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 عن دليل املستخدم  مختصرةنبذة  .1

تّم إعداد هذا الدليل ملساعدتك على استخدام بوابة الخدمات اإللكترونية من منظور النظام، وقد ُصمم كدليل مرافق لدليل الخاضعين 

 من تقديم إقرارات الضريبة االنتقائية. وقد ُصمم الدليل ملساعدتك على إتمام ما يلي: لتمكينكللضريبة االنتقائية 

 واإلفصاح عن  فهم إجراءات ،
ً
 جمركيا

ً
  تتطلبالضريبية التي ال  االلتزاماتاإلفصاح عن السلع التي تتطلب تخليصا

ً
 جمركيا

ً
 تخليصا

 االنتقائية القابلة للخصم. الضريبةعن إلفصاح اوكذلك 

  املدرجة في النماذج. والرموز  االشكالفهم 

 تقديم إقرارات الضريبة االنتقائية .2

  
ً
 للضريبة ومسجال

ً
. ويستحق تاريخ تقديم إقرارات شهريةبصورة  الضريبيةلضريبة االنتقائية، يتعين عليك تقديم إقراراتك ل بصفتك خاضعا

 :الضريبيةالرسم البياني أدناه كيفية احتساب إقراراتك  يوضحمن كل شهر.  15الـ اليوم الضريبة االنتقائية في 

 
 (:الحاجة حسب ببناًء على استكمال النماذج الواردة أدناه )مستحقة الدفع يتّم احتساب الضريبة االنتقائية 

 

( للعمليتين التاليتين: تتطلباالنتقائية )التي  تصريحات الضريبةنماذج 
ً
 جمركيا

ً
 تخليصا

  االنتقائيةاستيراد السلع 

 .اإلفراج عن السلع االنتقائية من املناطق املحددة 

 انتقائيةمالحظة: يتعين عليك تقديم هذين النموذجين كلما قمت باستيراد 
ً
 تتطلبأن  شريطةمن منطقة محددة ) عن سلع انتقائيةأو اإلفراج  سلعا

(. ويتّم 
ً
 جمركيا

ً
 في في هذه النماذج  املدرجةالقيم والبيانات  تعبئة تلكتخليصا

ً
قديمه بت الذي تقومالخانات ذات الصلة في نموذج اإلقرار  تلقائيا

.
ً
 شهريا
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 الضريبة االنتقائية وتشمل: التزاماتنماذج  

 إنتاج السلع االنتقائية عنالضريبية  االلتزامات 

 اإلفراج عن السلع االنتقائية من املناطق املحددة بدون تخليص جمركي 

 مالحظة: يتم 
ً
 .استكمال هذه النماذج مرة واحدة شهريا

 

 تخزين السلع االنتقائية عنالضريبة االنتقائية املستحقة  

 بتقديم نموذج منفصل 
ً
. عنويمكنك إدخال قيمة الضريبة املستحقة بل عن السلع املخّزنة،  لإلفصاحلسَت مطالبا

ً
 تخزين السلع االنتقائية يدويا

 

 خصمالضريبة االنتقائية القابلة لل 

.
ً
 يتم استكمال هذا النموذج وتقديمه مرة واحدة شهريا

 

 .إقرار الضريبة االنتقائيةواستكمال بيانات  التصريحاتمن هذه نموذج تّم إعداد األقسام التالية من هذا الدليل ملساعدتك على تعبئة كل  

 االنتقائية الضريبة نموذج تصريح  2.1

 وما إذا قاموا بتخليصها من الجمارك أماإلفصاح عن السلع االنتقائية  من أجل تطبيقها الخاضعين للضريبةالتي يتعين على  اإلجراءاتنورد أدناه 

 أن تتطلب شريطةقمت باستيراد السلع االنتقائية أو اإلفراج عن السلع من املناطق املحددة بحيث كلما  تطبيقهاالتي ينبغي  اإلجراءات. وهي ال

. ستجد مزيد من التعليمات التفصيلية في هذا الشأن 
ً
 جمركيا

ً
مستند "دليل املستخدم للتسجيل في نظام الضريبة االنتقائية"  مدرجة ضمنتخليصا

 اإللكترونية.دمات للخ باملوقع اإللكتروني التنزيالتاملتوفر عبر قسم 

 

