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الغرض من النظام

تهدف منصة فسح إلصدار  شهادة 
مطابقة ارسالية والفسح الجمريك 

ال يوجد تسجيل منتجات
،،

،،
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تسجيل الدخول

يقوم املستخدم بالدخول عىل الصفحة الرئيسية 
لنظام  فسح عرب الرابط التايل اضغط هنا بحيث 

ستظهر الشاشة التالية :-

يتم الضغط عىل خيار  ) تسجيل الدخول عن طريق 
نظام ) E-cosma ( يف ادىن الصفحة.

 يتم تسجيل الدخول باسم املستخدم وكلمة 
) E-cosma ( املرور من نظام

مالحظة:

) E-cosma ( عىل الرشكة التحقق من وجود حساب لها يف نظام
قبل الدخول عىل النظام

صفحة تسجيل الدخولصفحة تسجيل الدخول

faseh.sfda.gov.sa
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صفحات واجهة النظام

واجهة نظام فسح

الرئيسية 

اداره املستخدمني: يتيح هذا الخيار للمستخدم 

من  إمكانية إدارة املستخدمني،  وذلك من خالل 
إضافة والحذف والتعديل لضباط االتصال 

طلب الفسح: يتيح هذا الخيار للمستخدم من 

إمكانيه طلب فسح جديد واستعراض جميع طلبات 
فسح السابقة واستكامل الطلبات املسودة. 

الصفحة الرئيسية
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طلب فسح جديد

يتم اختيار ) طلب الفسح ( من الصفحة الرئيسة
ثم ) طلبايت (  كم هو موضح بالشكل ادناه. 

سوف يتم ظهور قامئه لجميع طلبات الفسح 
السابقة.

يتم الضغط عىل  ) طلب جديد ( يف اعىل يسار 
الصفحة.
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تعبئة النموذج

يتم تعبئة منوذج التسجيل يف

اربع خطوات التالية:

الخطوة األوىل: معلومات الطلب

يتم تعبئة خانات بيانات النموذج املطلوبة 

املوضحة ادناه ثم الضغط عىل ) اختيار املنتج (  

لالنتقال للصفحة التالية واستكامل تعبئة النموذج. 

مالحظة:

إلضافة الفاتورة يتم تعبئة البيانات املطلوبة وارفاق صوره
) الصيغة املقبولة بالنظام (  من الفاتورة ثم اختيار ) إضافة ( 

ليتم اضافتها 
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تعبئة النموذج

الخطوة الثانية: اختيار املنتجات

يتم الضغط عىل خيار اضافه منتج مسجل يف

) E-cosma ( يف اعىل ميني الصفحة كام هو 

موضح ادناه. 
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الخطوة الثانية:

الخطوة الثانية: اختيار املنتجات

سوف تظهر قامئه  املنتجات املضافة يف 

) E-Cosma (
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تعبئة النموذج

الخطوة الثانية: اختيار املنتجات

 يتم اختيار ) إضافة (  للمنتج، وإلمتام اإلضافة يتم 

اختيار ) إمتام اإلضافة (  يف اسفل يسار النافذه. 

كام هو موضح بالشكل ادناه.

مالحظة:

إلضافة منتج جديد يتم اختيار ) إضافة منتج جديد ( يف اعىل 
) E-Cosma (  يسار النافذة، ويجيب إضافة املنتج يف نظام

لتتمكن من اضافتها. 
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تعبئة النموذج

الخطوة الثانية: اختيار املنتجات

بعد اضافه املنتج يتم تعبئة بيانات املنتج 

املطلوبة وثم اختيار ) حفظ التعديل (

لتقديم طلب مطابقه ارساليه عىل املنتجات 

املضافة يجب الضغط عىل خانه االختيار تقديم 

طلب مطابقه ارساليه املظللة باللون األحمر ادناه

مالحظة:

عند عدم الضغط عىل خانه االختيار ) تقديم طلب مطابقه ارساليه 
عىل املنتجات املضافة اىل الفواتري املرفقة أعاله ( سيتم االنتقال 

مبارشه اىل صفحه ملخص الطلب 
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تعبئة النموذج

الخطوة الثالثة: جهة املطابقة 

يقوم النظام بعرض جهات املطابقة بناء عىل 

دولة الشحن ونوع املنتج بحيث تتوافق مع اللوائح،  

يقوم املستخدم بتحديد جهة املطابقة بالضغط 

عىل ) اخرت ( كام هو موضح ادناه. 
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تعبئة النموذج

الخطوة الرابعة: ملخص الطلب

يقوم املستخدم بإمتام الطلب بالضغط عىل 

خيار ) ملخص الطلب (  يقوم النظام بعرض 

ملخص للطلب كام يف  تم تعبئة يف النموذج، 

بعد ذلك يجب اختيار خانه املوافقة عىل اإلقرار  

واملوافقة عىل الرشوط واألحكام إلمتام الطلب 

ثم الضغط عىل  ) إمتام الطلب ( يف اسفل يسار 

الصفحة كام هو موضح ادناه:  
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تعبئة النموذج

الخطوة الرابعة: ملخص الطلب

بعد إمتام الطلب يتم النظام ارسال الطلب و 

استعراض رقم طلب شهادة مطابقة االرسالية

مالحظة:

يف حال اراد املستخدم بالبحث عن جهة مطابقه  يقوم املستخدم 
بإدخال معلومات البحث كام يف الحقول  يقوم النظام بعرض نتائج 

البحث
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إضافة ضابط اتصال مستورد

ليتمكن املستخدم من اضافه ضابط اتصال 
يقوم بالضغط عىل أيقونة  ) اضافه ( وستظهر 

صفحه بيانات ضابط االتصال التالية:
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إضافة ضابط اتصال مستورد

