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 الفصل اPول
 نبذة عن ھذا الدليل

يھدف و. بمدراء النظام في الشركاتالخاص و (ويشار له أيضا ينظام بيان) بسلطنة ُعمان النافذة ا#لكترونية الواحدةمرحبا بكم في دليل المستخدم لنظام 
  المتعلقة باستخدام ھذا النظام.والخطوات  ا�جراءدليل المستخدم الحالي إلى شرح 

لمدير النظام بالشركة  بإدارة و للشركات بادارة ملفات تسجيلھم خاصيةھذه الحيث تسمح نظام بيان يك التجاري ھي وظيفة مركزية في الشرتسجيل 
  .الشركات والمستخدمين فيھا

 ا�جراءات التالية في النظام.الصcحية بالقيام بھذا الدور ولدور مدير الشركة. ب المفوض ليقومتعيين شخص بالشركات يتوقع نظام بيان من 

 

 اتإدارة الشرك

 .بيان استعراض، وتعديل، وتحديث تفاصيل الشركة في نظام النافذة ا#لكترونية الواحدةبتسمح ھذه الخاصية لمدير النظام في الشركة 

 

@ 
الشركات او المؤسسات تشمل التجار، ووكcء التخليص الجمركي، . تسجيل شركتهفقط القيام بفي الشركة بالتوقيع  المفوض للشخص

 . والجمعيات الخيرية، والمؤسسات التعليمية، والمنظمات الدوليةوالناقلين، والھيئات الحكومية ذات العcقة، 

 

 إدارة المستخدمين

حيث يتم تخصيص اسم مستخدم وكلمة مرور . ملفاتھم في نظام بيانبإدارة و لشركةتسجيل اPفراد التابعين لبمدير النظام في الشركة مح ھذه الخاصية لتس

 طة بكل منھم.بناء على اPدوار المنوتختلف الخدمات المتاحة لgفراد في النظام و. بيانيمكنه من خcلھا الدخول لنظام  ،مستخدم مسجلشخص/لكل 

 

 الغرض والجمھور المستھدف

 :بيان بھا في نظامتي يمكن القيام اPنشطة التالية الھذا الدليل  يوضح

 تسجيل شركة جديدة •

 استعراض شركة •

 تسجيل مستخدم •

 البحث عن مستخدم •

 إنشاء تفويض وكالة تخليص •

 البحث عن تفويض وكالة تخليص •

 تحويل وسيط •
 

 معايير إعداد الوثيقة

  .دليلھذا الالبصرية المستخدمة في جميع أقسام  وسائل المساعدةعلى  لcطcعيرجى الرجوع إلى ھذا القسم 

 

 التصفح

  التالية: التصفحوالصفحات، والنوافذ، يرجى الرجوع لصيغة  ،على الولوج لمختلف الشاشات ينلمساعدة المستخدم             

 
 بحث عن مستخدم »إدارة المستخدمين اضغط على              

 
 ا�خرى الخيارات، والحقول، ومكونات النظام

 تم إبراز جميع عناصر النظام بجعلھا بالخط العريض

 
 الوص�ت التشعبية
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شار تم ربط جميع المواضيع المذكورة في دليل المستخدم بوصcت تشعبية. حيث يمكن من خcل الضغط على ا#رتباط التشعبي استعراض الموضوع الم

  إليه.

 
 رسائل النظام

  بشكل مختلف عن المحتوى اPصلي، وھي تھدف إلى إبراز معلومات محددة.الصادرة عن النظام يتم عرض الرسائل أو الشروحات 

 .والتنبيھات، ا�رشاداتيوجد ھناك نوعان من الرسائل التي يصدرھا النظام: 

 

 .ا�رشادات تقدم معلومات مفيدة لتساعد المستخدمين على إنجاز أحد المھام أو ا�جراءات @

 

 .فيشير إلى المعلومات التي قد تكون ھامة للغاية بالنسبة Pداء النظام، والتي قد تؤثر على سcمة البيانات أو على استقرار النظامأما التنبيه  !

 

 ا#ختصارات

 
 الوصف المصطلح

ESW 
 النافذة ا�لكترونية الواحدة

GCA قةcالجھة الحكومية ذات الع 

GCC 
 مجلس التعاون الخليجي

ICMS 
 إدارة الجمارك المتكاملنظام 

TPR تسجيل الشريك التجاري 

OCCI غرفة تجارة وصناعة ُعمان 

MOCI وزارة التجارة والصناعة 

MOFA وزارة الشؤون الخارجية 

MOSD وزارة التنمية ا#جتماعية 
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 الفصل الثاني
 تسجيل شركة جديدة

والمستخدمين حتى يتسنى التحكم في الوصول إلى الوظائف المتاحة في نظام النافذة ا#لكترونية الواحدة، فيجب أن يتم تسجيل جميع الشركات والمؤسسات 

 التابعين لھا وتخصيص حساب لكل منھم.

 

 ام بيان.في نظ الفصل التفاصيل المتعلقة بتسجيل الشركاتيتناول ھذا 

 

 في بيان تسجيل شركة جديدة

 ام بيان.تسمح ھذه الخاصية بتسجيل شركة في نظ

 

  بيان: الشروط المسبقة لتسجيل الشركات في نظام

 

 ان يكون لديھا: الشركات التجارية .1

 غرفة تجارة وصناعة ُعمان. من  شھادة انتساب سارية المفعول -

 رقم سجل تجاري ساري المفعول من وزارة التجارة والصناعة -

 

@ 
وزارة التجارة  فيرقم السجل التجاري # يمكن التحقق من  لدول مجلس التعاون الخليجي، المسجلة فيبالنسبة للشركات التجارية 

 .والصناعة

 

 الديبلوماسية)المؤسسات غير التجارية (الجھات الحكومية، الجمعيات الخيرية، الھيئات  .2

 يجب على الجمعيات الخيرية الحصول على موافقة وزارة التنمية ا#جتماعية قبل حصولھا على رقم التسجيل.  •

 يجب على الھيئات الديبلوماسية الحصول على موافقة وزارة الشؤون الخارجية قبل حصولھا على رقم التسجيل.  •
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 تسجيل شركة تجارية

  . بيان) في متصفح ا�نترنت لديك للوصول إلى موقع https://www.customs.gov.omأدخل العنوان التالي ( .1

 (تسجيل)اضغط على الرابط 

 

 
 صفحة تسجيل الدخول لنظام النافذة ا�لكترونية الواحدة بسلطنة ُعمان

 . جديدةشركة تفاصيل تسجيل الخاصة بصفحة ال، فتظھر "تسجيل شركة جديدة"اضغط على الرابط التشعبي الخاص بـ  .2

 
  صفحة تسجيل تفاصيل شركة جديدة
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 تسجيل تفاصيل شركة جديدة

 ا)جراءات/المعلومات المطلوبة وصف الحقول/الخيارات

ي، مقيم، إلخ) من اختر الفئة التي ينتمي لھا المستخدم (مواطن ُعماني، مواطن خليج فئة المستخدم

 ة.القائمة المنسدل

  ُعماني.القيمة ا#فتراضية ھي: مواطن 

بشكل   الھوية الوطنية / بطاقة ا�قامةاختر نوع الھوية من القائمة المنسدلة. يتم عرض  نوع الھوية

 افتراضي.

 أدخل رقم الھوية الخاص بالمستخدم مدير النظام رقم الھوية

"الكابتشا" (اختبار التمييز بين 

 الحاسب وا1نسان) 
 الخاص برمز اختبار "الكابتشا"  الرقمأدخل 

 

 . الظاھر في صفحة تسجيل تفاصيل شركة جديدة" الكابتشا"ير رمز يلتغ  اضغط على  @

 

  . للعودة إلى صفحة تسجيل الدخول لنظام النافذة ا#لكترونية الواحدة بسلطنة ُعمان  اضغط على  @

 

 الصفحة الرئيسية.  يتم عرضحيث  ،شركة جديدةتفاصيل تسجيل بفتظھر الصفحة الخاصة   اضغط على   .3
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 تسجيل تفاصيل شركة

 ُعمانية التي لھا رقم تسجيل ساري المفعولسيقوم نظام بيان بمg بعض الحقول بشكل آلي للشركات ال @
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 تسجيل شركةصفحة في  ةل الرئيسيووصف الحق

 ا)جراءات/المعلومات المطلوبة وصف الحقول/الخيارات

 يسمح ھذا الخيار بتحديد التفاصيل الخاصة بتسجيل شركة  تسجيل

 أو إخفاء التفاصيل. �ظھارأواضغط على 

  " من القائمة المنسدلة.تجارياختر نوع الشركة على أساس " نوع الشركة

 وبناء على نوع الشركة الذي يتم اختياره، يتم عرض أنشطة الشركة.

اختر مدير النظام على أساس "مواطن ُعماني" أو "مواطن خليجي" من القائمة المنسدلة.  الفئة التجارية

 " .مسجل في ُعمان" ويكون الخيار ا#فتراضي ھو

اسم الدولة فيظھر حقل "" مسجل في دول مجلس التعاون الخليجيأما إذا تم اختيار "

 دلة."، ويتم تعبئة الحقل بأحد الخيارات من القائمة المنسالخليجية

 أدخل رقم التسجيل الساري الخاص بالشركة رقم السجل التجاري

 اختر الشكل القانوني للشركة من القائمة المنسدلة الشكل القانوني

 تاريخ إصدار السجل التجاري
  لتحديد تاريخ إصدار السجل التجاري  اضغط على رمز التقويم 

 تاريخ انتھاء السجل التجاري
  لتحديد تاريخ انتھاء صcحية السجل التجاري  اضغط على رمز التقويم 

 أدخل رقم شھادة ا#نتساب لغرفة تجارة وصناعة ُعمان رقم الشھادة

 تاريخ الشھادة
  : التاليةسب الصيغة تسجيل حاللتحديد تاريخ   اضغط على رمز التقويم 

 ثواني:دقائق:ساعات سنة  -شھر-يوم

 أدخل اسم الشركة باللغة ا�نجليزية اسم الشركة (با1نجليزية)

 أدخل اسم الشركة باللغة العربية اسم الشركة (بالعربية)

اختر نوع النشاط الذي تمارسه الشركة مثل: مستورد، أو مصدر، أو وكيل شحن، أو خط  أنشطة الشركة

 مcحي، أو وكالة تخليص جمركي، إلخ.

   �ضافة نشاط الشركة الذي تم اختياره.  اضغط على  

 أدخل نسبة التملك في الشركة والتي تعود للشريك الُعماني. نسبة المالك

 
إذا تم اختيار نوع نشاط الشركة الذي تم اختياره ھو "تخليص جمركي " فيجب أن تكون 

 %100نسبة التملك 

 

 المنسدلةخاتر الجنسية من القائمة  جنسية الشركة

 أدخل الرمز البريدي الخاص بعنوان الشركة.  الرمز البريدي
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 ا)جراءات/المعلومات المطلوبة وصف الحقول/الخيارات

 أدخل رقم صندوق البريد الخاص بالشركة.  ص.ب

 أدخل اسم المدينة التي توجد بھا الشركة باللغة ا�نجليزية اسم المدينة (با1نجليزية)

 باللغة العربيةأدخل اسم المدينة التي توجد بھا الشركة  اسم المدينة (بالعربية)

 أدخل اسم الشارع الذي توجد فيه الشركة باللغة ا�نجليزية  اسم الشارع (با1نجليزية)

 أدخل اسم الشارع الذي توجد فيه الشركة باللغة العربية  اسم الشارع (بالعربية)

 أدخل رقم السكة الخاص بالشركة رقم السكة

 الشركةأدخل رقم المبنى الذي تقع فيه  رقم المبنى

 أدخل رقم المنطقة التي توجد فيھا الشركة رقم المنطقة

 أدخل رقم الھاتف الخاص بالشركة رقم الھاتف

 أدخل رقم الفاكس الخاص بالشركة رقم الفاكس

 أدخل رقم الھاتف النقال المخصص لcتصال بالشركة رقم الھاتف النقال

 الخاص بالشركةأدخل عنوان البريد ا#لكتروني  البريد ا�لكتروني

 أدخل العنوان غير الھيكلي الخاص بالشركة العنوان غير الھيكلي

 اضغط على ھذا الخيار لتقديم تفاصيل الشركة تقديم

إذا تم الضغط على خيار "تقديم" في أحد الصفحات، يصبح ھذا الخيار غير متاح في 

 الصفحات اPخرى.