                   

                     

                    

          

            

              

          

                   

                 

                

        

                       

                         

                  

                        

                 

         

              

            

                 

                  

       

                       

                      

                  

                                                                      

 
 

 واستالم املخالصة الجمركية. تصريحكيتعين عليك اتباع التعليمات الواردة أدناه خطوة بخطوة من أجل استكمال 
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 الضريبة االنتقائية" لى عالمة التبويب التي تشير إلى "اضغط ع (1

 
 النموذج اختر (2

 
 النموذج قم بتعبئة (3

 

(، سيتعين عليك إدخال رقم املنطقة املحددة  تقوم باإلفراجمالحظة: في حال كنت 
ً
 جمركيا

ً
عن سلع انتقائية من منطقة محددة )تتطلب تخليصا

 املعنية.

                       ه ه

 (      ه                        2

              ه ه (         1

(           خ                  2

/        

         (                     ح       ً          أ                       3

 ً        ً             

 أ           (1

 أ                 (4

 Name    م
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 االنتقائية التي تقوم باستيرادها/اإلفراج عنها.سلع ال رموز ُيطلب منك إدخال 

 

 (في الصورةكما هو تظهر صفحة "البحث عن السلع" )سلكل من املنتجات التي تبحث عنها.  رمز السلعة" لتصل إلى البحث عن السلععلى " اضغط

 األصلي.البحث في التبويب  مربعفي صقه ال وفي تبويب جديد. ابحث عن املنتج املناسب ومتى وجدته انسخ "رمز السلعة" 

 

 متى انتهيت من إلصاق رمز السلعة املناسب في خانة "البحث عن السلع"، تظهر بيانات املنتج 
ً
 كما هو مبين أدناه. تلقائيا

 

 (      ه       ث       ز      1

  ز        ( أ    4

             

 (    خ   ز       3 

 (    ث      ز       2

 (      ز          1

 (                         س2

 (      ه              ج            3 

Brand Name 

     م

     ز
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بالشكل  التصريحاملستحق في جدول في نموذج املحتسب و الضريبة االنتقائية مبلغ "، ستظهر أمامك إضافة منتج إلى القائمةعلى " الضغطبعد 

 .املوضح أدناه

 

 اإلضافية وتحديد كميتها.من أجل اإلفصاح عن السلع  التصريحإلى  منتجاتإضافة  إجراءاتيمكن تكرار 

موافقتك  يدلتأك بالضغط على املربع كما هو مبّين أدناه قراراإل  ىوافق علىبعد االنتهاء من تعبئة النموذح واإلفصاح عن جميع السلع االنتقائية ،  

 شروط وأحكام تصريح الضريبة االنتقائية. على 

 

السلع االنتقائية، عليك بالتدقيق في جميع البيانات التي أدخلتها والتأكد من تعبئة جميع الخانات اإللزامية وتأكيد  تصريح قبل إرسال نموذج 

 .التصريح

 الظاهر في أسفل الشاشة. "تقديم" على   ضغطابعد التأكد من أن جميع املعلومات التي أدخلتها دقيقة،  

،  تتطلبلتي ا منطقة محددةأو اإلفراج عن السلع من  باالستيراداملتعلقة الضريبة االنتقائية  تصريحاتملتابعة حالة  
ً
 جمركيا

ً
على   ضغطاتخليصا

 :"جمركي تخليص تحتاجفي صفحة "السلع االنتقائية التي  الحالةومن ثم انتقل إلى تبويب  الضريبة االنتقائية وتصريحاتإقرارات تبويب 

 أو لم ُيرسل من قبل مقدم الطلب؛ البياناتالتصريح غير مكتمل  طلبتعني أن  - مسودة 

 وأننا نعمل على التحقق من رقم املعاملة لدى الجمارك؛التصريح  طلبتعني أننا قد استلمنا  -قيد االنتظار 

 ؛قد تم رفضه من قبل الجمارك الذي قّدمتهالتصريح  طلبتعني أن  - مرفوض 

  ويمكنك إضافتها إلى قبول الضريبة االنتقائية املقر بها ضمن التصريح التصريح من قبل الجمارك وكذلك  طلب قبول تعني   -مقبول

