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 قدمة امل 1

 

بت التي يمكن أن تث جهاتالتجارة لل يرو تيس تسهيللفير مزايا إلى تو  الخليجياملشغل االقتصادي املعتمد يهدف برنامج 

 االلتزام التجاري. سالمة سلسلة اإلمداد و

 

 الخليجي املشغل االقتصادي املعتمدآليات اعتماد  1.1

 

، مما يؤدي إلى تحققة المن خالل تقديم طلب وإجراء عملي منشأةااللتزام التجاري لل تقييم أمن سلسلة اإلمداد وسيتم 

 اعتماد املشغل االقتصادي املعتمدعملية  اللالناجحة. ومن خ منشأةللالخليجي منح شهادة املشغل االقتصادي املعتمد 

 مزاياو الحصول على  خليجي عتمدممشغل اقتصادي ك من اعتماد املنشأة بالدولةالجمارك قرر ادارة ، ستالخليجي

 .البرنامج

 

أن ترسل طلب بذلك. بعد  فبإمكانها، الخليجي املشغل االقتصادي املعتمدمهتمة في االنضمام إلى برنامج  نشأةفي ظل أن امل

ودورها في  نشأةإكمال األجزاء ذات الصلة )املتعلقة بنوع نشاط امل نشأةاملطلب من قبول الطلب تبدأ عملية التحقق وسي  

 .تي محددتقييم ذااستبيان  سلسلة اإلمداد الدولية( من خالل

 

 استبانة التقييم الذاتي 1.2

  بالدولةمن قبل الجمارك  الطلببمجرد قبول 
 
إكمال استبانة التقييم الذاتي لتحديد مدى  نشأة، سيطلب من املمبدئيا

استيفائها للمعايير والشروط املحددة. يجب النظر إلى جميع األسئلة فيما يتعلق بااللتزام التجاري ومعايير األمان في سياق 

ذات صلة بأنشطة  فيه تكون  الذيقدر الب فقطيتم تطبيقها  نايجب ي سلسلة اإلمداد الدولية والتي ف نشأةأنشطة امل

إكمال  نشأةفي سلسلة اإلمداد. سوف يطلب من امل نشأةمعينة يعتمد على نشاط امل نشأة. إن اختيار األسئلة ملنشأةامل

 الخليجي طلبها لبرنامج املشغل االقتصادي املعتمد أنب هاإخطار بعد يوم عمل  15وإعادة استبانة التقييم الذاتي في غضون 

  هتم قبولقد 
 
 .مبدئيا

 

كوثيقة من استبانة التقييم الذاتي ، ستقدم بالدولة الخليجي املشغل االقتصادي املعتمدلبرنامج  ولىوفي املرحلة األ 

االستبانة  بالدولةمارك لجم ال الالحقة من البرنامج. بعد استال ي املراحبشكل الكتروني فإدخالها  مع تخطيطالجمارك، 

 نشأةلتحديد ما إذا كانت امل بالدولةجمارك لاتخاذ قرار من قبل ا يتطلباالعتماد، مما ، ستبدأ مرحلة نشأةمكتملة من امل

 في عملية اتخاذ القرار هذه. هامة للغايةوثيقة  ةاملكتمل تعتبر استبانة التقييم الذاتي. و االعتماد أم ال بمعاييرتفي 
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 .الستبانة التقييم الذاتي الهيكليةالبنية  1.3

في سياق إطار عمل معايير أمن  الخليجي مع متطلبات برنامج املشغل االقتصادي املعتمد ا املستنديتماش ى هيكل هذ

 .ةوتسهيل سلسلة اإلمداد في التجارة الدولية الصادر عن منظمة الجمارك العاملي

 

(. 3(، وحفظ السجالت )القسم 2جاري )القسم (، وتاريخ االلتزام الت  1)القسم  نشأةويركز الجزء العام على معلومات امل

 6(. في )القسم 5ة )القسم املؤهالت املهني   واملعايير العملية للكفاءة أو( 4املالية )القسم  املالئةوتليها 
 
ركيز على ( ينصب الت

 7وفي )القسم  نشأةقابة في املبيئة الر  
 
 بات األمن.( سلسلة اإلمداد الدولية ومتطل

 

 ، يتبع كل قسم نمطوضيحيةمع األسئلة واملالحظات الت بعد الجزء العام
 
 منتظما

 
 حو التالي:تقييم املخاطر على الن  ل ا

 املر  نشأةاملقة داخل إذا كانت هناك إجراءات وتدابير داخلية مطب  حول فيما أسئلة • 
 

 حش
 
ل االقتصادي ة لبرنامج املشغ

 .الخليجي املعتمد

 املتعلقة بها. وصف موجز لهذه اإلجراءات واملعلومات• 

 توضيحيةالالحظات امل •

 فيما يتعلق بكل سؤال ودمج املبادئ التوجيهية التي تفّص  منشأةإضافية لل املالحظات خلفيةهذه توفر 
ّ
عات ل توق