 

 .رسالة تفيد بنجاح عملية حفظ تفاصيل الصفحة الرئيسية" ليتم حفظ التفاصيل الرئيسية. وتظھر حفظاضغط على خيار " .4



ُعمان بسلطنة الواحدة ا�لكترونية النافذة نظام  USER GUIDE  
جديدة شركة تسجيل   

 

© CrimsonLogic Pte Ltd   
 13 

 

 13 

 

 
 رسالة النجاح
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@ 
لمعرفة كيفية البحث عن تفاصيل تسجيل شركة جديدة وتعديلھا يرجى . مسودةيتم حفظ التفاصيل المتعلقة بتسجيل شركة جديدة على شكل 

 ".شركة جديدةتعديل تفاصيل تسجيل "الرجوع إلى 

 
 جيل شركة:تعديل تفاصيل تسل

 ھذه الخاصية تسمح بتعديل تفاصيل تسجيل الشركة التي تم حفظھا. 

 
 صفحة تفاصيل تسجيل شركة

 

a.  بالنسبة للمستخدم (مدير النظام في الشركة) بالنسبة للشركة التي تكون  بفئة المستخدم، ونوع الھوية، ورقم الھويةأدخل التفاصيل الخاصة
  "، فتظھر الشاشة التالية:تقديمثم اضغط على " ،مسودةبحالة 
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 ركةصفحة تعديل التفاصيل الخاصة بتسجيل ش

b. " الشركةالصفحة الرئيسية لتفاصيل تسجيل " من أجل تعديل تفاصيل تسجيل الشركة، فتظھر تعديلاضغط على. 
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 صفحة التفاصيل الرئيسية

  "الرئيسية للشركةفي الصفحة حقول التفاصيل للمزيد من المعلومات حول الخيارات والحقول، يرجى الرجوع إلى "

  .ا�تصال صفحة تفاصيل جھات، حيث يتم عرض صفحة جھة ا�تصاللcنتقال إلى  التالياضغط على  .5
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   ا#تصال صفحة تفاصيل جھات              
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 إضافة تفاصيل اتصال

 في صفحة تفاصيلجھات ا#تصال، فيظھر قسم تفاصيل جھات ا#تصال على نفس الصفحة.  إضافة اتصالاضغط على  .1

 
 قسم تفاصيل جھة ا�تصال

@ 
  .في القسم أعcهشركة للبالمستخدم  ا�تصالجھة يجب إضافة معلومات 

 .عند تقديم تسجيل الشركة جھة ا�تصالمن ا�لزامي تحديد تفاصيل 

  

 وصف الحقول الخاصة بجھة ا#تصال

 ا)جراءات/المعلومات المطلوبة وصف الحقول/الخيارات

 الشخص الذي يمكن ا#تصال به
 أو إخفاء التفاصيل. �ظھارأواضغط على 

 اختر الفئة التي ينتمي إليھا المستخدم من القائمة المنسدلة فئة المستخدم

حدد نوع الھوية الخاصة بالمستخدم مدير النظام (بطاقة شخصية ُعمانية، جواز سفر أجنبي/خليجي)  نوع الھوية

 من القائمة المنسدلة.

 أدخل رقم ھوية المستخدم مدير النظام رقم الھوية

 ا�تصال جھةمثل م مللمستخدأدخل ا#سم اPول  ا�سم ا9ول
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 ا)جراءات/المعلومات المطلوبة وصف الحقول/الخيارات

 ا�تصال جھةمثل للمستخدم مأدخل ا#سم اPوسط  ا�سم ا9وسط

 ا�تصال جھةمثل للمستخدم مأدخل ا#سم اPخير  اسم العائلة

 ا�تصال جھةمثل للمستخدم مأدخل اسم المستخدم  ا�سم با1نجليزية

 ا�تصال جھةمثل للمستخدم مأدخل اسم المستخدم  ا�سم بالعربية

 اختر طبيعة جھة ا#تصال من القائمة المنسلدة (أحد اPشخاص أو المالك)  نوع ا�تصال

 ا�تصال جھةمثل للمستخدم مأدخل عنوان البريد ا#لكتروني  عنوان البريد ا�لكتروني

 ا�تصال جھةمثل للمستخدم مأدخل رقم الھاتف الخاص  رقم الھاتف

 ا�تصال جھةمثل مدم أدخل رقم الھاتف النقال للمستخ رقم الھاتف النقال

 ا�تصال جھةمثل مأدخل رقم الفاكس للمستخدم  رقم الفاكس

 ا�تصال جھةمثل مأدخل المنصب الذي يتقلده المستخدم  المنصب

  . للعودة إلى صفحة جھة ا#تصال   اضغط على خيار   @

 

  لحفظ معلومات ا#تصال فتظھر الصفحة التي تشير إلى نجاح عملية حفظ تفاصيل جھة ا#تصال  اضغط على   .2

 
   الصفحة التي تشير إلى نجاح حفظ تفاصيل ا#تصال             
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 حذف معلومات ا#تصال

 .نافذة تأكيد عملية الحذف" فتظھر حذفحدد السجل المطلوب ثم اضغط على " .1

 
 نافذة تأكيد الحذف

 . الرسالة التي تفيد بنجاح عملية الحذف" لتأكيد الحذف، فيتم حذف ذلك السجل من قسم تفاصيل جھات ا#تصال، ثم تظھر نعماضغط على " .2

 
 رسالة نجاح الحذف

 تحديث تفاصيل ا#تصال

 
 شاشة جھات ا�تصال

 ضمن قسم جھات ا#تصال، فتظھر صفحة تحديث تفاصيل الشخص الذي يمكن ا#تصال به.   برقم الھويةاضغط على الرابط التشعبي الخاص  .1
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 شاشة تحديث تفاصيل جھة ا#تصال

 

 "توصيف حقول جھات ا#تصالقم بتعديل الحقول المطلوبة في قسم جھات ا#تصال. يرجى الرجوع إلى الشرح الوارد في " .2

 الرسالة التي تفيد بنجاح تحديث تفاصيل جھة ا�تصال." لتحديث معلومات ا#تصال، فتظھر تحديث ا�تصالاضغط على خيار " .3

 
  رسالة نجاح تحديث تفاصيل جھة ا#تصال

 للعودة إلى الصفحة الرئيسية" السابق"اضغط على  .4

 . لتقديم التفاصيل المتعلقة بالشركة" تقديم"اضغط على  .5

 .صفحة الوثائق، فيتم عرض الوثائقصفحة لcنتقال إلى " التالي"اضغط على  .6

 
 صفحة الوثائق
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 إضافة الوثائق الثبوتية

 

" �ضافة الوثائق الثبوتية الخاصة بتسجيل مدير النظام في الشركة. فيظھر القسم الخاص باستعراض الملفات أسفل قسم إضافة وثيقةاضغط على " .1
 الوثائق. 

 
 شاشة تفاصيل الوثائق

 صفحة الوثائق

 ا)جراءات/المعلومات المطلوبة الحقول/الخياراتوصف 

 يسمح ھذا الخيار بتحديد معايير البحث  عن أحد البيانات  الوثائق

 أو إخفاء التفاصيل. �ظھارأواضغط على 

اختر نوع الوثيقة المطلوب إضافتھا من القائمة المنسدلة. حيث تشمل أنواع الوثائق ما  نوع الوثيقة

 يلي:

 عن وزارة التجارة والصناعة شھادة صادرة •

 ھادة انتساب لغرفة التجارة والصناعةش •

 أخرى •

 يتم إيراد المcحظات في ھذا القسم المbحظات

 اسم الملف

   ". اسم الملفلتصفح وتحميل الملفات ضمن حقل "  اضغط على  

 

 :يسمح النظام بتحميل الملفات التي تكون بالصيغ التالية فقط @
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PDF, DOC, DOCX, XLS, CSV, JPG, PNG, GIF. 

 

 

 . لحفظ الوثيقة، فتظھر رسالة تفيد بنجاح العمليةحفظ الوثيقة اضغط على  .2

 

 الشاشة التي تشير إلى نجاح حفظ الوثيقة       

 " العودة إلى صفحة جھات ا#تصالالسابقيمكن من خcل الضغط على خيار " .3

  .  لحذف الوثائق التي تم تحميلھا حذفثم اضغط على المقابل للوثائق المطلوبة   حدد المربع  @

 " ليتم إرسال تفاصيل تسجيل الشركة.تقديمتضغط على خيار " .4

 
 مربع رسالة التأكيد

 لتسجيل تفاصيل الشركة.  اضغط على  .5

 
 رسالة التأكيد

 .ركاالجم ضابطتحتاج جميع عمليات تسجيل الشركات عبر ا�نترنت إلى موافقة  @
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 تسجيل تفاصيل شركة من الفئة غير التجارية

 .نظام بيانفي متصفح ا�نترنت لديك للوصول إلى موقع  https://www.customs.gov.om ي أدخل العنوان التال .1

 
 الواحدة بسلطنة ُعمانالصفحة الرئيسية لنظام النافذة ا�لكترونية 

 شركة جديدةتفاصيل تسجيل الخاصة ب صفحةال، فتظھر "تسجيل شركة جديدة"اضغط على الرابط التشعبي الخاص بـ  .2

 
   شركة جديدةتفاصيل سجيل ب صفحة             
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 تسجيل تفاصيل شركة جديدة

 ا)جراءات/المعلومات المطلوبة وصف الحقول/الخيارات

الفئة التي ينتمي لھا المستخدم (مواطن ُعماني، مواطن خليجي، مقيم، إلخ) من  اختر فئة المستخدم

 القائمة المنسدلة.

  القيمة ا#فتراضية ھي: مواطن ُعماني.

 اختر نوع الھوية من القائمة المنسدلة. ويتم عرض الھوية الُعمانية بشكل افتراضي. نوع الھوية

 بالمستخدم مدير النظامأدخل رقم الھوية الخاص  رقم الھوية

"الكابتشا" (اختبار التمييز بين 

 الحاسب وا1نسان) 
 أدخل الرم الخاص برمز اختبار "الكابتشا" 

 

 .الظاھر في صفحة تسجيل تفاصيل شركة جديدة" الكابتشا"لتغير رمز   اضغط على  @

 

 فتظھر الصفحة الخاصة بتسجيل تفاصيل شركة جديدة، حيث يتم عرض الصفحة الرئيسية.   اضغط اضغط على   .3
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 تسجيل تفاصيل شركة

 ". نوع الشركة"يتم عرض النوع التجاري بشكل افتراضي ضمن حقل  @

 

 .الشركة"، فتتغير الحقول بشكل تلقائي في صفحة تسجيل تفاصيل غير تجاريأما عند اختيار نوع الشركة على أساس " .4
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 الفئة غير التجارية-تسجيل تفاصيل شركة

 النوع غير التجاري - وصف الحقول الرئيسية في صفحة تسجيل شركة

 ا)جراءات/المعلومات المطلوبة وصف الحقول/الخيارات

 يسمح ھذا الخيار بتحديد التفاصيل الخاصة بتسجيل شركة  تسجيل

 أو إخفاء التفاصيل. �ظھارأواضغط على 

 عة الشركة سواء كانت تجارية أم غير تجارية.يشير إلى طبي الشركة نوع

تشمل الفئات غير التجارية: الجھات الحكومية، والجمعيات الخيرية، والھيئات الديبلوماسية،  التجارية غير الفئة

 والمؤسسات التعليمية والمنظمات الدولية. 

 ا�نجليزيةأدخل اسم الشركة باللغة  اسم الشركة (با1نجليزية)

 أدخل اسم الشركة باللغة العربية اسم الشركة (بالعربية)
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 ا)جراءات/المعلومات المطلوبة وصف الحقول/الخيارات

اختر نوع النشاط الذي تمارسه الشركة مثل: مستورد، أو مصدر، أو وكيل شحن، أو خط مcحي، أو  أنشطة الشركة

 وكالة تخليص جمركي، إلخ.

   �ضافة نشاط الشركة الذي تم اختياره.  اضغط على  

ذات  الجھات الحكومية

 العbقة
اختر إحدى الجھات الحكومية، مثل وزارة الصحة، أو وزارة الدفاع، أو وزارة الزراعة والثروة 

 السمكية، أو شرطة ُعمان السلطانية من القائمة المنسدلة. 

الدائرة التابعة للھيئة 

 الحكومية ذات العbقة
رة النباتية، أو الدائرة البيطرية، إلخ من اختر الدائرة الحكومية، مثل دائرة الثروة السمكية، أو الدائ

 القائمة المنسدلة.

