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 وصف النظام

المنتجات   طلب  تقديم  على  البوابة  هذه  المخصصة تساعد  على   غير  الحاصلة  للمصانع  أو  المستهلك  على  المباشر  للعرض 

للشحنات المستوردة وغير المخصصة للبيع أو التجارة. من أجل الحصول على شهادة مطابقة اإلرسالية مثل   اإلعفاء الصناعي 

لترميم، منتجات الخام األولية، معدات التصنيع المستخدمة في خطوط اإلنتاج، لغرض البناء أو ا  ا الشحنات التي يتم استيراده 

 والشحنات التي يتم توريدها لجهة حكومية بموجب عقد شراء أو منتجات لفعالية وطنية.

 التسجيل في منصة سابر للمنتجات غير المخصصة للعرض على المستهلك 

 ام.يقوم المستخدم بالدخول على الصفحة الرئيسية للنظ 

 

التجارية أول عند الضغط على أيقونة "تسجيل مستخدم جديد" سيتم فتح صفحة   للمنتجات  التسجيل   ختيار ما إذا كان 

 :التاليكما هو موضح بالشكل  مخصصة للعرض على المستهلكالالمنتجات غير 
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المنتجات    " أيقونة  الضغط على  المخصصعند  يتم    ةغير  المستهلك"  البيانات  لالنتقاللعرض على    المطلوبة   إلى صفحة 

والشركات    الحكوميةللجهات    هي  أخرى  فراد، لألمقيم  أو    مواطن)  القائمة  من  نوع المسجل  اختياريتم    .حساباللتسجيل  

 .(جنبية وغيرهااأل 

 

 مفوض منشأة / ضابط اتصال)  التجاريةفي حال كان لديكم حساب منشأة مسجل في منصة سابر للمنتجات    مالحظة:

باستخدام نفس   مخصصة للعرض على المستهلكالتسجيل الدخول بشكل مباشر في منصة سابر للمنتجات غير    يمكن)

 .بيانات الدخول

 

يتم الضغط على   وإدخال رقم الجوال  الالزمةوإرفاق الملفات  ملئ الحقول المطلوبة للتسجيل    يتمبعد اختيار نوع المسجل  

الشروط    إرسال"" على  الموافقة  بعد  التسجيل  عملية  واستكمال  التحقق  رمز  إرسال  ذلك    حكام، واأل ليتم  بعد  سيتم 

 .لتأكيد التسجيل ياإللكترونإرسال رابط تفعيل على البريد  
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 للمنتجات غير مخصصة للعرض على المستهلك تقديم طلب جديد

 "الضغط على "تسجيل الدخول  خالليتم تسجيل الدخول في خدمة المنتجات غير مخصصة للعرض على المستهلك من  

بالصفحة   اختيار    الرئيسية، الموجودة  المستهلك  ثم  على  للعرض  مخصصة  غير  منتجات  الخاصة    يتم  ثم“"  البيانات  إدخال 

 ) وكلمة المرور ياإللكترونالبريد )بالدخول 
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يمكن منها    وأيضابعد تسجيل الدخول يتم الضغط على "طلباتي" في الصفحة الرئيسية وستظهر الطلبات المضافة مسبقا  

 :أدناه  هو ظاهر في ا“كم المستهلك منتجات غير مخصصة للعرض المباشر على ال "في التقديم على طلب جديد 

 

 إضافة منتج جديد  1.1

 لمنتجات غير مخصصة للعرض على المستهلك "سينقلك النظام إلى هذه الصفحة لتعبئةبعد الضغط على " طلب جديد  

 . يجب إدخال "عنوان الطلب "  اولا  المطلوبةالبيانات 
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باستخدايمكنك   الكلمات    مالبحث  أو  الجمركي  الضغط على    ختيارل   الدلليةالترميز  بعد  إضافته.  المطلوب  المنتج  وصف 

  .أيقونة "اختر" 

 
 :يقوم النظام بفتح صفحة لتسجيل بيانات المنتج كما في الصورة أدناه سوف 

 

الضغط على زر . ثم يتم هالتكرار نفس الخطوات أع تمضافة منتج آخر يضافة المنتج وإل يتم بعد ذلك الضغط على "حفظ" إل 

 .بيانات الطلب  لاستكمالالنتقال الى الصفحة التالية و"التالي" 
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 الشحن  بيانات 1.2 

 . بيانات الشحنومن ثم إكمال فسح الشحنة، سبب عدم يتم إدخال   في المرحلة التالية

 

يتم  عند   قائمة  تنسدل  الطلب"  من  "الغرض  أيقونة  على  المطلوبة  رالختياالضغط  المستندات  وإرفاق  عليه   منها   بناءا 

 :أدناهكما هو موضح  الطلبكمال إل 
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رقم الفاتورة ) مثالنوع المرفق وإدخال رقم المعرف  لختياريتم الضغط على زر "إضافة" وسوف يقوم النظام بفتح نافذة 

حسب المرفق الذي تم اختياره وبعد ذلك إرفاق الملف المطلوب والضغط على "حفظ" وتكرار نفس    (أو رقم بوليصة الشحن

 :أدناهكما هو موضح   ىاألخرالخطوات للمرفقات 

 

ذلك سوف تظهر نافذة للتأكيد على عملية إرسال    دإرسال". بع بعد ذلك يجب الموافقة على التعهد ثم الضغط على "

 .الطلب وبعد التأكيد يتم إصدار فاتورة تكاليف الطلب 

 دفع تكاليف الطلب 1.3

ويتم الدفع عن طريق خدمة سداد من  بعد استكمال بيانات الطلب يقوم النظام بإنشاء فاتورة بتكاليف الطلب وبياناته 

 :( وإدخال رقم السداد كما هو موضح بالفاتورة أدناه144خالل رقم المفوتر خدمات أعمالي )
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بعد السداد يتم إرسال الطلب إلى إدارة المنتجات غير مخصصة للعرض على المستهلك لتخاذ القرار حول الطلب ويمكن 

 .ى صفحة الطلبات المضافة مسبقامتابعة حالة الطلب من خالل الدخول عل

 تقديم طلب جديد للمصانع الحاصلة على إعفاء صناعي

تقديم لتقديم طلب جديد بتم الضغط على "يتم الضغط على "طلباتي" في الصفحة الرئيسية وستظهر الطلبات المضافة  

 :أدناه  هو ظاهر فيكما للمصانع الحاصلة على اإلعفاء الصناعي" طلب جديد 

 

المنتج  إضافة  ذلك    بعد  وبعد  الصناعي  الترخيص  رقم  ادخال  المستخدم  على  يجب  الشحن  بيانات  صفحة  ال  والنتقال 

 اكمال باقي بيانات الشحن. 

 
 بعد تقديم الطلب ستكون حالته "تحت المعالجة". 