 إقرارك الضريبي؛

 في لوحة التحكم. "إلغاء"على  الضغطمن خالل  أنه تم إلغاء التصريح الضريبة االنتقائيةتعني   -ملغي 

  تأكيد التصريحطباعة وثيقة  (4
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 عبر بريدك ستتلقى ، التصريحبعد إرسال نموذج 
ً
تأكيدا

 رسالة التأكيدتتضمن س. و يؤكد إستالمنا التصريح اإللكتروني

رقم تسجيلك الضريبي، ورقم  اليساراملبينة هنا إلى جهة 

  .املنتجاملعاملة، وكمية السلع املصّرح عنها، وبيانات 

هيئة وتقديمها إلى  رسالة التأكيديتعّين عليك طباعة  

 التصريحعند الدخول للمصادقة واملوافقة على الجمارك 

 مبلغ الضريبة االنتقائية.التحقق من دفع و 

، يتم تخزين تأكيد التصريحعلى  موافقة إدارة الجماركبعد 

في  ةجميع بيانات املعاملة ومبلغ الضريبة االنتقائية املستحق

 في يتم سو  ،الضريبة االنتقائية الشهري  إقرار التي تمت املوافقة عليها لكي تضاف إلى  ما يتعلق بالتصريحات
ً
إقرار الضريبة تعبئة املبلغ تلقائيا

 .االنتقائية

 الضريبة االنتقائية التزاماتنماذج  2.2

سلع بإنتاج في حال كنت تقوم  الشهريةالضريبة االنتقائية التزامات يتعين عليك اتباع التعليمات الواردة أدناه خطوة بخطوة الستكمال نماذج 

 من دون تخليص جمركي.من مناطق محددة  انتقائيةأو اإلفراج عن سلع  انتقائية

 

 الضريبة االنتقائية" شير إلى "يي ذالتبويب ال على   ضغطا (1

 

 النموذج اختر (2

 

  النموذج قم بتعبئة (3

                       ه ه

ملباشرة تعبئة هنا ( انقر 2

 انتاج سلع انتقائيةنموذج 

انقر على عالمة التبويب ( 1

عن السلع من منطقة  املتعلق باإلفراجملباشرة تعبئة النموذج هنا ( انقر 2 

 محددة
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عليك بعدئٍذ إدخال رموز يتعين 

السلع الخاصة بالسلع االنتقائية 

  التي يتم إنتاجها/ اإلفراج عنها.

" البحث عن السلععلى " اضغط

لكل من  السلعةلتصل إلى رمز 

تظهر ساملنتجات التي تبحث عنها. 

صفحة "البحث عن السلع" في تبويب 

. ابحث عن اليسارجديد إلى جهة 

السلعة، ومن ثم انسخ "رمز السلعة" 

البحث في التبويب  مربعفي لصقه او 

 السابق.

  

 ( حدد التاريخ1
عن  اإلفراج/انتاج الشهر الذي تم خالله( حدد 2

 سلع انتقائية

 ( انقر هنا للبحث عن رموز السلع1

( ألصق رمز السلعة مكانه 4

 ( انسخ رمز السلعة3 

 ( ابحث عن رمز السلعة2

Name م     

     م
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 سعلى "البحث عن السلع" و  اضغطالبحث األزرق،  مربعبعد لصق رمز السلعة في 
ً
كما هو موضح يتم عندئٍذ استكمال بيانات املنتج تلقائيا

 ليبالشكل التا

 

كما  االلتزاماتاملستحق في جدول في نموذج املحتسب و لضريبة االنتقائية امبلغ سيظهر أمامك "، "إضافة منتج إلى القائمةعلى خانة الضغط بعد 

 .هو موضح أدناه

 

 بغية اإلفصاح عن أي منتجات إضافية وتحديد كميتها. التصريحيمكن تكرار عملية إضافة السلع إلى نموذج 

كما هو مبّين   وافق على االقرار، املستحقةالضريبة االنتقائية الشهرية  التزاماتبعد االنتهاء من تعبئة النموذح الشهري واإلفصاح عن جميع  

 موافقتك على الشروط واألحكام. لتأكيدبالضغط على املربع أدناه 

 