 أدخل الرمز البريدي الخاص بعنوان الشركة.  الرمز البريدي

 أدخل رقم صندوق البريد الخاص بالشركة.  ص.ب

 أدخل اسم المدينة التي توجد بھا الشركة باللغة ا�نجليزية اسم المدينة (با1نجليزية)

 أدخل اسم المدينة التي توجد بھا الشركة باللغة العربية (بالعربية)اسم المدينة 

 أدخل اسم الشارع الذي توجد فيه الشركة باللغة ا�نجليزية  اسم الشارع (با1نجليزية)

 أدخل اسم الشارع الذي توجد فيه الشركة باللغة العربية  اسم الشارع (بالعربية)

 لشركةأدخل رقم السكة الخاص با رقم السكة

 أدخل رقم المبنى الذي تقع فيه الشركة رقم المبنى

 أدخل رقم المنطقة التي توجد فيھا الشركة رقم المنطقة

 أدخل رقم الھاتف الخاص بالشركة رقم الھاتف

 أدخل رقم الفاكس الخاص بالشركة رقم الفاكس

 أدخل رقم الھاتف النقال المخصص لcتصال بالشركة رقم الھاتف النقال

 أدخل عنوان البريد ا#لكتروني الخاص بالشركة البريد ا�لكتروني

 أدخل العنوان غير الھيكلي الخاص بالشركة العنوان غير الھيكلي

 اضغط على ھذا الخيار لتقديم تفاصيل الشركة تقديم

إذا تم الضغط على خيار "تقديم" في أحد الصفحات، يصبح ھذا الخيار غير متاح في الصفحات 

 اPخرى.
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@ 

، فيتم "جھة حكومية"التي تم اختيارھا عبارة عن  الفئة غير التجارية، وكانت "غير تجاري"إذا كان نوع الشركة الذي تم اختياره ھو 
 .  والدائرة الحكومية التابعة للجھة الحكومية ذات العbقة بالجھات الحكومية ذات العbقةعرض الحقول الخاصة 

بالدائرة ، فيتم تلقائياً تعبئة التفاصيل الخاصة الجھة الحكومية ذات العbقةبناء على القيم التي يتم إدخالھا من القائمة المنسدلة في حقل 
 . ويتم تسجيل شركة منفردة تابعة �حدى الجھات الحكومية ذات العcقة التابعة للجھة الحكومية ذات العbقة

 

 

إضافة للخطوات المتعلقة بصفحة جھات   تسجيل تفاصيل شركة من الفئة التجاريةللمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى الخطوات الواردة في 

 ا#تصال والوثائق.   

 

@ 

 :يتم اعتماد الشركات غير التجارية وفق التسلسل التالي

وفي . بعد التقديم، تتم إحالة طلب الموافقة على التسجيل وزارة التنمية ا#جتماعية لcعتماد: بالنسبة للجمعيات الخيرية .1
 . تتم إحالتھا مجدداً إلى موظف الشؤون الجمركية لcعتماد من قبلهحال تمت الموافقة، 

الموافقة على التسجيل إلى وزارة الشؤون الخارجية لcعتماد، بعد التقديم، تتم إحالة طلب : بالنسبة للھيئات الديبلوماسية .2
 .وفي حال تمت الموافقة، تتم إحالتھا مجدداً إلى موظف الشؤون الجمركية لcعتماد من قبله

بعد التقديم، تتم إحالة طلب الموافقة على التسجيل إلى موظف الشؤون : بالنسبة للمؤسسات التعليمية والمنظمات الدولية .3
 .كية لcعتمادالجمر
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 الفصل الثالث
 البدء

 التالية:يتناول ھذا الفصل المحاور 

 بالعمل المباشرة •

 الرموز والخيارات العامة •

 إعادة ضبط وإعادة تفعيل كلمة المرور •

 

 المباشرة بالعمل

. حيث يبين ھذا الفصل ا�جراءات بيان بسلطنة ُعمان النافذة ا#لكترونية الواحدةيرجى ا#طcع على ھذا القسم للتعرف على الواجھات الموجودة في نظام 

 المتبعة أثناء تسجيل الدخول وتسجيل الخروج من النظام. 

 

 تسجيل الدخول

 بيانعند تسجيل الدخول إلى نظام 

 . نظام بيانفي متصفح ا�نترنت لديك للوصول إلى موقع  https://www.customs.gov.om: أدخل العنوان التالي .1

  

 بيان النافذة ا�لكترونية الواحدة بسلطنة ُعمانصفحة تسجيل الدخول لنظام 

 الصفحة الخاص بنوع الدخول تظھر  حيث   الحقول المخصصة لذلك، ثم اضغط على خيار  ضمنأدخل اسم المستخدم وكلمة المرور  .2
 .بياننظام  إلى
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 بيان بسلطنة ُعمان النافذة ا#لكترونية الواحدةنظام  إلى صفحة نوع الدخول               
 حدد نوع الدخول على أساس "مستخدم شركة" من القائمة المنسدلة، فيتم عرض الصفحة التالية: .3

 
 بيان صفحة الدخول على أساس شركة إلى نظام النافذة ا�لكترونية الواحدة بسلطنة ُعمان

 

  ، وبعد تسجيل الدخول بنجاح تظھر الشاشة التالية: اضغط على   .4

  بيان دير النظام في الشركة في نظام النافذة ا#لكترونية الواحدة بسلطنة ُعمانم نظام صفحة الترحيب عند دخول
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 تسجيل الخروج

المتاح في الزاوية العلوية   بمجرد الضغط على خيار   تسمح ھذه الخاصية للمستخدم بتسجيل الخروج من التطبيق في أي وقت  .1

  .اليمنى من القائمة الرئيسية
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 العامةالرموز والخيارات 

 وفي ما يلي قائمة بالخيارات المشار إليھا في جميع الشاشات مع توضيح وظيفة كل منھا:

 
 ا)جراءات/المعلومات المطلوبة وصف الحقول/الخيارات

 .   #ستعراض التقويم    اضغط على   .1 

قم بتحديد كل من التاريخ والوقت المطلوبين في اPجزاء الخاصة  .2
 بذلك ضمن التقويم.

 ).Apply( "تطبيقاضغط على خيار " .3

 

 

 
 السابقة للصفحة الرجوعيتم  على ھذا الخيارعند الضغط 

 

 
 عند الضغط على ھذا الخيار يتم حفظ وإرسال التفاصيل ذات الصلة.

 

 

عند الضغط على ھذا الخيار يتم إلغاء ا�جراء الحالي وا#نتقال إلى صفحة البحث ذات 
 الصلة

 
 " لتأكيد ا�لغاءنعماضغط على "

 " للبقاء في الصفحة الحالية.�أو اضغط على "

 
 عند الضغط على ھذا الخيار يتم ا#نتقال للصفحة التالية

 

وا#نتقال إلى صفحة  حفظه، دونإلغاء ا�جراء الحالي يتم ھذا الخيار عند الضغط على 
 .ذات الصلةالبحث 

 
 للبحث عن تفاصيل أحد المستخدمين أو الشركات.يستخدم ھذا الخيار 

 

 اضغط على ھذا الخيار لحفظ القيم التي تم إدخالھا

 

 اضغط على ھذا الخيار لمسح القيم التي تم إدخالھا وإعادة الحقول لوضعھا السابق
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 تغيير كلمة المرور

 .بيانيمكن تغيير كلمة المرور الحالية للمستخدم من خcل خاصية تغيير كلمة المرور في 

 لتغيير كلمة المرور:

 ، فتظھر الصفحة الخاصة بتغيير كلمة المرور. تغيير كلمة المرور »إدارة المستخدمين  :ثم اضغط على نظام بيانبتسجيل الدخول إلى قم  .1

 

 
 شاشة تغيير كلمة المرور

 يجب إدخال المعلومات المطلوبة في الحقول التالية:  .2

  

  .  تعتبر حقو#ً إلزامية، وبالتالي يمكن أ# يتم تقديم أو حفظ التقرير إذا تم ترك الحقول ا�جبارية فارغة (*)الحقول التي تحمل إشارة   @

 

 كلمة المرور الحالية

 الدخولھي كلمة المرور القديمة التي تم استخدامھا لتسجيل 

 

 كلمة المرور الجديدة

 ھي كلمة المرور الجديدة التي ستحل محل كلمة المرور القديمة.

 

 تأكيد كلمة المرور الجديدة

 كلمة المرور الجديدة التي ستحل محل كلمة المرور القديمة. إعادة كتابة

  

 .    يتم تغيير كلمة المرور القديمة وتحل محلھا كلمة المرور الجديدة التي تم إدخالھا  عند الضغط على  .3
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 إعادة ضبط كلمة المرور وفك تجميد الحساب

حيث يمكن لمدير النظام في الشركة إعادة ضبط كلمة المرور وفك  ساب المستخدمين المسجلينيمكن إما إعادة ضبط كلمة المرور أو إعادة تفعيل ح

 التجميد عن الحساب الخاص بالمستخدمين المنتمين لنفس الشركة فقط. 

 �عداة ضبط كلمة المرور وفك تجميد حساب المستخدم: 

 إعادة ضبط وتفعيل الحساب »إدارة المستخدمين  قم بتسجيل الدخول لنظام النافذة ا#لكترونية الواحدة ثم اضغط على .1

 

 
 شاشة إعادة ضبط كلمة المرور وفك تجميد الحساب

 

  لتحديد المستخدم الذي ستتم إعادة ضبط كلمة المرور أو فك تجميد الحساب الخاص به، فتظھر نافذة منبثقة.  اضغط على رمز ا#ختيار  .2

  

  

  
  

فئة المستخدم، ونوع المستخدم، وا�سم، واسم المستخدم cزمة ضمن حقول للبحث عن أسماء المستخدمين أو أدخل التفاصيل ال اضغط على 
   . ، فتظھر نتائج البحث أسفل معايير البحث"بحث"ثم اضغط على ) اختياري(
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  اضغط على الرابط التشعبي الخاص باسم المستخدم #ختيار رقم المستخدم.

  

" لتفعيل فك تجميد حساب مستخدمأجل إعادة ضبط كلمة المرور، او اختيار زر ا#نتقاء "" من إعادة ضبط كلمة المروريمكن اختيار زر ا#نتقاء " .3

  الحساب ومن ثم الضغط على خيار

 

 . يتم إرسال إخطار إلى المستخدمين في الشركة في كل مرة يتم فيھا إعادة ضبط كلمة المرور أو تفعيل الحساب @
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  فقدان كلمة المرور

  .بيان ا#لكترونية نظام النافذة الواحدة نظاميمكنك تغيير كلمة المرور مستخدم موجود باستخدام ميزة تغيير كلمة المرور في 

  لتغيير كلمة المرور:

 . نظام بيانفي متصفح ا�نترنت لديك للوصول إلى موقع  https://www.customs.gov.om: أدخل العنوان التالي .1

 
 لمة المرور). ستظھر شاشة التحققاضغط على (ھل نسيت ك .2

 
  شاشة التحقق

  

  

  

  

  



ُعمان بسلطنة الواحدة ا#لكترونية النافذة نظام   USER GUIDE 

 تسجيل شركة جديدة 
 

© CrimsonLogic Pte Ltd   
 38 

 

 38 
 

  ادخل البيانات التالية: .3

 

@ 
يكون ادخال البيانات ازاميا  الحقول التي يشار اليه بالنجمة (*) يكون ادخال البيانات فيھا الزامي، والحقول التي يشار اليھا بنجمتين (**)

 الحقول فقط في واحد

  

  اسم المستخدم

  الحالياسم المستخدم 

  

  تاريخ الميbد

  تاريخ ميcدك

  

  البريد ا�لكتروني

  الخاص بك البريد ا#لكتروني

 

  رقم الھاتف النقال

  الخاص بك رقم الھاتف النقال

  

  "الكابتشا" 

  أدخل الرقم الخاص برمز اختبار "الكابتشا"

  

 .للذھاب الى اخطوة التاليةاضغط على  .4

 ادخل البيانات في الحقول التالية: .5

 

 

 

 شاشة تغيير كلمة المرور

@ 
زاميا الحقول التي يشار اليه بالنجمة (*) يكون ادخال البيانات فيھا الزامي، والحقول التي يشار اليھا بنجمتين (**) يكون ادخال البيانات ا

 في واحد الحقول فقط
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  الجديدةكلمة المرور 

 ستحل محل كلمة المرور القديمةالتي الجديدة ھي كلمة المرور 

 

 تأكيد كلمة المرور الجديدة

 كلمة المرور الجديدة التي ستحل محل كلمة المرور القديمة. إعادة كتابة

  

  "الكابتشا"  

  أدخل الرقم الخاص برمز اختبار "الكابتشا"

 .    يتم تغيير كلمة المرور القديمة وتحل محلھا كلمة المرور الجديدة التي تم إدخالھا  عند الضغط على  .6
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 الثالث الفصل
 إدارة تفاصيل الشركة

 .يسمح ھذا البرنامج لمدير النظام في الشركة باستعراض، وتعديل، وتحديث التفاصيل المتعلقة بتلك الشركة

 

 استعراض تفاصيل الشركة

اصيل يقوم مدير النظام بتسجيل الدخول إلى البوابة ا#لكترونية ومن ثم يقوم باستعراض تفاصيل الشركة من خcل الضغط على قائمة "استعراض تف

 شركة" ضمن برنامج إدارة الشركة. 

