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التجارة الدولية يكون حمل ثقة من اهليئة العامة بكل طرف مشارك يف سلسلة التزويد  -املشغل االقتصادي املعتمد 

،ومعايري السالمة واألمان  الشروط واملتطلباتللجمارك، وتتوفر فيه جمموعة من 

 .املعتمدة دوليًا

 

وتطوير عالقات الشراكة والتعاون مع القطاع اخلاص، ويتكون لبناء هو مبادرة  – املعتمد برنامج املشغل االقتصادي

من منظومة متكاملة من اخلطوات واإلجراءات احملددة اليت يتوىل القيام بها فريق 

خمتص بتقييم االلتزام للتحقق من حتقيق متطلبات الربنامج الذي متنح مبوجبه 

 تسهيالت وامتيازات للشركات اليت تفي بهذه املتطلبات.

 

مع  والتنسيقاهليئة العامة للجمارك بالرتتيب  يهو قيام فريق خمتص ومؤهل من موظف – اخلارجيامليداني/دقيق الت

وقعها بغرض التحقق من استيفائها ملتطلبات الربنامج ملجراء زيارة إل الشركة املعنية

العالقة خرى ذات نظمة األكد من صحة التزامها بالتشريعات اجلمركية و األأوالت

 لقياس نسبة التزامها. وصواًل

 

 هو الفريق املكلف بإجراء عملية التدقيق امليداني/اخلارجي املشار إليه أعاله. – فريق تقييم االلتزام

 

برنامج املشغل االقتصادي املعتمد بشكل طوعي رغبة منها  إىل هو تقدم الشركة بطلب لالنضمام – االلتزام الطوعي

للوصول إىل مستوى مقبول من االلتزام مبتطلبات الربنامج من أجل االستفادة من التسهيالت املمنوحة 

 هذا الربنامج. عرب

 

نضمام لربنامج هو االجتماع الذي يعقده فريق تقييم االلتزام مع ممثلي الشركة املتقدمة لال – االجتماع االفتتاحي

املشغل االقتصادي املعتمد يف موقع الشركة وقبل موعد إجراء التدقيق امليداني/اخلارجي الستالم 

قوائم التحقق، وإلعالم الشركة بالسجالت والقيود والوثائق  واملبينة يف املعلومات املطلوبة

الوثائق املطلوبة  املطلوب توفريها وأي متطلبات أخرى وكذلك املهلة املعطاة للشركة لتقديم

 ولتحديد موعد إجراء التدقيق امليداني/ اخلارجي، ولتسمية ضباط االرتباط من الطرفني.

 

 /يخضعت للتدقيق امليدان الشركة اليت يهو االجتماع الذى يعقده فريق تقييم االلتزام مع ممثل – يتاماالجتماع اخل

الشركة على النتائج  يالطالع ممثل من التدقيق بعد االنتهاء الكامل لعمل الفريق ياخلارج

  .)إن لزم األمر(ليها وكذلك االتفاق على خطة حتسني االلتزام إمت التوصل  النهائية اليت

 

واملراد فحصه  اجملال اجلمركي واملالي واإلجرائي املتعلق بالنظام الداخلي اخلاص بالشركة وه – جمال قياس االلتزام

واملتطلبات ويشمل هذا اجملال التحقق من املتطلبات اجلمركية بهدف التأكد من صحة االلتزام. 

 وأصول حفظ السجالت والقيود احملاسبة(اإلجراءات -امليزانية-املالية )القوائم املالية

 .ومتطلبات السالمة واألمن

 

 عامة مفاهيم وتعريفاتيتبع : 
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هي اإلجراءات املقرتح القيام بها ضمن إطار زمين حمدد لتحسني وتطوير أداء الشركة واالرتقاء به  – خطة حتسني االلتزام

للوصول إىل االلتزام املقبول بالتشريعات اجلمركية واألنظمة املعمول بها، ولتفعيل الرقابة 

 الذاتية لدى هذه الشركة، وفقًا لقوائم التحقق املعتمدة.

 

 األمور يف الشركة عن معلومات بتقديم املعتمد االقتصادي املشغل لربنامج املتقدمة املؤسسات مقيا هو – اإلفصاح املسبق

 بشكل اجلمارك يف الشأن بهذا املعنية اجلهة إىل طوعي بشكل والقانونية واجلمركية املالية

 البدء قبل وذلك مجركية خمالفات أو جتاوزات أو أخطاء، أي ذلك يف مبا وواضح وشفاف صحيح،

 .امليداني التدقيق بإجراءات

 

االفصاح  املقدمة من الشركة الراغبة يف واملستنداتهو الفريق املكلف بدراسة الوثائق  – فريق تقييم اإلفصاح املسبق

ن يكون الفريق نفسه هو فريق تقييم أو جتاوزات، وجيوز أخمالفات  أياملسبق عن 

 االلتزام.

 

عماهلا أجراء التدقيق على إحيددها فريق تقييم االفصاح املسبق للشركة املراد  الفرتة الزمنية اليت يه – مدة اإلفصاح

 .فصاح مقبواًليكون اإل يلك

 

وهي اخلطوات واإلجراءات احملددة ضمن جماالت فحص التزام الشركة اليت يتم التحقق منها من قبل فريق  – قوائم التحقق

تقييم االلتزام واليت ميكن للشركة الرجوع إليها من أجل إجراء التقييم الذاتي أو لدى تنفيذ خطة 

 حتسني االلتزام.
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 التعريف بالربنامجأواًل:  

منح تسهيالت ومزايا لألطراف املشاركة  بهدف للجمارك العامة اهليئة من مقدم وطين برنامج هو املعتمد االقتصادي املشغل برنامج

 األمان املعتمدة دوليًا. و السالمة ومعايري،واملتطلبات   بالشروط الدولية اليت يثبت التزامها التجارة يف التزويد سلسلةيف 

 أهداف الربنامجثانيًا: 

ر سعي اهليئة العامة للجمارك إىل تطبيق املعايري الدولية يف جمالي السالمة واألمان املشغل االقتصادي املعتمد يف اطايأتي برنامج 

اإلضافة للوفاء بواملنصوص عليها باطار عمل معايري منظمة اجلمارك العاملية ألمن وتسهيل سلسلة اإلمداد يف التجارة الدولية 

 املذكورربنامج اليهدف و ،((1) رقم امللحق) اقية بالي لتيسري التجارة اخلاصة مبنظمة التجارة العامليةبااللتزام املنصوص عليه يف اتف

 قتصادي واجلمركي:الللوصول إىل ما يلي على الصعيد األمين وا

 بشكل كان سواء اجلمارك مع املتعاملة القطاعات كافة على وتعميمه الطوعي االلتزام مبدأ ترسيخ على العمل .1

 .التزامها مدى من التحقق بعد القطاعات هذه مع احلقيقية ودعم الشراكة  لبناء مباشر، غري أو مباشر

 .اجلمركية واملنافذ احلدود عرب البضائع وانسياب التجاري التبادل تسهيل يف املساهمة .2

 ومواكبة اجلمركي بالعمل إىل االرتقاء مبا يؤديواستمراريته  االستثمار وتشجيع االقتصاد دعم يف املساهمة .3

 .الدولي اجلمركي املستوى على التطورات

 بني احلدود عرب السلع انسياب ضمان أجل من األخرى للدول اجلمركية اإلدارات مع حسنة عالقات وبناء التعاون تعزيز .4

 .قطر وهذه الدول

 شركات سلسلة التزويد العاملة بالتجارة الدولية.املساهمة يف حتقيق االلتزام بالتشريعات اجلمركية من قبل  .5

 العمل كفاءة ورفع امللتزمة غري الشركات على جهودها تركيز خالل من اجلمارك بها تقوم اليت الرقابة إجراءات تعزيز .6

 .عمومًا اجلمركي

متطلبات االلتزام العمل على حتسني إجراءات وأنظمة شركات سلسلة التزويد العاملة بالتجارة الدولية للتوافق مع  .7

 بالتشريعات النافذة يف الدولة. االلتزاماملقبولة واملعتمدة من قبل اجلمارك حتقيقًا ملفهوم املسؤولية املشرتكة حنو 

 ملساهمة يف حتقيق مبدأ املنافسة املشروعة بني أوساط القطاعات التجارية اليت تعمل ضمن سلسلة التزويد.ا .8

 . سلسلة التزويد املعتمدة دوليًاوالسالمة يفضمان متطلبات معايري األمن  .9

 املعتمد اإلقتصادي املشغل لربنامج املنضمة للشركات الصادرة و الواردة البضائع عن اإلفراج زمن تقليل .10

 للشركات املنضمة االمتيازات املمنوحة عرب الربنامجثالثًا: 

 املنافذ عرب والبضائع السلع انسياب سرعةضمان و اجلمركية االجراءات لتبسيط قطر بدولة للجمارك العامة اهليئة حرص اطار يف

 العامة هليئةا بني قيقيةاحل شراكةلل املعتمد، وجتسيدًا االقتصادي برنامج املشغل ملشروع املنضمة للشركات اجلمركية

برنامج املشغل االقتصادي املعتمد ، فإن الشركات املنضمة إىل الوطين باالقتصاد النهوض يف للمساهمة والقطاع اخلاص للجمارك

 :التالية واملزايا والتسهيالت اجلمركية احلوافز تتأهل للحصول على

 .ومشروع القائمة اخلضراء االستفادة من كل املزايا املمنوحة عرب املسرب األخضر .1

االقتصادي املعتمد بعد فحصها عند االشتباه يف البضائع اخلاصة باملشغل الفعلية  اعطاء األولوية يف املعاينة  .2

 الشركة. خمازن يف املعاينة إجراء األشعة وجيوز طلب أجهزة خالل من

 .التعهدات املناسبة لقاء وصوهلا  قبل البضائع عناملسبق  اإلفراج .3

 اخلاصة لإلرساليات النقل ووسائل( العتالة) التحميل وسائل و أدوات توفري خدمات من االستفادة يف األولوية إعطاء .4

 املختصة الشركات مع التنسيق بعد) اجلمركي احلرم يف املعتمد االقتصادي املشغل برنامج يف املدرجة بالشركات

 (.معها الالزمة اتتفاقياال وتوقيع
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 ختصيص ضباط اتصال باملنافذ اجلمركية مكلفون بكل املسائل اليت هلا عالقة باملشغل االقتصادي املعتمد. .5

ساخن للشركات واجلهات املدرجة مبشروع املشغل االقتصادي املعتمد على مدار الساعة وجاهزية فريق  ختصيص خط .6

 .  (call center VIP)  للدعم واملساعدة عند احلاجة

املسبق اإلشعار و بأول والأ اجلمركية باإلجراءات املتعلقةوالتشريعات واألحكام والتعاميم واملستجدات  املعلومات توفري .7

 بالضوابط املراد تطبيقها.

