي صادر ,عبور دخول ,عبور خروج ,إحصائي وارد منشأ خليجي ,إحصائي وارد منشأ
سعودي) واإلطالع على تفاصيل جميع الرسوم المستحقة على البيان وحالتة الراهنة.

خطوات الحصول على الخدمة:

1

تسجيل الدخول في منصة فسح

2

الدخول إىل صفحة الخدمة
في المنصة

3

اختيار الخدمة المطلوبة
(رسوم البيان أو حالة البيان)

4

تعبئة حقول المعلومات
المطلوبة

الفئة المستهدفة:

مستوردون ومصدرون تجار
مستوردون ومصدرون أفراد

المقابل المالي للخدمة:

ال يوجد

استعراض النتيجة

للحصول على الخدمة:
قنوات الطلب:

رابط الخدمة

منصة فسح
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دليل خدمات الهيئة العامة للجمارك

تعديل بيان جمركي
تتيح هذه الخدمة طلب تعديل معلومات بيان صادر أو وارد للمخلصين
الجمركيين لتطلع عليها الهيئة العامة للجمارك وتعتمدها.

خطوات الحصول على الخدمة:

1

تسجيل الدخول في منصة فسح

2

الدخول إىل صفحة الخدمة
في المنصة

3

تعبئة حقول المعلومات
المطلوبة

الفئة المستهدفة:

مخلصون جمركيون

المقابل المالي للخدمة:

تقديم طلب التعديل

ال يوجد

للحصول على الخدمة:
قنوات الطلب:

رابط الخدمة

منصة فسح
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دليل خدمات الهيئة العامة للجمارك

استعراض حالة صرف رسوم
تأمين لمستورد
تتيح هذه الخدمة للمستورد االستعالم عن حالة طلب صرف رسوم تأمين بيان جمركي محدد
ً
بنودا تأمينية جرى تحصيلها لتُ صرف عند تحقق شروط استحقاقها.
تتضمن رسومه

خطوات الحصول على الخدمة:

1

تسجيل الدخول في منصة فسح

2

الدخول إىل صفحة الخدمة
في المنصة

3

تعبئة حقول المعلومات
المطلوبة

الفئة المستهدفة:

مستوردون ومصدرون تجار

المقابل المالي للخدمة:

استعراض حالة الصرف

ال يوجد

للحصول على الخدمة:
قنوات الطلب:

رابط الخدمة

منصة فسح
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دليل خدمات الهيئة العامة للجمارك

استعالم عن إمكانية اإلفراج
عن خطاب ضمان بنكي
تتيح الخدمة للعميل االستعالم عن إمكانية اإلفراج عن خطاب ضمان بنكي
مرتبط ببنود تأمينية في بيان جمركي سبق تقديمه في أحد المنافذ.

خطوات الحصول على الخدمة:

1

تسجيل الدخول في منصة فسح

2

الدخول إىل صفحة الخدمة
في المنصة

3

تعبئة حقول المعلومات
المطلوبة

الفئة المستهدفة:

مستوردون ومصدرون تجار

المقابل المالي للخدمة:

تنفيذ طلب االستعالم

ال يوجد

للحصول على الخدمة:
قنوات الطلب:

رابط الخدمة

منصة فسح
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دليل خدمات الهيئة العامة للجمارك

طباعة تقرير الواردات أو الصادرات
للبيانات الجمركية
تتيح الخدمة للعميل طباعة تقارير البيانات الجمركية أو اإلحصائية أو بيان محدد لالطالع على

جميع تفاصيل البيانات من بنود ورسوم جمركية ألغراض المراجعة أو التوثيق أو الستخدامها
في أية معامالت أخرى.