الضريبة االنتقائية، عليك بالتدقيق في جميع البيانات التي أدخلتها والتأكد من تعبئة جميع الخانات اإللزامية وتأكيد  التزاماتقبل إرسال نموذج 

 .التصريح

 ( يمكن زيادة السعر1

 ( يمكن تحديد الكمية في وحدة القياس2 

 ( انقر هنا إلضافة منتج إلى القائمة3

     م

     ز     م
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  الظاهر في أسفل الشاشة. تقديم على  اضغطبعد التأكد من أن جميع املعلومات التي أدخلتها دقيقة،  

على تبويب  اضغط، من دون تخليص جمركي منطقة محددةأو اإلفراج عن السلع من  املتعلقة بإنتاج االنتقائيةنماذج إقرارات الضريبة ملتابعة حالة 

ضريبة ". ويمكن إلغاء نموذج التزامات الجمركي تخليص ال تحتاجفي صفحة "السلع االنتقائية التي  الحالةومن ثم انتقل إلى تبويب  الضريبة االنتقائية

 تعديل النموذج قبل إرساله.  إلغاء  على الضغط  ساله عن طريق االنتقائية حتى بعد إر 
ً
   كما يمكنك أيضا

 إقرار ا في االنتقائية الشهرية، يتم تخزين جميع بيانات املعاملة ومبلغ الضريبة االنتقائية لكي يتم إدراجهلضريبة ا التزاماتبعد تقديم نموذج 

 في سالضريبة االنتقائية الشهري. و 
ً
 .إقرار الضريبة االنتقائيةيتم تعبئة املبلغ تلقائيا

 نماذج الضريبة االنتقائية القابلة للخصم 2.3

لب منالخاضع للضريبة املسجل احتساب الضريبة االنتقائية، فيجب عليه تقديم نماذج التصريح إما لكل معاملة على حدة أو  بوجه
ُ
عام، إذا ط

 بشكل شهري بحسب الحال.

 على أساس قائمة األسعار القياسية املنشورة من ق
ً
ئة. إذا بل الهيوفي نماذج التصريح، تتم تعبئة قيمة السلع االنتقائية والضريبة االنتقائية تلقائيا

حسب على أساس قيمة أعلى )على سبيل املثال، إذا 
ُ
عر بيع التجزئة أن يكون متوسط س توقعتبين للخاضع للضريبة أن الضريبة االنتقائية يجب أن ت

 عن الضريبة على أساس السعر األعلى.
ً
 لتلك السلع في السوق أعلى من السعر املحدد في النظام(، فيجب على الخاضع للضريبة التصريح ذاتيا

تقائية دفع الضريبة االن وإذا تم استخدام السلع في وقت الحق في حاالت أدت إلى خصم الضريبة االنتقائية املدفوعة بالفعل )على سبيل املثال، إذا تّم 

 من سلعة انتقائية أخرى خاضعة أو ستخضع للضريبة االنتقائية( أو بالنسبة ملبالغ الضريبة االنتقائي
ً
ة التي عن سلع تم تصديرها أو أصبحت جزءا

الضريبة االنتقائية  – EX203موذج ُدفعت للهيئة بطريق الخطأ، فإنه يجوز للخاضع للضريبة تقديم طلب إلى الهيئة السترداد الضريبة من خالل الن

 القابلة للخصم. 

 ويجوز املطالبة بخصم الضريبة االنتقائية املدفوعة بالفعل عند:

السلع  – EX201النموذج االستيراد أو الطرح من املناطق املحددة )الذي يتطلب تخليص جمركي( والذي يتم تقديمه من خالل  -

 االنتقائية التي تحتاج إلى تخليص جمركي 

 التزام ضريبي عن إنتاج سلع انتقائية – EX202Bمن خالل النموذج   الضريبة االنتقائية عن اإلنتاج ، والذي يتم تقديمه -

 التزام ضريبي عن – EX202Cالضريبة االنتقائية عن الطرح من املناطق املحددة )ال تتطلب تخليص جمركي( الذي يتم تقديمه من خالل النموذج  -

 تخليص جمركي طرح سلع من منطقة محددة ال يتطلب
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 اتبع التعليمات الواردة أدناه الستكمال النماذج الشهرية للضريبة االنتقائية القابلة للخصم.
 

