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 الخدمات" . الدخول على موقع وزارة التجارة " دليل الخدمات اإللكترونية " واختيار" جميع 

  

 

 يمكن البحث عن طريق محرك البحث على سبيل المثال "إصدار شهادة المنشأ". 
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 بعد البحث يمكن يتم الضغط على " الحصول على الخدمة". 

  

الخدمة لفئات مختلفة تُمكّنك هذه الخدمة من التقديم لطلب إصدار شهادات منشأ ومتابعتها إلكترونياً، ويمكن أن تُقدم هذه  الخدمة:   وصف

 . المصانع( –المؤسسات   – الشركات  -)األفراد 

 .في حال كان التسجيل ألول مره للشركات والمؤسسات يتم تفعيل المستخدم عن طريق زيارة أحد فروع الوزارة: مالحظة

 : قواعد المنشأ العربية ونماذجها- 

 .هنا اضغط  عليها  األحكام العامة وقواعد المنشأ العربية المتفق

  .هنا اضغط  قائمة اضافية لقواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية المتفق عليها

  .هنا اضغط  منشأ لها بيانات السلع العربية الغير متفق على قواعد 

ية شهادة المنشأ )التفضيلية( ومتطلباتها عند التصدير للدول والتجمعات االقتصادية التي بينها وبين دول مجلس التعاون لدول الخليج العرب  -

 : حالياً من الرياض(اتفاقيات تجارة حرة )يتم منحها 
  .هنا   اضغط قواعد المنشأ مع سنغافورة

 : االتحاد السويسري ( –مملكة النرويج  –إمارة ليختنشتاين   -قواعد المنشأ مع رابطة دول ) افتا ( ) جمهورية أيسلندا- 

  .هنا  اضغط (IV) مع دول رابطة افتا    )عربي( قواعد المنشأموجز توضيحي   -4الملحق
  .هنا اضغط  2والمرفق  -4الملحق    قواعد المنشأ مع دول )افتا( األصل الكامل باللغة اإلنجليزية

  .هنا اضغط باللغة العربية 4للملحق  2تابع قواعد المنشأ مع دول )افتا( المرفق 

 

 . خول أوالً من خالل نظام الدخول الموحد أو من خالل النفاذ الوطني الموحدمالحظة: الستخدام الخدمات يتوجب عليك الد

 التاجر.  الفئة المستفيدة:

 يوم عمل.  مدة التنفيذ:

 رسوم الخدمة: 

% / رسوم الشهادة بالتوقيع   51لاير لكل شهادة يضاف إليها رسوم القيمة المضافة   50  وزارة التجارةرسوم الشهادة بالتوقيع والختم الحي ل

 .  %51لاير لكل شهادة يضاف إليها رسوم القيمة المضافة   75  وزارة التجارةوالختم اإللكتروني ل 

https://mci.gov.sa/ar/eservices/Documents/02.pdf
https://mci.gov.sa/ar/eservices/Documents/06.pdf
https://mci.gov.sa/ar/eservices/Documents/04.pdf
https://mci.gov.sa/ar/eservices/Documents/01.pdf
https://mci.gov.sa/ar/eservices/Documents/01.pdf
https://mci.gov.sa/ar/eservices/Documents/03.pdf
https://mci.gov.sa/ar/eservices/Documents/07.pdf
https://mci.gov.sa/ar/eservices/Documents/05.pdf
https://mci.gov.sa/ar/eservices/Documents/05.pdf
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 آليّة استخدام الخدمة

 : مسار عمل خدمة إصدار شهادة المنشأ

 .الدخول إلى الخدمة -1

 .الدخول عن طريق اختيار القطاع المراد التصدير من خالله )الصناعي, التجاري أو األفراد(تسجيل  -2

سداد رسوم الخدمة عن طريق الضغط على أيقونة "الرصيد" ومن ثم "شراء رصيد" وتحديد عدد الشهادات واختيار طريقة الدفع   -3

 . "ومن ثم الضغط على خيار "شراء

 .ال إلى خيار)تقديم طلب جديد(بعد سداد رسوم الخدمة يتم االنتق  -4

تعبئة الحقول المطلوبة وإرفاق المستندات الالزمة و الضغط على أيقونة "إرسال الطلب" ليتم التدقيق و الموافقة عليه من قبل   -5

 .الموظف إلكترونيًا

 طباعة الشهادة إلكترونيًا دون الحاجة إلى مراجعة أحد فروع الوزارة.  -6

 

 الضغط على " ابدأ الخدمة". بعد االطالع على الوصف يتم 
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 الدخول الى النظام:  

 صفحة الدخول تظهر جميع القطاعات التي يمكن االستفادة منها وهي:في 

 القطاع الصناعي.  -1

 ويخدم القطاع الخاص بالمصانع. 

 القطاع التجاري. -2

 وتخدم القطاع الخاص بالشركات، المؤسسات، المعامل، المراكز التجارية، الورش.

 األفراد. -3

 ويخدم القطاع الخاص بالمزارعين، الصيادين، األنشطة الفردية، الحرفيين.
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 القطاع الصناعي:  -1

 من صفحة الدخول عند اختيار القطاع الصناعي يتم الضغط على "دخول". 
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 مستخدم جديد: 

 ن تسجيل مستخدم جديد. صنع بالفعل لديه ضابط اتصال مرتبط بنظام تحديث بيانات المصنع يمكنه الدخول بدومال

 للتسجيل في نظام شهادة المنشأ القطاع الصناعي يكون ضابط اتصال فرعي للمصنع من خالل الضغط على "مستخدم جديد".
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 بيانات المصنع: 

 يتم ادخال رقم المصنع في حقل رقم المصنع وبعد ذلك الضغط على "التالي". 

 

 

 التحقق من رقم جوال المصنع: 

 رسالة برقم تحقق لجوال ضابط االتصال الرئيسي للمصنع.سوف تصل 
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 رمز التحقق الذي وصل إلى جوال ضابط االتصال في حقل رمز التحقق بعد ذلك الضغط على "التالي".  ادخال يتم

 

 

 

 بيانات الهوية: 

د من حقل تاريخ الميالد بعد ذلك يتم الضغط ويتم اختيار تاريخ الميال يتم ادخال رقم الهوية لضابط االتصال الفرعي في حقل رقم الهوية

 على "التالي". 
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 التحقق من رقم الجوال: 

 سوف تصل رسالة برمز التحقق إلى جوال ضابط االتصال الفرعي. 

 

 

 رمز التحقق الذي وصل إلى جوال ضابط االتصال في حقل رمز التحقق بعد ذلك الضغط على "التالي".  ادخال يتم
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 الدخول: تسجيل 

يتم الدخول من خالل كتابة رمز المصنع في حقل رقم المصنع ورقم الهوية لضابط االتصال سواء كان الرئيسي أو الفرعي في حقل رقم  

 الهوية بعد ذلك الضغط على "دخول". 

 "."ضغط على ع من خالل الويمكن تحديث بيانات المصن*مالحظة:  

 

 بعد تسجيل البيانات سوف يصل رمز التحقق على رقم الجوال المسجل في النظام.

 

 الصفحة الرئيسية: 
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 المطبوعة"،سوف تظهر لك الصفحة الرئيسية بهذا الشكل ويمكن "إضافة شهادة جديدة" و"إضافة منتج جديد" وعدد "الشهادات 

 ويمكن استعراض "عدد الطلبات" للمصنع وهي:

 طلبات مقبولة. -1

 طلبات غير مقبولة. -2

 طلبات مكتملة.  -3

 طلبات غير مكتملة. -4

 ويمكن استعراض قائمة "ضباط االتصال" وعدد الشهادات المقبولة لكل ضابط اتصال فرعي،

 ويمكن استعراض تقرير موجز في الصفحة الرئيسية وهي:

 د الدول التي تم التصدير لها(.عدد الدول )عد -1

 المبلغ باللاير )قيمة المنتجات التي تم تصديرها(. -2

 عدد المنتجات )عدد المنتجات التي تم تصديرها(.  -3

 (. المضافين عدد المستوردين )عدد المستوردين -4
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 اشعار تحديث بيانات المصنع واشعار تحديث المنتجات: 

بعض المصانع يتوجب عليهم تحديث بياناته عن طريق " بوابة صناعي" من خالل الضغط على " رابط صناعي" أو من خالل الرابط  
 https://senaei.meim.gov.sa/#/homeالتالي: 

 الضغط على "رابط المنتجات". وبعض المصانع يتوجب تحديث "منتجات" المصنع من خالل

 

 

  

https://senaei.meim.gov.sa/#/home


20 
 

2020  Care 

 : المنتجات

 : إضافة

 إلضافة منتج جديد الضغط على " إضافة منتج جديد". 

 

 

   .اختيار السلعة من القائمة المنسدلة لـ"اختر السلعة"
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( تلقائياً بمجرد اختيارها من القائمة المنسدلة ويتم كتابة )رقم HSبعد اختيار السلعة يظهر ) اسم السلعة، اسم السلعة باإلنجليزي، رقم الـ 

ي تنص  √وبعد اختيار السلعة من النظام يجب وضع عالمة "  السلعة، وصف السلعة، وصف السلعة باإلنجليزي( 
ي خانة اإلقرار والت 

" ف 

إقرار بالمنتجات الفعلية التي بدأ نتاجها من قائمة المنتجات المرخص بإنتاجها الموضحة بالترخيص، وفي حال تقديم بيانات غير  : )بالتالي 

بعد ذلك يتم الضغط على "إضافة" ليتم إضافة المنتج في قائمة المنتجات الخاصة    ( صحيحة يتحمل مسؤولية أي عقوبات تفرض عليه

 بالمصنع.
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 ."إضافة المنتج سوف تظهر لك رسالة باألخضر "تمت إضافة المنتج بنجاحبعد 

 

 

 التعديل: 

 يمكن التعديل على المنتج من خالل الضغط على "تعديل".

 

 

  



23 
 

2020  Care 

عملية يمكن التعديل على البيانات التالية: )رقم السلعة، وصف السلعة، وصف السلعة باإلنجليزي( بعد ذلك يتم الضغط على "حفظ" ليتم 

 التعديل على المنتج. 

 

 بعد حفظ التعديل سوف تظهر لك رسالة باللون األخضر "تمت العملية بنجاح".
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 تفاصيل: 

 لعرض تفاصيل المنتج يتم الضغط على "تفاصيل".

 

 سوف تظهر لك تفاصيل المنتج بهذا الشكل. 
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 حذف: 

 يمكنك حذف المنتج من خالل الضغط على "حذف". 

 

 

 تظهر لك رسالة تأكيد! وعند التأكد من الحذف يتم الضغط على "نعم".سوف 
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 تحديث إقرار المنتجات: 

 .يمكن تحديث إقرار المنتج من خالل الضغط على "تحديث اإلقرار"
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قائمة المنتجات المرخص  وبعد الضغط على تحديث اإلقرار سوف تظهر رسالة "تأكيد!" )إقرار بالمنتجات الفعلية التي بدأ نتاجها من 

بإنتاجها الموضحة بالترخيص، وفي حال تقديم بيانات غير صحيحة يتحمل مسؤولية أي عقوبات تفرض عليه، هل أنت متأكد؟( ولتأكيد  

 ."اإلقرار يتم الضغط على "نعم
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 بعد التحديث اإلقرار تتغير حالة التحديث إلى "محدث" ويظهر تاريخ آخر إقرار. 
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 وردين: المست 

 إضافة: 

 إلضافة مستورد جديد يتم الضغط على "إضافة مستورد جديد". 

 

 

 يتم تعبئة البيانات التالية: 

 اسم المستورد عربي.  -1

 اسم المستورد انجليزي. -2

 هاتف المستورد.  -3

 فاكس المستورد. -4

 عنوان المستورد عربي.  -5

 عنوان المستورد انجليزي. -6

 المنسدلة(.بلد المستورد )من القائمة  -7

 بعد ذلك الضغط على "حفظ" ليتم إضافة المستورد الجديد إلى قائمة المستوردين للمصنع.
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 سوف تظهر لك رسالة باللون األخضر "تمت العملية بنجاح". "حفظ"بعد الضغط على 

 

 

 

 

 الحالة: 

 يمكن تعطيل حالة المستورد من خالل الضغط على "تعطيل". 

 

 

 كيد! لتأكيد تعطيل المستورد يتم الضغط على "نعم". سوف تظهر لك رسالة تأ
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 بعد تأكيد التعطيل سوف تظهر لك رسالة باللون األخضر "تمت العملية بنجاح" وسوف تتغير حالة المستورد تلقائياً إلى معطل. 

 

 التعديل: 

 يمكن التعديل من خالل الضغط على "تعديل". 

 

 بعضها بعد ذلك الضغط على "حفظ".بيانات أو يمكن التعديل على جميع ال
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 بعد حفظ التعديل سوف تظهر رسالة أعلى الصفحة " تمت العملية بنجاح".

 

 الحذف: 

 يمكن حذف المستورد من قائمة المستوردين من خالل الضغط على "حذف".

