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الفصل 1
نبذة عن هذا الدليل
يهدف دليل المستخدم هذا إلى شرح طريقة تقديم بيان جمركي خاضع للضريبة االنتقائية.

الغرض والجمهور
الغرض
مساعدة الجمهور المستهدف على أداء المهام التالية:


إنشاء بيان جمركي خاضع للضريبة االنتقائية

الجمهور المستهدف


المخلص الجمركي

االصطالحات
يرجى الرجوع إلى هذا القسم من وقت آلخر لكي تتعرف على الوسائل البصرية المساعدة المستخدم في أنحاء هذا الدليل.
التنقل
مساعدة المستخدم على الوصول إلى الشاشات ،أو الصفحات ،أو النوافذ
األزرار ،والحقول ،والعناصر األخرى لنظام بيان
تم تظليل كل عناصر نظام بيان بالنص الغامق.
االرتباط التشعبي
تحتوي كافة الموضوعات الواردة في محتوى هذا الدليل على ارتباطات تشعبية .اضغط على االرتباط التشعبي لعرض
الموضوع المشار إليه.
الرموز المستخدمة في هذا الدليل
ينبه هذا الرمز المستخدمين بنصيحة مساعدة تتعلق بعمليات التشغيل أو االستخدام.

ينبهك هذا الرمز بمعلومات هامة على وجه الخصوص .يجب عليك قراءة هذه المعلومات.

األيقونات واألزرار الشائعة
يوضح الجدول التالي األيقونات واألزرار الشائعة في النظام بشكل عام وبعضها قد ال يكون متا ًحا في هذا الدليل.
وصف الحقل/الزر

اإلجراء/المدخالت المطلوبة
.0
.0

لعرض التقويم.
اضغط على
حدد التاريخ والوقت المطلوبين من األقسام ذات العالقة بالتقويم.

اضغط على رمز االختيار لفتح النافذة المنبثقة للبحث.
اضغط على هذا الزر لالنتقال إلى عالمة التبويب السابقة.
اضغط على هذا الزر للتقديم.
اضغط على هذا الزر إللغاء اإلجراء الحالي واالنتقال إلى صفحة البحث ذات العالقة.

اضغط على هذا الزر لالنتقال إلى عالمة التبويب التالية.

اضغط على هذا الزر إللغاء اإلجراء الحالي واالنتقال إلى صفحة البحث ذات العالقة
بدون حفظ.
اضغط على هذا الزر لحفظ التفاصيل التي أدخلتها.
اضغط على هذا الزر للبحث عن النتائج حسب المعيار التي أدخلتها.
اضغط على هذا الزر لمسح التفاصيل التي أدخلتها.
اضغط على هذا الزر إلضافة سجل جديد.
اضغط على هذا الزر للحذف.

الفصل 2
مقدمة
تسعى اإلدارة العامة للجمارك– شرطة عُمان السلطانية دو ًما إلى االستفادة من التطور الحاصل في مجال
تكنولوجيا المعلومات بهدف زيادة كفاءة وفعالية اإلجراءات الجمركية الحالية ،ورفع القدرات الفنية للعاملين
باإلدارة لتحقيق أعلى معدالت األداء الممكنة ،خاصة في مجال تيسير وسرعة اإلفراج عن البضائع ،باإلضافة إلى
مواكبة الممارسات العالمية في مجال التجارة الدولية ،ومسايرة التطور التكنولوجي من خالل توفير التقنيات الحديثة
ً
فضال عن تحقيق الربط اإللكتروني بين الجهات ذات الصلة ،بما يحقق التكامل
لضبط المنافذ وتشديد الرقابة عليها،
والتنسيق فيما بينها.
وسعيًا منها لتحقيق هذه الغايات ،يأتي نظام بيان(النافذة الوطنية لسلطنة عمان) لتحقيق أثر إيجابي على أداء
منظومة التجارة ،ويساهمفي دفع ترتيب السلطنة على مؤشر "أداء الخدمات اللوجستية" وغيره من مؤشرات
التجارة الدولية ،حيث يُعد نظام بيان نقطة موحدة لتبادل المعلومات والمستندات من جميع األطراف المشاركة في
التجارة والنقل ،تقوم بتوفير آليات لتسهيل إجراءات التجارة الخارجية ،وتوحيد الفواتير وتطبيق نظام المدفوعات
الرقمية ،وتوحيد النماذج الالزمة لإلفراج عن البضائع ،وتطوير مؤشرات مراقبة األداء ونظم المراقبة واإلنذار
المبكر ،بحيث تكون السلطنة بأكملها منطقة لوجستية متكاملة تعمل من خالل منصة رقمية وطنية.
ويحقق نظام بيان العديد من المزايا:






تقليل زمن اإلفراج الجمركي
تقليل عدد المستندات المرفقة بالبيان الجمركي
تقليل المخاطر من خالل برامج قياس المخاطر
توفير إمكانية التعامل إلكترونيًا مع الجمارك من خالل اإلنترنت
تحقيق التكامل بين كافة المواقع الجمركية على مستوى السلطنة

وبذلك ،يعتبر نظام بيان مشرو ًعا تحويليًا يهدف للتجهيز المتزامن للوثائق ،واإلجراءات ،والتطبيقات من خالل
االستفادة من التكنولوجيا التي توفر أدوات اضافيه لدعم جهود اإلدارةكما أن غالبيه الدول تهدف إلى أن تكون
النافذة الوطنية لديها جز ًء من الجهود الرامية لتحسين تقديم الخدمات العامة السيما وأن التعاون الجماعي بين جميع
الجهات أمر ال بد منه لتعزيز القدرةالتنافسيةاالقتصادية والتنوع االقتصادي.
وباإلضافة إلى ذلك ،يساهم نظام بيان في تعزيز الدور الوطني المنوط لرجال الجمارك حماة الوطن في العمل على
تأمين المنافذ والحدود والحفاظ على أمن واستقرار الوطن ومنع دخول المخدرات واألسلحة والمفرقعات وكل ما
يمس صحة المواطن وإيقاف جميع الممارسات الضارة وغير المشروعة والحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة.

