
 

 

 الواحدة للتخليص الجمركينافذة قطر على  المستوردتفعيل طلب 

 على النظام المشرف االداريوتعين 

:  التاريخ                        

............................................. 

رقم التفويض :           الشركةبيانات  -1

.................................... 

 

: باللغة اإلنجليزية المؤسسة /ركةالشأسم 

................................................................................................................................................................ 

رقم السجل  ...................................................................................................: باللغة االعربية المؤسسة/الشركةأسم 

 . ...................................التجاري

صندوق  ...........................................................................العنوان : ............  رقم قيد المنشأة:................................................

  .....البريد:....................

................................. رقم البطاقة الشخصية .........................................................المفوض بالتوقيع : اسم

:................................................................ 

الفاكس: رقم   ..........................................:الهاتف الجوالرقم  ..رقم التلفون :....................................................

........... .............................................  

عنوان البريد 

 ..........................................................................................................................................................................االلكتروني:.............

............  الختم : ...................................................................التوقيع :.........

.............................................................................................................. 

 بأن جميع البيانات المذكورة في هذا الطلب صحيحة واتحمل المسؤولية القانونية بما يخالف ذلك اقر انا الموقع اعاله
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فاكس: الرقم   .................................................:الهاتف الجوالرقم  .....................................................:..الهاتف رقم 

..................................................   

عنوان البريد 

 ..............................................................................................................................................................................االلكتروني:.........

 فاكس                       بريد الكتروني                              رسالة نصية                        طريقة االتصال المفضلة: 

لموظف :...............................................................................  الختم : التوقيع ا
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 الشركة المسجلة نفسها و ليس على إي شركة أخرى يجب أن يكون المشرف اإلداري على كفالة مالحظة هامة:

      www.gov.qa يجب تسجيل و تفعيل حساب المشرف اإلداري و أي شخص سيعمل على النظام في بوابة حكومي   

_________________________________________________________________________________________________ 



 يلالستعمال الرسم

 مالحظات: 

 

 

 القرار:

 

 

 الوثائق الواجب إرفاقها

 صورة السجل التجاري . -1

 صورة من بطاقة قيد المنشأة. -2

 صورة من البطاقة الشخصية للشخص المخول بالتوقيع. -3

 للمشرف االداريصورة من البطاقة الشخصية  -4

  صورة من رخصة التخليص الجمركي  -5

 صوة من الرخصة التجارية  -6

 www.ecustoms.gov.qa الموقع الرسمي للنافذة الواحدة للتخليص الجمركي  44069933لالستفسار: االتصال على مركز خدمة العمالء 

 

 الخصائص واالدوار المتاحة لمستخدمين النظام:
 الخصائص و المهام المتاحة وظيفة  المستخدم /دور

 الشركات التجارية والمؤسسات

 تنشيط معلومات الشركة ]خاص بالشركات التجارية[ - المخول بالتوقيع/المالك –  تجاريةالشركة أو المؤسسة ال

 ة او المؤسسة التجاريةعرض/تعديل تفاصيل الشرك - لمشرف االداريا – الشركة أو المؤسسة التجارية 

 بحث/عرض/إنشاء/تعديل/تعليق/تفعيل المستخدمين )للشركات ذات العالقة( -

 بحث/عرض بيانات جمركية )المصرح عنه من التجار( - مستخدم عام – ارية الشركة أو المؤسسة التج

 تعيين وكالة تخليص جديدة -

 بحث/عرض/تعديل تعيين وكالة تخليص -

 (اإلنترنت طريق الدفع على /بحث/عرض/ حالة تفاصيل الدفع) الدفع -

بحث/عرض/تعديل طلبات/عرض حاالت  /)تقديم طلبات رد الرسوم  رد الرسوم -

 رد الرسوم(

طلبات اإلدخال المؤقت بحث/عرض /إنشاء /تعديل )مسودة( /حذف )مسودة(  -

 /تقديم / تقديم طلبات التمديد/التحويل )إلى وضع جمركي آخر(

 وكاالت التخليص الجمركي

 تنشيط معلومات الشركة ]خاص بالشركات التجارية[ - المخول بالتوقيع/المالك

 ض/تعديل تفاصيل الشركةعر - وكالة التخليص الجمركي - لمشرف االداريا

 بحث/عرض/إنشاء/تعديل/تعليق/تفعيل المستخدمين )للشركات ذات العالقة( -

 بحث/عرض البيانات الجمركية )المقدمة من المخلصين الجمركيين في الشركة( - )مدير الفرع(  –المخلص الجمركي 