 

 المستورد يتم الضغط على "نعم". حذفسوف تظهر لك رسالة تأكيد! لتأكيد 

 

 عم سوف تظهر لك رسالة أعلى الصفحة "تمت العملية بنجاح".بعد الضغط على ن
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 التواقيع: 

 إضافة: 

 إلضافة التواقيع يرجى الضغط على إضافة توقيع.

 

الموجود  يتم اختيار نوع الهوية من القائمة المنسدلة، وكتابة رقم الهوية أو اإلقامة وتحديد تاريخ الميالد للهوية أو تاريخ االنتهاء لإلقامة

 ام أبشر بعد ذلك يتم الضغط على " تحقق". بنظ

 

 بعد التحقق سوف يظهر اسم صاحب الهوية أو اإلقامة.
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 صيغة التعهد: 

 لمعرفة صيغة التعهد الرجاء الضغط على "صيغة التعهد". 

 

 

 . ويمكن طباعة التعهد من خالل الضغط على "طباعة التعهد" هكذا تكون صيغة التعهد المعتمدة من قبل إدارة شهادة المنشأ
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 يتم رفع ملف التعهد من خالل الضغط على "اختر ملفا".

 

 . PDFوصيغ الملفات المسموحة   4MBأقصى حد مسموح به لرفع الملف هو  *مالحظة:

 طلبات التوقيع: 

 .  PNG وصيغ الملفات المسموحة MB 4اقصى حد مسموح به لرفع الملف هو  •

 .(  دقة عالية)  يجب أن يكون التوقيع باللون األزرق •

 . (Transparent) يجب أن تكون خلفية صورة التوقيع شفافة •

 . ارتفاع 100عرض *  200يجب أن يكون حجم الصورة  •

 

 معاينة التوقيع: 

 سيقوم بإظهار التوقيع على الشهادة من خالل الضغط على "معاينة التوقيع".
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 أدناه:كما هو موضح 

 

 ". ظعلى "حفبعد إرفاق ملف التعهد وملف التوقيع يتم الضغط 
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 سوف تظهر لك رسالة أعلى الصفحة "تم رفع التوقيع بنجاح وفي انتظار موافقة الموظف".
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 الرصيد: 

 شراء: 

 . "لشراء رصيد جديد الضغط على "شراء الرصيد
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 فاتورة سداد: 

اختيار عدد النقاط يتم الضغط على  ذلك بعد "فاتورة سداد" طريقة الدفعبعد ذلك يتم اختيار كتابة عدد النقاط في خانة "عدد النقاط" يتم 

 "شراء". 

 

 

 *مالحظة:  

 طريقة السداد: 

 سوف تصل رسالة إلى ضابط االتصال والسداد عن طريق خدمة سداد في جميع البنوك.

 أعمالي.اسم المفوتر: خدمات 

 144رقم المفوتر: 
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 حساب سداد: 

بعد ذلك اختيار عدد النقاط يتم الضغط على  "سداد"حساب  طريقة الدفعكتابة عدد النقاط في خانة "عدد النقاط" بعد ذلك يتم اختيار يتم 

 "شراء". 

 

 *مالحظة:  

 طريقة السداد: 

 يتم كتابة حساب سداد في الخانة المخصصة. 
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 سداد المدفوعات: نظام 

" بعد ذلك اختيار عدد النقاط يتم نظام سداد المدفوعاتكتابة عدد النقاط في خانة "عدد النقاط" بعد ذلك يتم اختيار طريقة الدفع "يتم 

 الضغط على "شراء".

 

 

 *مالحظة:  

 طريقة السداد: 

 وبعد تعبئة البيانات "  ةاالئتمانيالبطاقة صفحة الدفع عن طريق حة إلى فشراء يتم تحويل الصبعد الضغط على 

 ."ادفعبعد ذلك يتم الضغط على "رقم البطاقة وتاريخ االنتهاء ورمز التحقق واسم حامل البطاقة 
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 سوف تظهر رسالة أعلى الصفحة "تمت العملية بنجاح" وسوف تظهر بعض المعلومات وهي: 

 رقم الخدمة.  -1

 السداد. رقم  -2

 التاريخ. -3

 .النقاطعدد  -4

 القيمة المدفوعة. -5

 طريقة الدفع.  -6

 حالة السداد. -7
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 بعد السداد سوف تتغير حالة السداد.

 

 

 بنقاط.  مرتبط النظام  في  الرصيد يكون *مالحظة: 

 . سعودي لاير=  النقطة •
 .الخدمات أحد إلتمام األقل على نقطة 50 شراء المستخدم على يجب •

 . المضافة الضريبة قيمة تشمل ال النقاط أسعار •

 .بالكاملالرصيد  طلب فاتورة على المضافة الضريبة قيمة حساب يتم •

 . للشهادات التي لم يدرج فيها التوقيع والختم اإللكتروني نقطه 50= الشهادة قيمة •

 للشهادات التي تم إدراج فيها التوقيع والختم اإللكتروني.  نقطه 75= الشهادة قيمة •
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 ضابط االتصال: 

 إضافة: 

 إلضافة ضابط اتصال يرجى الضغط على "إضافة ضابط اتصال جديد". 

 

 

 

 

 

اإلقامة" الموجود  يتم اختيار "نوع الهوية" من القائمة المنسدلة وكاتبة "رقم الهوية أو اإلقامة" وتحديد "تاريخ الميالد أو تاريخ انتهاء 

 بـ)أبشر( بعد ذلك يتم الضغط على "تحقق".
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 بعد التحقق يرجى تعبئة البيانات التالية: 

 رقم الجوال. -1

 البريد اإللكتروني.  -2

 الهاتف. -3

 الفاكس.  -4

 الرمز البريدي. -5

 صندوق البريد. -6

 العنوان.  -7

االتصال من خالل "إدارة الصالحيات" ويمكن تحديد مدة الصالحيات  ويمكن إضافة كافة الصالحيات أو تحديد بعض الصالحيات لضباط 

 من خالل الضغط على "مدة التفويض" بعد ذلك الضغط على "حفظ".
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 سوف تظهر لك رسالة أعلى الصفحة "تم إضافة ضابط االتصال بنجاح" إلى قائمة ضبّاط االتصال. 

 

 الحالة: 

"تعطيل" وسوف تظهر لك رسالة تأكيد! "سوف يتم تعطيل ضابط االتصال، هل أنت  لتغيير حالة ضابط االتصال يتم الضغط على 

 متأكد؟" وعند التأكد يتم الضغط على "نعم". 

 

 . معطلإلى مفعل سوف تتغير الحالة من 
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 التعديل: 

 للتعديل على بيانات ضابط االتصال يجب الضغط على "تعديل". 

 

 الضغط على "حفظ" ليتم حفظ البيانات بعد التعديل. بعد تعديل بيانات ضابط االتصال 
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 الصفحة "تمت العملية بنجاح". ىسوف تظهر لك رسالة أعل
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 المستلمين: 

 إضافة: 

 إلضافة مستلم جديد الرجاء الضغط على "إضافة مستلم جديد". 
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 يتم إدخال رقم الهوية وتحديد تاريخ الميالد بعد ذلك يتم الضغط على "تحقق".

 

 التحويلة الداخلية( بعد ذلك يتم الضغط على "حفظ". –البريد اإللكتروني  –الهاتف   –بعد التحقق يتم إدخال البيانات التالية: )رقم الجوال 

 

 بعد إضافة المستلم الجديد سوف تظهر لك رسالة أعلى الصفحة "تمت العملية بنجاح".
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 الحالة: 

الضغط على "تعطيل" وسوف تظهر لك رسالة تأكيد! "سوف يتم تعطيل المستلم، هل أنت متأكد؟" وعند التأكد لتغيير حالة المستلمين يتم 

 يتم الضغط على "نعم". 

 

 

 

 . معطلإلى مفعل سوف تتغير الحالة من 
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 التعديل: 

 للتعديل على بيانات المستلم يجب الضغط على "تعديل". 

 

 

 

 لى "حفظ" ليتم حفظ البيانات بعد التعديل. بعد تعديل بيانات المستلم الضغط ع
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 الصفحة "تمت العملية بنجاح". ىسوف تظهر لك رسالة أعل
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 حذف: ال

لحذف المستلمين يتم الضغط على "حذف" وسوف تظهر لك رسالة تأكيد! "سوف يتم حذف المستلم، هل أنت متأكد؟" وعند التأكد يتم 

 الضغط على "نعم". 

 

 

 

 الصفحة "تمت العملية بنجاح". ىلك رسالة أعلسوف تظهر 
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 الشهادات: 

 إضافة: 

 يجب الضغط على "شهادة جديدة". ةإلضافة شهادة جديد

 

 

 *مالحظة:  

 سعر الشهادة: 

 .نقطة 50سعر الشهادة للختم والتوقيع اليدوي  •

 .نقطة  75سعر الشهادة للختم والتوقيع االلكتروني  •

 .نقطة  50قيع االلكتروني شهادة للختم والتو 100سعر أول  •

 
 وهم:  الشهادات من نماذج ثالث  على حالياً  االلكتروني والختم التوقيع خاصية تطبق

 العام. النموذج •

 .) السودان ليبيا،   الجزائر، تونس،مصر،  (وهي دول خمس العربية، باستثناء للدول الوطنية للمنتجات منشأ شهادة •

 – ليختنشتاين – سويسرا – )النرويج افتا رابطة دول حرة وهي تجارة اتفاقيات معها التوقيع تم التي  للدول التفضيلية المنشأ شهادة •

 ايسلندا( ومع سنغافورة.
 نماذج(. 3العربية ) الخليج لدول الموحدة الشهادات •

 
 .فقط اإللكترونية للتواقيع النموذج  قبول على الخدمة هذه تعتمد وال اإللكترونية واألختام للتواقيع الدولة قبول شترطي
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 نموذج تعبئة الشهادات: 

 البيانات الرئيسية: 

 يتم اختيار "بلد المستورد" من القائمة المنسدلة أو البحث عن الدول من خالل محرك البحث. 
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 يتم اختيار "نوع الشهادة" من القائمة المنسدلة أو البحث عن نوع الشهادة من خالل محرك البحث. 
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 بعد اختيار البيانات الرئيسية تظهر لك البيانات التالية تلقائياً وهي: 

 اختيار نوع التوقيع والختم.  -1

 بيانات المصدر. -2

 الجهة المنتجة.  -3

 بيانات المستورد. -4

 بيانات أخرى.  -5

 المرفقات.  -6

 



59 
 

2020  Care 

 المصدر:  بيانات

 المصدر وللتعديل عليها يجب الضغط على "تعديل".  بياناتتظهر لك 

 

 التعديل: 

 بعد تعديل بيانات المصدر الضغط على "حفظ" ليتم حفظ البيانات بعد التعديل. 

 

 الجهة المنتجة: 

 يتم اختيار الجهة المنتجة من القائمة المنسدلة. 

 



60 
 

2020  Care 

 بيانات المستورد: 

 وللتعديل على بيانات المستورد يجب الضغط على "تعديل".  يتم اختيار "اسم المستورد" من القائمة المنسدلة

 

 بعد تعديل بيانات المستورد الضغط على "حفظ" ليتم حفظ البيانات بعد التعديل. 

 

 إضافة فاتورة: 

وإلضافة منتجات للفاتورة الضغط يتم كتابة رقم الفاتورة وتحديد تاريخ الفاتورة وكتابة قيمة الفاتورة وتحديد العملة من القائمة المنسدلة 

 . على إضافة منتجات
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 إضافة منتج: 

 ( وبعد ذلك يتم تعبئة البيانات التالية:HS Codeيتم اختيار اسم السلعة من القائمة المنسدلة وبعد اختيار اسم السلعة يظهر تلقائياً الـ )

 أرقام الطرود.  -1

 وصف السلعة. -2

 مة المنسدلة.الوزن القائم واختيار الوحدة من القائ -3

 الوزن الصافي واختيار الوحدة من القائمة المنسدلة. -4

 عدد الطرود.  -5

 نوع الطرد. -6

 تحديد تاريخ اإلنتاج. -7

 العالمة الفارقة.  -8

 سعر المنتج باللاير السعودي. -9

إضافة المنتج بعد ذلك يتم الضغط على "إضافة" ليتسنى لك إضافة منتج آخر، عند الضغط على "إضافة وإنهاء" بهذا اإلجراء يتم 

 واالنتقال إلى الخطوة التي تليها. 