خطوات الحصول على الخدمة:
الفئة المستهدفة:

1

تسجيل الدخول
في منصة فسح

2

الدخول إىل صفحة
الخدمة في المنصة

3

تعبئة حقول
المعلومات المطلوبة

4

سداد المقابل المالي
بموجب رقم سداد

مستوردون ومصدرون أفراد
مستوردون ومصدرون تجار
مخلصون جمركيون

المقابل المالي للخدمة:

قيمة أول ( )15ورقة  100ريال سعودي،
وما زاد عن ذلك فإن كل (ورقة) إضافية
تبلغ قيمتها  10رياالت سعودية

الحصول عىل التقرير

للحصول على الخدمة:
قنوات الطلب:

رابط الخدمة

منصة فسح
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دليل خدمات الهيئة العامة للجمارك

استعراض خطابات الفسح
وأرصدتها للسلع المقيدة
تتيح هذه الخدمة للعميل االستعالم عن خطابات فسح السلع المقيدة وحاالتها والرصيد المتبقي

لكل بند في الخطاب وبناء عليه يمكن للمستورد والمصدر معرفة إمكانية استخدام خطاب فسح

الستيراد أو تصدير سلع مقيدة من عدمه .كما يمكن للمستورد االستعالم عن خطاب فسح محدد
أو استعراض جميع خطابات الفسح المسجلة للمستورد بجميع المنافذ الجمركية.

خطوات الحصول على الخدمة:

1

تسجيل الدخول في منصة فسح

2

الدخول إىل صفحة الخدمة
في المنصة

3

تعبئة حقول المعلومات
المطلوبة

الفئة المستهدفة:

مستوردون ومصدرون تجار

استعراض الخطاب واألرصدة

مخلصون جمركيون

المقابل المالي للخدمة:

ال يوجد

للحصول على الخدمة:
قنوات الطلب:

رابط الخدمة

منصة فسح
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دليل خدمات الهيئة العامة للجمارك

استعراض تقرير ضريبة القيمة
المضافة والضريبة االنتقائية
تتيح هذه الخدمة للعميل المستخدم للبوابة استعراض تقرير مزود بالبيانات الجمركية واإلحصائية
موضح به رسوم البيان ومبلغ ضريبة القيمة المضافة ومبلغ
خالل فترة محددة بجميع المنافذ،
ٍ
الضريبة االنتقائية.

خطوات الحصول على الخدمة:

1

تسجيل الدخول في منصة فسح

2

الدخول إىل صفحة الخدمة
في المنصة

3

تعبئة حقول المعلومات
المطلوبة

الفئة المستهدفة:

مستوردون ومصدرون تجار

المقابل المالي للخدمة:

استعراض التقرير

ال يوجد

للحصول على الخدمة:
قنوات الطلب:

رابط الخدمة

منصة فسح
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دليل خدمات الهيئة العامة للجمارك

طلب إعفاء من رسوم األرضيات
تتيح هذه الخدمة للعميل طلب إعفاء من رسوم التخزين (األرضيات) المحتسبة بعد انتهاء
فترة السماح في حال وجود مبرر.

خطوات الحصول على الخدمة:
الفئة المستهدفة:
1

تسجيل الدخول في منصة فسح

2

الدخول إىل صفحة الخدمة
في المنصة

3

تعبئة حقول المعلومات
المطلوبة

مستوردون ومصدرون أفراد
مستوردون ومصدرون تجار
مخلصون جمركيون

المقابل المالي للخدمة:

تقديم الطلب

ال يوجد

للحصول على الخدمة:
قنوات الطلب:

رابط الخدمة

منصة فسح
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دليل خدمات الهيئة العامة للجمارك

طلب استرداد رسوم
جمركية (استبعاد)
تتيح هذه الخدمة للعميل إمكانية طلب استرداد مبالغ ورسوم جمركية مستحصلة مسبقا

للهيئة العامة للجمارك بحسب الحاالت التالية( :قرار إعفاء صناعي ،إعادة تصدير ،المقاصة،

استيفاء الرسوم بالزيادة ،اتالف) .كما يمكن للمستورد االستعالم عن حالة طلبه بعد تقديمه
من خالل منصة فسح.