 الذي يشير الى " الضريبة االنتقائية"  انتقل إلى التبويب  (1

 

املتوفر من خالل تبويب "الضريبة االنتقائية القابلة  االنتقائية القابلة للخصمنموذج الضريبة اختر النموذج من خالل الضغط على  (2

 للخصم".

 
 

 استكمال النموذج:  (3

سيتم تعبئة بند البيانات األساسية من النموذج تلقائياص باستخدام البيانات ذات الصلة التي قمت بإدخالها في نموذج التسجيل، حيثما  .أ

 اختيار الشهر الذي تطالب بالخصم عنه.ينطبق ذلك. كما ُيطلب منك 
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تصريح   يتعين عليك اختيار نوع التصريح الذي تقوم بتقديم نموذج الضريبة االنتقائية القابلة للخصم بشأنه )أي تصريح االستيراد أو .ب

. ثم يتعين عليك بعدئٍذ البحث عن واختيار املنتج الذي تم اإلفصاح
ً
عنه باستخدام نماذج التصريح  اإلنتاج( وإدخال رقم التصريح أيضا

EX201 وEX202B  وEX202C .كما هو موضح أعاله. يرجى االطالع على الخطوات املوضحة في الصورة أدناه 

 

أو الطرح من املتعلقة باالستيراد أو االنتاج   EX202Cو  EX202Bو EX201يتم قبول طلبات الخصم فقط املقدمة من خالل نماذج التصريح  مالحظة:

 حددة.املناطق امل

 املوضح أدناه.على النحو اختيارها  التي تّم  السلعويتم عرض تفاصيل 

 

. ينبغي تعبئة ذو الصلةتقتصر الكمية والسعر على ما تم تحديده في نموذج الطلب س. و طلب االستردادإدخال بيانات التالي، يرجى البند في 

 :الخانات التالية

 :هي كما يليوالخيارات  القائمة املنسدلة.االسترداد من املطالبة بقم باختيار سبب  .1

o الضريبة املدفوعة عن السلع التي تم تصديرها 

o  منالضريبة املدفوعة عن السلع االنتقائية التي أصبحت 
ً
 للضريبة تخضع أو ستخضعسلعة انتقائية أخرى  جزءا

( قم باختيار النوع من القائمة 1

 املنسدلة )استيراد أم منتجات(

( قم بتعبئة رقم اإلقرار وانقر على 2

 عرض اإلقرارات 

( ستكون األصناف املتعلقة بذلك اإلقرار 3

الذي يتم   مدرجة في القائمة. قم باختيار الصنف

 تقديم اإلقرار بخصوصه من القائمة املنسدلة.
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o  بطريق الخطأاملبالغ املدفوعة للهيئة. 

 

 التالية:البيانات قم بإضافة  .2

 في خانة الكمية بعد خصم املطالبات السابقة، ويتظهر الكمية القابلة لالسترداد س – السلعة موضوع املطالبةكمية  (أ
ً
 جوز تلقائيا

  .يتعلق بها طلب الخصمخفض الكمية التي 

 ذو الصلة.قم باختيار التاريخ  – من املنطقة املحددة/ اإلنتاجالطرح تاريخ االستيراد/  (ب

 تتم تعبئته  – من املنطقة املحددة/ اإلنتاجالطرح االستيراد/ في وقت السعر  (ج
ً
د في السائتجزئة الباستخدام سعر بيع إما  تلقائيا

 املطالبة بالخصم  تتعلق بهعنه عند تقديم التصريح. بإمكانك خفض السعر الذي املفصح وقت املطالبة أو السعر 

النتقائية هذه السلعة اتكون تاريخ التصدير/ النقل إلى املنطقة املحددة/ دفع الضريبة االنتقائية عن املنتج االنتقائي اآلخر الذي  (د

 منه
ً
 تنفيذ النشاط القابل للخصم فيه التاريخ الذي يتم  – جزءا

 االسترداداألدلة املستندية املؤيدة لطلب  – تحميل األدلة املستندية (ه

 .إضافة املنتج إلى القائمةالضغط على  (و

 