 

  



62 
 

2020  Care 

سيتم   د وصف للسلعة يتم الضغط على "نعم" في خانة )هل يتطلب المنتج إلى تعريف وصف السلعة؟( بعد ذلك يتم كتابة الوصفووجعند 

 .التدقيق على الوصف المدخل من قبل موظف الوزارة

سوف يتيح لك النظام اختيار الوصف مره أخرى من خالل قائمة منسدلة وعند  *مالحظة: بعد قبول الوصف من قبل موظف الوزارة

اختيار وصف سابق من القائمة المنسدلة تم القبول عليه من قبل موظف الوزارة سوف يتم قبول الطلب قبول فوري وفي حال الرغبة 

 . الموظف المختصى الوصف المدخل من قبل بإضافة وصف جديد يتم الضغط على أخرى ويتم كتابة وصف آخر وسوف يتم التدقيق عل
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وهذه الحالة تكون أن حالة بعض المنتجات بعد اختيارها تظهر رسالة أعلى الصفحة )عفواً .. المنتج غير محدث، الرجاء ادخال السبب ( 

 تحديث المنتج في خانة السبب.الفيجب ادخال سبب المنتج غير محدث أو غير مسجل في شهادة المنشأ 

 .سيتم التدقيق على الوصف المدخل من قبل موظف الوزارة*مالحظة: وبعد كتابة سبب التحديث  
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)عفواً .. المنتج غير محدث، الرجاء الدخول على صفحة المنتجات وتحديث  بعض المنتجات بعد اختيارها تظهر رسالة أعلى الصفحة 

المنتج. أو الضغط على "رابط المنتجات"( وهذه الحالة تكون أن حالة المنتج مسجل في النظام وغير محدث أو لم يتم تحديث اإلقرار 

 لتحديث المنتج أو تحديث اإلقرار.  فيجب الدخول على المنتجات
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ات بعد اختيارها تظهر رسالة أعلى الصفحة )عفواً .. المنتج غير محدث، الرجاء التواصل مع الجهة المنتجة وتحديث  بعض المنتج

المنتج( وهذه الحالة تكون أن حالة المنتج مسجل في النظام وغير محدث في حساب المصنع صاحب المنتج فيجب التواصل مع الجهة  

 المنتجة لكي تحدث المنتج قبل إضافته.
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 ويظهر السعر اإلجمالي للمنتجات المضافة. وعند االنتهاء من إضافة المنتجات يتم الضغط على "حفظ الفاتورة"

 

 

 

 لالنتقال للخطوة التي تليها.  OKسوف تظهر لك رسالة تأكيد لحفظ الفاتورة والضغط على 
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 المرفقات: 

 إضافة: 

 إلضافة مرفق يتم الضغط على "إضافة مرفق". 

 

 

 

 يتم اختيار "نوع المرفق" من القائمة المنسدلة. 
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2020  Care 

 بعد اختيار نوع المرفق يتم الضغط على اختر ملفاً لرفع ملف "المرفق". 

 

 

بعد ذلك يتم الضغط على "إضافة" ليتسنى لك إضافة مرفق آخر، وعند الضغط على "إضافة وإنهاء" بهذا اإلجراء يتم إضافة المرفق  

 الخطوة التي تليها. واالنتقال إلى 
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2020  Care 

 

 بعد االنتهاء من تعبئة البيانات المطلوبة يتم الضغط على "إضافة للطلب" ليتم رفع الطلب لقائمة الطلبات لديك.
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 الشهادة بنجاح، الرجاء إرسال الطلب بعد االنتهاء من إضافة وتعديل الشهادات". بياناتسوف تظهر رسالة أعلى الصفحة "تم حفظ 
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2020  Care 

 

 ديل: التع

 ". لللتعديل على الشهادة يتم الضغط على "تعدي

 

 " ليتم حفظ البيانات بعد التعديل. تتعديالحفظ ال بعد تعديل بيانات الشهادة الضغط على "
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2020  Care 
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2020  Care 

 معاينة: 

 لمعاينة طلب الشهادة الرجاء الضغط على "معاينة".

 

 سوف يظهر لك الطلب بهذا الشكل للمعاينة.
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2020  Care 

 أضف للمفضلة: 

 إلضافة الشهادة إلى قائمة المفضلة الرجاء الضغط على أضف للمفضلة.

 

 

 

 لحفظ الشهادة كمفضلة يجب كتابة اسم الشهادة المفضلة بعد ذلك يتم الضغط على "حفظ" لكي يتم حفظها. 

 

 

 لالنتقال للخطوة التي تليها.  OKسوف تظهر لك رسالة تأكيد لحفظ الشهادة والضغط على 
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 نسخ: ال

 الشهادة يتم الضغط على "نسخ". لنسخ 

 

 سوف ينسخ الطلب بهذا الشكل.
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2020  Care 

 

 تقديم الطلب: 

 الرجاء الضغط على "تقديم الطلب".  الطلبلتقديم 
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2020  Care 

 

 

 –المدينة  –سوف تظهر لك تفاصيل الطلب وحالة الطلب "تحت اإلنشاء" بعد ذلك يتم تحديد فرع طباعة الشهادة يتم اختيار )المنطقة 

 الفرع( من القائمة المنسدلة بعد ذلك يتم الضغط على "ارسال الطلب" ليتم ارسال الطلب للموظف لدراسة الطلب.
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 "تأكيد وارسال الطلب".عد قراءة اإلقرار يتم الضغط على بلتأكيد الطلب  وسوف تظهر لك رسالة

 

 إصدار شهادة بأثر رجعي: 

 " على أثر رجعي.√يتم الضغط على" خيارات أخرى ةإلصدار شهادة بأثر رجعي تكون بنفس خطوات إصدار شهادة المنشأ وفي خطو
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 وجود اعتماد بنكي: 

" على √تكون بنفس خطوات إصدار شهادة المنشأ وفي خطوة خيارات أخرى يتم الضغط على" بنكياعتماد وإضافة رقم إلصدار شهادة 

 وجود اعتماد بنكي.

" على وجود اعتماد بنكي تظهر رسالة )نود التنويه على أهمية عدم موافقة الشركة أو المصنع في عقود البيع للعمالء  √بعد وضع "و

بنكي في الشهادة حيث أن االعتماد البنكي ليس من متطلبات شهادة المنشأ( ويتم تعبئة المستوردين مستقبال عند طلب ذكر االعتماد ال

 المخصص. لنات االعتماد البنكي في الحقابي

 

 

 وجود مالحظات: 

" على وجود √إلصدار شهادة وإضافة مالحظات تكون بنفس خطوات إصدار شهادة المنشأ وفي خطوة خيارات أخرى يتم الضغط على"

 مالحظات. 

سيتم التدقيق على المالحظات من قبل موظف الوزارة. الرجاء التأكد من أن " على وجود مالحظات تظهر رسالة ) √وبعد وضع "

 نات المالحظات في الحقل المخصص. ا( ويتم تعبئة بيالمالحظات تعرض بشكل صحيح في الشهادة باستخدام خاصية المعاينة
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 وجود وسيط: 

 

" على وجود  √شهادة وإضافة وسيط تكون بنفس خطوات إصدار شهادة المنشأ وفي خطوة خيارات أخرى يتم الضغط على"إلصدار 

 وسيط.

( ويتم كتابة بيانات الوسيط بالعربي الرجاء إدخال بيانات الوسيط لهذه البضاعة" على وجود مالحظات تظهر رسالة )√وبعد وضع "

 نسدلة.واختيار دولة الوسيط من القائمة الم
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 الشهادات: 

 الصفحة الرئيسية للشهادات يمكنك من خاللها: 

 جديدة.  تقديم طلب -1

 معرفة عدد الشهادات المطبوعة.  -2

 البحث عن الشهادات.  -3

 طباعة الشهادة. -4

 عرض الشهادة. -5

 إصدار طلب بدل فاقد للشهادة.  -6

 للشهادة. طبق األصلطلب نسخة  -7

 طلب تعديل على الشهادة الصادرة. -8

 إلغاء شهادة صادرة. طلب  -9

 طلب نسخة أصلية اخرى للشهادة. -10
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 الطباعة: 

لـ"تحديد الكل" أو تحديد شهادة أو   لطباعة الشهادات المقبولة يمكن طباعة جميع الشهادات من خالل وضع عالمة صح داخل المربع

 مقبولة.عند أي شهادة خالل وضع عالمة صح   نأكثر من خالل تحديد الشهادات المراد طباعتها م

 يتم الضغط على "طباعة المحدد". وبعد وضع عالمة الصح داخل المربع 

 

 

 

 سوف يظهر لك التعهد التالي: 

 "أتعهد بعلمي بضرورة طباعة الشهادة بواسطة طابعة ليزر باأللوان"، بعد ذلك يتم الضغط على طباعة. 
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 الطباعة تتحدث حالة الشهادة لكي تصبح "مطبوعة".بعد 

 

 

 تظهر لك الشهادة بهذا الشكل.سوف 
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 : عرض

 ". عرضلعرض تفاصيل الشهادة يتم الضغط على "

 

 . سوف تظهر التفاصيل بهذا الشكل
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 بدل فاقد: 

 فاقد". بدللفقدان الشهادة يمكنك طلب شهادة أخرى من خالل الضغط على "

 

 

بعد  سيتم اعتماد هذا الطلب بشكل فوريلكي يتم كتابة السبب وبعد كتابة السبب وارسال الطلب بعد طلب شهادة بدل فاقد تظهر شاشة 

 ذلك يتم الضغط على "ارسال".
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 : نسخة طبق األصل 

 ". طبق األصلعن طريق طلب "نسخة  طبق األصليمكنك طلب نسخة 

 

 

 

سيتم اعتماد هذا الطلب بشكل بعد طلب شهادة نسخة طبق األصل تظهر شاشة لكي يتم كتابة السبب وبعد كتابة السبب وارسال الطلب 

 . بعد ذلك يتم الضغط على "ارسال" فوري
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 طلب تعديل: 

 يمكن التعديل على الشهادة الصادرة من خالل الضغط على "طلب تعديل".
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2020  Care 

 بيانات الشهادة الضغط على "تعديل" ليتم حفظ البيانات بعد التعديل. بعد تعديل 
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2020  Care 

 

 –المدينة  –سوف تظهر لك تفاصيل الطلب وحالة الطلب "تحت اإلنشاء" بعد ذلك يتم تحديد فرع طباعة الشهادة يتم اختيار )المنطقة 

 سال الطلب للموظف لدراسة الطلب.الفرع( من القائمة المنسدلة بعد ذلك يتم الضغط على "ارسال الطلب" ليتم ار
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 وسوف تظهر لك رسالة لتأكيد الطلب بعد قراءة اإلقرار يتم الضغط على "تأكيد وارسال الطلب".

 

 

 طلب إلغاء: 

 لطلب إلغاء شهادة صادرة الرجاء الضغط على "طلب إلغاء".

 

  



92 
 

2020  Care 

 مالحظة: 

 يوجد حالتي من اإللغاء: 

 سوف يطلب النظام كتابة سبب طلب اإللغاء.، مطبوعة : على العميل زيارة الفرع و تقديم الشهادةإذا كانت الشهادة  – 1

 

 

 .غير مطبوعة: يتم االلغاء في القبول الفوريإذا كانت الشهادة  -2
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2020  Care 

 

 نسخة أصلية: 

 أصلية".لطلب نسخة أصلية للشهادة التي تم تحديدها مسبقاً الضغط على "نسخة 
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2020  Care 

سوف يطلب منك النظام كتابة السبب لطلب النسخة األصلية ويرجى إضافة مرفق لسبب طلب نسخة أصلية وبعد ذلك الرجاء الضغط 

 على "إرسال".

 

 

 

 من القائمة المنسدلة.يتم اختيار سبب طلب نسخة أصلية 
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 "ارسال". بعد اختيار السبب وإضافة المرفق يتم الضغط 
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2020  Care 

 الشهادات المفضلة: 

 يمكن استعراض قائمة بالشهادات المفضلة. 
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2020  Care 

 عرض: 

 

 لعرض تفاصيل الشهادة المفضلة يتم الضغط على "عرض". 

 

 

 سوف تعرض لك تفاصيل الشهادة المفضلة بهذا الشكل. 
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 تقديم طلب جديد: 

 الرجاء الضغط على "تقديم طلب جديد".  ةشهادة جديدلتقديم على طلب 

 

 يتم تعبئة البيانات التالية بعد ذلك الضغط على " إرسال طلب".
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 إلغاء: 

 إللغاء شهادة من قائمة المفضلة الرجاء الضغط على "إلغاء".

 

 يتم الضغط على "نعم".  وسوف تظهر لك رسالة تأكيد! "سيتم إلغاء الشهادة المفضلة، هل أنت متأكد؟" وعند التأكد
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 الطلبات: 

من صفحة الطلبات يمكن إضافة طلب شهادة جديدة من خالل الضغط على "إضافة شهادة جديدة"، ويمكن استعراض الشهادات  

 غير مقبولة(. –مقبولة  –غير مكتملة  –المطبوعة، ويمكن البحث برقم الطلب، ويمكن عرض الطلبات حسب الحاالت وهي )مكتملة 

 

 رض: ع

 يمكن عرض الطلب من خالل الضغط على "عرض". 
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 سوف تظهر لك تفاصيل الطلب بهذا الشكل.
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2020  Care 

 بيان المتابعة: 

 إضافة: 

 إلضافة طلب جديد الرجاء الضغط على "إضافة بيان متابعة".
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2020  Care 

 يتم تعبئة البيانات التالية بعد ذلك يتم الضغط على "إرسال بيان متابعة". 
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 التعديل: 

 الضغط على "تعديل".  قلتعديل على طلب بيان متابعة عن طري

 

 بعد التعديل على بيانات طلب التعديل يرجى الضغط على "حفظ و ارسال". 
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 التفاصيل: 

 الستعراض تفاصيل طلب بيان المتابعة الرجاء الضغط على "التفاصيل". 

