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 المعدلة اجراء اعفاء مركبات لذوي االحتاجات الخاصة لآلية عم

ك االلكتروني ومن خدمة تقديم طلب اعفاء مركبات لذوي االحتياجات يتم الدخول الى موقع الجمار              

حيث يتم تعبئة البيانات )تسجيل مستخدم جديد( يتم انشاء حساب لصاحب العالقة من خالل الموقع  حيثالخاصة 

 الخاصة بصاحب العالقة على النحو التالي :

  المتقدم للخدمة  االعفاءالرقم الوطني الخاص بصاحب 

 االعفاء في حال كان صاحب  الوصيأو رقم هوية  اذا كان يملك هوية  االعفاءية الخاصة بصاحب رقم الهو . 

  من ملف االحوال المدنية للتأكد من المعلومات حسب دفتر العائلة ومكان رقم القيد المدني و االعفاءيتم جلب اسم صاحب 

 الستالم رسائل الردود على هذا الرقم الوصي عليهأو  االعفاءاحب رقم هاتف ص 

  االقرار والموافقة على صحة المعلومات المدخلة يتم ارسال رسالة قصير برمز تأكيد االشتراك الى رقم الهاتف المدخل عند الضغط على زر 

 تأكيد االشتراكالدخال رمز  حقل نصيظهر وي 
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  مه تلقائياً بشكل اليفيظهر الرقم الوطني للوصي واسهوية شخصية يتم ادخال رقم الهوية للوصي  كلال يم االعفاءفي حال كان صاحب 
 

 
  خاطئ تظهر رسالة للتأكد من الرمز التأكيد بشكل عند ادخال رمز  

  المطلوبة وإعادة ادخالها لتأكيد كلمة السر يتم ادخال كلمة السربعد ادخال الرمز الصحيح 

  تسجيل النهاء عملية تسجيل االشتراكنضغط زر 

 الرقم الوطني بعد انشاء الحساب يتم الدخول الى الخدمة من خالل الموقع االلكتروني لدائرة الجمارك بادخال اسم المستخدم وهو 

 وكلمة السر التي تم اختيارها من صاحب العالقة 

 شاشة الدخول الى النظام
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 الشاشة الرئيسية للطلبات المقدمة

 :كما يليصاحب العالقة قائمة الطلبات الخاصة بعند الدخول تظهر شاشة 

  االعفاءيظهر في الشاشة اسم صاحب  -

 تحتوي الشاشة على زر تقديم طلب لتظهر شاشة لتعبئة بيانات معاملة االعفاء  -
 ارك ال يمكن التعديل عليه اال في حال تم طلب استكمال من قبل مدقق الجماركفي حال ارسال الطلب للجم -
 غير منتهيال يمكن تقديم طلب جديد في حال وجود طلب سابق مفتوح  -

 

 تقديم طلب جديدشاشة 

 يتم التاكد من رقم الهاتف المدخل سابقا في مرحلة التسجيل مع امكانية تعديله ان لزم االمر 

 / من القائمة المنسدلةمكان السكن يتم اختيار المحافظة 

  يتم اختيار نوع االعاقة المطلوف االعفاء عليها من خالل القائمة المنسدلة 

 بعد التأكد من البيانات المطلوبة يتم الضغط على )اضافة وثائق( ليتم ادخال الوثائق المطلوبة حسب ما هو مبين في يسار الشاشة 
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 ند الضغط على اضافة وثائق تظهر جزئية جديدة في الشاشة الدخال المرفقات كما في الصورة ع   

 

  وثيقة أكثر من اوسواء كانت وثيقة واحدة تظهر من خالل قائمة  الوثائقبعد اضافة 

  ًيمكن حذف اي وثيقة تم تحميلها بالخطا 

 كما في الصورة يمكن مشاهدة الوثيقة المدخلة للتأكد منها 
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  (تسجيل طلبيتم الضغط على زر )وثائق المطلوبة الكافة عند االنتهاء من تحميل 

  بعد تسجيل الطلب يتم العودة الى شاشة قائمة الطلبات مع اظهار رقم الطلب المقدم باللون االخضر 

 بعد  دقيقهت)جديد( بمعنى ان الطلب تم ارساله الى الجمارك ولم يتم الة الطلب حتظهر قائمة بالطلبات المقدمة و 

  تظهر حالة الطلب )قيد الدراسة( من قبل موظفي االعفاءات في الجمارك بعد تدقيق الطلب 

 

  ال يمكن تقديم طلبات جديدة لغاية اصدار قرار بالطلب السابق 

  نهائياً يمكن تقديم طلب جديد ال   الحصول على الموافقة على االعفاءفي حال 

 ( اشهر من اصد6في حال صدور قرار برفض االعفاء ال يمكن تقديم طلب جديد قبل )ار القرار 

  )يمكن تعديل كلمة السر من خالل الضغط على زر )تعديل كلمة السر 

 يتم ادخال كلمة السر القديمة 

  يتم ادخال كلمة السر الجديدة 

  يتم ادخال تأكيد كلمة السر الجديدة 

  الجديدةيتم تخزين كلمة السر 
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 في حال نسيان كلمة السر المدخلة يمكن استرجاع كلمة السر بالضغط على )استرجاع كلمة السر( في شاشة الدخول الى خدمة االعفاء 

 

 

 

 

 

 

 

 شاشة االسترجاع يتم ارسال كلمة سر جديدة على الهاتف المدخل في مرحلة التسجيل  ادخال الرقم الوطني في عند 

  ويمكن تعديلها بعد الدخول الى النظام من خالل شاشة )تعديل كلمة السر( السابقة 

 