خطوات الحصول على الخدمة:
الفئة المستهدفة:
1

تسجيل الدخول في منصة فسح

2

الدخول إىل صفحة الخدمة
في المنصة

3

تعبئة حقول المعلومات
المطلوبة

مستوردون ومصدرون أفراد
مستوردون ومصدرون تجار
مخلصون جمركيون

المقابل المالي للخدمة:

تقديم الطلب

ال يوجد

للحصول على الخدمة:
قنوات الطلب:

رابط الخدمة

منصة فسح
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دليل خدمات الهيئة العامة للجمارك

استعراض بيانات
الفروقات ومتابعتها
تتيح الخدمة للمستورد االطالع على تقرير بجميع فروقات الرسوم الجمركية المستحقة عليه

وبناء عليه تُ تخذ اإلجراءات الالزمة سواء بتسديد هذه الفروقات ،أو تقديم االعتراض عليها من

خالل اللجان الجمركية المختصة.

خطوات الحصول على الخدمة:

1

تسجيل الدخول في منصة فسح

2

الدخول إىل صفحة الخدمة
في المنصة

الفئة المستهدفة:

مستوردون ومصدرون تجار

استعراض بيانات الفروقات

المقابل المالي للخدمة:

مبالغ الفروقات إن وجدت

للحصول على الخدمة:
قنوات الطلب:

رابط الخدمة

منصة فسح
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دليل خدمات الهيئة العامة للجمارك

استعراض الغرامات
تتيح هذه الخدمة للعميل االستعالم عن الغرامات الصادرة عن الهيئة العامة للجمارك بأنواعها
المختلفة (أمر قبض ،غرامة تعهدات ،غرامة نتيجة إدانة قضايا جمركية).

خطوات الحصول على الخدمة:

1

تسجيل الدخول في منصة فسح

2

الدخول إىل صفحة الخدمة
في المنصة

3

تعبئة حقول المعلومات
المطلوبة

الفئة المستهدفة:

مستوردون ومصدرون تجار

استعراض بيانات الغرامات

المقابل المالي للخدمة:

ال يوجد

للحصول على الخدمة:
قنوات الطلب:

رابط الخدمة

منصة فسح
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دليل خدمات الهيئة العامة للجمارك

طلب االنضمام لبرنامج أولوية
(المشغل االقتصادي المعتمد)
تتيح هذه الخدمة للشركات والمنشآت التجارية التقديم على برنامج أولوية الذي يقوم

على مفهوم الشراكة بين الجمارك والمنشآت التجارية وهو يعزز أمن سلسلة اإلمدادات
العالمية ،ويوفر مزايا أكثر لتيسير التجارة.

خطوات الحصول على الخدمة:
الفئة المستهدفة:
1

تسجيل الدخول في موقع
الجمارك السعودية

2

الدخول إىل صفحة الخدمة
في موقع الجمارك

3

تعبئة حقول
المعلومات المطلوبة

مستوردون ومصدرون تجار
مخلصون جمركيون
أخرى

المقابل المالي للخدمة:

ال يوجد

تقديم الطلب

قنوات الطلب:

موقع الجمارك
السعودية اإللكتروني

للحصول على الخدمة:
رابط الخدمة
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دليل خدمات الهيئة العامة للجمارك

تقديم اآلراء والمقترحات
تتيح هذه الخدمة للعميل تقديم المرئيات والمقترحات المتعلقة
بالقنوات والخدمات المقدمة من الهيئة العامة للجمارك.