 

 تظهر لك تفاصيل الطلب بهذا الشكل. 
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 ي: القطاع التجار  -2

 تسجيل الدخول: 

 للدخول على القطاع التجاري يتم الضغط على "دخول" تحت القطاع التجاري.
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 : مستخدم جديد

 للتسجيل في خدمة شهادة المنشأ للقطاع التجاري يتم الضغط على "مستخدم جديد". 

 

رقم الجوال" ورمز الصورة بعد ذلك يتم الضغط يتم إدخال "رقم السجل التجاري" للمنشأة التجارية، وإدخال "رقم الهوية"، وإدخال " 

 على "تسجيل" في النظام. 

 

 للمالك )مؤسسات( أو ألحد المدراء )شركات(.  إدخال رقم السجل التجاري ورقم الهوية  : مالحظة

 

 الصفحة الرئيسية: 
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 جديد" وعدد "الشهادات المطبوعة"،سوف تظهر لك الصفحة الرئيسية بهذا الشكل ويمكن "إضافة شهادة جديدة" و"إضافة منتج 

 ويمكن استعراض "عدد الطلبات" للمصنع وهي:

 طلبات مقبولة. -5

 طلبات غير مقبولة. -6

 طلبات مكتملة.  -7

 طلبات غير مكتملة. -8

 ويمكن استعراض قائمة "ضباط االتصال" وعدد الشهادات المقبولة لكل ضابط اتصال فرعي،

 ية وهي:ويمكن استعراض تقرير موجز في الصفحة الرئيس

 عدد الدول )عدد الدول التي تم التصدير لها(. -5

 المبلغ باللاير )قيمة المنتجات التي تم تصديرها(. -6

 عدد المنتجات )عدد المنتجات التي تم تصديرها(.  -7

 (. عدد المستوردين المضافينعدد المستوردين ) -8
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 المنتجات: 

 إضافة: 

 جديد". إلضافة منتج جديد الضغط على " إضافة منتج 

 

 

 

في حال ال توجد لدى المنشأة منتجات مضافة من خالل بيان المتابعة يمكن إضافة منتجات من أي مصنع عن طريق ادخال "رقم 

 المصنع" بعد ذلك يتم الضغط على "تحقق"؛ ويمكن إضافة أكثر منتج من أكثر من مصنع.

 

 : ال يمكن التصدير من مصانع لم تتم تحديثها.مالحظة
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2020  Care 

اسم السلعة باللغة   –بعد ادخال رقم المصنع يتم اختيار السلعة من القائمة المنسدلة لـ"اختر السلعة" وسوف يظهر لك تلقائياً )اسم السلعة 

وصف   –وصف السلعة  –( ويتم تعبئة البيانات التالية )رقم السلعة HSرقم الـ  –اسم المنشأة المالكة  –الجهة المنتجة  –اإلنجليزية 

 ة باإلنجليزي( بعد ذلك يتم الضغط على "إضافة" لتتم إضافة المنتج إلى قائمة المنتجات.السلع
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 التعديل: 

 يمكن التعديل على المنتج من خالل الضغط على "تعديل".

 

ظ" ليتم عملية يمكن التعديل على البيانات التالية: )رقم السلعة، وصف السلعة، وصف السلعة باإلنجليزي( بعد ذلك يتم الضغط على "حف

 التعديل على المنتج. 

 

  



112 
 

2020  Care 

 بعد حفظ التعديل سوف تظهر لك رسالة باللون األخضر "تمت العملية بنجاح".

 

 تفاصيل: 

 لعرض تفاصيل المنتج يتم الضغط على "تفاصيل".

 

 سوف تظهر لك تفاصيل المنتج بهذا الشكل. 
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 حذف: 

 يمكنك حذف المنتج من خالل الضغط على "حذف". 

 

 

 سوف تظهر لك رسالة تأكيد! وعند التأكد من الحذف يتم الضغط على "نعم".
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 المستوردين: 

 إضافة: 

 إلضافة مستورد جديد يتم الضغط على "إضافة مستورد جديد". 

 

 

 يتم تعبئة البيانات التالية: 

 اسم المستورد عربي.  -1

 اسم المستورد انجليزي. -2

 هاتف المستورد.  -3

 فاكس المستورد. -4

 ورد عربي. عنوان المست -5

 عنوان المستورد انجليزي. -6

 بلد المستورد )من القائمة المنسدلة(. -7

 بعد ذلك الضغط على "حفظ" ليتم إضافة المستورد الجديد إلى قائمة المستوردين للمصنع.
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 سوف تظهر لك رسالة باللون األخضر "تمت العملية بنجاح". "حفظ"بعد الضغط على 

  

 

 الحالة: 

 يمكن تعطيل حالة المستورد من خالل الضغط على "تعطيل". 

 

 

 سوف تظهر لك رسالة تأكيد! لتأكيد تعطيل المستورد يتم الضغط على "نعم". 
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 العملية بنجاح" وسوف تتغير حالة المستورد تلقائياً إلى معطل. بعد تأكيد التعطيل سوف تظهر لك رسالة باللون األخضر "تمت 

 

 

 التعديل: 

 يمكن التعديل من خالل الضغط على "تعديل". 

 

 بيانات أو بعضها بعد ذلك الضغط على "حفظ".يمكن التعديل على جميع ال
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 بعد حفظ التعديل سوف تظهر رسالة أعلى الصفحة " تمت العملية بنجاح".

 

 

 الحذف: 

 يمكن حذف المستورد من قائمة المستوردين من خالل الضغط على "حذف".

 

 

 

 المستورد يتم الضغط على "نعم". حذفسوف تظهر لك رسالة تأكيد! لتأكيد 
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 التواقيع: 

 إضافة: 

 إلضافة التواقيع يرجى الضغط على إضافة توقيع.

 

المنسدلة، وكتابة رقم الهوية أو اإلقامة وتحديد تاريخ الميالد للهوية أو تاريخ االنتهاء لإلقامة الموجود يتم اختيار نوع الهوية من القائمة 

 بنظام أبشر بعد ذلك يتم الضغط على " تحقق". 

 

 بعد التحقق سوف يظهر اسم صاحب الهوية أو اإلقامة.
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 صيغة التعهد: 

 د". لمعرفة صيغة التعهد الرجاء الضغط على "صيغة التعه

 

 

 

 

 . ويمكن طباعة التعهد من خالل الضغط على "طباعة التعهد" هكذا تكون صيغة التعهد المعتمدة من قبل إدارة شهادة المنشأ
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 يتم رفع ملف التعهد من خالل الضغط على "اختر ملفا".

 

 . PDFوصيغ الملفات المسموحة   4MBأقصى حد مسموح به لرفع الملف هو  *مالحظة:

 طلبات التوقيع: 

 .  PNG وصيغ الملفات المسموحة MB 4اقصى حد مسموح به لرفع الملف هو  •

 .(  دقة عالية)  يجب أن يكون التوقيع باللون األزرق •

 . (Transparent) يجب أن تكون خلفية صورة التوقيع شفافة •

 . ارتفاع 100عرض *  200يجب أن يكون حجم الصورة  •

 

 عاينة التوقيع: م

 سيقوم بإظهار التوقيع على الشهادة من خالل الضغط على "معاينة التوقيع".
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 كما هو موضح أدناه:

 

 ". ظبعد إرفاق ملف التعهد وملف التوقيع يتم الضغط على "حف
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 سوف تظهر لك رسالة أعلى الصفحة "تم رفع التوقيع بنجاح وفي انتظار موافقة الموظف".
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 الرصيد: 

 شراء: 

 . "لشراء رصيد جديد الضغط على "شراء الرصيد
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 فاتورة سداد: 

كتابة عدد النقاط في خانة "عدد النقاط" بعد ذلك يتم اختيار طريقة الدفع "فاتورة سداد" بعد ذلك اختيار عدد النقاط يتم الضغط على يتم 

 "شراء". 

 

 

 *مالحظة:  

 طريقة السداد: 

 ضابط االتصال والسداد عن طريق خدمة سداد في جميع البنوك.سوف تصل رسالة إلى 

 اسم المفوتر: خدمات أعمالي.

 144رقم المفوتر: 
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 حساب سداد: 

كتابة عدد النقاط في خانة "عدد النقاط" بعد ذلك يتم اختيار طريقة الدفع "حساب سداد" بعد ذلك اختيار عدد النقاط يتم الضغط على يتم 

 "شراء". 

 

 

 *مالحظة:  

 طريقة السداد: 

 يتم كتابة حساب سداد في الخانة المخصصة. 
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 نظام سداد المدفوعات: 

كتابة عدد النقاط في خانة "عدد النقاط" بعد ذلك يتم اختيار طريقة الدفع "نظام سداد المدفوعات" بعد ذلك اختيار عدد النقاط يتم يتم 

 الضغط على "شراء".

 

 *مالحظة:  

 : طريقة السداد

 وبعد تعبئة البيانات "  ةبعد الضغط على شراء يتم تحويل الصفحة إلى صفحة الدفع عن طريق البطاقة االئتماني

 رقم البطاقة وتاريخ االنتهاء ورمز التحقق واسم حامل البطاقة بعد ذلك يتم الضغط على "إدفع".
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 المعلومات وهي: سوف تظهر رسالة أعلى الصفحة "تمت العملية بنجاح" وسوف تظهر بعض 

 رقم الخدمة.  -1

 رقم السداد.  -2

 التاريخ. -3

 عدد النقاط. -4

 القيمة المدفوعة. -5

 طريقة الدفع.  -6

 حالة السداد. -7

 

 بعد السداد سوف تتغير حالة السداد.

 

 بنقاط.  مرتبط النظام  في  الرصيد يكون *مالحظة: 

 . سعودي لاير=  النقطة •
 .الخدمات أحد إلتمام األقل على نقطة 50 شراء المستخدم على يجب •

 . المضافة الضريبة قيمة تشمل ال النقاط أسعار •

 .بالكاملالرصيد  طلب فاتورة على المضافة الضريبة قيمة حساب يتم •

 للشهادات التي لم يدرج فيها التوقيع والختم اإللكتروني.  نقطه 50= الشهادة قيمة •

 ع والختم اإللكتروني. للشهادات التي تم إدراج فيها التوقي نقطه 75= الشهادة قيمة •
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 ابط االتصال: ض

 إضافة: 

 إلضافة ضابط اتصال يرجى الضغط على "إضافة ضابط اتصال جديد". 

 

 

 

وجود  يتم اختيار "نوع الهوية" من القائمة المنسدلة وكاتبة "رقم الهوية أو اإلقامة" وتحديد "تاريخ الميالد أو تاريخ انتهاء اإلقامة" الم

 يتم الضغط على "تحقق".بـ)أبشر( بعد ذلك 
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 بعد التحقق يرجى تعبئة البيانات التالية: 

 رقم الجوال. -1

 البريد اإللكتروني.  -2

 الهاتف. -3

 الفاكس.  -4

 الرمز البريدي. -5

 صندوق البريد. -6

 العنوان.  -7

دة الصالحيات  ويمكن إضافة كافة الصالحيات أو تحديد بعض الصالحيات لضباط االتصال من خالل "إدارة الصالحيات" ويمكن تحديد م

 من خالل الضغط على "مدة التفويض" بعد ذلك الضغط على "حفظ".
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 سوف تظهر لك رسالة أعلى الصفحة "تم إضافة ضابط االتصال بنجاح" إلى قائمة ضبّاط االتصال. 

 

 الحالة: 

تعطيل ضابط االتصال، هل أنت  لتغيير حالة ضابط االتصال يتم الضغط على "تعطيل" وسوف تظهر لك رسالة تأكيد! "سوف يتم 

 متأكد؟" وعند التأكد يتم الضغط على "نعم". 

 

 

 . معطلإلى مفعل سوف تتغير الحالة من 
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 التعديل: 

 للتعديل على بيانات ضابط االتصال يجب الضغط على "تعديل". 

 

 التعديل. بعد تعديل بيانات ضابط االتصال الضغط على "حفظ" ليتم حفظ البيانات بعد 
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 الصفحة "تمت العملية بنجاح". ىسوف تظهر لك رسالة أعل
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 المستلمين: 

 إضافة: 

 إلضافة مستلم جديد الرجاء الضغط على "إضافة مستلم جديد". 

 

 

 يتم إدخال رقم الهوية وتحديد تاريخ الميالد بعد ذلك يتم الضغط على "تحقق".

 

 التحويلة الداخلية( بعد ذلك يتم الضغط على "حفظ". –البريد اإللكتروني  –الهاتف   –بعد التحقق يتم إدخال البيانات التالية: )رقم الجوال 
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 بعد إضافة المستلم الجديد سوف تظهر لك رسالة أعلى الصفحة "تمت العملية بنجاح".

 

 

 الحالة: 

"تعطيل" وسوف تظهر لك رسالة تأكيد! "سوف يتم تعطيل المستلم، هل أنت متأكد؟" وعند التأكد لتغيير حالة المستلمين يتم الضغط على  

 يتم الضغط على "نعم". 