 إعادة تحديد البيان الجمركي إلى مخلص آخر )في الشركة نفسها( -

 بحث/عرض البيانات الجمركية )التي تم إنشاؤها/تقديمها( - مركي المخلص الج

األنشطة األخرى للبيانات الجمركية ) إنشاء/ تعديل البيانات )قبل التقديم( / حذف  -

 البيانات )قبل التقديم( / نسخ / تقديم(

 بيانات الجمركية التي تم تقديمها(م طلبات التعديل )للبحث/عرض/تقدي -

 )للبيانات الجمركية التي تم تقديمها(اإللغاء  بحث/عرض/تقديم طلبات -

 )بعد موافقة الجمارك على طلب التعديل(تعديل البيانات الجمركية  -

 (اإلنترنت عن طريقالدفع /  بحث/عرض تفاصيل حالة الدفع) الدفع -

 تعديل/ بحث/عرض حالة رد الرسوم/ تقديم طلبات رد الرسوم) رد الرسوم -

 (م(طلبات رد الرسوم )قبل التقدي

حذف )قبل / تعديل )قبل التقديم(/ إنشاء/ بحث/عرض)  طلبات اإلدخال المؤقت -

 (تقديم/ التقديم(

 تقديم طلبات التمديد/التحويل -

  الخطوط المالحية

 تنشيط معلومات الشركة ]خاص بالشركات التجارية[ - المخول بالتوقيع/المالك

 ركةعرض/تعديل تفاصيل الش - لمشرف االداريا - المالحيخط ال

 بحث/عرض/إنشاء/تعديل/تعليق/تفعيل المستخدمين )للشركات ذات العالقة( -

 بحث/ عرض المانيفستات العامة )التي تم انشاءها/ تقديمها من طرفهم(.  - المستخدم -الخط المالحي

انشطة أخرى للمانيفست ) المانيفستات العامة التي تم انشاءها/تقديمها( / انشاء  -

 ) المسودة( /  تقديم( /تعديل ) المسودة( /حذف

بحث/ عرض/ تقديم طلبات التعديل )للمانيفستات العامة التي تم تقديمها من  -

 طرفهم(

بحث/ عرض/ تقديم طلبات االلغاء )للمانيفستات العامة التي تم تقديمها من  -

 طرفهم(

 العامة )بعد موافقة الجمارك على طلب التعديل( تعديل المانيفستات -

 وكالء الشحن

 تنشيط معلومات الشركة ]خاص بالشركات التجارية[ - بالتوقيع/المالك المخول



 عرض/تعديل تفاصيل الشركة - لمشرف االداريا -وكيل الشحن

 بحث/عرض/إنشاء/تعديل/تعليق/تفعيل المستخدمين )للشركات ذات العالقة( -

 طرفهم(.  )التي تم انشاءها/ تقديمها من البضاعةبحث/ عرض مانيفستات  - المستخدم -وكيل الشحن

التي تم انشاءها/تقديمها( / انشاء  البضاعةمانيفستات انشطة أخرى للمانيفست ) -

 /تعديل ) المسودة( /حذف ) المسودة( /  تقديم(

التي تم تقديمها من  البضاعةمانيفستات بحث/ عرض/ تقديم طلبات التعديل )ل -

 طرفهم(

ي تم تقديمها من الت البضاعةمانيفستات بحث/ عرض/ تقديم طلبات االلغاء )ل -

 طرفهم(

 البضاعة)بعد موافقة الجمارك على طلب التعديل(مانيفستات تعديل  -

 