على غرار  اإلفراج الحق   وقت هلذه الغاية يف تصدر تعليمات للجمارك وفق املقدمة املالية الضماناتتسهيل اجراءات  .8

 .عن البضاعة يف حال عدم توفر املستندات األصلية  لقاء تعهد خطي

 .االقتصادي املعتمد دوليًا عرب االتفاقيات املقررة بذلكتوفري خاصية تبادل قوائم اجلهات املدرجة باملشغل  .9

عالقة بالتخليص الذات  خرىاأل كوميةاحل هاتاجل تقدمهااليت  تسهيالتال واألولوية للحصول علىالدعم  تقديم .10

من خالل االجتماعات اليت تعقدها اجلمارك مع  هذه اجلهات واليت نذكر منها جهات القيد ومشغلي  اجلمركي 

 .ئ واملطاراتاملوان

 مقابل تعهد خطي من املستورد يف حال عدم توفر املستندات األصلية بصور من املستندات عن البضاعة  يسمح باإلفراج .11

إلحضارها يف مدة أقصاها تسعون يوما من تاريخ التعهد، وخالفا لذلك يتم التواصل مع الشركة ودراسة مربراتها وأخذ 

القرار بقبول أو عدم قبول املربرات، يف حالة قبول املربرات من الشركة يتم التنبيه عليها بعدم جتاوز الفرتة احملددة مرة 

ة ستة أشهر من الربنامج وااليقاف النهائي يف حال التكرار، وان مل يتم قبول املربرات أخرى واال تتعرض لإليقاف الوقيت ملد

من قيمة   (%1)يتم تطبيق أحكام قانون اجلمارك والالئحة التنفيذية وذلك مبطالبة املستورد بسداد رسم التأمني

نامج ملدة ستة أشهر واإليقاف النهائي يف البضاعة وحتويلها مباشرة اىل حساب االيرادات اىل جانب اإليقاف الوقيت من الرب

 )دراسة سنوية(. حال التكرار

حصول الشركة على شهادة معتمدة من اهليئة العامة للجمارك بأنها من الشركات امللتزمة حسنة السمعة يف برنامج  .12

 املشغل االقتصادي املعتمد لدى اهليئة العامة للجمارك لالستفادة منها داخليًا وخارجيًا.

ورش  اهليئة العامة للجمارك يف بعض حة الفرصة للجهات املدرجة مبشروع املشغل االقتصادي املعتمد باملشاركة معاتا .13

 .، واشراكهم يف االجتماعات اليت هلا عالقة  العمل أو املناسبات الرمسية

 يئة العامة للجمارك.إدراج أمساء الشركات املنضمة لربنامج املشغل االقتصادي املعتمد يف موقع النديب وموقع اهل .14

 

 يتم مل ما للشركة االمتياز هذا منح يف النظر يعاد سوف فانه أعاله، املذكورة االمتيازات من أي استخدام سوء حال يف: مالحظة

 . مقبولة مربرات تقديم

 من املشروع ةتفيدساجلهات املرابعًا: 

 
 :العاملة يف سلسلة التزويد اخلاصة بالتجارة الدولية واليت تضم هاتاجل املعتمد االقتصادي املشغل برنامج مشروع يشمل 

 .شركات االسترياد والتصدير .1

 .الشحن شركات .2

 .التخزين شركات .3

 .التخليص شركات .4

 .النقل شركات .5

 مشغلي املوانئ واملطارات واملنافذ الربية. .6

 .املؤهلةواحلرة QIZ  (Qualifying Industrial Zone ) مشغلي املناطق الصناعية  .7

 .املستودعات .8

 التدرجيي التوسع إمكانية معشركات االسترياد والتصدير على فئة فقط  الربنامج قتصرفسوف ي األولي اإلطالق مرحلة يفأما 

 .الدولية التجارة تزويد سلسلة يف املتعاملة األطراف كافة ليشمل مستقباًل
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    اجلهات املرشحةشروط تقديم طلبات االنضمام للربنامج من قبل خامسًا: 

عن فئة شركات االسترياد والتصدير يشرتط لقبول الطلبات من الشركات املهتمة باالنضمام لربنامج املشغل االقتصادي املعتمد 

 توفر ما يلي:

 سنوات .ملدة ال تقل عن ثالث  بالدولة  العاملة  الشركات من تكون أن •

ومرفقا بالوثائق الالزمة  لجماركل العامة يئةاهلنموذج الذي تعده وفق الأن تقوم بتقديم طلب االنضمام للربنامج  •

 .(2رقم ) امللحق) املالية للثالثة سنوات األخرية( أو التقارير التنظيمي، القوائم)امللف القانوني، اهليكل 

 

تكون الشركة مصنفة ضمن الفئة )أ( حسب نظام التصنيف املعتمد من قبل أما ما يتعلق بفئة شركات التخليص، فيشرتط أن 

 اهليئة لشركات التخليص ذات الرخصة العامة.

 االنضمام للربنامجشروط قبول سادسا: 

 تصدر املوافقة على قبول االنضمام لربنامج املشغل االقتصادي املعتمد يف حال توفر الشروط التالية:

جرائم مجركية يكون هلا ويقصد بذلك عدم ارتكاب سليمًا  للجهة املتقدمةأن يكون الوضع اجلمركي  •

، ويتوىل قسم التسهيل وااللتزام دراسة  خالل ثالثة سنوات سابقةتأثري على اسناد صفة املشغل االقتصادي املعتمد 

 .لقانونيةمدى خطورة اجلرائم اجلمركية املرتكبة  بالتنسيق مع ادارة الشؤون ا

يها يف الدولة لثالث سنوات أن يكون للجهة املتقدمة نظام مالي مستقر وفقاً للقواعد واألصول احملاسبية املتعارف عل •

 سابقة .

 .التجارية السجالت حلفظجمارك العامة لل  يئةاهلنظام مقبول من  يكون للجهة املتقدمة أن •

املنصوص عليها باطار عمل معايري  ن وفقا للمعايري الدوليةاواألممتطلبات السالمة املتقدمة  لجهةل يكون أن •

 .منظمة اجلمارك العاملية ألمن وتسهيل سلسلة اإلمداد يف التجارة الدولية

 آليات التحققسابعًا: 

 : ماتتم عملية التدقيق على مرحلتني أساسيتني وه

 : للتأكد خاصة من دراسة وثائقيةوتهدف اىل القيام ب للجماركاملقر الرئيسي للهيئة العامة تتم يف  الدراسة األولية : -1

 املطلوبة استكمال الوثائق •

 .  )املخالفات اجلمركية( دراسة الوضع اجلمركي للجهة املتقدمة •

من مدى قدرتها على اإليفاء بالتزاماتها املالية وذلك باحتساب وحتليل املعلومات  للتأكد للشركة  دراسة الوضع املالي •

 فرة يف القوائم أو التقارير املالية املقدمة.املتو

وإعداد تقييم أولي حول الشركة )الرتكيز على النقاط النماذج املرفقة دراسة وحتليل خمتلف النقاط الواردة ب •

(  يف إطار التحضري للمحادثة مع مسؤولي تكون ذات تأثري سليب على قبول الشركةاحلساسة اليت ميكن أن 

 الشركة.

 لتدقيق.فريق لاعداد  •

والقيام  بالنماذج املرفقة من املعلومات الواردة  التأكديتم  )تدقيق ميداني( مبحالت الشركة تتم : يدانيةاملعاينة امل -2

 .مبحادثة مع مسؤولي الشركة لالستفسار على النقاط اليت تستوجب توضيح
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 برأي املدققني يف املوافقة أو عدم املوافقة لالنضمام للربنامج مع التعليالت. اعداد تقرير التدقيق مدعومًايتم على اثر ذلك 

باطار عمل معايري منظمة اجلمارك العاملية ألمن وتسهيل سلسلة املشار اليها املتطلبات   التدقيق بالتأكد من توفريقوم فريق 

  واملتمثلة يف  : اإلمداد يف التجارة الدولية

 

 اجلمركية.باملتطلبات  االلتزام .1

 نظام مرضي إلدارة السجالت التجارية. .2

 االستمرارية املالية. .3

 التشاور، التعاون واالتصال. .4

 التعليم، التدريب والتوعية. .5

 تبادل املعلومات والوصول إليها وسريتها. .6

 أمن الشحنات. .7

 أمن وسائط النقل. .8

 أمن املنشآت. .9

 أمن األفراد.  .10

 أمن الشركاء التجاريني. .11

 األزمات واخلروج من احلوادث العرضية الطارئة.التصرف يف  .12

 التقييم، التحليل والتحسني. .13

 

 املتطلبات اجلمركية .أ

 
 باملتطلبات االلتزام وتدقيق فحص لالنضمام لربنامج املشغل االقتصادي املعتمد إىل املرشحة الشركات على التدقيق عملية حتتاج