 تحديث تفاصيل الشركة

ري، وتاريخ انتھاء السجل التجاري، والشكل القانوني، ومعلومات تسمح ھذه الخاصية بتحديث تفاصيل الشركة المسجلة، مثل تاريخ إصدار السجل التجا

 ا#تصال، إلخ. 

 لتحديث تفاصيل الشركة:

 

 ، فتظھر الصفحة الرئيسية لتفاصيل الشركة. استعراض تفاصيل شركة »إدارة الشركات اضغط على  .1
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 الصفحة الرئيسية لتفاصيل الشركة

 . صفحة تحديث التفاصيل الرئيسية" من أجل تحديث الحقول المطلوبة ضمن صفحة التفاصيل الرئيسية، فتظھر تحديثاضغط على خيار " .2

 

@ 

 :الحقول التي # يمكن تحديثھا ھي التالية

 نوع الشركة  )أ 

 حالة الشركة  )ب 

 الفئة التجارية  )ج 

 رقم السجل التجاري  )د 

 . العدد اPقصى للمستخدمين الذين يتولون إدارة النظام في الشركة  )ه 

 العدد اPقصى للمستخدمين العاديين  )و 
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 صفحة تحديث التفاصيل الرئيسية

.لحفظ التفاصيل بعد تحديثھا. تظھر رسالة تفيد بنجاح حفظ التفاصيل الرئيسية للشركة حفظاضغط على  .3

 
 رسالة النجاح في حفظ تفاصيل الشركة 
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 لتقديم التفاصيل الرئيسية. تظھر رسالة تفيد بنجاح تقديم التفاصيل الرئيسية للشركة.  تقديماضغط على  .4

 
 رسالة النجاح في تقديم تفاصيل الشركة 

 .صفحة جھات ا�تصاللcنتقال إلى " التالي"اضغط على  .5

 

@ 
 كما يمكن كذلك الضغط على عcمة التبويب الخاصة بجھات ا#تصال أو الوثائق. 

  

 تفاصيل جھة ا�تصالتحديث 

 . تحديث تفاصيل جھة ا�تصالضمن قسم جھات ا#تصال، فتظھر الصفحة التي تحتوي على  برقم الھويةاضغط على الرابط التشعبي الخاص  .1

 
 صفحة تحديث تفاصيل الشخص المسؤول عن ا�تصال

  .، فتظھر رسالة تفيد بنجاح تحديث معلومات ا#تصالا�تصالتحديث جھة قم بتحديث المعلومات المطلوبة ضمن تفاصيل ا#تصال ثم اضغط على  .2

 

 
 تحديث معلومات ا#تصالفي نجاح الرسالة 
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 إضافة وثائق ثبوتية

 

" �ضافة الوثائق الثبوتية الخاصة بتسجيل مدير النظام في الشركة. فيظھر القسم الخاص باستعراض الملفات أسفل قسم إضافة وثيقةاضغط على " .6
 الوثائق. 

 
 صفحة تفاصيل الوثائق

 صفحة الوثائق

 ا)جراءات/المعلومات المطلوبة وصف الحقول/الخيارات

 يسمح ھذا الخيار بتحديد معايير البحث  عن أحد البيانات  الوثائق

 أو إخفاء التفاصيل. �ظھارأواضغط على 

تشمل أنواع الوثائق ما اختر نوع الوثيقة المطلوب إضافتھا من القائمة المنسدلة. حيث  نوع الوثيقة

 يلي:

 شھادة صادرة عن وزارة التجارة والصناعة •

 ھادة انتساب لغرفة التجارة والصناعةش •

 أخرى •

 يتم إيراد المcحظات في ھذا القسم المbحظات
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 ا)جراءات/المعلومات المطلوبة وصف الحقول/الخيارات

 اسم الملف

   ". اسم الملفلتصفح وتحميل الملفات ضمن حقل "  اضغط على  

 
 قسم تفاصيل الوثائق عند الضغط على ھذا الخيار يتم إغcق

 

@ 

 :يسمح النظام بتحميل الملفات التي تكون بالصيغ التالية فقط

PDF, DOC, DOCX, XLS, CSV, JPG, PNG, GIF. 

 

 

  . لحفظ الوثيقة، فتظھر رسالة تفيد بنجاح العملية  اضغط على  .2

 

  الشاشة التي تشير إلى نجاح حفظ الوثيقة             

 " للعودة إلى صفحة جھات ا#تصال. السابقاضغط على خيار " .3

  " �رسال تفاصيل الشركة. تقديماضغط على خيار " .4

 
 رسالة التأكيد
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 تعديل تفاصيل شركة

ين للمستخدمتسمح ھذه الخاصية بتعديل التفاصيل الرئيسية فقط للشركة، مثل أقصى عدد للمستخدمين الذين يتولون إدارة النظام في الشركة، وأقصى عدد 

وتفاصيل المنفذ المعتمد في النظام. وتحتاج تفاصيل الشركة التي  ،ن، وأنشطة الشركة (إذا لم يكن ھناك ربط مع موقع وزارة التجارة والصناعة)العاديي

 .يتم تعديلھا إلى موافقة موظف الشؤون الجمركية

 لتعديل تفاصيل شركة

 ، فتظھر صفحة التفاصيل الرئيسية للشركة. استعراض تفاصيل شركة » إدارة الشركاتاضغط على  .1

 
 الصفحة الرئيسية لتفاصيل الشركة

 فيتم عرض صفحة تعديل التفاصيل الرئيسية.   تعديلاضغط على  .2
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 صفحة التعديل الرئيسية

@ 

 :الحقول التي يمكن تعديلھا ھي كما يلي

 أقصى عدد للمستخدمين من مدراء النظام في الشركة. أ

 للمستخدمين العاديينأقصى عدد . ب

 أنشطة الشركة. ج

 المنفذ المعتمد. د

 .حيث يقوم موظف الشؤون الجمركية بمراجعة التعديcت والموافقة عليھا بناء على ذلك، ومن ثم يتم تحديث قيم الحقول المعدلة في النظام

 

 فتظھر رسالة تفيد بنجاح العملية. ،تقديمبعد تعديل الحقول المطلوبة اضغط على   .3
  

 
 رسالة النجاح          

 للذھاب إلى صفحة جھات ا#تصال.  التالياضغط على  .4

 

@ 
. حيث أنه يمكن استعراض كما يمكنك الضغط على عcمات التبويب الخاصة بجھات ا#تصال أو بالوثائق

 تفاصيل جھات ا#تصال ولكن # يمكن تعديلھا.
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 الفصل الثالث
 إدارة المستخدمين

 يسمح برنامج إدارة المستخدمين لمدير النظام في إحدى الشركات بإدارة حسابات المستخدمين الذين ينتمون لتلك الشركة فقط. 

 

 لن يكون بمقدور المستخدمين تسجيل الدخول إلى النظام في إحدى الحا#ت التالية:

 

 السوداء القائمةإذا تم تعليق بروفيل المستخدم أو وضعه على  •

 السوداء القائمةإذا تم تعليق حساب الشركة أو وضعه على  •

 

 كما يسمح ھذا البرنامج للمستخدم بالقيام بما يلي: •

•  

 تسجيل مستخدم •

 تحديث تسجيل مستخدم •

 تعليق مستخدم •

 إلغاء تسجيل مستخدم •

 حظر مستخدم •

 إعادة تفعيل مستخدم •

 حذف مستخدم •

 استعراض تفاصيل مستخدم •

 إنشاء تفويض وكالة تخليص •

 بحث عن تفويض وكالة تخليص •

 تحويل وسيط •
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 تسجيل مستخدم

 لتسجيل أحد المستخدمين:

 التفاصيل الرئيسية.  مع عرضفتظھر صفحة تسجيل المستخدم  تسجيل، »إدارة المستخدمين اضغط على  .1

 
  صفحة التفاصيل الرئيسية لتسجيل مستخدم

  

 الصفحة الرئيسية

 ا)جراءات/المعلومات المطلوبة وصف الحقول/الخيارات

 يسمح ھذا الخيار بتحديد التفاصيل الخاصة بتسجيل المستخدم  تسجيل

 أو إخفاء التفاصيل. �ظھارأواضغط على 
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 ا)جراءات/المعلومات المطلوبة وصف الحقول/الخيارات

اختر الفئة التي ينتمي لھا المستخدم (مواطن ُعماني، مواطن خليجي، مقيم، إلخ) من القائمة  فئة المستخدم

 المنسدلة.

ا#فتراضية ھي: مواطن ُعماني. وإذا تم اختيار فئة المستخدم على أساس مواطن وتكون القيمة 

 " بصورة تلقائية.مستخدم 9ول مرةخليجي/مقيم أو فئات أخرى، فيتم تعبئة حقل "

@ 

إذا كانت فئة المستخدم ھي مواطن ُعماني، فيقوم المستخدم بإدخال رقم الھوية 
 . الدخول ليتم التسجيل في النظامرمز /الُعمانية ضمن حقل رقم الھوية

إذا كانت فئة المستخدم ھي مواطن خليجي أو فئات أخرى، فيعرض النظام حقل 
 "؟ھل التسجيل يتم 9ول مرة"

، "ھل التسجيل 9ول مرة"في حقل " نعم"إذا اختار المستخدم ) أ
 . رمز الدخول لھذا المستخدم/فيقوم النظام بإصدار رقم الھوية

، "ھل التسجيل 9ول مرة"في حقل " �"إذا اختار المستخدم ) ب
 ". رقم الھوية"فيجب في تلك الحالة على المستخدم إدخال 

 

 اختر نوع الھوية من القائمة المنسدلة. يتم عرض الھوية الُعمانية بشكل افتراضي. نوع الھوية

 أدخل الرقم التعريفي الخاص بالمستخدم.  اسم المستخدم

 توليد ھذا الرقم تلقائياً إذا تم نوع الھوية الذي تم اختياره ھو جواز سفر أجنبي أو خليجي. حيث يتم

ھل التسجيل يتم 9ول 
 مرة؟ 

 اختر "نعم" أو "#" من القائمة المنسدلة، حيث تكون القيمة ا#فتراضية ھي "نعم". 

 نجليزية كخيار افتراضي. اختر اللغة المفضلة من قبل المستخدم، ويتم عرض ا� اللغة المفضلة

 اختر جنس المستخدم (ذكر أو أنثى)، ويتم عرض جنس مذكر كخيار افتراضي.  الجنس

 أدخل ا#سم اPول للمستخدم ا�سم ا9ول

 أدخل ا#سم اPوسط للمستخدم ا�سم ا9وسط

 أدخل اسم العائلة للمستخدم ا�سم ا9خير

 باللغة ا�نجليزيةأدخل اسم المستخدم  ا�سم با1نجليزية

 أدخل اسم المستخدم باللغة العربية ا�سم بالعربية

 أدخل الوظيفة التي يشغلھا المستخدم في الشركة.  المنصب

اختر طريقة ا#تصال (البريد ا#لكتروني، أو الرسائل النصية القصيرة) من القائمة المنسدلة،  طريقة ا�تصال

 وتكون ا#لقيمة ا#فتراضية ھي البريد ا#لكتروني. 

 ويصبح حقل البريد ا#لكتروني إلزامياً إذا تم اختيار البريد ا#لكتروني كطريقة اتصال. 