 

 . معطلإلى مفعل سوف تتغير الحالة من 
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 التعديل: 

 للتعديل على بيانات المستلم يجب الضغط على "تعديل". 
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 "حفظ" ليتم حفظ البيانات بعد التعديل. بعد تعديل بيانات المستلم الضغط على 

 

 

 الصفحة "تمت العملية بنجاح". ىسوف تظهر لك رسالة أعل
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 حذف: 

لحذف المستلمين يتم الضغط على "حذف" وسوف تظهر لك رسالة تأكيد! "سوف يتم حذف المستلم، هل أنت متأكد؟" وعند التأكد يتم 

 الضغط على "نعم". 

 

 

 

 الصفحة "تمت العملية بنجاح". ىسوف تظهر لك رسالة أعل
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 الشهادات: 

 إضافة: 

 ".شهادة جديدةيجب الضغط على " ةإلضافة شهادة جديد

 

 

 *مالحظة:  

 سعر الشهادة:

 .نقطة 50سعر الشهادة للختم والتوقيع اليدوي  •

 .نقطة  75سعر الشهادة للختم والتوقيع االلكتروني  •

 .نقطة  50االلكتروني شهادة للختم والتوقيع  100سعر أول  •

 
 وهم:  الشهادات من نماذج ثالث  على حالياً  االلكتروني والختم التوقيع خاصية تطبق
 العام.  النموذج •
 .) السودان ليبيا، الجزائر، تونس،مصر،  (وهي دول خمس العربية، باستثناء للدول الوطنية للمنتجات منشأ شهادة •
  ليختنشتاين – سويسرا – )النرويج افتا رابطة  دول حرة وهي تجارة اتفاقيات  معها التوقيع تم التي للدول التفضيلية المنشأ شهادة •

 ايسلندا( ومع سنغافورة.  –
 نماذج(.  3العربية ) الخليج لدول الموحدة الشهادات •

 
 

 .فقط اإللكترونية للتواقيع قبول النموذج على الخدمة هذه تعتمد وال اإللكترونية واألختام للتواقيع الدولة قبول يشترط
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 نموذج تعبئة الشهادات: 

 البيانات الرئيسية: 

 يتم اختيار "بلد المستورد" من القائمة المنسدلة أو البحث عن الدول من خالل محرك البحث. 
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 يتم اختيار "نوع الشهادة" من القائمة المنسدلة أو البحث عن نوع الشهادة من خالل محرك البحث. 
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 اختيار البيانات الرئيسية تظهر لك البيانات التالية تلقائياً وهي: بعد 

 اختيار نوع التوقيع والختم.  -1

 بيانات المصدر. -2

 الجهة المنتجة.  -3

 بيانات المستورد. -4

 بيانات أخرى.  -5

 المرفقات.  -6
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 نات المصدر: ابي

 المصدر وللتعديل عليها يجب الضغط على "تعديل".  بياناتتظهر لك 

 

 التعديل: 

 بعد تعديل بيانات المصدر الضغط على "حفظ" ليتم حفظ البيانات بعد التعديل. 
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 الجهة المنتجة: 

 يتم اختيار الجهة المنتجة من القائمة المنسدلة. 

 

 بيانات المستورد: 

 المنسدلة وللتعديل على بيانات المستورد يجب الضغط على "تعديل". يتم اختيار "اسم المستورد" من القائمة 

 

 بعد تعديل بيانات المستورد الضغط على "حفظ" ليتم حفظ البيانات بعد التعديل. 
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 إضافة فاتورة: 

ضافة منتجات للفاتورة الضغط يتم كتابة رقم الفاتورة وتحديد تاريخ الفاتورة وكتابة قيمة الفاتورة وتحديد العملة من القائمة المنسدلة وإل

 . على إضافة منتجات

 

 إضافة منتج: 

 ( وبعد ذلك يتم تعبئة البيانات التالية:HS Codeيتم اختيار اسم السلعة من القائمة المنسدلة وبعد اختيار اسم السلعة يظهر تلقائياً الـ )

 أرقام الطرود.  -1

 وصف السلعة. -2

 لمنسدلة.الوزن القائم واختيار الوحدة من القائمة ا  -3

 الوزن الصافي واختيار الوحدة من القائمة المنسدلة. -4

 عدد الطرود.  -5

 نوع الطرد. -6

 تحديد تاريخ اإلنتاج. -7

 العالمة الفارقة.  -8

 سعر المنتج باللاير السعودي. -9
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إضافة المنتج بعد ذلك يتم الضغط على "إضافة" ليتسنى لك إضافة منتج آخر، عند الضغط على "إضافة وإنهاء" بهذا اإلجراء يتم 

 واالنتقال إلى الخطوة التي تليها. 

 

سيتم   د وصف للسلعة يتم الضغط على "نعم" في خانة )هل يتطلب المنتج إلى تعريف وصف السلعة؟( بعد ذلك يتم كتابة الوصفووجعند 

 .التدقيق على الوصف المدخل من قبل موظف الوزارة

*مالحظة: بعد قبول الوصف من قبل موظف الوزارة سوف يتيح لك النظام اختيار الوصف مره أخرى من خالل قائمة منسدلة وعند 

اختيار وصف سابق من القائمة المنسدلة تم القبول عليه من قبل موظف الوزارة سوف يتم قبول الطلب قبول فوري وفي حال الرغبة 

 . الموظف المختصأخرى ويتم كتابة وصف آخر وسوف يتم التدقيق على الوصف المدخل من قبل بإضافة وصف جديد يتم الضغط على 
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بعض المنتجات بعد اختيارها تظهر رسالة أعلى الصفحة )عفواً .. المنتج غير محدث، الرجاء ادخال السبب ( وهذه الحالة تكون أن حالة 

 ال سبب التحديث المنتج في خانة السبب.المنتج غير محدث أو غير مسجل في شهادة المنشأ فيجب ادخ

 .سيتم التدقيق على الوصف المدخل من قبل موظف الوزارة*مالحظة: وبعد كتابة سبب التحديث  
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بعض المنتجات بعد اختيارها تظهر رسالة أعلى الصفحة )عفواً .. المنتج غير محدث، الرجاء الدخول على صفحة المنتجات وتحديث  

على "رابط المنتجات"( وهذه الحالة تكون أن حالة المنتج مسجل في النظام وغير محدث أو لم يتم تحديث اإلقرار المنتج. أو الضغط 

 لتحديث المنتج أو تحديث اإلقرار.  فيجب الدخول على المنتجات
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الجهة المنتجة وتحديث   بعض المنتجات بعد اختيارها تظهر رسالة أعلى الصفحة )عفواً .. المنتج غير محدث، الرجاء التواصل مع

المنتج( وهذه الحالة تكون أن حالة المنتج مسجل في النظام وغير محدث في حساب المصنع صاحب المنتج فيجب التواصل مع الجهة  

 المنتجة لكي تحدث المنتج قبل إضافته.
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 لالنتقال للخطوة التي تليها.  OKسوف تظهر لك رسالة تأكيد لحفظ الفاتورة والضغط على 

 

 

 

 المرفقات: 

 إضافة: 

 إلضافة مرفق يتم الضغط على "إضافة مرفق". 

 

 

 

 

  



151 
 

2020  Care 

 يتم اختيار "نوع المرفق" من القائمة المنسدلة. 
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 "المرفق". بعد اختيار نوع المرفق يتم الضغط على اختر ملفاً لرفع ملف 

 

بعد ذلك يتم الضغط على "إضافة" ليتسنى لك إضافة مرفق آخر، وعند الضغط على "إضافة وإنهاء" بهذا اإلجراء يتم إضافة المرفق  

 واالنتقال إلى الخطوة التي تليها. 

 

  



153 
 

2020  Care 

 لقائمة الطلبات لديك.بعد االنتهاء من تعبئة البيانات المطلوبة يتم الضغط على "إضافة للطلب" ليتم رفع الطلب 
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 الشهادة بنجاح، الرجاء إرسال الطلب بعد االنتهاء من إضافة وتعديل الشهادات". بياناتسوف تظهر رسالة أعلى الصفحة "تم حفظ 

 

 

 

 التعديل: 

 ". لللتعديل على الشهادة يتم الضغط على "تعدي
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 انات بعد التعديل. بعد تعديل بيانات الشهادة الضغط على "تعديل" ليتم حفظ البي
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 معاينة: 

 لمعاينة طلب الشهادة الرجاء الضغط على "معاينة".

 

 سوف يظهر لك الطلب بهذا الشكل للمعاينة.
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 أضف للمفضلة: 

 إلضافة الشهادة إلى قائمة المفضلة الرجاء الضغط على أضف للمفضلة.

 

 

 

 ذلك يتم الضغط على "حفظ" لكي يتم حفظها. لحفظ الشهادة كمفضلة يجب كتابة اسم الشهادة المفضلة بعد 

 

 لالنتقال للخطوة التي تليها.  OKسوف تظهر لك رسالة تأكيد لحفظ الشهادة والضغط على 
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 نسخ: 

 لنسخ الشهادة يتم الضغط على "نسخ". 

 

 سوف ينسخ الطلب بهذا الشكل.
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 تقديم الطلب: 

 الرجاء الضغط على "تقديم الطلب".  الطلبلتقديم 
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 –المدينة  –سوف تظهر لك تفاصيل الطلب وحالة الطلب "تحت اإلنشاء" بعد ذلك يتم تحديد فرع طباعة الشهادة يتم اختيار )المنطقة 

 الفرع( من القائمة المنسدلة بعد ذلك يتم الضغط على "ارسال الطلب" ليتم ارسال الطلب للموظف لدراسة الطلب.
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 وسوف تظهر لك رسالة لتأكيد الطلب بعد قراءة اإلقرار يتم الضغط على "تأكيد وارسال الطلب".
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 إصدار شهادة بأثر رجعي: 

 " على أثر رجعي.√إصدار شهادة المنشأ وفي خطوة خيارات أخرى يتم الضغط على"إلصدار شهادة بأثر رجعي تكون بنفس خطوات 

 

 وجود اعتماد بنكي: 

" على √إلصدار شهادة وإضافة رقم اعتماد بنكي تكون بنفس خطوات إصدار شهادة المنشأ وفي خطوة خيارات أخرى يتم الضغط على"

 وجود اعتماد بنكي.

بنكي تظهر رسالة )نود التنويه على أهمية عدم موافقة الشركة أو المصنع في عقود البيع للعمالء  " على وجود اعتماد √وبعد وضع "

المستوردين مستقبال عند طلب ذكر االعتماد البنكي في الشهادة حيث أن االعتماد البنكي ليس من متطلبات شهادة المنشأ( ويتم تعبئة 

 بيانات االعتماد البنكي في الحقل المخصص.
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 د مالحظات: وجو 

" على وجود √إلصدار شهادة وإضافة مالحظات تكون بنفس خطوات إصدار شهادة المنشأ وفي خطوة خيارات أخرى يتم الضغط على"

 مالحظات. 

سيتم التدقيق على المالحظات من قبل موظف الوزارة. الرجاء التأكد من أن " على وجود مالحظات تظهر رسالة ) √وبعد وضع "

 ( ويتم تعبئة بيانات المالحظات في الحقل المخصص. شكل صحيح في الشهادة باستخدام خاصية المعاينةالمالحظات تعرض ب
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 وجود وسيط: 

" على وجود  √إلصدار شهادة وإضافة وسيط تكون بنفس خطوات إصدار شهادة المنشأ وفي خطوة خيارات أخرى يتم الضغط على"

 وسيط.

( ويتم كتابة بيانات الوسيط بالعربي الرجاء إدخال بيانات الوسيط لهذه البضاعةلة )" على وجود مالحظات تظهر رسا√وبعد وضع "

 واختيار دولة الوسيط من القائمة المنسدلة.
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 الشهادات: 

 الصفحة الرئيسية للشهادات يمكنك من خاللها: 

 تقديم طلب جديدة.  -1

 معرفة عدد الشهادات المطبوعة.  -2

 البحث عن الشهادات.  -3

 الشهادة.طباعة  -4

 عرض الشهادة. -5

 إصدار طلب بدل فاقد للشهادة.  -6

 طلب نسخة طبق األصل للشهادة. -7

 طلب تعديل على الشهادة الصادرة. -8

 طلب إلغاء شهادة صادرة.  -9

 طلب نسخة أصلية اخرى للشهادة. -10
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 الطباعة: 

لـ"تحديد الكل" أو تحديد شهادة أو   لطباعة الشهادات المقبولة يمكن طباعة جميع الشهادات من خالل وضع عالمة صح داخل المربع

 عند أي شهادة مقبولة.خالل وضع عالمة صح   نأكثر من خالل تحديد الشهادات المراد طباعتها م

 يتم الضغط على "طباعة المحدد". وبعد وضع عالمة الصح داخل المربع 

 

 

 

 سوف يظهر لك التعهد التالي: 

 طابعة ليزر باأللوان"، بعد ذلك يتم الضغط على طباعة.  "أتعهد بعلمي بضرورة طباعة الشهادة بواسطة
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 بعد الطباعة تتحدث حالة الشهادة لكي تصبح "مطبوعة".