الصادر عن منظمة اجلمارك  SAFEواملستندة إلطار عمل معايري أمن وتسهيل سلسلة التزويد يف التجارة الدولية  اجلمركية

  .WCOالعاملية 

 وتتمثل أهم النقاط يف :

 استكمال اإلجراءات اجلمركية  )من يقوم مباذا يف األمور اجلمركية(. •

 معلومات واحصائيات مجركية حول الشركة. •

 لتشاريع اجلمركية )العقوبات السابقة(.تاريخ االمتثال ل •

 
 األمانو السالمة متطلبات .ب

 
فحص املتطلبات اخلاصة بالسالمة  لالنضمام لربنامج املشغل االقتصادي املعتمد إىل املرشحة الشركات على التدقيق عملية حتتاج

الصادر عن منظمة اجلمارك العاملية  SAFEواملستندة إلطار عمل معايري أمن وتسهيل سلسلة التزويد يف التجارة الدولية  واألمان

WCO. (3رقم ) احمللق 

 وتتمثل أهم النقاط يف : 

 السالمة -التقييم الذاتي والسياسة األمنية العامة  •

 واملخازن املبانيالولوج إىل  •

 الدخول اليهااألمن للمباني وطريق  •

 ن وجدتإ أمن وحدات الشحن )حاويات ، مقطورات ، شاحنات ، ...( •

 )تأمني كامل لسلسلة التزويد( تأمني شركاء العمل •

 سالمة املوظفني ووعيهم بقضايا السالمة واألمان •

مثاًل ) شركات احلراسة/ شركات النظافة ةالصيانة وغريها والعقود املربمة لتك  اخلدمات اخلارجية ومدى تأمينها •

 الشركات(

 أرشفة وحفظ واستعادة الوثائق يف حالة الضياع أو اإلتالف. •

 محاية وأمن أنظمة الكمبيوتر. •
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 التحقق املاليإجراءات ج. 

التدقيق امليداني/ اخلارجي يف سبيل التحقق من املسائل املالية يتوىل فريق تقييم االلتزام اختاذ ما يلي من خطوات خالل عملية 

 املتعلقة بالشركة قبل اختاذ القرار حول انضمامها لربنامج املشغل االقتصادي املعتمد:

 (( .مرقمة احلسابات مجيع فيه يكتب الذي السجل وهو))  ودراسته املطبق احملاسيب الدليل النظام أو على احلصول •

 .واإلداري املالي الشركة وضع ملعرفة وخارجيًا داخليًا املستخدمة لتقاريرا نظام دراسة •

 املعامالت بإجراءات يتعلق ما على الرتكيز مع عليها الرقابة وكيفية املطبقة احملاسبية اإلجراءات دراسة •

 .اجلمركية

 .واضحة تقديرية موازنات وجود من التحقق •

 .سليمة رقابية إجراءات وتوفر فعاليته مدى ودراسة الداخلي للتدقيق نظام وجود من التحقق •

 للمعايري وفقًا عليها املتعارف احملاسبية األصول مع توافقها مدى من تأكدوال املطبقة احملاسبية السياسات دراسة •

 .واحمللية الدولية

 القرارات تنفيذ ومتابعة املالية باألمور املرتبطة اإلدارة وجمالس العمومية اجلمعيات اجتماعات حماضر على االطالع •

 .ونتائجها بها اخلاصة

 املراجعة لقواعد وفقًا( التشغيل أو املتاجرة حساب – واخلسائر األرباح حساب – العمومية امليزانية) املالية القوائم مراجعة •

 كانت إذا ما حول قناعة إىل للوصول ضرورية اجلمارك تراها اليت االختبارات بكافة القيام تشمل واليت عليها املتعارف

 االعتماد وميكن كافية بها اجلمارك تزويد يتم اليت األخرى واملصادر احملاسبية والسجالت الدفاتر يف الواردة املعلومات

 احملاسبية لألصول وفقًا وعادلة صحيحة بصورة عرضها مت قد املعلومات هذه وأن املالية القوائم إعداد عند كأساس عليها

 .عليها املتعارف

 لجمارك إلدارة وحفظ السجالت التجاريةالعامة ل يئةاهلنظام مرضي ومقبول من توثيق  .د

يتم التأكد من احتفاظ الشركة بنظام رقابة داخلي موثق يستخدم للتأكد من دقة وصحة اإلجراءات املتبعة يف معامالتها 

 داخلي موثق هو مؤشر أكيد على جدية الشركة يف إظهار االلتزام.اجلمركية. إن وجود نظام رقابة 

 

يتم التأكد يف هذه النقطة من استعمال الشركة لنظام مرضي ومقبول من هيئة اجلمارك إلدارة وحفظ السجالت التجارية، 

 ويتمثل ذلك يف عملية تدقيق للنقاط التالية:

 احملاسبة والنظام اللوجيسيت.نظام  •

 .علوماتتقنية املنظام  •

 نظام الرقابة الداخلية. •

 البضائع وعمليات النقل. تدفق •

 التدقيق امليداني /اخلارجي  ثامنًا:

 ق تقييم االلتزاميفر .أ

إلجراء عملية التدقيق، ويفضل أن تتوفر فيهم اخلصائص  من موظفي قسم التسهيل وااللتزام وذلك  ل فريق تقييم االلتزام يتشك

 التالية:

 خربة باإلجراءات اجلمركية. •
 قل(.ي ختصص حماسبة )موظف واحد على األمؤهل أكادمي •
 االلتحاق بدورات متخصصة بالتدقيق احملاسيب واالعتمادات املستندية. •
 خربة يف استخدام احلاسوب. •
 التدقيق اخلاص بربنامج املشغل االقتصادي املعتمداحلصول على تدريب يف جمال  •

 

وميكن االستعانة مبختصني من إدارات أخرى، أو من جهات اخرى، حسب طبيعة التدقيق ونشاط الشركة املراد التدقيق عليها 

 )عند الضرورة(.
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 مراحل التدقيق امليداني/ اخلارجي .ب

 
لتوافق مع مسؤولي الشركة وذلك للتعرف عليها ميدانيا وللتحقق من مدى يقوم فريق التدقيق بتحديد موعد للزيارة امليدانية با

 .بالنماذج املرفقةصحة املعلومات املقدمة 

متر عملية تقييم االلتزام بثالثة مراحل يتم خالهلا فحص ومراجعة الصفقات التجارية باستخدام أساليب التدقيق احلديثة وصواًل 

 إىل ما يلي:

 توثيق العمليات اجلمركية من خالل نظام الرقابة الداخلية اخلاص بالشركة.التحقق من مدى  •

 التحقق من مستوى االلتزام باإلجراءات واألنظمة اجلمركية النافذة خالل فرتة التدقيق. •

 التحقق من مدى االلتزام مبتطلبات األمان الالزمة. •

 صواًل إىل حتقيق االلتزام الطوعي، فهي على النحو التالي:أما املراحل الثالث املشار إليها، واليت تكّمل بعضها البعض و

 مرحلة اإلعداد للتدقيق امليداني/اخلارجي.  1

يقوم مقرر فريق تقييم االلتزام باالتصال مع ممثلي الشركة املراد إجراء التدقيق عندها والتنسيق معهم وتسليمهم قوائم  •

 التحقق ولإلعداد لعقد االجتماع األولي مع الشركة.

يبدأ فريق تقييم االلتزام جبمع املعلومات عن الشركة وإعداد الدراسات التحليلية عن عمل الشركة من خالل الرجوع  •

 للمعامالت السابقة واالتفاق على أدوار أعضاء الفريق واجملاالت املراد الرتكيز عليها.

م أو فريق تقييم اإلفصاح املسبق، ومن ثم النظر يف أي إفصاح مسبق مقدم من الشركة سواء من قبل فريق تقييم االلتزا •

 الرد عليه رمسيًا.

عقد االجتماع األولي مع ممثلي الشركة قبل موعد إجراء التدقيق امليداني/ اخلارجي الستالم املعلومات املطلوبة مبوجب  •

طلبات، وحتديد موعد إجراء قوائم التحقق وإلعالمهم بالسجالت والقيود والوثائق املطلوبة واملهلة احملددة لتقديم هذه املت

 التدقيق امليداني/اخلارجي، وتسمية ضابط االرتباط من قبل كل طرف.

دراسة املعلومات املقدمة من الشركة باإلضافة لنتائج الدراسة التحليلية حول أداء الشركة ويتم حتديد مدى التوثيق  •

 املطلوب االطالع عليه.

يفرتض يف الشركة أن تكون قد قامت بتسليمه مع املعلومات  االطالع على اهليكل التنظيمي للشركة، الذي •

األخرى املطلوبة، وذلك لتحديد الوحدات التنظيمية املستهدفة ورسم خمططات سري العمليات وخمططات تدفق املعلومات 

 نظام لكل وحدة لالستعانة بها لدى إجراء التدقيق امليداني/ اخلارجي يف سبيل حتديد نقاط القوة ونقاط الضعف يف

 الرقابة الداخلية لدى الشركة.

 التنسيق مع الشركة لتوفري مكان مناسب لعمل فريق تقييم االلتزام. •

 وضع خطة العمل وبرنامج التدقيق امليداني/ اخلارجي. •

 التنسيق مع الشركة حول موعد إجراء التدقيق الفعلي واطالعهم على خطة العمل وبرنامج التدقيق. •

 يداني/ اخلارجيمرحلة التدقيق امل.  2

يقوم فريق تقييم االلتزام بتسليم اجلهة املراد إجراء التدقيق على وضعها نسخة من كتاب تكليف الفريق ومن ثم يعقد  •

 اجتماع مع ممثلي الشركة لتوضيح أهداف التدقيق وجماله ومنهجية أخذ العينات اخلاضعة للتدقيق واألطر الزمنية.