  تم اختيار الرسائل النصية القصيرة كطريقة اتصال. ويصبح حقل رقم الموبايل إلزامياً إذا 

 أدخل عنوان البريد ا#لكتروني الخاص بالمستخدم البريد ا�لكتروني

 أدخل رقم النقال الخاص بالمستخدم رقم الھاتف النقال

 أدخل رقم الھاتف الثابت الخاص بالمستخدم رقم الھاتف ا9رضي

 بالمستخدمأدخل رقم الفاكس الخاص  رقم الفاكس
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 ا)جراءات/المعلومات المطلوبة وصف الحقول/الخيارات

اPرباح والخسائر في الھيئة  مراقبةقم بتحديد أدوار المستخدم بصفته الموظف المسؤول عن  دور المستخدم

الحكومية ذات العcقة، أو الموظف المسؤول عن التصاريح والتراخيص، أو الموظف المسؤول 

عن التحقق من اPرباح والخسائر في الھيئة الحكومية ذات العcقة، أو مسؤول المخاطر في الھيئة 

اعتماد اPرباح والخسائر، أو  الحكومية ذات العcقة، أو مسؤول البيانات الجمركية، أو مسؤول

مشغل المستودعات، أو مسؤول ا�عفاء، أو مدير النظام في المؤسسة، أو الوسيط الجمركي، أو 

  مسؤول شؤون الھيئة الحكومية ذات العcقة، أو مصدر، أو مستورد.

 يجب تعبئة دور المستخدم بناء على الرمز الجمركي للمؤسسة. 

  �ضافة دور المستخدم الذي تم اختياره. اضغط على 

 .اختر دور المستخدم ثم اضغط على خيار 

 

@ 
، ويجب أن يكون عمر المستخدم تاريخ الميbدو منفذ المعتمدبال، فيتم عرض الحقول الخاصة كوسيط جمركيإذا تم اختيار دور المستخدم 

 . سنة أو أكثر 21

 . نظام في المؤسسة بتحويل الدفعات المتوجبة عن المنافذ التي تم اختيارھا إلى قسم الدفعبعد تقديم تسجيل المستخدم، يقوم مدير ال

  لحفظ تفاصيل المستخدم بحالة مسودة، فتظھر رسالة تفيد بنجاح عملية حفظ تفاصيل المستخدم. حفظاضغط على  .5

 
 رسالة نجاح عملية حفظ تفاصيل المستخدم

@ 
وإذا كان دور ذلك المستخدم . كلمة المرور إلى المستخدم المعني/إرسال إشعار يتضمن اسم المستخدم إذا تم تسجيل المستخدم بنجاح، يتم

 .عبارة عن وسيط جمركي، يتم إرسال إشعار آخر إلى موظف الجمارك لتنبيھه  بشأن مراجعة الوسيط

 

@ 
 . كما يمكن أيضاً تسجيل تفاصيل المستخدم دون تقديم الوثائق الثبوتية

وإضافة الوثائق المطلوبة، ومن ثم  بالوثائقإذا كان المستخدم يرغب بتقديم الوثائق الثبوتية، يمكن الضغط على عcمة التبويب الخاصة 
 . في صفحة الوثائق" تقديم"الضغط على 

   ". البحث عن تفاصيل مستخدمللذھاب إلى صفحة البحث. يرجى ا#طcع على قسم "  الغاءاضغط على  .6

 للذھاب إلى صفحة الوثائق، فيتم عرض صفحة تفاصيل الوثائق. التالياضغط على  .7

 
 صفحة تفاصيل الوثائق

 ضمن صفحة الوثائق
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" من أجل إضافة الوثائق الثبوتية المطلوبة لتسجيل مدير النظام في الشركة. فيظھر قسم تصفح الملفات أسفل قسم إضافة وثيقةاضغط على " .1
 الوثائق. 

 
 تفاصيل الوثيقةشاشة 

 صفحة الوثائق

 ا)جراءات/المعلومات المطلوبة وصف الحقول/الخيارات

 يسمح ھذا الخيار بتحديد معايير البحث  عن أحد البيانات  الوثائق

 أو إخفاء التفاصيل. �ظھارأواضغط على 

أنواع الوثائق ما اختر نوع الوثيقة المطلوب إضافتھا من القائمة المنسدلة. حيث تشمل  نوع الوثيقة

 يلي:

 شھادة صادرة عن وزارة التجارة والصناعة •

 ھادة انتساب لغرفة التجارة والصناعةش •

 أخرى •

 يتم إيراد المcحظات في ھذا القسم المbحظات

 اسم الملف

   ". اسم الملفلتصفح وتحميل الملفات ضمن حقل "  اضغط على  
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 ا)جراءات/المعلومات المطلوبة وصف الحقول/الخيارات

 
 تفاصيل الوثائق.عند الضغط على ھذا الخيار يتم إغcق قسم 

 

@ 

 :يسمح النظام بتحميل الملفات التي تكون بالصيغ التالية فقط

PDF, DOC, DOCX, XLS, CSV, JPG, PNG, GIF. 

 

 .لحفظ الوثيقة، فتظھر رسالة تفيد بنجاح العملية  اضغط على  .2

 
 الشاشة التي تشير إلى نجاح حفظ الوثائق

 " للذھاب إلى الصفحة الرئيسية. السابقاضغط على خيار " .3

 " �رسال تفاصيل تسجيل المستخدم. تقديماضغط على خيار " .4

 
 مربع رسالة التأكيد

5. Click  button to submit the register the details of the user.  
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 رسالة التأكيد

 حذف تفاصيل الوثائق

 التي تطلب تأكيد الرغبة في الحذف.حدد السجل المطلوب ثم اضغط على "حذف"، فتظھر النافذة  .5

 
 نافذة تأكيد الحذف

 . رسالة تفيد بنجاح عملية الحذف" لتأكيد الحذف، فيتم حذف الملف من قسم تفاصيل الوثائق، وتظھر نعماضغط على " .6

 
 رسالة تأكيد الحذف

 البحث عن تفاصيل مستخدم

ف تسمح ھذه الخاصية بالبحث عن تفاصيل المستخدم في الشركة. وبناء على نتائج البحث، يمكن تحديث، أو حظر، أو تعليق، أو شطب تسجيل أو حذ

 مسودة تفاصيل المستخدم. 

 خطوات البحث عن تفاصيل مستخدم:

 ل مستخدم. ، فتظھر صفحة معايير البحث عن تفاصيبحث عن مستخدم »إدارة المستخدمين اضغط على  .1

 
 صفحة معايير البحث عن تفاصيل المستخدم

 معايير البحث

 ا)جراءات/المعلومات المطلوبة وصف الحقول/الخيارات

 يسمح ھذا الخيار بتحديد معايير البحث  عن أحد المستخدمين  بحث

 أو إخفاء التفاصيل. �ظھارأواضغط على 
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 ا)جراءات/المعلومات المطلوبة وصف الحقول/الخيارات

المستخدم (مواطن ُعماني/مقيم، مواطن خليجي/ مقيم، أو فئا تأخرى) من اختر الفئة التي ينتمي لھا  فئة المستخدم

  القائمة المنسدلة.

 تشمل أنواع المستخدمين: تجاري أو غير تجاري. وتكون القيمة ا#فتراضية ھي حقل فارغ.  نوع المستخدم

 أدخل اسم المستخدم (باPحرف اPبجدية) ا�سم

أو رقم التي يحملھا المستخدم، مثل بطاقة ھوية ُعمانية، أو رخصة سياقة، اختر نوع بطاقة التعريف نوع الھوية
 جواز السفر. 

 وتكون القيمة ا#فتراضية ھي حقل فارغ.

 أدخل رقم التعريف الخاص بالمستخدم.  رقم تسجيل الدخول

 ويتم إصدار ھذا الرقم تلقائياً إذا كان نوع الھوية الذي تم اختياره ھو جواز سفر أجنبي أو خليجي. 

 اختر حالة المستخدم على أساس "مسجل" أو "معلق" أو "مسودة" أو "تم شطب تسجيله"  حالة المستخدم 

 

 فيتم عرض صفحة نتائج البحث. حدد معايير البحث المطلوبة ثم اضغط على  .2

 لمسح معايير البحث التي تم إدخالھا.  اضغط على  .3

 
 صفحة نتائج البحث

لcنتقال بين مختلف الصفحات  يمكن استخدام ھذه اPزرار   @
 . ضمن قائمة نتائج البحث
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 تعديل تفاصيل مستخدم

 . مسودةتسمح ھذه الخاصية بتعديل تفاصيل المستخدم التي تكون بحالة 

 لتعديل تفاصيل مستخدم: 

 
 " للذھاب إلى صفحة نتائج البحث عن تفاصيل مستخدم.كيفية البحث عن تفاصيل مستخدميجب إجراء بحث. يرجى ا#طcع على " .1

، فيتم عرض صفحة تحديث مسودةعلى أن يكون المستخدم بحالة الخاص بالسجل المراد تعديله،  لرقم تسجيل الدخولاضغط على الرابط التشعبي  .2
 المستخدم. 

 
 دور مدير النظام - صفحة تعديل مستخدم

 . يمكن لمدير النظام في إحدى الشركات، البحث عن المستخدمين التابعين لتلك الشركة فقط @

 

@ 

 :والحقول التالية غير قابلة للتعديل

i( الرمز الجمركي للشركة 

ii( فئة المستخدم 

iii( اسم الشركة 
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iv( نوع الھوية 

v(  رقم تسجيل الدخول/الھويةرقم 

 
، فتظھر رسالة تفيد بنجاح العملية. يرجى الرجوع إلى توصيف الحقول في الصفحة الرئيسية  حفظثم اضغط على  قم بتعديل الحقول المطلوبة  .3

 ضمن قسم "تسجيل مستخدم". 

 
 رسالة النجاح -صفحة تحديث مستخدم

 

   . صفحة الوثائقلمزيد من المعلومات حول كيفية إضافة وثائق، يرجى الرجوع إلى  @

 

    

 تحديث تفاصيل مستخدم

 ". مسجلالذي يكون بوضع " متسمح ھذه الخاصية بتحديث تفاصيل المستخد

 لتحديث تفاصيل مستخدم مسجل:

 للذھاب إلى صفحة نتائج البحث عن تفاصيل مستخدم" كيفية البحث عن تفاصيل مستخدميجب إجراء بحث. يرجى ا#طcع على " .1
، فيتم عرض صفحة "مسجل"الخاص بالسجل المراد تعديله، على أن يكون المستخدم بحالة  لرقم تسجيل الدخولاضغط على الرابط التشعبي  .2

 تحديث المستخدم. 

 

 
 دور مدير النظام -صفحة تحديث مستخدم
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 فيتم عرض صفحة التفاصيل الرئيسية. تحديثاضغط على  .3

4.  
 دور مدير النظام -صفحة التفاصيل الرئيسية للمستخدم

 

 .يمكن لمدير النظام في إحدى الشركات، البحث عن المستخدمين التابعين لتلك الشركة فقط @

 

 

@ 

 :والحقول التالية غير قابلة للتعديل

 الرمز الجمركي للشركة .1

 فئة المستخدم .2

 اسم الشركة .3

 نوع الھوية .4

 رقم تسجيل الدخول/رقم الھوية .5

  فتظھر صفحة طلب التأكيد على تسجيل مستخدم.   تقديمقم بتعديل الحقول المطلوبة ثم اضغط على  .6
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 صفحة طلب تأكيد تسجيل المستخدم

 

فتظھر الرسالة التي تفيد بنجاح العملية. يرجى ا#طcع على توصيف الحقول في الصفحة الرئيسية   اضغط على  .7
 ضمن قسم "تسجيل مستخدم".

 
 رسالة النجاح -صفحة تحديث مستخدم

 

   . صفحة الوثائقلمزيد من المعلومات حول كيفية إضافة وثائق، يرجى الرجوع إلى  @

 

 

 تعليق مستخدم

 في حال تم دمج الشركة، أو تصفيتھا، أو في حال مخالفة العقد أو انتھائه.  النظامتسمح ھذه الخاصية بتعليق دخول أحد المستخدمين إلى 

 :لتعليق مستخدم

 " للذھاب إلى صفحة نتائج البحث عن تفاصيل مستخدم.كيفية البحث عن تفاصيل مستخدميجب إجراء بحث. يرجى ا#طcع على " .1
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 صفحة نتائج البحث

، فيتم عرض "مسجل"الخاص بالسجل المراد تعليقه، على أن يكون المستخدم بحالة  لرقم تسجيل الدخولاضغط على الرابط التشعبي  .2
 الصفحة الرئيسية. 
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 الصفحة الرئيسية

 .يمكن لمدير النظام في إحدى الشركات، البحث عن المستخدمين التابعين لتلك الشركة فقط @

 

 .لتعليق دخول المستخدم إلى النظام، فتظھر صفحة تعليق المستخدمين  اضغط على  .3

 
 صفحة تعليق مستخدم
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 تعليق مستخدم

 ا)جراءات/المعلومات المطلوبة وصف الحقول/الخيارات

  يسمح ھذا الخيار بتحديد التفاصيل المتعلقة بتعليق مستخدم. تعليق

 أو إخفاء التفاصيل. �ظھارأواضغط على 

 يجب أن يتم ذكر اPسباب الداعية إلى تعليق المستخدم أسباب التعليق

 يجب إيراد المcحظات الخاصة بتعليق المستخدم مbحظات التعليق

 تاريخ التعليق من 
كون منه تعليق المستخدم، على أن ياعتباراً لتحديد التاريخ الذي سيبدأ  اضغط على رمز التقويم 

 مثل ذلك التاريخ في المستقبل. 