 

 

 سوف تظهر لك الشهادة بهذا الشكل.
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 عرض: 

 لعرض تفاصيل الشهادة يتم الضغط على "عرض". 

 

 سوف تظهر التفاصيل بهذا الشكل. 
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 بدل فاقد: 

 يمكنك طلب شهادة أخرى من خالل الضغط على "طلب فاقد". لفقدان الشهادة 

 

 

بعد  سيتم اعتماد هذا الطلب بشكل فوريبعد طلب شهادة بدل فاقد تظهر شاشة لكي يتم كتابة السبب وبعد كتابة السبب وارسال الطلب 

 ذلك يتم الضغط على "ارسال".
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 نسخة طبق األصل: 

 "نسخة طبق األصل".  يمكنك طلب نسخة طبق األصل عن طريق طلب

 

 

 

سيتم اعتماد هذا الطلب بشكل بعد طلب شهادة نسخة طبق األصل تظهر شاشة لكي يتم كتابة السبب وبعد كتابة السبب وارسال الطلب 

 بعد ذلك يتم الضغط على "ارسال".  فوري
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 طلب تعديل: 

 تعديل".يمكن التعديل على الشهادة الصادرة من خالل الضغط على "طلب 
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 بعد تعديل بيانات الشهادة الضغط على "تعديل" ليتم حفظ البيانات بعد التعديل. 
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 –المدينة  –سوف تظهر لك تفاصيل الطلب وحالة الطلب "تحت اإلنشاء" بعد ذلك يتم تحديد فرع طباعة الشهادة يتم اختيار )المنطقة 

 "ارسال الطلب" ليتم ارسال الطلب للموظف لدراسة الطلب. الفرع( من القائمة المنسدلة بعد ذلك يتم الضغط على
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 وسوف تظهر لك رسالة لتأكيد الطلب بعد قراءة اإلقرار يتم الضغط على "تأكيد وارسال الطلب".

 

 

 طلب إلغاء: 

 لطلب إلغاء شهادة صادرة الرجاء الضغط على "طلب إلغاء".
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 مالحظة: 

 يوجد حالتي من اإللغاء: 

 سوف يطلب النظام كتابة سبب طلب اإللغاء.، مطبوعة : على العميل زيارة الفرع و تقديم الشهادةإذا كانت الشهادة  – 1

 

 

 .غير مطبوعة: يتم االلغاء في القبول الفوريإذا كانت الشهادة  -2

 

 نسخة أصلية: 

 تحديدها مسبقاً الضغط على "نسخة أصلية".لطلب نسخة أصلية للشهادة التي تم 
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سوف يطلب منك النظام كتابة السبب لطلب النسخة األصلية ويرجى إضافة مرفق لسبب طلب نسخة أصلية وبعد ذلك الرجاء الضغط 

 على "إرسال".

 

 

 

 يتم اختيار سبب طلب نسخة أصلية من القائمة المنسدلة.
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 فق يتم الضغط "ارسال". بعد اختيار السبب وإضافة المر
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 الشهادات المفضلة: 

 

 يمكن استعراض قائمة بالشهادات المفضلة. 
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 عرض: 

 لعرض تفاصيل الشهادة المفضلة يتم الضغط على "عرض". 

 

 

 سوف تعرض لك تفاصيل الشهادة المفضلة بهذا الشكل. 
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 تقديم طلب جديد: 

 الرجاء الضغط على "تقديم طلب جديد".  ةلتقديم على طلب شهادة جديد

 

 يتم تعبئة البيانات التالية بعد ذلك الضغط على " إرسال طلب".
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 إلغاء: 

 

 إللغاء شهادة من قائمة المفضلة الرجاء الضغط على "إلغاء".

 

 

 الضغط على "نعم". وسوف تظهر لك رسالة تأكيد! "سيتم إلغاء الشهادة المفضلة، هل أنت متأكد؟" وعند التأكد يتم 
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 الطلبات: 

من صفحة الطلبات يمكن إضافة طلب شهادة جديدة من خالل الضغط على "إضافة شهادة جديدة"، ويمكن استعراض الشهادات  

 غير مقبولة(. –مقبولة  –غير مكتملة  –المطبوعة، ويمكن البحث برقم الطلب، ويمكن عرض الطلبات حسب الحاالت وهي )مكتملة 

 

 عرض: 

 ى "عرض". يمكن عرض الطلب من خالل الضغط عل
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 سوف تظهر لك تفاصيل الطلب بهذا الشكل.
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 بيان المتابعة: 

 

 إضافة: 

 إلضافة طلب جديد الرجاء الضغط على "إضافة بيان متابعة".
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 يتم تعبئة البيانات التالية بعد ذلك يتم الضغط على "إرسال بيان متابعة". 
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 التعديل: 

 الضغط على "تعديل".  قلتعديل على طلب بيان متابعة عن طري

 

 بعد التعديل على بيانات طلب التعديل يرجى الضغط على "حفظ وارسال". 
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 التفاصيل: 

 الستعراض تفاصيل طلب بيان المتابعة الرجاء الضغط على "التفاصيل". 

 

 تظهر لك تفاصيل الطلب بهذا الشكل. 
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 األفراد:  -3

 

 تسجيل الدخول: 

 . األفراديتم الضغط على "دخول" تحت قطاع  األفرادللدخول على قطاع 
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 : مستخدم جديد

 للتسجيل في خدمة شهادة المنشأ لألفراد يتم الضغط على "تسجيل".

 

 

 التحقق من الهوية: 

 يتم ادخال بيانات الهوية وتاري    خ الميالد، ثم الضغط عىل زر تحقق: 
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 التحقق من الجوال: 

ي 
" ف  "، بعد ادخالها يتم الضغط عىل "تحقق": سوف تصل رسالة تحقق من "أبشر ي خدمات وزارة الداخلية "أبشر

 حال كان هناك تسجيل ف 

 

 

 أو إنهاء عمل
ً
" سوف يظهر خيار المتابعة بدون أبشر ويكون التفعيل الحقا ي خدمات وزارة الداخلية "أبشر

ية وإذا ظهر أن العميل غير مسجل ف 

 .
ً
 التسجيل والمحاولة الحقا
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 مستخدم: بيانات ال

، وبيانات االتصال، ورفع صورة شخصية   : اختياري يتم فيها تعبئة المؤهل العلمي  بعد تعبئة هذه البيانات يتم الضغط عىل زر التالي

 

 كلمة المرور: 

 :  يتم ادخال كلمة المرور ثم الضغط عىل زر التالي
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 عنوان المستخدم: 

يدي )ص.ب أو واصل( ثم  : يتم تعبئة العنوان الير  الضغط عىل زر التالي

 

 

 جهات اتصال أخرى: 

  يتم تعبئة بيانات شخص يمكن الرجوع إليه، ثم الضغط عىل زر إضافة ليتم ادخال هذه البيانات، أو الضغط عىل تخطي لينتقل بكم النظام إل

ي تليها: 
 الصفحة الت 
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 مره أخرى، أو الضغط عىل زر التالي لمتابعة التسجيل: ستظهر البيانات المدخلة أسفل الصفحة، يمكن حذف هذه البيانات وادخالها  

 

 التحقق من الجوال: 

ي حالة عدم وصول الرسالة: 
 سوف تصل رسالة التحقق من الجوال، بعد االدخال اضغط عىل زر تحقق، أو اعادة ارسال الرسالة مره أخرى ف 
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 اتفاقية المستخدم: 

:  سيتم عرض اتفاقية المستخدم، بعد الموافقة عليها  اضغط عىل التالي
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 الصفحة الرئيسية: 

 سوف تظهر لك الصفحة الرئيسية بهذا الشكل ويمكن "إضافة شهادة جديدة" و"إضافة منتج جديد" وعدد "الشهادات المطبوعة"،

 ويمكن استعراض "عدد الطلبات" للمصنع وهي:

 طلبات مقبولة. -1

 طلبات غير مقبولة. -2

 طلبات مكتملة.  -3

 مكتملة.طلبات غير  -4

 ويمكن استعراض قائمة "ضباط االتصال" وعدد الشهادات المقبولة لكل ضابط اتصال فرعي،

 ويمكن استعراض تقرير موجز في الصفحة الرئيسية وهي:

 عدد الدول )عدد الدول التي تم التصدير لها(. -1

 المبلغ باللاير )قيمة المنتجات التي تم تصديرها(. -2

 تي تم تصديرها(. عدد المنتجات )عدد المنتجات ال -3

 عدد المستوردين )عدد المستوردين المضافين(.  -4
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 المنتجات: 

 إضافة: 

 إلضافة منتج جديد الضغط على " إضافة منتج جديد". 

 

 

 

في حال ال توجد لدى المنشأة منتجات مضافة من خالل بيان المتابعة يمكن إضافة منتجات من أي مصنع عن طريق ادخال "رقم 

 ذلك يتم الضغط على "تحقق"؛ ويمكن إضافة أكثر منتج من أكثر من مصنع.المصنع" بعد 

 

 : ال يمكن التصدير من مصانع لم تتم تحديثها.مالحظة
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اسم السلعة باللغة   –بعد ادخال رقم المصنع يتم اختيار السلعة من القائمة المنسدلة لـ"اختر السلعة" وسوف يظهر لك تلقائياً )اسم السلعة 

وصف   –وصف السلعة  –( ويتم تعبئة البيانات التالية )رقم السلعة HSرقم الـ  –اسم المنشأة المالكة  –الجهة المنتجة  –ة اإلنجليزي

 السلعة باإلنجليزي( بعد ذلك يتم الضغط على "إضافة" لتتم إضافة المنتج إلى قائمة المنتجات.
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 التعديل: 

 على "تعديل".يمكن التعديل على المنتج من خالل الضغط 

 

يمكن التعديل على البيانات التالية: )رقم السلعة، وصف السلعة، وصف السلعة باإلنجليزي( بعد ذلك يتم الضغط على "حفظ" ليتم عملية 

 التعديل على المنتج. 
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 بعد حفظ التعديل سوف تظهر لك رسالة باللون األخضر "تمت العملية بنجاح".

 

 تفاصيل: 

 تج يتم الضغط على "تفاصيل".لعرض تفاصيل المن
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 سوف تظهر لك تفاصيل المنتج بهذا الشكل. 

 

 حذف: 

 يمكنك حذف المنتج من خالل الضغط على "حذف". 
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 سوف تظهر لك رسالة تأكيد! وعند التأكد من الحذف يتم الضغط على "نعم".
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 المستوردين: 

 إضافة: 

 "إضافة مستورد جديد". إلضافة مستورد جديد يتم الضغط على 

 

 

 يتم تعبئة البيانات التالية: 

 اسم المستورد عربي.  -1

 اسم المستورد انجليزي. -2

 هاتف المستورد.  -3

 فاكس المستورد. -4

 عنوان المستورد عربي.  -5

 عنوان المستورد انجليزي. -6

 بلد المستورد )من القائمة المنسدلة(. -7

 الجديد إلى قائمة المستوردين للمصنع.بعد ذلك الضغط على "حفظ" ليتم إضافة المستورد 
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 سوف تظهر لك رسالة باللون األخضر "تمت العملية بنجاح". "حفظ"بعد الضغط على 

 

 

 

 الحالة: 

 يمكن تعطيل حالة المستورد من خالل الضغط على "تعطيل". 

 

 

 

 سوف تظهر لك رسالة تأكيد! لتأكيد تعطيل المستورد يتم الضغط على "نعم". 
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 تأكيد التعطيل سوف تظهر لك رسالة باللون األخضر "تمت العملية بنجاح" وسوف تتغير حالة المستورد تلقائياً إلى معطل.  بعد

 

 التعديل: 

 يمكن التعديل من خالل الضغط على "تعديل". 

 

 بيانات أو بعضها بعد ذلك الضغط على "حفظ".يمكن التعديل على جميع ال
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 تظهر رسالة أعلى الصفحة " تمت العملية بنجاح".بعد حفظ التعديل سوف 

 

 

 الحذف: 

 يمكن حذف المستورد من قائمة المستوردين من خالل الضغط على "حذف".

 

 

 المستورد يتم الضغط على "نعم". حذفسوف تظهر لك رسالة تأكيد! لتأكيد 
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 ح".بعد الضغط على نعم سوف تظهر لك رسالة أعلى الصفحة "تمت العملية بنجا

 

 

 التواقيع: 

 إضافة: 

 إلضافة التواقيع يرجى الضغط على إضافة توقيع.

 

 

الموجود  يتم اختيار نوع الهوية من القائمة المنسدلة، وكتابة رقم الهوية أو اإلقامة وتحديد تاريخ الميالد للهوية أو تاريخ االنتهاء لإلقامة

 بنظام أبشر بعد ذلك يتم الضغط على " تحقق". 
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 بعد التحقق سوف يظهر اسم صاحب الهوية أو اإلقامة.