ملالية ومتطلبات األمان الواردة بقوائم التحقق وجيري فخص العينات املختارة من خالل التحقق من املتطلبات اجلمركية وا •

التتبع الفعلي للعمليات واألنشطة القائمة يف الشركة والتعرف على نقاط القوة والضعف والتأكد من وجود الرقابة 

 الداخلية حتديد مدى فاعليتها.

واألنظمة املختلفة والوثائق املتعلقة بها من عقود وطلبات شراء واعتمادات  مراجعة اإلجراءات املوثقة يف القيود والسجالت •

 مستندية وحسابات وأي وثائق أخرى ذات عالقة.

يقوم فريق تقييم االلتزام بتوثيق النتائج لكل مرحلة من مراحل التدقيق وحتديد مستوى االلتزام يف كل جمال من  •

االنتهاء من عملية التدقيق سوف يتوفر لدى الفريق ما يكفي من معلومات لالستناد إليها يف جماالت قياس االلتزام. ومع 

 اختاذ القرار الالزم حول انضمام الشركة أو السري خبطة حتسني التزام قبل املوافقة على االنضمام.

 مرحلة املتابعة الالحقة. 3

دقيق امليداني/ اخلارجي الطالعهم على النتائج وتوضيح عقد االجتماع اخلتامي مع ممثلي الشركة يف ختام عملية الت •

 اخلطط واملالحظات التحسينية.
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تقديم تقرير أولي مفصل بكافة أعمال التدقيق اليت قام بها فريق تقييم االلتزام مع النتائج والتوصيات ومدى االلتزام  •

 والتعاون الذي لقيه من اجلهة اليت خضعت للتدقيق.

قيام الشركة بتنفيذ خطط حتسني االلتزام ومن ثم تقديم تقرير نهائي متضمنًا نتائج االلتزام املتابعة والتحقق من  •

 النهائية والتوصيات املناسبة.

دراسة املالحظات الواردة من الشركة )إن وجدت( حول تطوير عملية التدقيق أو حتسني قوائم التحقق أو غريها من املعايري  •

 بشأنها. والشروط ورفع التوصيات املناسبة

هذا ويفرتض أن ال تتجاوز كافة مراحل التدقيق عام واحد من تاريخ البدء. كما ينبغي إجراء تدقيق آخر على الشركة بعد انقضاء 

 عام على األقل من تاريخ االنضمام لربنامج املشغل االقتصادي املعتمد. ومن بعد ذلك جيرى التدقيق بشكل دوري.

 احتساب مقياس االلتزام .د

 الحتساب موحد مقياس اعتماد يتم أن املعتمد االقتصادي املشغل لربنامج لالنضمام املرشحة الشركات التزام تقييم مليةع تتطلب

  الشركة ألداء املقبول  االلتزام معدل

 العمليات املقبول )مقياس االلتزام( يف تزاملاال ضمن برنامج املشغل االقتصادي املعتمد, فإنه جيب على الشركة أن حتقق معدل

 -يتم احتساب مقياس االلتزام وفقًا ملا يلي : حيثااللتزام ،  قياس مبجاالت املرتبطة اجلمركية

لسنة سابقة وجلميع % ( 95إذا حققت الشركة نسبة مئوية ال تقل عن ) مقبواًلللشركة  يكون مقياس االلتزام  -1

باستخدام املعادالت  %( وذلك5شركة, مبعنى أن تكون نسبة التسامح املقبولة )البيانات اجلمركية العائدة لل

 -:االستنباطية التالية 

 %100عنها مطروحًا من نسبة فرق الرسوم / الرسوم املصرح  ناتج -أ

 %100مطروحًا من  نسبة فرق القيم / القيم املصرح عنها ناتج   -ب

بشأن  التالية% (، يتم استخدام املعادلة 90%( وإىل  )95حدى املعادالت أقل من نسبة )إويف حال كان مقياس االلتزام يف 

 . عدد البيانات اجلمركية للشركة

 

 / )إمجالي عدد البيانات اجلمركية(. املسجل عليها حماضر ضبط(نسبة )عدد البيانات  ناتج:  املعادلة

%(,  مبعنى أن تكون نسبة التسامح 95على الشركة حتقيق نسبة التزام ال تقل عن نسبة )  ويف هذه احلالة يتوجب

 %( أيضًا وال يسمح بالتجاوز عن هذه النسبة.5املقبولة )

يتم استخدام التقارير الذكية املناسبة يف نظام النديب الحتساب مقياس االلتزام أو ميكن اللجوء إىل قياسها      -2

 حسابيًا.

 

 اإلفصاح املسبقتاسعًا: 

 األمور يف الشركة عن معلومات تقديمب املعتمد االقتصادي املشغل لربنامج املتقدمة ُيقصد باإلفصاح املسبق هو قيام املؤسسات

 يف مبا وواضح شفافو صحيح، بشكل اجلمارك يفبهذا الشأن  املعنية اجلهة إىل طوعي بشكل والقانونية اجلمركيةو املالية

 .امليداني التدقيقإجراءات ب البدء قبل وذلك مجركية خمالفات أو جتاوزاتأو  أخطاء، أي ذلك

 :املسبق االفصاح خصائص

 .لدى إجراء التدقيق الالزم ألداء الشركة عليها االعتماد ميكن حبيث شفافة و واضحةو صحيحة، املعلومات تكون أن

 :املسبق االفصاح هدافأ

 املسبق االفصاححبيث يتيح هلا  الطوعي بااللتزام واملبادرة الذاتي التدقيق اجراءات على الشركات تشجيعيهدف اإلفصاح املسبق إىل 

 من االستفادة، ويتيح للشركة إمكانية الطرفني بني الثقة بناء يعزز مت ارتكابها من قبل الشركة األمر الذي خمالفة يأ عن

يتم  حيث املختص لفريقا قبل من الشركة مع موعد التدقيق حتديد ويتمهذا  .عنها املفصح باملخالفات املتعلقة والتسهيالت احلوافز

 امليدانية. الزيارة موعد قبل (وجد إن) باإلفصاح املسبق السماح للشركة
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 :املسبق االفصاح فوائد

 .للربنامج لالنضمام القبول فرص لزيادة للشركة للمعلومات املبدئي التقييم •

 .على الشركة يف حال مت اكتشافها الحقًا جسيمة مالية غرامات فرض لتفادي واجلهد الوقت توفري •

 :املسبق االفصاح قبول عدم حاالت

 .امليداني التدقيق قبل املعين لفريقل احملددة الزمنية الفرتة ضمناملسبق  اإلفصاح يتم أنجيب  •

 .املمنوعة اجلمركي التهريب جرائم من مصنفة املخالفة تكون ال أن •

 .املسبق  باإلفصاح  املقدمة املعلومات صحة لتعزيز صحيحة غري أو كاملة غري املقدمة واملستندات الوثائق كانت ذاإ •

أسباب عدم قبول  حتقيق أي شرط من شروط اإلفصاح املسبق عندها يتم إبالغ اجلهة املعنية بهذا القرار حبيث يتضمنيف حال عدم 

 اإلفصاح. هذا وميكن إعادة النظر بقبول اإلفصاح املسبق عند توفر الشروط املطلوبة وخالل املدة احملددة.

  الشطب بصفة نهائية ريومعاي االيقاف بصفة مؤقتة، ريعاشرًا: معاي

احلاالت يتم إيقاف الشركة املنضمة اىل برنامج املشغل االقتصادي املعتمد بصورة مؤقتة يف  -أ

 التالية :

 .بعد اجراء تدقيق املتابعة اإلخالل بإحدى شروط قبول االنضمام للربنامج املشار اليها أعاله -1

إذا أسفرت نتائج تدقيق املتابعة عن وجود قصور يف التزام الشركة ونتج عنها حترير توصيات للشركة ، يتم منحها مهلة 

 لتوفيق أوضاعها على أن يتم متابعتها يف تنفيذ التوصيات احملررة هلا . 

كي للمشغلني متس من الشرط املتعلق بالوضع اجلمر جرمية مجركية )خمالفة أو تهريب(  ارتكاب يف حالة -2

 : االقتصاديني املعتمدين

واحدة  سنةالشركة ، وقبلت الشركة التصاحل ، يتم إيقاف الشركة ملدة  يف غري صاحلإذا مت الفصل يف حمضر الضبط  •

 اعتبارًا من تاريخ التصاحل )جيوز خفض املدة وفقًا ملعاير إدارة املخاطر( .

، ومل تقبل الشركة التصاحل ومت حتريك الدعوى ضدها، يتم إيقاف  الشركة غري صاحللإذا مت الفصل يف حمضر الضبط    •

 الشركة ملدة ثالثة سنوات اعتبارًا من تاريخ صدور حكم بات ونهائي .