خطوات الحصول على الخدمة:
الفئة المستهدفة:

1

تسجيل الدخول في موقع
الجمارك السعودية

2

الدخول إىل صفحة الخدمة
في موقع الجمارك

3

تعبئة حقول
المعلومات المطلوبة

مستوردون ومصدرون أفراد
مسافرون دوليون
مستوردون ومصدرون تجار
مخلصون جمركيون
أخرى

المقابل المالي للخدمة:

تقديم الرأي/المقترح

قنوات الطلب:

موقع الجمارك
السعودية اإللكتروني

ال يوجد

للحصول على الخدمة:
رابط الخدمة
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دليل خدمات الهيئة العامة للجمارك

تقديم بالغ مخالفة مالية أو إدارية
تتيح هذه الخدمة للعميل تقديم البالغات عن المخالفات التي تمس أنظمة الهيئة وإجراءاتها
بسرية دون الكشف عن هويته.
كالرشاوي ،االختالس ،الفساد المالي واإلداري
َّ

خطوات الحصول على الخدمة:
الفئة المستهدفة:

1

الدخول إىل صفحة الخدمة
في موقع الجمارك السعودية

2

تعبئة حقول المعلومات
المطلوبة

مستوردون ومصدرون أفراد
مسافرون دوليون
مستوردون ومصدرون تجار
مخلصون جمركيون
أخرى

المقابل المالي للخدمة:

تقديم البالغ

ال يوجد

قنوات الطلب:

موقع الجمارك
السعودية اإللكتروني

للحصول على الخدمة:
رابط الخدمة
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دليل خدمات الهيئة العامة للجمارك

االستفسارات والشكاوى
تتيح هذه الخدمة للعميل تقديم االستفسارات العامة المتعلقة بالقنوات

والخدمات المقدمة من الهيئة العامة للجمارك.

خطوات الحصول على الخدمة:
الفئة المستهدفة:

1

الدخول إىل صفحة الخدمة
في موقع الجمارك السعودية
أو االتصال مباشرة عبر 1918

2

تعبئة حقول
المعلومات المطلوبة

تقديم االستفسار/الشكوى

مستوردون ومصدرون أفراد
مسافرون دوليون
مستوردون ومصدرون تجار
مخلصون جمركيون
أخرى

المقابل المالي للخدمة:

ال يوجد

قنوات الطلب:

موقع الجمارك
السعودية اإللكتروني

للحصول على الخدمة:
رابط الخدمة
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دليل خدمات الهيئة العامة للجمارك

االستعالم عن القضايا الجمركية
وتقديم طلب التسوية
تقدم هذه الخدمة لعمالء الجمارك السعودية إمكانية االستعالم عن بيانات القضايا
الجمركية وتقديم طلب التسوية.

خطوات الحصول على الخدمة:
الفئة المستهدفة:

1

الدخول إىل صفحة الخدمة
في موقع الجمارك السعودية

2

تعبئة حقول
المعلومات المطلوبة

استعراض حالة القضية وتقديم
طلب التسوية.

قنوات الطلب:

موقع الجمارك
السعودية اإللكتروني

مستوردون ومصدرون أفراد
مسافرون دوليون
مستوردون ومصدرون تجار
مخلصون جمركيون
أخرى

المقابل المالي للخدمة:

ال يوجد

للحصول على الخدمة:
رابط الخدمة
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دليل خدمات الهيئة العامة للجمارك

توريد المعامالت
هذه الخدمة تتيح لعمالء الجمارك إرسال وتوريد معامالتهم إلكترونيً ا
والتعرف على حالتها بدون الحاجة لزيارة مقر الجمارك.

خطوات الحصول على الخدمة:
الفئة المستهدفة:

1

الدخول عىل الخدمة بواسطة
النفاذ الموحد.

2

تسجيل رقم الجوال في حال
عدم تسجيله مسبقا.

3

تعبئة الحقول المطلوبة
وإرفاق المعاملة.

4

إرسال المعاملة.
بعد مراجعة المعاملة ,ستصل
رسالة نصية تفيد بنجاح عملية
التوريد ,أو رفض المعاملةوذكر
األسباب إلعادة رفعها مرة أخرى.

قنوات الطلب:

منصة النفاذ
الوطني الموحد

مستوردون ومصدرون أفراد
مسافرون دوليون
مستوردون ومصدرون تجار
مخلصون جمركيون
أخرى

المقابل المالي للخدمة:

ال يوجد

للحصول على الخدمة:
رابط الخدمة

37 / 37

customs.gov.sa