 

 صيغة التعهد: 

 لمعرفة صيغة التعهد الرجاء الضغط على "صيغة التعهد". 
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 . ويمكن طباعة التعهد من خالل الضغط على "طباعة التعهد" هكذا تكون صيغة التعهد المعتمدة من قبل إدارة شهادة المنشأ
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 خالل الضغط على "اختر ملفا".يتم رفع ملف التعهد من 

 

 . PDFوصيغ الملفات المسموحة   4MBأقصى حد مسموح به لرفع الملف هو  *مالحظة:

 طلبات التوقيع: 

 .  PNG وصيغ الملفات المسموحة MB 4اقصى حد مسموح به لرفع الملف هو  •

 .(  دقة عالية)  يجب أن يكون التوقيع باللون األزرق •

 . (Transparent) التوقيع شفافةيجب أن تكون خلفية صورة  •

 . ارتفاع 100عرض *  200يجب أن يكون حجم الصورة  •
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 معاينة التوقيع: 

 سيقوم بإظهار التوقيع على الشهادة من خالل الضغط على "معاينة التوقيع".

 

 

 كما هو موضح أدناه:
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 ". ظبعد إرفاق ملف التعهد وملف التوقيع يتم الضغط على "حف
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 تظهر لك رسالة أعلى الصفحة "تم رفع التوقيع بنجاح وفي انتظار موافقة الموظف".سوف 

 

 

 الرصيد: 

 شراء: 

 . "لشراء رصيد جديد الضغط على "شراء الرصيد
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 فاتورة سداد: 

اختيار عدد النقاط يتم الضغط على كتابة عدد النقاط في خانة "عدد النقاط" بعد ذلك يتم اختيار طريقة الدفع "فاتورة سداد" بعد ذلك يتم 

 "شراء". 

 

 *مالحظة:  

 طريقة السداد: 

 سوف تصل رسالة إلى ضابط االتصال والسداد عن طريق خدمة سداد في جميع البنوك.

 اسم المفوتر: خدمات أعمالي.

 144رقم المفوتر: 
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 حساب سداد: 

اختيار طريقة الدفع "حساب سداد" بعد ذلك اختيار عدد النقاط يتم الضغط على كتابة عدد النقاط في خانة "عدد النقاط" بعد ذلك يتم يتم 

 "شراء". 

 

 *مالحظة:  

 طريقة السداد: 

 يتم كتابة حساب سداد في الخانة المخصصة. 
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 نظام سداد المدفوعات: 

سداد المدفوعات" بعد ذلك اختيار عدد النقاط يتم كتابة عدد النقاط في خانة "عدد النقاط" بعد ذلك يتم اختيار طريقة الدفع "نظام  يتم 

 الضغط على "شراء".

 

 *مالحظة:  

 طريقة السداد: 

 وبعد تعبئة البيانات "  ةبعد الضغط على شراء يتم تحويل الصفحة إلى صفحة الدفع عن طريق البطاقة االئتماني

 يتم الضغط على "إدفع".رقم البطاقة وتاريخ االنتهاء ورمز التحقق واسم حامل البطاقة بعد ذلك 
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 سوف تظهر رسالة أعلى الصفحة "تمت العملية بنجاح" وسوف تظهر بعض المعلومات وهي: 

 رقم الخدمة.  -1

 رقم السداد.  -2

 التاريخ. -3

 عدد النقاط. -4

 القيمة المدفوعة. -5

 طريقة الدفع.  -6

 حالة السداد. -7

 

 بعد السداد سوف تتغير حالة السداد.
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 بنقاط.  مرتبط النظام  في  الرصيد يكون *مالحظة: 

 . سعودي لاير=  النقطة •

 .الخدمات أحد إلتمام األقل على نقطة 50 شراء المستخدم على يجب •

 . المضافة الضريبة قيمة تشمل ال النقاط أسعار •

 .بالكاملالرصيد  طلب فاتورة على المضافة الضريبة قيمة حساب يتم •

 للشهادات التي لم يدرج فيها التوقيع والختم اإللكتروني.  نقطه 50= الشهادة قيمة •

 للشهادات التي تم إدراج فيها التوقيع والختم اإللكتروني.  نقطه 75= الشهادة قيمة •

 

 

 

 ضابط االتصال: 

 إضافة: 

 إلضافة ضابط اتصال يرجى الضغط على "إضافة ضابط اتصال جديد". 

 

 

 

 



218 
 

2020  Care 

 

لمنسدلة وكاتبة "رقم الهوية أو اإلقامة" وتحديد "تاريخ الميالد أو تاريخ انتهاء اإلقامة" الموجود  يتم اختيار "نوع الهوية" من القائمة ا 

 بـ)أبشر( بعد ذلك يتم الضغط على "تحقق".

 

 

 

 بعد التحقق يرجى تعبئة البيانات التالية: 

 رقم الجوال. -1

 البريد اإللكتروني.  -2

 الهاتف. -3

 الفاكس.  -4

 الرمز البريدي. -5

 البريد.صندوق  -6

 العنوان.  -7



219 
 

2020  Care 

ويمكن إضافة كافة الصالحيات أو تحديد بعض الصالحيات لضباط االتصال من خالل "إدارة الصالحيات" ويمكن تحديد مدة الصالحيات  

 من خالل الضغط على "مدة التفويض" بعد ذلك الضغط على "حفظ".
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 ى قائمة ضبّاط االتصال. سوف تظهر لك رسالة أعلى الصفحة "تم إضافة ضابط االتصال بنجاح" إل

 

 الحالة: 

لتغيير حالة ضابط االتصال يتم الضغط على "تعطيل" وسوف تظهر لك رسالة تأكيد! "سوف يتم تعطيل ضابط االتصال، هل أنت  

 متأكد؟" وعند التأكد يتم الضغط على "نعم". 

 

 . معطلإلى مفعل سوف تتغير الحالة من 
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 التعديل: 

 االتصال يجب الضغط على "تعديل".  للتعديل على بيانات ضابط

 

 بعد تعديل بيانات ضابط االتصال الضغط على "حفظ" ليتم حفظ البيانات بعد التعديل. 
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 الصفحة "تمت العملية بنجاح". ىسوف تظهر لك رسالة أعل

 

 

 المستلمين: 

 إضافة: 

 إلضافة مستلم جديد الرجاء الضغط على "إضافة مستلم جديد". 
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 إدخال رقم الهوية وتحديد تاريخ الميالد بعد ذلك يتم الضغط على "تحقق".يتم 

 

 التحويلة الداخلية( بعد ذلك يتم الضغط على "حفظ". –البريد اإللكتروني  –الهاتف   –بعد التحقق يتم إدخال البيانات التالية: )رقم الجوال 

 

 "تمت العملية بنجاح". بعد إضافة المستلم الجديد سوف تظهر لك رسالة أعلى الصفحة

 

 الحالة: 
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لتغيير حالة المستلمين يتم الضغط على "تعطيل" وسوف تظهر لك رسالة تأكيد! "سوف يتم تعطيل المستلم، هل أنت متأكد؟" وعند التأكد 

 يتم الضغط على "نعم". 

 

 

 

 . معطلإلى مفعل سوف تتغير الحالة من 

 

 

 

 

 التعديل: 

 المستلم يجب الضغط على "تعديل". للتعديل على بيانات 
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 بعد تعديل بيانات المستلم الضغط على "حفظ" ليتم حفظ البيانات بعد التعديل. 
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 الصفحة "تمت العملية بنجاح". ىسوف تظهر لك رسالة أعل

 

 

 حذف: 

المستلم، هل أنت متأكد؟" وعند التأكد يتم لحذف المستلمين يتم الضغط على "حذف" وسوف تظهر لك رسالة تأكيد! "سوف يتم حذف 

 الضغط على "نعم". 

 

 الصفحة "تمت العملية بنجاح". ىسوف تظهر لك رسالة أعل
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 الشهادات: 

 إضافة: 

 يجب الضغط على "شهادة جديدة". ةإلضافة شهادة جديد

 

 

 *مالحظة:  

 سعر الشهادة:

 .نقطة 50سعر الشهادة للختم والتوقيع اليدوي  •

 .نقطة  75الشهادة للختم والتوقيع االلكتروني سعر  •

 .نقطة  50شهادة للختم والتوقيع االلكتروني  100سعر أول  •

 
 وهم:  الشهادات من نماذج ثالث  على حالياً  االلكتروني والختم التوقيع خاصية تطبق
 العام.  النموذج •
 .) السودان ليبيا، الجزائر، تونس،مصر،  (وهي دول خمس العربية، باستثناء للدول الوطنية للمنتجات منشأ شهادة •
  ليختنشتاين – سويسرا – )النرويج افتا رابطة  دول حرة وهي تجارة اتفاقيات  معها التوقيع تم التي للدول التفضيلية المنشأ شهادة •

 ايسلندا( ومع سنغافورة.  –
 نماذج(.  3العربية ) الخليج لدول الموحدة الشهادات •
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 .فقط اإللكترونية للتواقيع قبول النموذج على الخدمة هذه تعتمد وال اإللكترونية واألختام للتواقيع الدولة قبول يشترط
 

 نموذج تعبئة الشهادات: 

 البيانات الرئيسية: 

 يتم اختيار "بلد المستورد" من القائمة المنسدلة أو البحث عن الدول من خالل محرك البحث. 
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 الشهادة" من القائمة المنسدلة أو البحث عن نوع الشهادة من خالل محرك البحث. يتم اختيار "نوع 
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 بعد اختيار البيانات الرئيسية تظهر لك البيانات التالية تلقائياً وهي: 

 اختيار نوع التوقيع والختم.  -1

 بيانات المصدر. -2

 الجهة المنتجة.  -3

 بيانات المستورد. -4

 بيانات أخرى.  -5

 المرفقات.  -6
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 المصدر:  بيانات

 المصدر وللتعديل عليها يجب الضغط على "تعديل".  بياناتتظهر لك 

 

 التعديل: 

 بعد تعديل بيانات المصدر الضغط على "حفظ" ليتم حفظ البيانات بعد التعديل. 
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 الجهة المنتجة: 

 يتم اختيار الجهة المنتجة من القائمة المنسدلة. 

 

 بيانات المستورد: 

 "اسم المستورد" من القائمة المنسدلة وللتعديل على بيانات المستورد يجب الضغط على "تعديل". يتم اختيار 

 

 بعد تعديل بيانات المستورد الضغط على "حفظ" ليتم حفظ البيانات بعد التعديل. 
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 إضافة فاتورة: 

ملة من القائمة المنسدلة وإلضافة منتجات للفاتورة الضغط يتم كتابة رقم الفاتورة وتحديد تاريخ الفاتورة وكتابة قيمة الفاتورة وتحديد الع

 . على إضافة منتجات

 

 

 إضافة منتج: 

 

 ( وبعد ذلك يتم تعبئة البيانات التالية:HS Codeيتم اختيار اسم السلعة من القائمة المنسدلة وبعد اختيار اسم السلعة يظهر تلقائياً الـ )

 أرقام الطرود.  -1

 وصف السلعة. -2

 القائم واختيار الوحدة من القائمة المنسدلة.الوزن  -3

 الوزن الصافي واختيار الوحدة من القائمة المنسدلة. -4

 عدد الطرود.  -5

 نوع الطرد. -6

 تحديد تاريخ اإلنتاج. -7

 العالمة الفارقة.  -8

 سعر المنتج باللاير السعودي. -9
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إنهاء" بهذا اإلجراء يتم إضافة المنتج واالنتقال ذلك يتم الضغط على "إضافة" ليتسنى لك إضافة منتج آخر، عند الضغط على "إضافة و

 إلى الخطوة التي تليها. 

 

  



235 
 

2020  Care 

سيتم   د وصف للسلعة يتم الضغط على "نعم" في خانة )هل يتطلب المنتج إلى تعريف وصف السلعة؟( بعد ذلك يتم كتابة الوصفووجعند 

 .التدقيق على الوصف المدخل من قبل موظف الوزارة

*مالحظة: بعد قبول الوصف من قبل موظف الوزارة سوف يتيح لك النظام اختيار الوصف مره أخرى من خالل قائمة منسدلة وعند 

اختيار وصف سابق من القائمة المنسدلة تم القبول عليه من قبل موظف الوزارة سوف يتم قبول الطلب قبول فوري وفي حال الرغبة 

 . الموظف المختصأخرى ويتم كتابة وصف آخر وسوف يتم التدقيق على الوصف المدخل من قبل بإضافة وصف جديد يتم الضغط على 

 



236 
 

2020  Care 

بعض المنتجات بعد اختيارها تظهر رسالة أعلى الصفحة )عفواً .. المنتج غير محدث، الرجاء ادخال السبب ( وهذه الحالة تكون أن حالة 

 ال سبب التحديث المنتج في خانة السبب.المنتج غير محدث أو غير مسجل في شهادة المنشأ فيجب ادخ

 .سيتم التدقيق على الوصف المدخل من قبل موظف الوزارة*مالحظة: وبعد كتابة سبب التحديث  
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بعض المنتجات بعد اختيارها تظهر رسالة أعلى الصفحة )عفواً .. المنتج غير محدث، الرجاء الدخول على صفحة المنتجات وتحديث  

على "رابط المنتجات"( وهذه الحالة تكون أن حالة المنتج مسجل في النظام وغير محدث أو لم يتم تحديث اإلقرار المنتج. أو الضغط 

 لتحديث المنتج أو تحديث اإلقرار.  فيجب الدخول على المنتجات
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التواصل مع الجهة المنتجة وتحديث  بعض المنتجات بعد اختيارها تظهر رسالة أعلى الصفحة )عفواً .. المنتج غير محدث، الرجاء 

المنتج( وهذه الحالة تكون أن حالة المنتج مسجل في النظام وغير محدث في حساب المصنع صاحب المنتج فيجب التواصل مع الجهة  

 المنتجة لكي تحدث المنتج قبل إضافته.
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 السعر اإلجمالي للمنتجات المضافة.وعند االنتهاء من إضافة المنتجات يتم الضغط على "حفظ الفاتورة" ويظهر 

 

 

 

 لالنتقال للخطوة التي تليها.  OKسوف تظهر لك رسالة تأكيد لحفظ الفاتورة والضغط على 
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 المرفقات: 

 إضافة: 

 إلضافة مرفق يتم الضغط على "إضافة مرفق". 