يف حال صدور حكم برباءة الشركة يف حمضر الضبط احملرر ضدها ، يتم اختاذ إجراءات حتويل مسار واردات الشركة  •

 خضر  اعتبارًا من تاريخ اخطارنا بذلك . من املسرب األمحر اىل املسرب األ

يتم إيقاف الشركة ،  أو عدم توفري متطلبات املراجعة الالحقةمن قبل الشركة  تدقيق املتابعة فرقعدم التعاون مع  يف حال -3

 .  املتابعةوتوفري متطلبات  التدقيقمن إجراء عملية  تدقيق املتابعة فرقحلني متكني 

على  انظرا لعدم قدرته املتقدمة إيقاف استمريرية عضويتها يف برنامج املشغل االقتصادي املعتمداجلهة يف حال طلب  -4

 يف اطار الشفافية والشراكة(. /الشروط املطلوبة )حادث طارئ مثاًلاإليفاء بشرط من 

 أو الدولة. يف حال حدوث أخطار تهدد سالمة وأمن املواطنني  -5

عن وجود قصور يف التزام الشركة ونتج عنها حترير توصيات للشركة ، يتم منحها إذا أسفرت نتائج املراجعة الالحقة  -6

 يف تنفيذ التوصيات احملررة هلا ) من خالل خطة حتسني االلتزام(مهلة لتوفيق أوضاعها على أن يتم متابعتها 

مارك ملربرات التأخري من يف حالة عدم تقديم املستندات األصلية خالل مدة تسعون يوما من تاريخ التعهد وعدم قبول اجل -7

 .املشغل االقتصادي املعتمد

 احلاالت يف نهائية بصورة املعتمد االقتصادي املشغل برنامج اىل املنضمة الشركة شطب  يتم -ب

 : التالية

 )مع إمكانية إعطاء مهلة إضافية حسب احلالة(. اخللل معاجلةدون  املؤقتيف حال انتهاء مدة اإليقاف  -1
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 عند طلب الشركة لذلك. -2

 .ملؤقتعند صدور حكم نهائي يدين الشركة يف املخالفات اجلمركية اليت مت من أجلها اإليقاف ا -3

 شركة أخرى مما يرتتب عليه إلغاء كيانها القانوني .مع يف حالة إنهاء الشركة لنشاطها أو تصفيتها أو اندماجها  -4

ذا أسفرت نتائج املراجعة الالحقة عن عدم التزام الشركة مبعاير االستمرار باخلدمة مع إصرارها على عدم االلتزام باملعاير إ -5

 رغم إعطائها املهلة املناسبة لتعديل أوضاعها )وسبق إيقافها بصورة مؤقتة من قبل( .

وذلك خالل فرتة  األصلية خالل مدة تسعون يوما من تاريخ التعهد،يف حالة تكرار التجاوز املتعلق بعدم تقديم املستندات  -6

 .سنة

ال ميكن إعادة طلب االنضمام لربنامج املشغل االقتصادي املعتمد بعد عملية الشطب إال بعد انقضاء ثالث سنوات من  -7

 تاريخ هذا الشطب.

 

 االلتزامحتسني  ةخط: احلادي عشر

 :العام اهلدف

 تصحيح طريق عن وذلك ،املعتمد االقتصادي املشغل اىل لالنضمام املرشحة الشركات أداء تطوير إىل االلتزام حتسني خطة تهدف      

  بني ما بالتعاون ذلك ويتم عنها، املسبق باإلفصاح الشركة قامت اليت أو االلتزام، تقييم عملية أثناء املكتشفة واألخطاء اخللل

 .باهليئة املعتمد االقتصادي باملشغل املختص القسم مع املعنية الشركة

 تصويب إجراء بضرورة االلتزام بتقييم املكلف التدقيقفريق ل يتضح عندما االلتزام حتسني خطة إعداد إىل الشركة وحتتاج

 ممثل مع بالتنسيق االلتزام تقييم فريق مسؤول يقوم حيث أداءها، لتحسني الشركة بها تقوم اليت واالعمال املمارسات لبعض

 على املرتتبة والنتائج املطلوب االلتزام مستوى إىل الوصول عدم يف الشركة أداء على أثر الذي اخللل أوجه على للتعرف الشركة

 . ذلك

 حتسني خطة تطوير خالل من األداء حتسني على الشركة مبساعدة فريق تقييم االلتزام قيام خالل من اخللل هذا معاجلة ويتم

 اإلطار حتديد يتم أن على اختاذها الواجب التصحيحية باإلجراءات فريقال بإشعار الشركة إدارة التزام ذلك يتطلب حيث االلتزام،

 االلتزام متطلبات وحسب الشركة لدى املتخذة اإلجراءات من التحقق تاريخ وحتديد االجراءات لتلك الفعلي للتطبيق الالزم الزمين

 .التحقق قوائم يف احملددة

 

 :االلتزام حتسني خطة وصف

 بإجراءات االرتقاء إىل تهدف حيث فريق تقييم االلتزام قبل من املقرتحة واملتطلبات اإلجراءات على االلتزام حتسني خطة إعداد يعتمد

، الشركة لدى الذاتية الرقابة نظام ولتحسني اجلمركية بالتشريعات االلتزام من مقبول مستوى إىل للوصول وأدائها الشركة

 حبيث ، التدقيق عملية أثناء املكتشف اخللل مظاهر لتعديل الشركة بها ستلتزم اليت لإلجراءات حمددة تفاصيل اخلطة وتتضمن

 لإلجراءات الداعمة والوثائق كفاءتها من للتحقق الالزمة املتطلبات وتتضمن املراحل، من مرحلة كل لتطبيق زمنية جبداول ترتبط

 . املعتمد املفوض الشخص قبل من موقع رمسي بكتاب الشركة قبل من اخلطة تقديم ويتم, ةاملنجز

 

     :االلتزام حتسني خلطة الزمين اإلطار

 تاريخ من تبدأ املطلوبة التعديالت إجراء من  لتتمكن مشروطة زمنية مدة منحها يتم االلتزام حتسني خطة الشركة  قبول حال يف 

 املمنوحة املدة تبلغ وقد املعتمدة، اخلطورة مستوى فئات ضمن الشركة تصنيف يتم أن قبل وذلك االلتزام، حتسني خطة تطبيق

 أو التحسني خلطة قبوهلا عدم حال يف الشركة على ذلك تطبيق يتم وال ،العادية اخلطورة فئة ضمن الشركة إبقاء مع أشهر( 6)

 . احملددة املدة خالل بتطبيقها الشركة قيام عدم حال يف

 على بناًء الفرتة هذه متديد يتم لديها، التحسني إجراءات الستكمال كافية غري للشركة املمنوحة الزمنية املدة كانت حال ويف

 عندها الفرتة، هذه متديد تطلب ومل هلا، املمنوحة الفرتة خالل االلتزام حتسني خطة بتطبيق الشركة تقم مل إذا أما ، الشركة طلب

 . املرتفعة اخلطورة فئة ضمن الشركة تصنيف يتم

 بوضع النظر إعادة فيتم املعتمد اإلقتصادي املشغل برنامج متطلبات و شروط من بأي للربنامج املنضمة الشركات إخالل حال يف أما

  .احلالة دراسة بعد الربنامج يف الشركة
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 (1) رقم امللحق

 وختليصها البضائع عن اإلفراجالفقرة السابعة من املادة السابعة: 

 من

 اتفاقية بالي لتيسري التجارة

 هلم املصرح للمشغلني التجارة تسهيل تدابري .7

 االسترياد وإجراءات بشكليات املتعلقة التجارة، لتيسري إضافية تدابري تقديم األعضاء الدول من دولة كل على جيب  .٧٫١

 باسم الحقا إليهم يشار والذين احملددة املعايري يستوفون الذين للمشغلني ٧٫٣ للفقرة وفقا العبور أو  والتصدير

 اإلجراءات خالل من التدابري للتسهيالت هذه مثل تقديم العضو للدولة جيوز ذلك، من وبدال .هلم املشغلني املصرح

 .منفصل مشروع بإنشاء تطالب املشغلني وال جلميع عامة بصفة املتاحة اجلمركية

 العضو الدولة قوانني يف عليها املنصوص مع املتطلبات االمتثال عدم خماطر أو باالمتثال، احملددة املعايري تربط أن جيب  .٧٫٢

 :يلي ما تنشر أن جيب اليت ، احملددة املعايري وتتضمن .وإجراءاتها ولوائحها

 .الصلة ذات األخرى واللوائح والقوانني للجمارك االمتثال من مناسب سجل     .أ

 .الالزمة الداخلية للمراقبة يسمح السجالت إلدارة نظام  .ب

 .والضمانات األمن من يكفي ما توفري  الضرورة عند ذلك يف مبا الوفاء على املالية القدرة  .ج

 .اإلمداد حلقة أمن    .د

 :يلي ما كمشغل للتأهل احملددة املعايري يف جيوز ال

 .نفسها تسود الظروف حيث املشغلني بني مربر غري أو تعسفي متييز خلق أو لتحمل تطبق أو تصمم أن    .أ

 .احلجم واملتوسطة الصغرية الشركات مشاركة تقييد ممكن حد أقصى إىل  .ب

 :التالية التدابري ثالث من االقل على تشمل أن جيب ٧٫١ للفقرة وفقا املقدمة التجارة تسهيل تدابري  .٧٫٣

 .الضرورة تقتضيه حسبما منخفضة وبيانات وثائق متطلبات     .أ

 .الضرورة تقتضيه حسبما والفحص التفتيش عمليات معدل اخنفاض  .ب

 .الضرورة تقتضيه حسبما لإلفراج سريع وقت  .ج

 .واملصروفات والضرائب للرسوم املؤجل الدفع   .د

 .خمفضة ضمانات أو شاملة ضمانات استخدام   .ه

 .معينة زمنية فرتة يف الصادرات أو الواردات جلميع واحد مجركي إعالن   .و

  .اجلمارك قبل من به مصرح آخر مكان أو له املصرح املشغل مقر يف البضائع ختليص   .ز
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 هذه مثل توجد عندما الدولية، أساس املعايري على هلم املصرح للمشغلني مشاريع تطوير على األعضاء الدول تشجع  .٧٫٤

املشروعة  األهداف لتحقيق فعالة غري أو مناسبة غري وسائل تكون أن شأنها املعايري من هذه مثل كانت إذا إال املعايري،

 .املنشودة

 االعرتاف على للتفاوض بإمكانية األخرى للدول األعضاء األعضاء الدول تلتزم للمشغلني، املقدمة التسهيل تدابري لتعزيز  .٧٫٥

 .له املشغل املصرح مبشاريع املتبادل

 .له املصرح املشغل مشاريع فرض حول اللجنة إطار داخل الصلة ذات املعلومات األعضاء الدول تتبادل  .٧٫٦
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Paragraph 7 of ARTICLE 7: RELEASE AND CLEARANCE OF GOODS 

in 

THE AGREEMENT ON TRADE FACILITATION 

7 Trade Facilitation Measures for Authorized Operators 

7.1. Each Member shall provide additional trade facilitation measures related to import, export or transit 

formalities and procedures, pursuant to paragraph 7.3, to operators who meet specified criteria, 

hereinafter called authorized operators. Alternatively, a Member may offer such facilitation 

measures through customs procedures generally available to all operators and not be required to 

establish a separate scheme. 