 تاريخ التعليق إلى
لتحديد التاريخ الذي سينتھي فيه تعليق المستخدم، على أن يكون مثل  اضغط على رمز التقويم 
 ذلك التاريخ في المستقبل. 

 

 . يتم إعادة تفعيل ذلك المستخدم تلقائياً من قبل النظامبعد انتھاء فترة تعليق المستخدم،  @

 

  .فتظھر الرسالة التي تطلب التأكيد على تعليق المستخدم اضغط على  .4

 
 الرسالة التي تطلب تأكيد تعليق مستخدم

 اضغط على "نعم" فتظھر الرسالة التي تفيد بنجاح العملية. .5

 
 رسالة النجاح

 .للذھاب إلى صفحة البحث عن مستخدم الغاءاضغط على  .6
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 شطب تسجيل مستخدم

ذلك في حال تسمح ھذه الخاصية بتعليق أحد المستخدمين بشكل نھائي (وليس فقط لفترة تعليق محددة) بشكل يمنع ذلك المستخدم من الدخول إلى النظام، و

 قه أو انقضاء مدته. تم دمج الشركة أو تصفيتھا، أو في حال مخالفة العقد او عدم تطبي

 لشطب مستخدم: 

 ." للذھاب إلى صفحة نتائج البحث عن تفاصيل مستخدمكيفية البحث عن تفاصيل مستخدمإجراء بحث. يرجى ا#طcع على " يجب .1

 
 صفحة نتائج البحث

صفحة ال، فيتم عرض مسجل/معلق، على أن يكون المستخدم بحالة شطب تسجيلهالخاص بالسجل المراد  الدخول لرمزعلى الرابط التشعبي  اضغط .2
 .الرئيسية
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 الصفحة الرئيسية للمستخدم المسجل
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 الصفحة الرئيسية للمستخدم المعلق

 

 .يمكن لمدير النظام في إحدى الشركات، البحث عن المستخدمين التابعين لتلك الشركة فقط @

 
  لشطب تفاصيل المستخدم، فتظھر الصفحة الخاصة بشطب تسجيل المستخدمين. الغاء التسجيلاضغط على  .3

 
 صفحة شطب تسجيل مستخدم

 شطب تسجيل مستخدم

 ا)جراءات/المعلومات المطلوبة وصف الحقول/الخيارات

  يسمح ھذا الخيار بتحديد التفاصيل المتعلقة بشطب تسجيل مستخدم. شطب تسجيل مستخدم

 أو إخفاء التفاصيل. �ظھارأواضغط على 

 يجب تحديد اPسباب الداعية إلى شطب تسجيل المستخدم من القائمة المنسدلة أسباب شطب التسجيل

مbحظات شطب 
 التسجيل

 يجب إيراد المcحظات الخاصة بشطب تفاصيل المستخدم

 

  .فتظھر الرسالة التي تطلب التأكيد على شطب تسجيل المستخدم اضغط على  .4

 
 رسالة طلب تأكيد شطب مستخدم

 " فتظھر الرسالة التي تفيد بنجاح العملية. نعماضغط على " .5

 
 رسالة النجاح
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 .فيتم الذھاب إلى صفحة البحث عن مستخدم أما إذا تم الضغط على  .6

 

 

 

 حظر مستخدم

كة "أ" تسمح ھذه الخاصية بحظر المستخدمين من الوسطاء الجمركيين فقط، والذين سيتم تحويلھم من شركة إلى أخرى، حيث يقوم مدير النظام في الشر

دام رمز بحظر وصول المستخدم المعني إلى تفاصيل الشركة "أ"، بينما يقوم مدير النظام في الشركة "ب" بتحويل ذلك الوسيط إلى الشركة "ب" باستخ

 الدخول ورقم ترخيص الوسيط. 

 لحظر مستخدم:

 ." للذھاب إلى صفحة نتائج البحث عن تفاصيل مستخدمكيفية البحث عن تفاصيل مستخدمإجراء بحث. يرجى ا#طcع على " يجب .1

 
 صفحة نتائج البحث

 .الرئيسيةصفحة ال، فيتم عرض مسجل، على أن يكون المستخدم بحالة حظرهالخاص بالسجل المراد  الدخول لرمزعلى الرابط التشعبي  اضغط .2
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 الصفحة الرئيسية لمستخدم مسجل

 

 يمكن لمدير النظام في إحدى الشركات البحث عن المستخدمين التابعين لتلك الشركة فقط @

 

 .  لحظر تفاصيل مستخدم فيتم عرض الرسالة التالية التي تفيد بنجاح العملية اضغط على  .3

 
 الصفحة التي تحوي رسالة النجاح
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 إعادة تفعيل مستخدم

 تسمح ھذه الخاصية بتفعيل المستخدمين الذين تم تعليقھم في النظام. 

 لتفعيل نشاط مستخدم: 

 ." للذھاب إلى صفحة نتائج البحث عن تفاصيل مستخدمكيفية البحث عن تفاصيل مستخدمإجراء بحث. يرجى ا#طcع على " يجب .1

 
 صفحة نتائج البحث

صفحة ال، فيتم عرض "معلق"، على أن يكون المستخدم بحالة إعادة تفعيلهالخاص بالسجل المراد  الدخول لرمزعلى الرابط التشعبي  اضغط .2
 الرئيسية
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 الصفحة الرئيسية للمستخدم المعلق

@ 

الحالة إعادة تفعيل ذلك المستخدم إ# من قبل مدير النظام في إذا تم تعليق المستخدم من قبل مدير النظام في الجمارك، فc يمكن في تلك 
 . الجمارك، و# يمكن إعادة تفعيله من قبل مدير النظام في الشركة

في  أما إذا تم تعليق المستخدم من قبل مدير النظام في الشركة، فيمكن في تلك الحالة إعادة تفعيل ذلك المستخدم من قبل كل من مدير النظام
 . ، وكذلك مدير النظام في الشركةالجمارك

 

 

 .�عادة تفعيل تفاصيل المستخدم، فتظھر الصفحة الخاصة بإعادة تفعيل المستخدم اضغط على  .3

 
 صفحة إعادة تفعيل مستخدم
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 إعادة تفعيل مستخدم

 ا)جراءات/المعلومات المطلوبة وصف الحقول/الخيارات

  الخيار بتحديد التفاصيل المتعلقة بإعادة تفعيل مستخدم.يسمح ھذا  إعادة تفعيل مستخدم

 أو إخفاء التفاصيل. �ظھارأواضغط على 

 أدخل اPسباب المتعلقة بإعادة تفعيل تفاصيل المستخدم أسباب إعادة التفعيل

 

  .فتظھر الرسالة التي تطلب التأكيد على إعادة تفعيل المستخدم اضغط على   .4

 
 إعادة تفعيل مستخدمرسالة طلب تأكيد 

 . "، تظھر الرسالة التالية التي تفيد بنجاح العملية نعمإذا تم الضغط على " .5

 
 رسالة النجاح

 .يتم ا#نتقال إلى صفحة البحث عن مستخدم أما عند الضغط على  .6
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 إعادة تسجيل مستخدم

  النظام.تسمح ھذه الخاصية بإعادة تسجيل المستخدمين الذين تم شطب تسجيلھم في 

 :1عادة تسجيل مستخدم

" للذھاب إلى صفحة نتائج البحث عن تفاصيل البحث عن تفاصيل مستخدم . يرجى ا#طcع على "عن المستخدم المطلوب إجراء بحث يجب .1
 .مستخدم

 
 صفحة نتائج البحث

، فيتم عرض "شطب تسجيله"، على أن يكون المستخدم بحالة إعادة تسجيلهالخاص بالسجل المراد  الدخول لرمزعلى الرابط التشعبي  اضغط .2
 الرئيسيةصفحة ال
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 الصفحة الرئيسية 1عادة تسجيل مستخدم

 .�عادة تسجيل تفاصيل المستخدم، فيتم عرض الصفحة الخاصة بإعادة تسجيل المستخدمين  اضغط على  .3

 
 صفحة إعادة تسجيل مستخدم

 إعادة تفعيل مستخدم

 ا)جراءات/المعلومات المطلوبة الحقول/الخياراتوصف 

  يسمح ھذا الخيار بتحديد التفاصيل المتعلقة بإعادة تسجيل مستخدم. إعادة تسجيل مستخدم

 أو إخفاء التفاصيل. �ظھارأواضغط على 

 أدخل اPسباب المتعلقة بإعادة تسجيل تفاصيل المستخدم أسباب إعادة التسجيل

 أدخل المcحظات المتعلقة بإعادة تسجيل تفاصيل المستخدم التسجيلمbحظات إعادة 

 

  .فتظھر الرسالة التي تطلب التأكيد على إعادة التسجيل اضغط على  .4
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 رسالة طلب تأكيد إعادة تفعيل مستخدم

 "، تظھر الرسالة التي تفيد بنجاح العملية. نعمإذا ضغطت على " .5

 
 رسالة النجاح

 . فيتم الذھاب إلى صفحة البحث عن مستخدم  الغاءأما إذا ضغطت على  .6

 

 

 حذف تسجيل مستخدم

 تسمح ھذه الخاصية بحذف تسجيل المستخدم الذي يكون بحالة مسودة. 

 :لحذف تسجيل مستخدم

تفاصيل " للذھاب إلى صفحة نتائج البحث عن البحث عن تفاصيل مستخدم . يرجى ا#طcع على "عن المستخدم المطلوب إجراء بحث يجب .1
 .مستخدم
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 صفحة نتائج البحث

 . فتظھر رسالة تفيد بنجاح عملية الحذف  اختر السجل أو السجcت المطلوب حذفھا والتي تكون بحالة مسودة، ثم اضغط على  .1

 

 
 رسالة نجاح الحذف
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 إنشاء تفويض وكالة تخليص

، بما يسمح للوكيل التابع لوكالة التخليص المعتمدة بممارسة اPنشطة الجمركية بالنيابة عن يمكن لمدير النظام في الشركة إنشاء تفويض لوكالة تخليص

 تلك الشركة. 

 �نشاء تفويض وكالة تخليص:

 ، فيتم عرض الصفحة الخاصة بإنشاء تفويض وكا#ت التخليص.إنشاء تفويض وكالة تخليص » إدارة المستخدميناضغط على  .1

 
 تخليصصفحة إنشاء تفويض وكالة 

 تفويض مخلص جمركي        

 ا)جراءات/المعلومات المطلوبة وصف الحقول/الخيارات

تفويض وكالة 
 تخليص

  يسمح ھذا الخيار بتحديد التفاصيل المتعلقة بالرمز الجمركي لوكالة التخليص

 أو إخفاء التفاصيل. �ظھارأواضغط على 
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 ا)جراءات/المعلومات المطلوبة وصف الحقول/الخيارات

رمز وكالة 
 التخليص

  .لتحديد الرمز الجمركي إضافة للتفاصيل الجمركية اضغط على رمز ا#ختيار 

  للبحث عن رمز وكالة التخليص، فتظھر صفحة البحث عن رموز وكا#ت التخليص  اضغط على 

 

، أو أدخل جميع أو بعض الكلمات أو اPحرف الخاصة بالشركة أو الرمز الجمركي " بحث"اضغط على 
 . فيتم عرض نتائج البحث أسفل معايير البحث". بحث"ثم اضغط على ) اختياري(

 
 

، فيتم تعبئة الحقول الخاصة بالرمز الجمركي واسم للرمز الجمركياضغط على الرابط التشعبي 
  الشركة بصورة تلقائية ضمن صفحة التسجيل.

 تاريخ التفويض من
لتحديد التاريخ الذي يبدأ اعتباراً منه تفويض الوسيط/المخلص الجمركي  اضغط على رمز التقويم  
 بالنسبة �حدى الشركات.