 

 من املنطقة املحددة/ اإلنتاج الطرح االستيراد/في وقت الكمية والسعر خانة تعبئة ستتم : مالحظة
ً
. وال التصريحما تم تقديمه في  أساس علىتلقائيا

. وفي حال املطالبات الجزئية في املاضىي، يتم تعبئة الكمية بحيث التصريح طلب االسترداد أكبر من تلك الواردة فيفي سعر الكمية و اليمكن أن تكون 

 .التصريحيتم طرح الكمية التي تمت املطالبة بها في السابق من املجموع الوارد في 

 في الجدول الوارد في النموذج كما هو أدناه.املحتسبة وسوف تظهر لك الضريبة االنتقائية القابلة للخصم 

        (  م1

         

           ه  

       أ       

             

          أ   

 (  م                          س2

(  م         3

       خ

       فض      ( 4

(      ه            ج     6              أل       ؤ     (     م 5
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 اإلفصاح عن أي منتجات إضافية وتحديد كميتها. بقصد التصريحيمكن تكرار عملية إضافة السلع إلى نموذج 

االنتقائية القابلة للخصم، عليك بالتدقيق في جميع البيانات التي أدخلتها فيه والتأكد من تعبئة جميع الخانات  الضريبة تصريحقبل إرسال نموذج 

 .التصريحاإللزامية ومن ثم تأكيد 

  على اضغطالتي أدخلتها دقيقة، بيانات بعد التأكد من أن جميع امل 

ملراجعة حالة نموذج الضريبة االنتقائية القابلة للخصم الذي  الضريبة االنتقائيةعلى تبويب  اضغطقدمته، 

  من خاللنتقائية القابلة للخصم حتى بعد تقديمه ومن ثم انتقل إلى صفحة "الضريبة االنتقائية القابلة للخصم". يمكن إلغاء نموذج الضريبة اال 

 تعديل النموذج قبل إرساله.كما  إلغاء علىالضغط 
ً
 يمكنك أيضا

 ةالقابل الضريبةيتم تخزين جميع بيانات وتفاصيل املعاملة وكذلك ساالنتقائية القابلة للخصم،  الشهري للضريبةنموذج البعد تقديم 

ستخدم عند تقديم 
ُ
 في في خانة  وستظهر القيمة. الشهري  االنتقائية إقرار الضريبةللخصم لكي ت

ً
 إقرار الضريبة االنتقائية. املبلغ تلقائيا

 

 إقرار الضريبة االنتقائية 2.4

تقتضيه  بحسب ماالضريبة االنتقائية، والضريبة االنتقائية القابلة للخصم ) والتزاماتالضريبة االنتقائية،  نموذج تصريحبعد االنتهاء من تعبئة 

 كما هو مبين أدناه. إقرار الضريبة االنتقائية الشهري (، سيتعين عليك استكمال أنشطة أعمالك
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 تلقائيوالخصم التي قدمتها في مرحلة سابقة  وااللتزامات الضريبية االنتقائية بتصريحات الضريبةيتم تعبئة الخانات املرتبطة 
ً
في النموذج. وما  ا

 التخزين. عنعليك إال إدخال قيمة السلع االنتقائية املخّزنة وقيمة الضريبة االنتقائية املستحقة 

 تعبئة الخانات املرتبطة ببيانات الشخص املخّول بالتوقيع تلقائيسو 
ً
 إال أنها يتم أيضا

ً
 قابلة للتعديل من قبل املستخدم على النحو التالي.ستكون ا

 

 (       ف                     م                          1

        م            م    2) 

    ز       ً         
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والتأكد من تعبئة جميع  بدقة  جميع البيانات التي أدخلتها فيه بمراجعهقبل إرسال إقرار الضريبة االنتقائية، عليك 

 الخانات اإللزامية.