7.2. The specified criteria shall be related to compliance, or the risk of non-compliance, with 

requirements specified in a Member's laws, regulations or procedures. The specified criteria, which 

shall be published, may include: 

a. an appropriate record of compliance with customs and other related laws and regulations; 

b. a system of managing records to allow for necessary internal controls; 

c. financial solvency, including, where appropriate, provision of a sufficient security/guarantee; 

and 

d. supply chain security. 

The specified criteria to qualify as an operator shall not: 

a. be designed or applied so as to afford or create arbitrary or unjustifiable discrimination 

between operators where the same conditions prevail; and 

b. to the extent possible, restrict the participation of small and medium-sized enterprises. 

7.3. The trade facilitation measures provided pursuant to paragraph 7.1 shall include at least 3 of the 

following measures: 

a. low documentary and data requirements as appropriate; 

b. low rate of physical inspections and examinations as appropriate; 

c. rapid release time as appropriate; 

d. deferred payment of duties, taxes, fees and charges; 

e. use of comprehensive guarantees or reduced guarantees; 

f. a single customs declaration for all imports or exports in a given period; and 

g. clearance of goods at the premises of the authorized operator or another place authorized by 

customs. 

7.4. Members are encouraged to develop authorized operator schemes on the basis of international 

standards, where such standards exist, except when such standards would be an inappropriate or 

ineffective means for the fulfillment of the legitimate objectives pursued. 

7.5. In order to enhance the facilitation measures provided to operators, Members shall afford to other 

Members the possibility to negotiate mutual recognition of authorized operator schemes. 

7.6. Members shall exchange relevant information within the Committee about authorized operator 

schemes in force. 
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 (2) امللحق رقم

 

 طلب االنضمام لربنامج املشغل االقتصادي املعتمد 

 )الطلب/ استبيان التقييم الذاتي(

 

 

 

 

  اسم الشركة .1

 

  رمز اجلمارك .2

 

3. 

رقم السجل التجاري 

 وتارخيه

 

 

4. 
نوع النشاط 

 )استرياد/تصدير/ناقل/خماص/....(

 

 

  عنوان املقر الرئيسي .5

 

  الفاكس  .7  اهلاتف  .6

 

  موقع االنرتنت .8

 

9. 

توقيع صاحب الشركة أو 

 املخول بالتوقيع

 االسم واللقب : 

 بالشركة:الصفة 

 التوقيع: 

 

 يرجى من الشركة الطالبة لالنضمام لربنامج املشغل االقتصادي املعتمد إرفاق الوثائق التالية مع الطلب:

 صورة من اهليكل التنظيمي للشركة، ▪

 السجل التجاري،صورة حديثة من  ▪

 صورة من القوائم املالية للثالثة سنوات األخرية، ▪

 صورة من توقيع صاحب الشركة أو أي شخص مفوض، على طلب االنضمام، ▪

 



 

 

 
18 

 

 

مالحظات  اإلجابة السؤال العدد

1

حدد نوع الشركة )مساهمة عامة، مساهمة 

محدودة، تضامن، …(
1.1

1.2 حدد قيمة رأس مال الشركة

 حدد مجال عمل الشركة )تجارة - صناعة - خدمات 

-  أخرى )حدد لطفاً((
1.3

حدد عناوين الشركة : المقر الرئيسي، المقرات 

الفرعية، المخازن،.....
1.4

الشركات المحلية و/أو األجنبية التي لها عالقة 

ارتباط مع الشركة وعناوينها )مثل الشركات األم 

والشركات الشقيقة والفروع ….(

1.5

 اسم الجهة المسؤولة عن التدقيق المالي 

والمحاسبي للشركة

لطفاً أذكر اسم المدقق الرئيسي المسؤول 

)العنوان والهاتف(

1.6

 األسماء:-                                                         

                                  

أرقام الهواتف:-

 أسماء مندوبي أو نواب الجهة المتقدمة الذين 

قاموا بتعبئة هذا الطلب وأرقام هواتفهم
1.7

االسم :- 

الوظيفة:-

العنوان:-

رقم الهاتف :-

 اسم ووظيفة وعنوان ورقم هاتف ممثل الشركة 

الدائم الذي يمكن االتصال به لغايات التدقيق 

الالحق )ضابط ااالتصال(

1.8

             

             

معلومات عامة عن الشركة :

هل يوجد على الشركة شكاوى أو قضايا سابقة أو 

منظورة أمام المحاكم؟

إذا كانت اإلجابة "نعم"، لطفاً وضح طبيعة هذه 

القضايا.

1.9

1.12

1.10

1.11

هل للشركة فروع؟

إذا كانت اإلجابة "نعم"، يرجى ذكر أسماء وعناوين 

هذه الفروع

 هل الشركة حاصلة على شهادات جودة ISO أو 

أي شهادات من قبل هيئات أخرى مشابهة؟  ذا 

كانت اإلجابة "نعم" يرجى ارفاق صورة من 

الشهادات

هل للشركة مستودعات أو مخازن خاصة؟

إذا كانت اإلجابة "نعم"، أذكر أماكن وجود هذه 

المستودعات أو المخازن.
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مالحظات  اإلجابة السؤال العدد

2

2.1
 هل تقوم شركة أو شركات تخليص بالتخليص 

على البضائع العائدة للشركة؟

إذا كانت اإلجابة "نعم"، لطفاً أذكر اسم )أو أسماء( 

شركة )أو شركات( التخليص التي تتعامل الشركة 

معها

2.1.1

االسم :- 

العنوان:-

رقم الهاتف :-

 اسم وعنوان وهاتف مندوب شركة التخليص )إن 

وجد(
2.1.2

 إذا كانت اإلجابة على السؤال رقم )2.1.1( أعاله بـ 

"ال"، هل موظفون من شركتكم هم الذين يقومون 

بإجراءات التخليص، ووفق التفويض الممنوح لهم؟

لطفاً أذكر هؤالء الموظفين

2.1.3

 هل يتم دفع الرسوم الجمركية من قبل الشركة 

مباشرة أم يتم دفعها من قبل شركة التخليص 

ومن ثم تقوم الشركة بتسديد المبالغ لشركة 

التخليص؟

2.1.4

 أصناف السلع التي تستوردها وتصدرها الشركة 

وتتعامل بها)إذا كانت األصناف عديدة، فلطفاً أذكر 

األصناف الرئيسية فقط(

2.1.5

 أنواع األوضاع الجمركية المستخدمة من قبل 

الشركة )وارد/ صادر/ إدخال مؤقت/ إعادة 

تصدير/ … إلخ(

2.1.6

 رقم تسجيل الشركة المستخدم )أو األرقام 

المستخدمة( في البيانات الجمركية )في حال كان 

هناك أكثر من رقم تسجيل واحد(

2.1.7

2.2

             

ما هي االجراءات التي اتخذتها الشركة لتفادي 

المخالفات الجمركية )نقطة 2.2.1(
2.2.2

السنة ..........   :- ………………. اذكرعدد البيانات الجمركية للسنة  األخيرة؟ 2.2.3

السنة ..........   :- ……………….
اذكر قيمة اجمالي الرسوم  الجمركية المدفوعة 

خالل السنة األخيرة؟
2.2.4

السنة ..........   :- ……………….
اذكر قيمة المعامالت الجمركية خالل السنة 

األخيرة؟
2.2.5

معلومات جمركية :

معلومات جمركية عامة

معلومات متعلقة بالوضع الجمركي :

هل قامت الجمارك برفع مخالفات ضد الشركة 

خالل الثالثة شنوات األخيرة؟  اذا اإلجابة 'نعم' 

ارفق جدول يلخص هذه المخالفات والبيانات 

المتعلقة بها.

2.2.1
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2.3

 ما هي الطريقة المستخدمة على األغلب من قبل 

الجمارك في تحديد القيمة الجمركية 

لمستورداتكم، حسب قانون الجمارك والتعليمات 

الصادرة بموجبه؟

 قبول السعر المصرح عنه كقيمة للصفقة

 اعتماد القيمة لبضائع مطابقة

 اعتماد القيمة لبضائع مشابهة

 الطريقة المرنة في تحديد القيمة

 غير ذلك

2.3.1

 ما هي وسيلة الدفع المستخدمة على األغلب 

لقاء شراء السلع المستوردة؟
أي مالحظات، حدد لطفاً

2.3.5

 هل تقوم الشركة بطلب االستشارة في تحديد بند 

التعرفة للسلع المستوردة، أم يتم االعتماد على 

شركة التخليص أو مندوب الشركة في ذلك؟
أذكر التفاصيل لطفاً

2.3.8

هل من المواد التي تستوردها الشركة ما يحتاج 

إلى تحليل مخبري لتحديد بند التعرفةإذا كانت 

اإلجابة "نعم"، حدد هذه المواد لطفاً؟

2.3.10

 هل هناك أي دفعات غير مباشرة يتم دفعها للبائع 

لقاء البضائع المستوردة؟

إذا كانت اإلجابة "نعم"،لطفاً أذكرقيم الدفعات 

وأرقام البيانات العائدة لها

2.3.3

2.3.6

 هل يتم التصريح عن السلع المستوردة حسب ما 

هو وارد في جداول النظام المنسق بشكل دقيق؟

إذا كانت اإلجابة "ال"، لطفاً أذكر تفاصيل المعامالت

 هل هناك حقوق ملكية فكرية أو رسوم ترخيص 

لها عالقة بالبضاعة المستوردة تم دفعها من قبل 

الشركة للمصدر؟

إذا كانت اإلجابة "نعم"، لطفاً أذكر التفاصيل مع ذكر 

أرقام البيانات العائدة لها

2.3.4

معلومات جمركية متخصصة:

2.3.2

 هل القيمة المصرح عنها تتضمن كامل عناصر 

القيمة الجمركية المطلوبة في القانون؟

إذا كانت اإلجابة "ال"، لطفا  أذكرالقيم غير المصـرح 

عنها أصوالً مع ذكر أرقام البيانات  الجمركية العائدة 

لها

هل تستفيد الشركة من نسب الرسوم المخّفضة 

الواردة في التعرفة الجمركية، أو من أي إعفاءات 

أخرى منصوص عليها في قانون الجمارك أو في 

غيره من التشريعات األخرى؟

إذا كانت اإلجابة "نعم"، حدد لطفاً هذه التخفيضات 

أو اإلعفاءات الممنوحة

2.3.9

2.3.7

 هل سبق للشركة أن حصلت على قرار خاص 

بتحديد بند التعرفة صادر عن الجمارك، سواء قبل 

استيراد البضائع أو بعد االستيراد، أو عن منظمة 

الجمارك العالمية.