 تاريخ التفويض إلى
لتحديد التاريخ الذي ينتھي فيه سريان تفويض الوسيط/المخلص الجمركي  اضغط على رمز التقويم  
 بالنسبة �حدى الشركات.

 

  .لحفظ التفاصيل الخاصة بتفويض وكالة التخليص، فتظھر الرسالة التي نفيد بنجاح العملية حفظاضغط على  .2

 
 رسالة النجاح الخاصة بتفويض المخلص الجمركي        
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 البحث عن تفويض وكالة تخليص وتحديثه

 وكالة تخليص". تفويض وكالة التخليص الذي تم إنشاؤه ضمن قسم "إنشاء تفويضيمكن للمستخدم البحث عن /تحديث 

 :خطوات البحث عن/تحديث تفويض وكالة تخليص

 ، فتظھر صفحة البحث عن تفويض وكالة تخليص. بحث عن تفويض وكالة تخليص »إدارة المستخدمين اضغط على  .1

 
 صفحة البحث عن تفويض وكالة تخليص
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 البحث عن تفويض وكالة تخليص

 المطلوبةا)جراءات/المعلومات  وصف الحقول/الخيارات

البحث عن 
تفويض وكالة 

 تخليص

  يسمح ھذا الخيار بتحديد معايير البحث الcزمة �يجاد تفاصيل أحد المستخدمين من المخلصين الجمركيين  

 أو إخفاء التفاصيل. �ظھارأواضغط على 

Clearing 

Agency 

Code 

 .لتحديد الرمز الجمركي إضافة للتفاصيل الجمركية اضغط على رمز ا#ختيار 

 .للبحث عن رمز وكالة التخليص، فتظھر صفحة البحث عن رموز وكا#ت التخليص  اضغط على 

 

اPحرف الخاصة بالشركة أو الرمز الجمركي  /، أو أدخل جميع أو بعض الكلمات " بحث"اضغط على 
 . فيتم عرض نتائج البحث أسفل معايير البحث". بحث"ثم اضغط على ) اختياري(

اضغط على الرابط 
، فيتم تعبئة الحقول الخاصة بالرمز الجمركي واسم الشركة بصورة تلقائية ضمن للرمز الجمركيالتشعبي 

 .صفحة التسجيل

 أدخل الحالة على أساس "نشط" أو "غير نشط". الحالة

تاريخ التفويض 
 من

لتحديد التاريخ الذي يبدأ اعتباراً منه تفويض الوسيط/المخلص الجمركي  اضغط على رمز التقويم  
 بالنسبة �حدى الشركات.

تاريخ التفويض 
 إلى

لتحديد التاريخ الذي ينتھي فيه سريان تفويض الوسيط/المخلص الجمركي  اضغط على رمز التقويم  
 لنسبة �حدى الشركات.با
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 .فيتم عرض صفحة نتائج البحث عن تفويض وكالة تخليص  حدد معايير البحث المطلوبة ثم اضغط على  .2

 

  يتم مسح معايير البحث التي تم إدخالھا.  عند الضغط على 

 
 صفحة البحث عن تفويض وكالة تخليص

 ، فيتم عرض الصفحة الخاصة بتعديل تفويض وكا#ت التخليص. لرمز وكالة التخليصاضغط على الرابط التشعبي  .3

 
 صفحة تعديل تفويض وكالة تخليص

 بنجاح عملية تعديل تفويض المخلص الجمركي.فتظھر رسالة تفيد   ديثتحبتعديل الحقول المطلوبة ثم اضغط على قم  .4

 
 رسالة النجاح في تعديل تفويض وكالة تخليص
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 استعراض تفاصيل مستخدم

لمستخدمين يمكن لمدير النظام في الشركة تسجيل الدخول إلى البوابة ا#لكترونية واستعراض التفاصيل الخاصة به من خcل الضغط على قائمة تفاصيل ا

 في برنامج إدارة المستخدمين. 

 :#ستعراض تفاصيل مستخدم

 

 ، فيتم عرض الصفحة الرئيسية #ستعراض تفاصيل المستخدم. استعراض تفاصيل مستخدم »إدارة المستخدمين اضغط على  .1

 
 الصفحة الرئيسية �ستعراض تفاصيل مستخدم

  #ستعراض تفاصيل الوثائق.  صفحة الوثائقأو اضغط على  اضغط على  .2

 

 
 صفحة الوثائق-استعراض تفاصيل مستخدم

 .فيتم الرجوع إلى صفحة التفاصيل الرئيسية اضغط على  .3
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 وسيطتحويل 

عني من يمكن لمدير النظام في الشركة تحويل الوسطاء الجمركيين بين شركة وأخرى. حيث يقوم مدير النظام في الشركة "أ" بحظر دخول المستخدم الم

م ترخيص الدخول إلى الشركة "أ"، ومن ثم يقوم مدير النظام في الشركة "ب" بتحويل ذلك المستخدم إلى الشركة "ب" باستخدام رمز الدخول ورق

 الوسيط. 

 

 . حتى يتم تحويل الوسيط الجمركي، يجب أن يتم أو#ً حظر ذلك المستخدم من قبل شركته السابقة @

 

 تحويل وسيط

 وسيط: اللتحويل 

 

 ، فيتم عرض الصفحة الخاصة بتحويل الوسطاء الجمركيين. تحويل وسيط »إدارة المستخدمين اضغط على  .1

 
 صفحة تحويل وسيط

 ا)جراءات/المعلومات المطلوبة الحقول/الخياراتوصف 

  يسمح ھذا الخيار بتحديد تفاصيل الوسيط المطلوب تحويل وسيط

 أو إخفاء التفاصيل. �ظھارأواضغط على 

  أدخل الرقم التعريفي لتسجيل الدخول الخاص بالوسيط  رمز الدخول

الذي تم اختياره ھو جواز سفر أجنبي أو  حيث يتم إصدار ھذا الرقم بشكل تلقائي إذا كان نوع الھوية
 خليجي.

رقم ترخيص 
 الوسيط

 أدخل رقم الترخيص الخاص بالوسيط المراد تحويله.

 

 .فتظھر صفحة تفيد بنجاح عملية تحويل الوسيط   اضغط على   .2

 

 
 رسالة النجاح في تحويل الوسيط
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 أسئلة واجوبة 

  معلومات عامة
إشعار إلى ممثل نقطة ا#تصال عن طرق عند إتمام تسجيل الشركة بنجاح وموافقة الجمارك على الشركة المسجلة، سيتم  إرسال 

  يد ا#لكتروني أو رسالة قصيرة وذلك بحسب طريقة التواصل المفضلة التي تم باختيارھا.البر

ھذا وكلمة السر. للمخول بالتوقيع المسجل كممثل نقطة اتصال في تبويب جھة ا#تصال ستحتوي الرسالة على اسم المستخدم 
او بإمكانه إضافة مدير لحساب الشركة عن طريق الخول زيارة موقع النظام عبر  الشخص سيكون مدير حساب الشركة

 ) والنقر على تسجيل دخول أعلى الشاشة.www.customs.gov.omالعنوان التالي (

  

 .من التبويبات تبويب بكل المتعلقة التفاصيل على للحصول مراجعة المعلومات أدناه الرجاء

 

  الصفحة الرئيسية لتسجيل الشركة
  ؟رقم الھوية  معنىما   1س
  انه رقم ھوية الشخص الذي يقوم بتسجيل الشركة  1ج

  البطاقة الشخصيةللعمانيين: ھو رقم   

 مقيمللمقيمين في عمان: ھو رقم بطاقة   

  

اPم قبل تسجيل الفرع؟ أو ھل اجباري تسجيل الفرع حتى لو كان رقم السجل التجاري ھو  الشركةھل من ا#جباري تسجيل   2س
  ؟للفرع والشركة اPم نفسه

 يجب تسجيل الشركة اPم قبل تسجيل الفرع. كذلك يجب تسجيل الشركة اPم والفرع كل على حدا  2ج

  

  ھل يمكنني استخدام نفس رقم الھوية لتسجيل شركات عدة او الشركة اPم والفرع؟  3س

طالما أنك المخول بالتوقيع في وزارة نعم يمكنك استخدام رقم الھوية نفسھا لتسجيل عدة شركات أو شركة أم وفروع   3ج
 التجارة والصناعة

  

  أعطى النظام رسالة خطأ بالرغم من ادخال رقم الكابتشا بشكل صحيح، ما العمل؟   4س

المشكلة الرجاء ا#تصال على تكررت الرجاء تغيير رقم الكابتشا بالضغط على "تحديث الكابتشا" والمحاولة مجددا. إذا   4ج
  91407748 , 91402881 ,93530811 ,99836440اPرقام التالية: 

أو يمكنك زيارة مكاتب التسجيل في ا�دارة العامة للجمارك (السيب)، مكتب الجمارك في ميناء السلطان قابوس أو مكتب   
 2015يونيو  10الجمارك في ميناء صحار حتى 

  

  ة انتظار ويتوقف النظام، ما الواجب قعله؟بعد ادخال رقم السجل التجاري والمتابعة في الحقل التالي، تظھر رسال  5س

يقوم النظام بمعالجة الطلب، لذا يجب ا#نتظار حتى ينتھي النظام من المعالجة وتختفي الرسالة. إذا لم تختفي، الرجاء   5ج
  91407748 , 91402881 ,93530811 ,99836440ا#تصال بالدعم الفني على اPرقام التالية: 

التسجيل في ا�دارة العامة للجمارك (السيب)، مكتب الجمارك في ميناء السلطان قابوس أو مكتب  أو يمكنك زيارة مكاتب  
  2015يونيو  10الجمارك في ميناء صحار حتى 

 

  ما معنى قيم الحالة القانونية؟  6س

  في الوزارةانھا تمثل حالة صيغة الشركة القانونية في وزارة التجارة والصناعة. الرجاء مراجعة وثيقة التسجيل   6ج

 

  ھل ھناك طريقة سھلة #ختيار التاريخ من السنوية أو يمكنني ادخال التاريخ مباشرة في الحقل؟  7س

للتأكد من مطابقة صيغة التاريخ وسھولة ا#ستخدام. لكن يمكن للمستخدم ادخال التاريخ مباشرة التقويم السنوي  تم إضافة  7ج
  بالصيغة المذكورة

 

  بإمكاني استخدامھم كلھم؟ لشركتي عدة نشاطات، ھل  8س

 نعم، يمكن اختيار جميع النشاطات المتاحة في سجلك التجاري  8ج

 

  ھل يجب أن يكون اسم الشركة العربي وا�نكليزي نفسه المسجل في وزارة التجارة والصناعة؟  9س

  نعم، يجب أن يكون نفسه المسجل في وزارة التجارة والصناعة  9ج

 



ُعمان بسلطنة الواحدة ا�لكترونية النافذة نظام  USER GUIDE  
المستخدمين إدارة   

 

© CrimsonLogic Pte Ltd   
 83 

 

 83 

 

ادخل تفاصيل الشركة الصحيحة؟ ھل يتم التأكد مع وزارة التجارة والصناعة أو غرفة التجارة كيف تعرف الجمارك أنني   10س
  والصناعة؟

نعم يجب ادخال البيانات الصحيحة Pن النظام يتحقق من صحة تفاصيل التسجيل من وزارة التجارة والصناعة أو غرفة   10ج
  التجارة والصناعة

 

  ربية إذا لم يكن لدي لوحة مفاتيح عربية؟كيف بإمكاني ادخال اسم الشركة بالع  11س

بإمكانك استخدام أدوات على ا#نترنت مثل خدمة ترجمة غوغل التي لديھا لوحة مفاتيح عربية. اكتب ا#سم ھناك وانسخه   11ج
  الى حقل اسم الشركة العربي

 

  ھل يمكن استخدام رقم الموبايل كرقم اتصال حيث أن الشركة # تملك ھاتف أرضي؟  12س

  نعم يمكنك استخدام رقم موبايل لتلقي ا#شعارات خcل عملياتك بالنظام   12ج

 

  ھل بإمكان استخدام ا#يميل الشخصي بدل الرسمي؟  13س

  نعم بإمكانك، لكن ا#يميل الرسمي ھو المفضل دائما من قبل الجمارك للتواصل.  13ج

 

  للمستخدمين؟ 20زيادة الحد اPعلى مستخدم للعمل مع الجمارك، كيف يمكنني  20لدى شركتي أكثر من   14س

لزيادة عدد  91407748 , 91402881 ,93530811 ,99836440الرجاء ا#تصال بالدعم الفني على اPرقام التالية:   14ج
  مستخدمين شركتك

