
  ثيقة تصدر من قبل أو لصالح الناقل تجيز اإلفراج عن البضاعة املستوردة اذن التسليم هو و
ويعترب إذن التسليم من أهم  ،  واحدةالشحن الاملحددة فيها واملبني تفاصيلها ضمن بوليصة 

من املستندات الجمركية ألنه يثبت ملكية البضاعة كام أن إذن التسليم يتم مبقتضاه فسح اإلرسالية 
 الدائرة الجمركية إىل الخارج.

 .ومن الناحية القانونية ال يجوز رفض تسليم البضائع إىل حامل اإلذن إال بأمر قضايئ 
  اعتمدت النافذة الوطنية اصدار اذن التسليم االلكرتين عىل نظام االسيكودا وهو يعترب رشط

  اسايس لغايات االفراج عن البضاعه .
 ليم االلكرتوين عىل نظام االسيكودا بعد استالمه البوالص االصل يصدر وكيل املالحة اذن التس

(  وبعد حصوله عىل كافة TEXT RELEASEاو استالمه امر من الخط املالحي بتليسم البضاعه )
 .مستحقاته املالية 

  وعىل النحو االيت : ن تسليم الكرتوينإذبإصدار يقوم وكيل املالحة حيث 
 االلكرتونيةالبوالص  /تعبئة حقول اذن التسليم االلكرتوين عىل البوليصة  -
الرقم الرضيييبي للمسييتفيد النهايئ من للبوليصيية / البوالص املنظم بها البيان ادخال  -

 .الجمريك
خال  - يان اد ها الب الرقم الجمريك لرشييكة التخليص  عىل البوليصيية / البوالص املنظم ب

 .الجمريك
ي  - ي ) البنك ، الوكيل البحري ( يف حقل ال عىل البوليصة   Notifyادخال الرقم الرضيبي لل

االلكرتونية يف حال وجود تجيري ، مع االلتزام بارفاق صييورة عن التجيري عىل البوليصيية 
 بوثائق البيان الجمريك .

قة بني - طاب حال امل يان الجمريك  يف  نافس  ا اكلكرتوينوة البوليص  والب  وإذن امل
سليم اكلكرتوين ستطيع رشكة التخليص الحقا  الت سليم الكرتوين وت صدار اذن الت يتم ا

 اصدار ترصيح خروج ملحتويات البيان الجمريك .
  شحن املعتمدين سطاء ال سناد االلكرتوين ( عىل البوالص االلكرتوين لو ضافة اجراء ) اال تم ا

باالطالع عىل معلومات البوليصيية  ط الشييحنيلدى الهيئات البحرية والجوية ، بحيث يسييمح لوسيي
صا صادر من قبل وكيل املالحة ، ويف حال م سليم االلكرتوين ال دقته االلكرتونية ومعلومات اذن الت

عىل املعلومات الوارده يثبت حركة مصييادقة الكرتونية عىل نظام االسيييكودا تسييمح باالفراج عن 
 البضاعه .