يقوم املستخدم بتعبئة الحقول املوضحة 
بالشكل ادناه ثم يقوم بالضغط عىل زر ) حفظ ( 

لتتم اإلضافة 

مالحظة:

يجب عىل ضابط االتصال الدخول عىل الربيد اإللكرتوين الذي تم 
تسجيله والضغط عىل رابط التفعيل املرسل.
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تعديل ضابط اتصال مستورد

لتعديل بيانات ضابط االتصال يقوم املستخدم 
بالدخول اىل صفحه قامئة ضباط االتصال ثم 
يقوم بالضغط عىل زر ) اخرت ( ) تعديل (  من 

قامئه ) اخرت ( الخاصة بضابط االتصال كام هو 
مبوضح بالشكل ادناه:  
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تعديل ضابط اتصال مستورد

يقوم املستخدم بتعديل البيانات الخاصة 
بضابط االتصال، ثم يقوم  ) حفظ ( التعديالت. 
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حذف ضابط اتصال مستورد

لحذف ضابط االتصال يقوم املستخدم بالدخول 
اىل صفحه قامئة ضباط االتصال, ثم يقوم 
بالضغط عىل زر ) حذف ( من قامئة ) اخرت ( 

الخاصة بضابط االتصال كام هو موضح ادناه: 
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حذف ضابط اتصال مستورد

عند الضغط عىل زر ) حذف ( يقوم النظام بعرض 
رسالة تنبيهية للتأكيد عىل عملية الحذف كام 

هو موضح بالشكل ادناه  يقوم املستخدم 
بالضغط عىل ) نعم ( ليتم حذف املستخدم. 
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Purpose of Sy stem

Fasah platform aims to issue a dispatch 
conformity of shipment certificate and 
customs clearance. ،،
،،
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Sign in

Log into the Fasah system home page via 
the following link Click here so that the 
following screen will appear. 

Click on the option ( Login with E-cosma ) 
at the bottom.  

Then login with the username and 
password from the E-cosma system.

login page

Note:
The company users must ensure that they have an 

account in the E-cosma system before logging in.

faseh.sfda.gov.sa
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Fasah system interface

Homepag e of the system

Main

Users Management: allows the user the 
ability to manage users, through the addition, 
deletion, and modification of the contact officers. 

Faseh request: This option allows the user 
to request a new clearance, review all previous 
clearance requests, and complete the draft 
requests.



25

New Faseh Request

Choose ( Faseh Request ) from the main 
page, then ( My Requests), as shown below.

A list of all previous release requests 
will appear.

Click ( New Request ) at the top left of the 
page.
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Fill out the form

The registration form is filled out 
in the following four steps :

First Step: Request Information

Fill in the required form data fields shown 
below, then click “Request Products” to move 
to the next page and complete the form.

Note:
To add the bill, fill in the required data and attach a 
copy ( in the acceptable format ) of the invoice, then 
choose ( Add ) to be added. 
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Fill out the form

The second step: Request products

Click on the option Add ( E-cosma ) registered 
product At the top right of the page, as shown 
below.



28

Fill out the form

The second step: Request products

The list of added products in ( E-Cosma ) will 
appearppear
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Note:
To add a new product, choose ( Add a new product) at the 
top left of the window, and the product must be added in 
( E-Cosma ) To be able to add it.

Fill out the form

The second step: Request products

Click ( Add ) to the product. To complete the 
addition process, choose ( Complete ) at the 
bottom left of the window, as shown in the 
figure below.
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Note:
If you do not click on the check box ( apply for a conformity 
request on selected products ) it will go directly to the order 
summary page

Fill out the form

The second step: Request products

After adding the product, fill in the required 
product data and then choose ( Save Changes )

To apply for a conformity request, you must click 
the checkbox apply for a conformity request on 
selected products, highlighted in red below.
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Fill out the form

The third step: Conformity Body 

The system displays the conformity bodies 
based on the country of shipment and the 
type of product in order to comply with the 
regulations, The user selects the matching party 
By clicking on ( Select ) as shown below.
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Fill out the form

Fourth Step: Request Summary

The user completes the request by clicking on 
the ( Request Summary ) option.
The system displays a summary of the request 
as it was filled out in the form, after that you 
must choose the checkbox to accept the 
acknowledgment And agreeing to the terms 
and conditions to complete the request, then 
click on ( Submit Request ) at the bottom left of 
the page, as shown below: 
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Fill out the form

Fourth Step: Request Summary

After completing the submission, the system 
will send the request. Then a window of the 
shipment conformity certificate request number 
will appear

Note:
In case the user wants to search for a conformity body, they must 
enter the search information in the fields. The system will then 
display the search results
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Adding a Contact Officer

To add a contact officer, click ( Add ),
and the following contact officer data 
page appears:
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Adding a Contact Officer

The user must fill in the fields shown in the 
figure below and then click ( Save ) to add

Note:
The contact officer must log in to the registered email and 

click on the activation link sent
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Modifying Cont act Officers

To modify the contact officer information, 
the user must go to the Contact Officers List 
page and then click ( Select ) the ( Modify ) 
as shown in the figure below: 
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Modifying Cont act Officers

The user should modify the contact officer’s 
data, then click ( save ) 
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Deleting Contact officers

To delete the contact officer, the user must 
go to the Contact Officers Page, then click
( delete ) from the ( select ) menu , as shown 
below:
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Deleting Contact officers

When deleted, the system displays an alert 
message to confirm the deletion process, as 
shown in the figure below, and the user must 
click ( Yes ) to conform deleting the contact 
officer.
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