مكتب أو يمكنك زيارة مكاتب التسجيل في ا�دارة العامة للجمارك (السيب)، مكتب الجمارك في ميناء السلطان قابوس أو   
  2015يونيو  10الجمارك في ميناء صحار حتى 

 

  إذا لم أقم بإدخال جميع الحقول غير ا#جبارية، ھل سيكون باستطاعتي تلقي المخاطبات كما يجب؟  15س

ان النظام مصمم لطلب الحقول المھمة للمخاطبات، لذلك ستتمكن من استقبال المخاطبات حتى ان لم تدخل جميع الحقول   15ج
  ريةغير ا#جبا

 

  إذا لم أقم بإدخال تفاصيل الحقول غير ا�لزامية، فھل سوف أتلقى ا�شعارات من النظام؟ 16س

لذا سوف تتلقى ا�شعارات إذا لم تقم  .صمم النظام للتحقق من إدخال جميع معلومات الحقول ا�لزامية ل�شعارات المستقبلية  16ج
 بإدخال الحقول غير ا�لزامية

 

  ؟عملية التسجيل ھل أستطيع المتابعة #حقاً أم علي البدء من جديدإذا لم أكمل  17س
تسطيع متابعة عميلة التسجيل #حقاً حيث يظھر النظام المعلومات التي قمت بحفظھا. يقوم النظام بالتحقق من معلوماتك   17ج

  بالمعلومات التي أدخلتھا في محاولتك السابقة.ويمg الحقول تلقائياً المدخلة عند محاولة التسجيل بنفس المعلومات السابقة 

 

 ھل سيكون دليل مستخدم تسجيل الشركة متاحاً عبر ا#نترنت؟ 18س

 .(www.customs.gov.om)دليل مستخدم تسجيل الشركة متاح للتحميل عبر بوابة جمارك عمان   18ج

 

  فعله إذا لم أتمكن من إتمام عملية التسجيل بنجاح؟ ھل أستطيع الحصول على مساعدة من الجمارك؟ما الذي يتوجب علي  19س

  .91407748، 91402881، 93530811، 99836440الرجاء ا#تصال على اPرقام التالية للحصول على المساعدة:   19ج

يب)، مكتب الجمارك في ميناء السلطان قابوس أو مكتب زيارة مكاتب التسجيل با�دارة العامة للجمارك (السيمكنك  أو          
 .2015الجمارك في ميناء صحار للحصول على الدعم الفني لغاية العاشر من يونيو 

 

  ھل أستطيع التسجيل أو استخدام نظام بيان عن طريق الجوال أو الكمبيوتر اللوحي؟ إذا كانت ا�جابة نعم فما ھو المطلوب؟ 20س

استخدام الجوال أو الكمبيوتر اللوحي. ولكن يمكنك استخدام أحد التطبيقات التي تدعم في الوقت الراھن # يدعم النظام   20ج
 المتصفحات الشائعة مثل غوغل كروم أو فيرفوكس.

 

لتي قمت يقوم النظام بتوليد رمز جمركي عند حفظ تبويب الرئيسية. ھل أستطيع استخدام ھذا الرمز في جميع اPنشطة ا 21س
 بتسجيلھا أم ساحصل على رمز جديد لكل نشاط؟

. حتى إذا قمت بتسجيل أنشطة إضافية في سيقوم النظام بتوليد رمز جمركي واحد فقط يمكن استخدامه لكافة اPنشطة 21ج
  المستقبل فإن نفس الرمز سيستخم لھذه اPنشطة.

 

  كيف يمكنني تعديل معلومات الشركة أو ا�ضافة عليھا؟ 22س

يسمح النظام لمدير حساب الشركة بإضافة معلومات إضافية تتضمن إضافة أنشطة أخرى، إضافة ممثل نقطة اتصال  22ج
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وتعديل معلوماته. مcحظة: إذا تم تغيير تفاصيل ا#تصال فإن النظام سيتوقف عن إرسال ا�شعارات إلى تفاصيل ا#تصال 
 السابقة

 

 ممثل نقطة ا�تصال

 

 ممثل نقطة ا#تصال في الشركة؟ من يمكن أن يكون 1س

أي موظف في الشركة يمكن أن يكون ممثل نقطة إتصال. ولكن تسجيل الشركة يمكن أن يتم بواسطة أحد المخولين بالتوقيع   1ج
  في الشركة.

 

   من يجب أن يكون ممثل نقطة ا#تصال في الشركة؟ 2س

  ا#تصال للشركة أحد المخولين بالتوقيع.تفضل ا�دارة العامة للجمارك أن يكون ممثل نقطة   2ج

 

  كم شخص يمكن تسجيلھم كممثلي نقطة إتصال في شركة ما؟ 3س

  # يوجد في النظام أي حد أقصى لعدد ممثلي نقطة ا#تصال في الشركة.  3ج

 

  ماھي أرقام الھوية الشخصية التي يمكن استخدامھا في تسجيل ممثل نقطة ا#تصال؟ 4س

 نقطة ا#تصال باستخدام يمكن تسجيل ممثل  4ج

  

o رقم البطاقة الشخصية العمانية 

o رقم بطاقة المقيم 

o شخاص ا�خرينgرقم جواز السفر ل 

o رقم رخصة القيادة 

 

  إذا قمت بتسجيل عدة شركات باستخدام رقم ھويتي (وثيقتي) فھل سأحصل على اسم مستخدم لكل شركة على حدا؟ 5س

  المستخدم لتسجيل الدخول لجميع الشركات التي تم تسجيلھا بنفس رقم ھوية المستخدم.#، يمكن استخدام نفس اسم   5ج

 

  إذا كنت مسجل في عدة شركات فكيف يمكننني اختيار الشركة التي أود النفاذ إلى حسابھا؟ 6س

  خcل عملية تسجيل الدخول سوف يطلب منك النظام تحديد الشركة التي تود النفاذ إلى حسابھا.  6ج

 

  يستطيع شخص أجنبي أن يكون ممثل نقطة إتصال لشركة مسجلة في عمان؟ ھل 7س

 نعم، يمكن ذلك.  7ج

 

  ھل يستطيع شخص أجنبي أن يكون ممثل نقطة إتصال لوكالة تخليص؟ 8س

   نعم.  8ج

 

  لماذا ا#سم مطلوب باللغة العربية وا#نكليزية؟ 9س

باللغتين العربية وا#نكليزية. لذا إدخال اسم الشركة بالعربية وا#نكليزية اسم الشركة Pغراض التوثيق تطلب جمارك عمان   9ج
 إلزامي

 

  ما ھي المناصب المسموحة لممثل نقطة ا#تصال؟ 10س

 # يفرض النظام أية مناصب لممثل نقطة ا#تصال.  10ج

 

  ا#لكتروني للشركة؟ھل يجب أن يكون عنواان البريد ا#لكتروني لممثل نقطة ا#تصال نفس عنوان البريد  11س

 لزم النظام المستخدم على استخدام نفس عنوان البريد ا#لكتروني لممثل نقطة ا#تصال والشركة.# يُ   11ج

 

قبل النظام تسجيلي كممثل نقطة اتصال، ولكن النظام أظھر الرسالة التالية "تم حفظ تفاصيل ممثل نقطة ا#تصال ولكن لم  12س
 ماذا يعني ذلك؟ وكيف أستطيع الحصول على اسم  مستخدم؟يتم إنشاء اسم مستخدم". 

يجب التحقق من وثائق ممثل نقطة ا#تصال في حال كان غير عماني أو غير مقيم قبل منحه النفاذ للنظام. حيث سوف يقوم   12ج
 اسم مستخدم إلى حين الموافقة على الشركة من قبل موظف الجمارك.إنشاء النظام بتعليق 

 

  طأ عند إدخال تفاصيل ممثل نقطة ا#تصال. ھل أستطيع تعديل ذلك؟ارتكبت خ 13س

  نعم، تستطيع تعديل ذلك طالما لم تقم بتقديم نموذج التسجيل.  13ج
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  تم إدخال شخص خاطئ كممثل نقطة إتصال، ھل استطيع تغييره لشخص آخر؟ 14س

 نعم، تستطيع تعديل ذلك طالما لم تقم بتقديم نموذج التسجيل.  14ج

 

  ماذا نفعل عندما يغادر ممثل نقطة ا#تصال الشركة؟ 15س

يستطيع مدير شركتك تعديل حساب الشركة في نظام بيان ليعكس معلومات ممثل نقطة ا#تصال الجديد. اب�ضافة إلى أنه   15ج
 يجب حذف معلومات ممثل نقطة ا#تصال القديم من النظام بإلغاء تفعيل حسابه.

 

  للتسجيل في نظام بيان؟أن تفعل إذا كان المخول بالتوقيع غير موجود (متاح) ماذا يتوجب على الشركة  16ج

ستقوم جمارك عمان بتسھيل عملية تسجيل الشركات لفترة محدودة. حيث باستطاعة مدير الشركة تسمية موظف مع رسالة  16ج
الموظف بتقديم ھذه اPوراق إلى مكتب تفويض رسمية من الشركة مضافة للمستندات المطلوبة المذكورة أدناه. سيقوم ھذا 

  التسجل في مقر ا�دارة العامة للجمارك (السيب) أو ميناء السلطان قابوس أو ميناء صحار لتسجيل الشركة.

 

  تبويب الوثائق(المرفقات)

 

  ما ھي الوثائق التي يجب إرفاقھا عند تسجيل الشركة؟ 1س

 تسجيل الشركةالوثائق التالية إلزامية ويجب إرفاقھا مع   1ج

  نسخة من السجل التجاري من وزارة التجارة والصناعة •

 نسخة من شھادة ا#نتساب لغرفة التجارة والصناعة •

 نسخة من ھوية ممثل نقطة ا#تصال •

 

 ھل يتوجب علي إرفاق جميع صفحات نموذج تسجيل الشركة؟ 2س

ونشاطاتھا وأسماء المخولين بالتوقيع حيث أن ھذه المعومات يجب عليك إرفاق الصفحات التي تظھر معلومات الشركة #،   2ج
  مطلوبة للتحقق.

 

  ماھي صيغ الملفات التي يمكن تحميل الوثائق بھا؟ 3س

  نظام بيان يقبل الوثائق بالصيغ التالية:  3ج

• PDF 

• JPG  

• JPEG 

• PNG 

• GIF 

  ما ھو الحد اPقصى لحجم الوثيقة أو الملف المسموح بتحميله؟ 4س

  ميغابايت  2الحد اPقصى المسموح لحجم الوثيقة/الملف المرفق ھو   4ج

 

  ما الذي يتوجب علي فعله إذا كانت الوثائق المطلوبة غير موجودة؟ 5س

  يجب عليك ا#تصال بالجھة المعنية للحصول على المعلومات المطلوبة.  5ج

 

  # أعرف كيف أعمل مسح ضوئي للوثائق. ما الذي يتوجب علي فعله؟ 6س

الرجاء زيارة أقرب مكتبة لمكتبك. أو عوضا عن ذلك يمكنك إحضار الوثائق اPصلية Pحد مكاتب تسجيل الشركات   6ج
الموجودة في ا�دارة العامة للجمارك (السيب)، مكتب الجمارك في منفذ السلطان قابوس أو مكتب الجمارك في ميناء 

  صحار.

 

  بالصيغة المطلوبة. ما الذي يتوجب علي فعله؟# يمكنني استخدام ماسح ضوئي �نشاء ملفات  7س

الرجاء زيارة أقرب مكتبة لمكتبك. أو عوضا عن ذلك يمكنك إحضار الوثائق اPصلية Pحد مكاتب تسجيل الشركات   7ج
الموجودة في ا�دارة العامة للجمارك (السيب)، مكتب الجمارك في منفذ السلطان قابوس أو مكتب الجمارك في ميناء 

  صحار.

 

  أحد أنواع الوثائق المدرجة في القائمة ھو "أخرى". مھي الوثائق اPخرى التي تتوقع مني الجمارك تقديمھا؟ 8س

الوثائق اPخرى الممكن إرفاقھا ھي البطاقة الشخصية، قائمة اPشخاص المخولين بالتوقيع وممثلي نقطة ا#تصال أو رسالة   8ج
 بتسجيل الشركة ليس أحد المخولين بالتوقيع. تفويض من الشركة إذا كان الشخص الذي يقوم
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 أرقام الدعم الفني

• 99836440 

• 93530811 

• 91402881 

• 91407748 

 البريد ا�لكتروني للدعم الفني

• support@customs.gov.om 

  

  

 