  .اليسارالظاهر في أسفل الشاشة إلى جهة  تقديم على  اضغطبعد التأكد من أن جميع املعلومات التي أدخلتها دقيقة،  

الضريبة  -. تدرج في صفحة "اإلقرارات الضريبية الضريبة االنتقائية على تبويب اضغطملراجعة حالة نموذج إقرار الضريبة االنتقائية الذي قدمته، 

، إلى جانب 
ً
 .الغرامات املرتبطة بكل إقرار ضريبياالنتقائية" جميع إقرارات الضريبة االنتقائية التي قدمتها سابقا

 

إقرارات الضريبة االنتقائية  

 املقّدمة 

 الغرامات 
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 أثناء استكمال اإلجراءات حفظ بياناتك  2.5

استكمال جميع العناصر اإللزامية املطلوبة في هذا القسم لكي تتمكن من حفظ النموذج  يتعين عليك .1

وينبغي تعبئتها لكي  إلزامية( *في شكل مسودة أو إرساله. جميع الخانات املشار إليها بعالمة النجمة )

 تتمكن من حفظ النموذج أو إرساله.

 

في حال حاولت أن تحفظ النموذج أو أن ترسله قبل أن تستكمل البيانات اإللزامية في الخانات املخصصة لها، ستظهر أمامك رسالة تحت  

 الخانة املعنية لتشير إلى وجوب إدخال بيانات إضافية.

 

الل من خ من املستحسن أن تقوم بحفظ بياناتك بين الفترة واألخرى خالل عملية تعبئة النموذج  .2

إلى أن النظام سيسجل  االنتباهيرجى  الظاهر في أسفل الشاشة. "مسودةكحفظ " على  ضغطال

في حال عدم قيامك بأي نشاط على الصفحة ملدة عشر دقائق  تلقائيخروجك من الصفحة بشكل 

 متواصلة.

 

 قبل إرسال الطلب. وتعديلهاعلى اإلجابات التي أدخلتها  اإلطالعلن يتّم إرسال طلبك في هذه املرحلة؛ وسيتسنى لك  

 

 طلب إضافة منتج إلى قائمة الهيئة االتحادية للضرائب 2.6

االنتقائية لدى الهيئة االتحادية  السلعفي القائمة املنشورة، يمكنك التقدم بطلب إلضافة املنتج إلى قائمة  أي من منتجاتكفي حال لم يِرد 

سيظهر النموذج أدناه على الشاشة ليتّم                               على الضغط  للضرائب من خالل صفحة "قائمة السلع االنتقائية"، وذلك عبر 

، ومن ثم تتخذ قرارها بإدراجه أو بعدم إدراجه بيانات وتفاصيل املنتج املطلوب إضافته بالنظر فيالهيئة  ستقوماستكماله بإدخال بيانات املنتج. 

 في قائمة السلع االنتقائية.



 

19   

 

 الضريبة االنتقائية دفع  .3

 .                      ف                                                   ع                 م
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 أدوات مهمة متاحة عبر الشاشة ونصائح أخرى  .4

على الرمز الظاهر في الضغط  . يمكنك إلى العربية النموذج من اإلنجليزيةبإمكانك تغيير لغة  

 لتغيير اللغة. اليسارأعلى الشاشة إلى جهة 

" إلى جانب بعض الخانات. وإذا قمتم بوضع السهم فوق iكما ستظهر أيقونة تحمل حرف "

  .الخانةهذه األيقونة، فسوف تظهر لكم معلومات إضافية تساعدكم في استكمال هذه 

ثم اختيار امللف من جهازكم والضغط  اختيار ملفلتحميل ملف، يرجى الضغط على خانة 

لتحميل امللف. لتحميل عدة ملفات، عليكم تكرار هذه الخطوات. لحذف ملف  فتحعلى خانة 

 .الصغيرة التي تظهر باللون األحمر  Xتم تحميله، يرجى الضغط على إشارة 

ُيرجى الضغط على السهم الذي يشير إلى األسفل  منسدلة، تياراتلتعبئة خانة ذات قائمة اخ

إلى يمين تلك الخانة واختيار الخيار املناسب. ويكون عدد الخيارات املسموح لكم بها في معظم 

 .  الحاالت هو خيار واحد

 يسارإلى  التقويمعلى رمز  اضغطالستكمال إحدى الخانات التي تتطلب إدخال التاريخ،  

. سيظهر التاريخ عندئٍذ في الخانة بالترتيب التالي: التقويمالخانة ومن ثم حدد التاريخ بواسطة 

 اليوم/الشهر/السنة.