إذا كانت اإلجابة "نعم"، أذكر  لطفاً التفاصيل مع 

إرفاق صور عن هذه القرارات
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 هل تقوم الشركة بالتخليص على مستورداتها في 

منفذ جمركي واحد أم في أكثر من منفذ؟أذكر 
التفاصيل لطفاً

2.3.13

 إذا كانت مستوردات الشركة تخضع إلجراءات 

جهات حكومية أخرى )مثل الصحة أو البيئة أو 

المواصفات والمقاييس( قبل إنجاز المعامالت، فهل 

هناك بيانات جمركية تم رفض إدخال محتوياتها من 

قبل هذه الجهات خالل السنوات الثالث الماضية؟

إذا كانت اإلجابة "نعم"، حدد لطفاً أرقام البيانات 

الجمركية والمنافذ المنظمة بها هذ البيانات

2.3.14

 هل يتم التصريح عن منشأ البضاعة بدقة في 

البيانات الجمركية ولجميع األصناف المستوردة؟

إذا كانت اإلجابة "ال"، حدد لطفاً التفاصيل وأرقام 

البيانات العائدة لها

2.3.11

2.3.15
 هل تقوم الشركة بإلغاء بياناتها بشكل متكرر؟

وضح لطفاً

2.3.12

 هل تخضع البضاعة المستوردة من قبلكم 

لالتفاقيات التجارية المبرمة بين قطر والدول 

المصنعة لهذه المستوردات؟

إذا كانت اإلجابة "نعم"، حدد لطفاً هذه االتفاقيات

مالحظات  اإلجابة السؤال العدد

3

             

ما هو النظام المتبع في التدقيق المالي للشركة؟ 3.2

الوضع المالي

هل واجهت الشركة مشاكل مالية خالل الثالثة 

سنوات المنقضية؟
3.1

هل توافق الشركة على مد الهيئة العامة للجمارك 

بالقوائم المالية للثالثة سنوات األخيرة؟ اذا االجابة 

'ال' اذكر المبررات.

3.3



 

 

 
22 

 

 

 

مالحظات  اإلجابة السؤال العدد

4

4.1

 حدد تفاصيل سياسة الشركة وعملياتها في إنشاء 

وحفظ ونقل وإتالف الوثائق  النظامية ذات العالقة 

بالعمليات الجمركية المتبعة في الشركة،

ارفق لطفاً )إن وجدت( التعليمات المكتوبة الصادرة 

عن الشركة لتنظيم العمليات المذكورةولتحديد 

مهل االحتفاظ وطريقة الحفظ، مع مخطط تدفق 

المعلومات

4.1.5

 في حال تغيير إجراءات االحتفاظ بالقيود 

والسجالت، هل يتم توثيق ذلك؟
4.1.9

كيف تتم عملية الوصول واستخراج السجالت من 

األرشيف وكيف يتم تأمين ذلك والتأكد من عدم 

العبث بالسجالت المتواجدة باألرشيف والتأكد من 

ارجاعها بعد استعمالها؟

4.1.12

 هل تحتفظ الشركة بقوائم مالية مدققة وجاهزة 

للتحليل؟
إذا كانت اإلجابة "ال"، وضّح لطفاً

4.1.6

هل هناك آلية متبعة الكتشاف األخطاء الخاصة 

بحفظ السجالت؟   وما هي اإلجراءات المتبعة في 

حال اكتشاف أخطاء ضمن السجالت؟

4.1.11

4.1.7

 هل لدى الشركة قسم أو مسؤول مختص بحفظ 

وتوثيق اإلجراءات المتعلقة باالستيراد والتصدير 

والعمليات الجمركية؟
إذا كانت اإلجابة "نعم"، حدد لطفاً

4.1.8
 يوجد توثيق إلجراءات حفظ السجالت؟ اذا االجابة 

'نعم' كيف يتم ذلك؟

التصرف في السجالت المحاسبية والتجارية :

االحتفاظ بالسجالت المحاسبية والتجارية 

4.1.1

 هل يقوم النظام المحاسبي للشركة باتاحة مسار 

تدقيق كامل للعمليات الجمركية )تتبع( أو حركات 

البضائع ذات الصلة،   ذا كانت االجابة 'نعم' يرجى 

وصف العملية ونوعية السجالت التي تمكن من 

ذلك.

4.1.2

هل تحتفظ الشركة بالسجالت والقيود المحاسبية 

وبالوثائق التي لها عالقة باألمور الجمركية )أرشيف 

ملفات التخليص الجمركي(؟

 هل يتم االحتفاظ بالقيود والسجالت المحاسبية 

وجميع اإليضاحات المتعلقة بها حسب الفترة 

المحددة في القانون واألنظمة والتشريعات النافذة؟
إذا كانت اإلجابة "ال"، أذكر التفاصيل لطفاً

4.1.4

هل أن نظام األرشفة محوسب؟    اذا االجابة 'نعم' 

هل يمكن من استعادة الوثائق والسجالت؟  من 

هم األشخاص المخولون بذلك؟

4.1.3

4.1.10
 هل هناك آلية معتمدة لعملية إلغاء السجالت 

والقيود المحاسبية التجارية لدى الشركة؟



 

 

 
23 

 

 

4.2

 هل األنظمة المالية والمحاسبية محوسبة 

بالكامل، أم أنها يدوية أو مختلطة؟
4.2.1

هل يسمح  نظام  الكمبيوتر من تتبع العمليات 

التجارية وعمليات التخليص الجمركي ؟
4.2.3

هل يسمح نظام الكمبيوتر من تحديد المعلومات 

المتعلقة بالبضائع التي هي في وضع معلق 

للرسوم الجمركية )مثال ادخال مؤقت،...(؟

4.2.4

4.3

4.3.1 هل يوجد نظام تدقيق داخلي بالشركة؟

 حدد السياسات وآليات العمل واإلجراءات 

المعتمدة في الشركة لغايات معالجة األنشطة 

والعمليات الجمركية إذا كان هناك إجراءات غير 

موثقة.

ارفق لطفاً ملخص مكتوب )أو نسخة عن الدليل المعتمد 

لهذه الغاية( حول اإلجراءات المتبعة، والتي تشكل 

بمجملها هيكلة التدقيق الداخلي على العمليات 

الجمركية.

4.3.4

 وضّح لطفاً اإلجراءات المتبعة للتأكد من أن 

اإلعانات، والعموالت، وحقوق الملكية الفكرية، 

ورسوم التراخيص، وأجور الشحن، وأي تكلفة 

أخرى خاضعة للرسوم قد تم التصريح عنها 

بالشكل الصحيح للجمارك.

4.3.5

 وضّح نتائج التقييم )الداخلي والخارجي( الذي 

أجرته الشركة للتأكد من مدى كفاءة نظام التدقيق 

الداخلي المتبع لديها، والمتعلق بالمعامالت 

الجمركية. لطفا ارفق نسخ من التقارير الخاصة 

بمراجعة العمليات الجمركية ان وجدت

4.3.6

حدد اسلوب مراجعة العمليات الحمركية؟ هل يتم 

بثفة منتظمة لكل عملية على حدة أو بصفة دورية 

أو سنوية؟

4.3.7

حركة البضائع : 4.4

 هل تقوم الشركة بتدقيق ومراجعة صحة 

اإلجراءات التي تمت على البيانات الجمركية بعد 

إنجازها، وحسب التعليمات الجمركية؟

إذا كانت اإلجابة "نعم"، حدد أسماء األشخاص أو 

الجهات المسؤولة

4.3.3

 في حال كان النظام المحاسبي محوسب، هل 

تحتفظ الشركة بنسخ إلكترونية إضافية عن 

االسطوانات الخاصة بعمل الشركة بشكل منفصل 

)BACK UP(؟

4.2.2

نظام التدقيق الداخلي

 هل لدى الشركة قسم أو موظف مسؤول مختص 

بالتدقيق الداخلي على أعمال الشركة؟
إذا كانت اإلجابة "نعم"، حدد لطفاً

4.3.2

النظام المحاسبي واللوجيستي
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كيف يتم تسجيل حركة البضائع )وصول البضائع، 

التخزين، التصنيع، الشحن(
4.4.1

كيف تتم عمليات نقل البضائع ؟                              

 - وسائط نقل تابعة للشركة؟                                

  - وسائط نقل تابعة لشركات أخرى؟ في هذه 

الحالة كيف يتم توثيق هذه العمليات )عقود دورية، 

عمليات فردية، ...(

4.4.2

مالحظات  اإلجابة السؤال العدد

5

5.1

االسم :- 

العنوان:-

رقم الهاتف :-

من هو الشخص المسؤول على األمور األمنية في 

الشركة؟ 5.1.2

كيف يتم تنفيذ اإلجراءات األمنية وتنسيقها في 

شركتك ومن المسؤول عنها؟
5.1.3

هل وقعت حوادث أمنية خالل العام الماضي؟

إذا كانت االجابة 'نعم' ، يرجى تقديم وصف موجز 

للحوادث واإلجراءات المتخذة.