 

 

 

 

 يتم اختيار "نوع المرفق" من القائمة المنسدلة. 

 

  



241 
 

2020  Care 

 المرفق يتم الضغط على اختر ملفاً لرفع ملف "المرفق". بعد اختيار نوع 

 

بعد ذلك يتم الضغط على "إضافة" ليتسنى لك إضافة مرفق آخر، وعند الضغط على "إضافة وإنهاء" بهذا اإلجراء يتم إضافة المرفق  

 واالنتقال إلى الخطوة التي تليها. 
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 على "إضافة للطلب" ليتم رفع الطلب لقائمة الطلبات لديك.بعد االنتهاء من تعبئة البيانات المطلوبة يتم الضغط 
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 الشهادة بنجاح، الرجاء إرسال الطلب بعد االنتهاء من إضافة وتعديل الشهادات". بياناتسوف تظهر رسالة أعلى الصفحة "تم حفظ 

 

 

 

 

 التعديل: 

 ". لللتعديل على الشهادة يتم الضغط على "تعدي
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 بيانات الشهادة الضغط على "تعديل" ليتم حفظ البيانات بعد التعديل. بعد تعديل 
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 معاينة: 

 لمعاينة طلب الشهادة الرجاء الضغط على "معاينة".

 

 سوف يظهر لك الطلب بهذا الشكل للمعاينة.
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 أضف للمفضلة: 

 إلضافة الشهادة إلى قائمة المفضلة الرجاء الضغط على أضف للمفضلة.

 

 

 

 الشهادة كمفضلة يجب كتابة اسم الشهادة المفضلة بعد ذلك يتم الضغط على "حفظ" لكي يتم حفظها. لحفظ 

 

 لالنتقال للخطوة التي تليها.  OKسوف تظهر لك رسالة تأكيد لحفظ الشهادة والضغط على 
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 نسخ: 

 لنسخ الشهادة يتم الضغط على "نسخ". 

 

 سوف ينسخ الطلب بهذا الشكل.
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 الطلب: تقديم 

 الرجاء الضغط على "تقديم الطلب".  الطلبلتقديم 
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 –المدينة  –سوف تظهر لك تفاصيل الطلب وحالة الطلب "تحت اإلنشاء" بعد ذلك يتم تحديد فرع طباعة الشهادة يتم اختيار )المنطقة 

 لموظف لدراسة الطلب.الفرع( من القائمة المنسدلة بعد ذلك يتم الضغط على "ارسال الطلب" ليتم ارسال الطلب ل
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 وسوف تظهر لك رسالة لتأكيد الطلب بعد قراءة اإلقرار يتم الضغط على "تأكيد وارسال الطلب".

 

 إصدار شهادة بأثر رجعي: 

 " على أثر رجعي.√إلصدار شهادة بأثر رجعي تكون بنفس خطوات إصدار شهادة المنشأ وفي خطوة خيارات أخرى يتم الضغط على"
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 اعتماد بنكي: وجود 

" على √إلصدار شهادة وإضافة رقم اعتماد بنكي تكون بنفس خطوات إصدار شهادة المنشأ وفي خطوة خيارات أخرى يتم الضغط على"

 وجود اعتماد بنكي.

عمالء  " على وجود اعتماد بنكي تظهر رسالة )نود التنويه على أهمية عدم موافقة الشركة أو المصنع في عقود البيع لل√وبعد وضع "

المستوردين مستقبال عند طلب ذكر االعتماد البنكي في الشهادة حيث أن االعتماد البنكي ليس من متطلبات شهادة المنشأ( ويتم تعبئة 

 بيانات االعتماد البنكي في الحقل المخصص.

 

 

 وجود مالحظات: 

" على وجود √خطوة خيارات أخرى يتم الضغط على"إلصدار شهادة وإضافة مالحظات تكون بنفس خطوات إصدار شهادة المنشأ وفي 

 مالحظات. 

سيتم التدقيق على المالحظات من قبل موظف الوزارة. الرجاء التأكد من أن " على وجود مالحظات تظهر رسالة ) √وبعد وضع "

 حقل المخصص. ( ويتم تعبئة بيانات المالحظات في الالمالحظات تعرض بشكل صحيح في الشهادة باستخدام خاصية المعاينة
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 وجود وسيط: 

" على وجود  √إلصدار شهادة وإضافة وسيط تكون بنفس خطوات إصدار شهادة المنشأ وفي خطوة خيارات أخرى يتم الضغط على"

 وسيط.

( ويتم كتابة بيانات الوسيط بالعربي الرجاء إدخال بيانات الوسيط لهذه البضاعة" على وجود مالحظات تظهر رسالة )√وبعد وضع "

 ختيار دولة الوسيط من القائمة المنسدلة.وا
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 الشهادات: 

 الصفحة الرئيسية للشهادات يمكنك من خاللها: 

 تقديم طلب جديدة.  -1

 معرفة عدد الشهادات المطبوعة.  -2

 البحث عن الشهادات.  -3

 طباعة الشهادة. -4

 عرض الشهادة. -5

 إصدار طلب بدل فاقد للشهادة.  -6

 طلب نسخة طبق األصل للشهادة. -7

 تعديل على الشهادة الصادرة.طلب  -8

 طلب إلغاء شهادة صادرة.  -9

 طلب نسخة أصلية اخرى للشهادة. -10
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 الطباعة: 

لـ"تحديد الكل" أو تحديد شهادة أو   لطباعة الشهادات المقبولة يمكن طباعة جميع الشهادات من خالل وضع عالمة صح داخل المربع

 عند أي شهادة مقبولة.خالل وضع عالمة صح   نأكثر من خالل تحديد الشهادات المراد طباعتها م

 يتم الضغط على "طباعة المحدد". وبعد وضع عالمة الصح داخل المربع 

 

 

 

 سوف يظهر لك التعهد التالي: 

 طابعة ليزر باأللوان"، بعد ذلك يتم الضغط على طباعة.  "أتعهد بعلمي بضرورة طباعة الشهادة بواسطة
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 بعد الطباعة تتحدث حالة الشهادة لكي تصبح "مطبوعة".

 

 

 سوف تظهر لك الشهادة بهذا الشكل.
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 عرض: 

 لعرض تفاصيل الشهادة يتم الضغط على "عرض". 

 

 

 سوف تظهر التفاصيل بهذا الشكل. 
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 بدل فاقد: 

 يمكنك طلب شهادة أخرى من خالل الضغط على "طلب فاقد". لفقدان الشهادة 

 

 

بعد  سيتم اعتماد هذا الطلب بشكل فوريبعد طلب شهادة بدل فاقد تظهر شاشة لكي يتم كتابة السبب وبعد كتابة السبب وارسال الطلب 

 ذلك يتم الضغط على "ارسال".
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 نسخة طبق األصل: 

 "نسخة طبق األصل".  يمكنك طلب نسخة طبق األصل عن طريق طلب

 

 

 

سيتم اعتماد هذا الطلب بشكل بعد طلب شهادة نسخة طبق األصل تظهر شاشة لكي يتم كتابة السبب وبعد كتابة السبب وارسال الطلب 

 بعد ذلك يتم الضغط على "ارسال".  فوري

 

  



259 
 

2020  Care 

 طلب تعديل: 

 يمكن التعديل على الشهادة الصادرة من خالل الضغط على "طلب تعديل".
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 بعد تعديل بيانات الشهادة الضغط على "تعديل" ليتم حفظ البيانات بعد التعديل. 
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 –المدينة  –سوف تظهر لك تفاصيل الطلب وحالة الطلب "تحت اإلنشاء" بعد ذلك يتم تحديد فرع طباعة الشهادة يتم اختيار )المنطقة 

 طلب" ليتم ارسال الطلب للموظف لدراسة الطلب.الفرع( من القائمة المنسدلة بعد ذلك يتم الضغط على "ارسال ال
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 وسوف تظهر لك رسالة لتأكيد الطلب بعد قراءة اإلقرار يتم الضغط على "تأكيد وارسال الطلب".

 

 

 طلب إلغاء: 

 لطلب إلغاء شهادة صادرة الرجاء الضغط على "طلب إلغاء".
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 : مالحظة

 يوجد حالتي من اإللغاء: 

 سوف يطلب النظام كتابة سبب طلب اإللغاء.، مطبوعة : على العميل زيارة الفرع و تقديم الشهادةإذا كانت الشهادة  – 1

 

 

 .غير مطبوعة: يتم االلغاء في القبول الفوريإذا كانت الشهادة  -2

 

 نسخة أصلية: 

  الضغط على "نسخة أصلية".لطلب نسخة أصلية للشهادة التي تم تحديدها مسبقاً 
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سوف يطلب منك النظام كتابة السبب لطلب النسخة األصلية ويرجى إضافة مرفق لسبب طلب نسخة أصلية وبعد ذلك الرجاء الضغط 

 على "إرسال".

 

 

 

 يتم اختيار سبب طلب نسخة أصلية من القائمة المنسدلة.
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 الضغط "ارسال". بعد اختيار السبب وإضافة المرفق يتم 

 

 

 

 الشهادات المفضلة: 

 يمكن استعراض قائمة بالشهادات المفضلة. 
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 عرض: 

 لعرض تفاصيل الشهادة المفضلة يتم الضغط على "عرض". 

 

 سوف تعرض لك تفاصيل الشهادة المفضلة بهذا الشكل. 

 

 تقديم طلب جديد: 

 الرجاء الضغط على "تقديم طلب جديد".  ةلتقديم على طلب شهادة جديد
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 يتم تعبئة البيانات التالية بعد ذلك الضغط على " إرسال طلب".

 



268 
 

2020  Care 

 إلغاء: 

 إللغاء شهادة من قائمة المفضلة الرجاء الضغط على "إلغاء".

 

 

 غط على "نعم". وسوف تظهر لك رسالة تأكيد! "سيتم إلغاء الشهادة المفضلة، هل أنت متأكد؟" وعند التأكد يتم الض
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 الطلبات: 

من صفحة الطلبات يمكن إضافة طلب شهادة جديدة من خالل الضغط على "إضافة شهادة جديدة"، ويمكن استعراض الشهادات  

 غير مقبولة(. –مقبولة  –غير مكتملة  –المطبوعة، ويمكن البحث برقم الطلب، ويمكن عرض الطلبات حسب الحاالت وهي )مكتملة 

 

 عرض: 

 ى "عرض". يمكن عرض الطلب من خالل الضغط عل
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 سوف تظهر لك تفاصيل الطلب بهذا الشكل.
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 بيان المتابعة: 

 إضافة: 

 إلضافة طلب جديد الرجاء الضغط على "إضافة بيان متابعة".
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 يتم تعبئة البيانات التالية بعد ذلك يتم الضغط على "إرسال بيان متابعة". 
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 التعديل: 

 الضغط على "تعديل".  قلتعديل على طلب بيان متابعة عن طري

 

 بعد التعديل على بيانات طلب التعديل يرجى الضغط على "حفظ وارسال". 
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 التفاصيل: 

 الستعراض تفاصيل طلب بيان المتابعة الرجاء الضغط على "التفاصيل". 

 

 تظهر لك تفاصيل الطلب بهذا الشكل. 
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 تسديد الفواتير: 

ثم ادخال الفاتورة  (  144) يمكن سداد هذه الفاتورة عبر خدمة سداد لجميع البنوك، وذلك باختيار رقم المفوتر الخاص بخدمات أعمالي  

صراف آلي، موقع البنك  ) والتأكد من مطابقة المبلغ الذي يظهر عند السداد بالفاتورة، ويمكن سداد الفاتورة عبر جميع قنوات البنوك 

 (. ، الهاتف المصرفي عبر االنترنت

 

 : لسداد الفاتورة عبر خدمة البنك عبر االنترنت

 : الدخول لحسابك البنكي

 



276 
 

2020  Care 

 : ادخال رمز التحقق  

 . بعد ذلك يتم اختيار سداد الفواتير من القائمة اليمنى
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 . بعد ذلك يتم اختيار اضافة فاتورة جديدة

 