الفصل 3
تقديم بيان جمركي
الصالحية :المخلص الجمركي
توضح الخطوات التالية طريقة تقديم بيان جمركي خاضع للضريبة االنتقائية.

 .1إنشاء البيان
اتبع الخطوات التالية.
 .3سجل الدخول إلى النظام ثم انتقل إلى البيان الجمركي > إنشاء ،فتظهر الصفحة التالية.

إنشاء البيان الجمركي

 .2اختر النظام من القائمة المنسدلة فتظهر الحقول التالية :

معلومات البيان الجمركي

 .3أدخل التفاصيل ذات العالقة ثم اضغط على إنشاء.

إنشاء البيان

 .4أدخل التفاصيل ذات العالقة ثم اضغط على حفظ.

رسالة حفظ البيان بنجاح

 .5اضغط على عالمة التبويب الجهة.

عالمة التبويب الجهة

 .6أدخل التفاصيل ذات العالقة ثم اضغط على حفظ ثم تابع إكمال المعلومات واضغط على عالمة التبويب الصنف.

عالمة التبويب الصنف

 .7اضغط على إضافة.

تفاصيل الصنف

-

أدخل رمز النظام المنسق

-

إذا كان رمز النظام المنسق خاضع للضريبة االنتقائية فسوف يظهر قسم خاص.

تفاصيل الضريبة االنتقائية

 .8اضغط على إضافة.

تفاصيل الضريبة االنتقائية

 .9اضغط على رابط رمز المنتج.
خيارات اإلدراج في القائمة:
-

محدد :الوصف محدد ويتعين عليك فقط إدخال الكمية وسعر البيع بالتجزئة.

-

أخرى  :يتعين عليك إدخال تفاصيل أخرى باإلضافة إلى الكمية وسعر البيع بالتجزئة.

تفاصيل الضريبة االنتقائية  -أخرى

تفاصيل الضريبة االنتقائية  -محدد

-

يمكنك فقط استخدام رمز منتج واحد لرمز النظام المنسق.

-

يجب أن يكون سعر البيع بالتجزئة أكبر من إجمالي القيمة  CIFومجموعة الضرائب الجمركية.

 .31استكمل باقي المعلومات ثم اضغط على حفظ وبعده اضغط على عالمة التبويب الملخص.

رسوم ومصاريف الضريبة االنتقائية

 .33تابع الخطوات لتقديم البيان الجمركي.

الفصل 4
المخلص الجمركي  -تحميل الضريبة االنتقائية
الصالحية :المخلص الجمركي
توضح الخطوات التالية طريقة تقديم بيان جمركي خاضع للضريبة االنتقائية باستخدام ملف .Excel

 .1إنشاء البيان
 .3تابع خطوات إنشاء البيان الجمركي لحين الوصول إلى عالمة التبويب التالية:

إنشاء بيان جمركي

 .2اضغط على رابط (تحميل معلومات الضريبة االنتقائية) الموجود إلى جوار زر إضافة/تحميل صنف فيتم تنزيل ملف إكسل إلى
جهازك وبعد ذلك اضغط لفتح الملف فيظهر كما في الشكل التالي:

ملف إكسل

 .3قم بتعبئة المعلومات ذات العالقة ثم اضغط بعد ذلك على زر تحميل األصناف فيظهر القسم التالي:

تحميل األصناف

 .4اضغط على

فيظهر مربع حواري للبحث عن الملف.

مربع حواري لتحديد الملف

 .5اضغط على الملف الختياره ثم اضغط على  Openفتتم إضافة الملف .بعد ذلك تابع الخطوات لتقديم البيان الجمركي.

الفصل 5
المخلص الجمركي – طلب رد رسوم
الصالحية :المخلص الجمركي
توضححححح الخطوات التالية طريقة تقديم طلب رد رسححححوم لبيان جمركي خاضححححع للضححححريبة االنتقائية .ويمكنك فقط تقديم طلب رد رسححححوم
للضريبة االنتقائية في حال لم يتم اإلفراج من الجمارك عن البيان أما بعد اإلفراج فيتعين عليك مراجعة جهاز الضرائب.

 .1تقديم طلب رد رسوم
 .3سجل الدخول إلى النظام ثم انتقل إلى إدارة االسترداد – إنشاء طلب رد رسوم فتظهر الصفحة التالية.

طلب االسترداد

 .2اختر الضريبة االنتقائية فتتغير تفاصيل االسترداد كما يلي:

تفاصيل االسترداد

 .3أدخل التفاصيل ذات العالقة وتابع الخطوات لتقديم طلب االسترداد.