هل سبق لك أن حصلت على شهادة من هيئة 

أخرى ألغراض األمن و/أو السالمة؟

إذا كانت اإلجابة بنعم ، يرجى تقديم صورة من 

الشهادة.

5.1.6

هل تستخدم خدمات شركة أمنية أو  شركة 

حماية؟إذا كانت اإلجابة بنعم  ، ما هي الشركة؟

متطلبات السالمة واألمان

التقييم الذاتي في مجال السالمة واألمان

هل قمتم  بتقييم المخاطر المتعلقة بمجاالت 

السالمة واألمان للشركة؟ حدد كيف ؟
5.1.1

5.1.4

هل تحتفظ بسجل للحوادث األمنية واإلجراءات 

المتخذة؟
5.1.5

هل يفرض عليكم العمالء أو شركات التأمين 

متطلبات األمن والسالمة؟

إذا كانت اإلجابة نعم ، فيرجى التحديد.

5.1.8

5.1.7

هل قمتم بوضع خطط طوارئ لمواجهة األوضاع 

الطارئة والتعافي من الكوارث و/أو الهجمات 

االرهابية ؟ اذا االجابة 'نعم' هل تم ذلك بالشراكة 

مع جهة أو سلطة معينة؟

5.1.9



 

 

 
25 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2

صف بإيجاز كيفية تنظيم إجراءات الوصول إلى 

منشآتك )المباني ، مناطق اإلنتاج ، المستودعات ، 

إلخ( للموظفين ، والزوار ، واألشخاص اآلخرين ، 

والمركبات والبضائع؟

5.2.1

من المسؤول عن ضمان االمتثال لهذه اإلجراءات؟

كيف يتم نشرها على الموظفين؟ 5.2.2

صف بإيجاز اإلجراءات الواجب اتباعها في حالة 

اكتشاف شخص / مركبة غير مرخص لها في 

مباني الشركة؟

5.2.3

إذا كانت شركتك مشتركة في الموقع مع شركات 

أخرى ، الرجاء ذكر أسماء هذه الشركات؟
5.2.4

كيف يتم حماية الحدود الخارجية للمنشآت

كيف يتم التحقق من هذه التدابير الوقائية؟ 5.2.5

كيف وبواسطة من وبأي وتيرة يتم التحقق من 

السياج الخارجي للمنشآت؟
5.2.6

صف بإيجاز إضاءة مواقعك؟ )بشكل كامل؟ 

باستمرار؟ عن طريق كشف الحركة؟(
5.2.7

بأي الوسائل يتم فحص المركبات عند الدخول؟ 5.2.8

كيف يتم تنظيم مواقف السيارات ؟ وهل هي 

مأمنة؟ هل هي قريبة من مناطق خزن وشحن 

البضائع؟

5.2.9

كيف تتم عملية اسناد ومراقبة المفاتيح و بطاقات 

الدخول ؟
5.2.10

هل لدى الشركة نظام مراقبة بالكاميرا وأجهزة 

انذار؟
5.2.11

أمن المنشآت  :
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5.3

صف بإيجاز التدابير الموضوعة لمنع الوصول غير 

المصرح به إلى وحدات الشحن؟
5.3.1

             

ما هي الضوابط التي عليك القيام بها للتحقق من 

وحدات الشحن؟ )مثل التحكم في سبع نقاط من 

الحاويات: الجدار األمامي - الجانب األيسر - الجانب 

األيمن - السقف - السقف / السقف - األبواب الداخلية / 

الخارجية - المظهر الخارجي / الهيكل(

5.3.3

ما هي أنواع وسائط النقل المستخدمة؟ 5.3.4

هل وسائط النقل على ملك الشركة؟ اذا كانت 

االجابة 'نعم' أين تتم عمليات الصيانة الخاصة بها؟ 

)داخل أو خارج الشركة(

5.3.5

صف بإيجاز اإلجراءات المتبعة لضمان أمن 

وسالمة البضائع عند استالمها؟ 5.3.6

وصف مناطق تخزين البضائع )داخلية و / أو 

خارجية(؟ 5.3.7

إذا تم إسناد التخزين إلى جهة خارجية ، وضح  

كيف تتم هذه العملية؟ 5.3.8

ما اإلجراءات  لحماية مناطق التصنيع من الوصول 

غير المصرح به؟
5.3.9

صف بإيجاز إجراءات تعبأة وتغليف البضائع وكيفية 

التأكد من أمنها؟
5.3.10

إذا كانت تعبأة المنتج النهائي موكولة إلى شركة 

أخرى؛ يرجى توضيح طريقة التأكد من سالمة 

البضاعة النهائية؟
5.3.11

وصف موجز الجراءات ضمان سالمة البضائع في 

مناطق الشحن؟
5.3.12

صف  اآلليات المتوفرة لدى الشركة للكشف عن 

األخطار األمنية التي يمكن أن تحدث عند  تحميل 

البضائع على وسائط النقل؟

5.3.13

             

أمن وحدات الشحن ووسائط النقل والبضاعة :

هل تستخدم الرصاص التجاري لحماية وحدات 

الشحن؟

إذا كان الجواب ال ، كيف تضمن عدم العبث 

بالبضائع؟
5.3.2

5.3.14
هل يوجد لديكم نظام لتتبع الشحنات والمركبات؟ 

اذا اإلجابة نعم حدد كيف يتم ذلك؟
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5.4

كيف تنعكس متطلبات السالمة / األمن في 

سياسة التوظيف الخاصة بك؟
5.4.1

هل يتم التأكد بشكل دوري من االنتهاكات 

)جمركية، اجرامية،...( التي يمكن أن يقوم بها 

الموظفين العاملين بالمواقع األمنية بالشركة؟ 5.4.2

كيف يمكنك التأكد من أن الموظف الذي غادر 

شركتك بشكل دائم لم يعد لديه إمكانية الوصول 

إلى المباني والبيانات الخاصة بك؟ 5.4.3

5.5
ما هي متطلبات السالمة واألمان الخاصة بك 

الختيار شركاء عملك؟
5.5.1

كيف تتأكد من امتثال شركاء عملك لمعايير 

السالمة / األمان التي تفرضها عليهم؟
5.5.2

هل تتم مراجعة األمور المتعلقة بالسالمة واألمان 

عند تجديد العقود مع الشركاء التجاريين؟
5.5.3

هل يتم توفير التدريب على السالمة واألمان 

وخطط الطوارئ لفائدة الموظفين؟

إذا كانت االجابة 'نعم' ، ما هي أصناف الموظفين 

المعنيين به؟

هل يتم تحيين التدريب دوريًا؟

5.4.4

أمن األفراد :

هل تقوم الشركة بالتوظيف الوقتي ؟  إذا كانت 

االجابة 'نعم' كيف يتم التأكد من أمن الموظفين 

الوقتيين؟

5.4.5

أمن الشركاء التجاريين :

خالل السنوات الثالثة الماضية ، هل تعرضت الى 

انتهاكات أمنية مع شركائك التجاريين؟

إذا كانت اإلجابة بنعم ، ما هي التدابير التي قمت 

بتكييفها؟

5.5.4

هل تستخدم مسدي خدمات مخارجيين )نقل ، 

حراسة ، تنظيف ، ...(؟

إذا كانت اإلجابة بنعم ، كيف تتأكد من أن هؤالء 

المزودين يلبون معايير السالمة / األمان؟

5.5.5
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5.6

 حدد لطفاً اسم/أسماء الموظف/الموظفين 

المسؤولين عن حفظ وإدارة المعلومات إلكترونياً.
5.6.2

 يرجى بيان نظام التشغيل المستخدم من قبل 

الشركة.
5.6.3

 هل يوجد نظام خاص بصالحيات الدخول والتعديل 

على البرامج اإللكترونية؟
5.6.4

 من هو الشخص المفوض باالطالع على كلمة 

السر الخاصة بالدخول إلى األنظمة المحوسبة؟
5.6.5

 حدد لطفاً مكان وجود مركز المعلومات في 

الشركة ) األساسي واالحتياطي( وآلية إدارته.
5.6.6

كيف تضمن الشركة سالمة وسرية المعلومات 

المتعلقة بسلسلة االمداد؟
5.6.7

 حدد لطفاًاسم المختص في الشركة الذي يمكن 

االتصال به للحصول على المزيد من المعلومات 

حول أنظمة الشركة لمعالجة البيانات، ووظيفته، 

ورقم هاتفه

5.6.9

أمن المعلومات :

1. هل تحتفظ الشركة بأي سجالت جمركية  أو 

قيود إلكترونياً؟

إذا كانت اإلجابة "نعم"، حدد لطفاً هذه السجالت 
والقيود المحفوظة إلكترونياً

5.6.1

5.6.8

هل تمت معاينة عملية وصول غير مشروع أو 

تالعب باألنظمة المعلوماتية خالل الثالثة سنوات 

السابقة؟ اذا االجابة بنعم ما هي االجراءات التي 

تم اتخاذها ؟
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المشغل االقتصادي المعتمد     

( يتم التوقيع من قبل صاحب الشركة أو المخول بالتوقيع)

االسم واللقب:

المنصب في الشركة:

التوقيع :

التاريخ :

يعتبر التوقيع شهادة على صحة المعلومات المذكورة باإلستبيان كما أنه يعتبر موافقة على ادراج اسم الشركة 

ورمز المشغل االقتصادي المعتمد الخاص بها بموقع انترنت الهيئة العامة للجمارك وفي اتفاقيات اإلعتراف 

المتبادل التي يتم امضاؤها مع الدول األخرى


