 دليل تسديد بيانات :IM5 ‐ IM7 ‐ IM9
(1

نقوم باختيار الوضع الجمركي في الحقل  37وفقا للتالي :
الوضع السابق  /الوضع الحالي

مثال:
ليكن الوضع السابق فرضا إدخال مؤقت عادي  /IM5/و محتوى الحقل  /37/يساوي /5000/
و ليكن الوضع الحالي وضع لالستھالك إثر إدخال مؤقت قطاع خاص  /IM4/فيجب أن يكون
محتوى الحقل  /37/ھو التالي:
 /4050/حيث تدل  /40/على الوضع الحالي و تدل  /50/على الوضع السابق ويمكن اختيارھا
من القائمة المنسدلة التي تظھر عند الضغط على الحقل  /37/كما و تظھر رسالة تدل على تاريخ
تسجيل البيان الحالي كما ھو مبين في الشكل:

ثم عند الضغط على زر  /ok/الذي يظھر تظھر صفحة جديدة على البيان تسمى /المستند السابق/
كما ھو مبين في الشكل ،وھي الوثيقة التي سيتم اإلبراء من خاللھا.

عند الضغط على وثيقة المستند السابق تظھر النافذة التالية:

يتم إدخال معلومات تسجيل البيان السابق من األمانة إلى تاريخ التسجيل إلى المرجع و
رقم التسجيل ثم رقم البند الذي سوف يتم اإلبراء من خالله عند إضافة رقم البند تظھر
معلوماته األساسية التالية  :رمز اإلجراء الجمركي – اإلجراء الممدد  -بلد منشأ البضاعة
ثم تظھر المعلومات التفصيلية للبضاعة و ھي  :عدد الطرود الكلية و عدد الطرود المتبقية
و الوزن الصافي الكلي و الوزن الصافي المتبقي إلى الوحدة اإلضافية الكلية و المتبقية ثم
يقوم المخلص بإدخال الكمية المبرأة الموجودة على البيان من عدد الطرود إلى الوزن
الصافي إلى الوحدات اإلضافية ثم النقر على شكل المستند الذي يشير إليه السھم على
الشكل السابق ليتم إدراج سطر في الجدول كما ھو مبين في الشكل السابق ثم بعملية
مشابھة يتم اإلبراء من البند الثاني و الثالث .........
مالحظة  :يقوم البرنامج بعملية التحقق من الكميات الموجودة )الوحدات اإلضافية ( و
يعطي رسائل خطأ في حال زادة القيمة عن القيمة الموجودة و يبقى على عاتق الكشاف
التحقق من مطابقة المعلومات المدخلة في وثيقة المستند السابق للمعلومات المدخلة على
البيان من قبل المخلص و ھي )عدد الطرود ،الوزن الصافي ،الوزن الكلي ،الوحدات
اإلضافية ،المبلغ اإلجمالي للفاتورة ،بلد منشأ البضاعة( إذ أنه ال يوجد ربط بين الحقول
الموجودة على البيان الحالي و الحقول المدخلة في وثيقة المستند السابقة.

 للبحث عن البيانات السابقة و معرفة الكميات المبرأة من كل بيان نقوم بالتالي:

بالضغط على مجلد البيانات السابقة و النقر بالزر اليميني للفارة و اختيار بحث يظھر الشكل
التالي:

نقوم بإدخال محددات البحث من رقم تسجيل البيان إلى سنة مرجع البيان و األمانة المسجل
عليھا البيان و الضغط على زر  F3من لوحة المفاتيح فيظھر البيان المطلوب ثم نقوم بالضغط
على الزر اليمني للفارة فتظھر مجموعة من األوامر ) استعراض -تمديد فترة الصالحية( نختار
األمر استعراض فيظھر الشكل التالي :

فتظھر معلومات البيان األساسية و معلومات عن الكميات المتبقية من كل بند ثم بالنقر على
السھم كما ھو موضح في الشكل السابق تظھر المعلومات عن البيانات التي أبرأت ھذا البيان
كما في الشكل التالي:

لتمديد فترة الصالحية نقوم بالضغط على األمر تمديد فيقوم البرنامج بفتح البيان و يحرر الحقل
" تاريخ نھاية الصالحية" الموضح في الشكل التالي:

 لمعرفة الكميات المتبقية في مستودع نقوم بالتالي:
نختار األمر " تقرير" كما ھو موضح بالشكل التالي:

فتظھر النافذة التالية:

نقوم باختيار نوع التقرير ) شركة  ،مستودع ( ثم نضع الرمز كما ھو موضح في الشكل و نقوم
بطلب التقرير عن طريق الضغط على الزر الذي يشير إليه السھم في الشكل السابق.
مالحظة ھامة:
على الكشاف و رئيس الكشف مطابقة النوع و الكميات و القيمة و العدد و الوزن و عدد الطرود
و كافة محددات البيان األخرى و ذلك وفقا للتعليمات النافذة و تنظيم المخالفات في حال وجدت و
على مسؤوليتھم الكاملة.

دمشق في  2009-08-16ــا

مديـر الجمارك العــــام تكليفا ً
الــــياس الـحكيـــــم