 .نشأةالستجابة امل بالدولة الجمارك

 

 ملستندملحة عامة حول ا 1.4

التي تتقدم  نشأةواستبانة التقييم الذاتي الستخدامها من قبل املعلى مقدمة لعملية التقييم الذاتي يحتوي هذا املستند 

 .اتيعلى استبانة التقييم الذ 1ويشتمل امللحق  .الخليجي املشغل االقتصادي املعتمد االنضمام لبرنامجبطلب 
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 :استبانة التقييم الذاتي -1امللحق  2
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 نشأةمعلومات امل .1

 

 معلومات عامة 1.1

 .......................................................................................................................................................االسم، العنوان 1.1.1

 :منشأتكر تفاصيل حول اآلتي املطبق لدى يالرجاء توف

 

 ........................................................................................................وعنوانها منشأةاالسم القانوني الكامل لل 1.1.1.1

 

 .بالدولةلدى الجمارك  والرمز الجمركي منشأةلل الرخصة التجارية – التجاري ل رقم السج  2.1.1.1

.......................................................................................................................................................................... 

 

 ياتاسم الشخص املسؤول عن تعبئة استبانة التقييم الذ     3.1.1.1

........................................................................................................................................................................ 

 

 ة:مالحظات توضيحّي 

  نشأةعرف على املالغرض من جمع هذه املعلومات هو الت  
 
 م في وقت سابق.لب املقد  ومطابقتها مع الط

 

 مجموعة الكيانات القانونية 2.1.1

 

 نعم / البلد آخر(؟ أي أو  الدولةجزء من مجموعة من الكيانات القانونية )سواء كان مقرها في  منشأتكهل 

............................................................................................................................................................................... 

  

 إذا كانت اإلجابة بنعم، يرجى تقديم وصف موجز للمجموعة، بما في ذلك تفاصيل مثل:
 

 رئيسيةال نشأةاسم املجموعة أو امل 1.1.2.1

     .................................................................................................................................................................................................. 

 .......................................................................................................................................................................امللكية 2.2.1.1

 

 ....................................................................................................................................................... نشأةامل صاحب 3.2.1.1
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  وجدت بأكملها إن نشأةفي امل ك/املاليناهمبياني هيكلي للمس رسم 4.2.1.1

  ........................................................................................................................................................................................ 

 :ما يلي يرجى بيان ما إذا كان لدى أي كيانات أخرى في املجموعة

 

أو في أي بلد آخر )إذا كان األمر  بالدولة الخليجي بالفعل على اعتماد برنامج املشغل االقتصادي املعتمد حَصلت 5.2.1.1

 كذلك، الرجاء توفير مزيد من التفاصيل(.

قبل  للمراجعة منوتخضع حاليا  الخليجي املشغل االقتصادي املعتمد عضويةمت بطلب للحصول على تقَد  6.2.1.1

 أو في بلد آخر. الدولةفي  لجماركا

 كذلك، يرجى تقديم التفاصيل. أو بلد آخر، إذا كان األمر الدولةفي  العضوية فقَدت 7.2.1.1

 

 مالحظات توضيحية

 التي لها عالقة مؤسسية أو قانونية. نشتتتنطبق هذه األسئلة فقط على الكيانات التي هي جزء من مجموعة من امل

 

القابضة أو  نشتتأو امل رئيسيةال نشتتمعلومات عن أي من امل نشتتيجب أن تتضمن املعلومات املتعلقة بمجموعة امل

 التابعة. نشتتامل

 

الفردية، فمن املمكن أن تسعى عدة  منشتتتمنح لل الخليجي ل االقتصادي املعتمدوبما أن العضوية في برنامج املشغ

ة املشغل االقتصادي عضويتعمل ضمن هيكل مؤسس ي واحد للحصول على  منشأةكيانات ذات أرقام تسجيل مختلفة لل

 نشتتبشكل منفصل، فإن وصف هيكل امل. وبما أن هذه الكيانات املختلفة ستحتاج إلى أن تكون معتمدة الخليجي املعتمد

التجارية والقانونية سيوفر للجمارك فهم السياق املؤسس ي لألعمال التجارية وقد يقلل من الوقت الذي تستغرقه عملية 

 االعتماد.

 

 منشأةالهيكل التنظيمي لل 3.1.1

  .نشأة الداخلييرجى تقديم مخطط تنظيمي أو مخطط عام لهيكل إدارة امل1.3.1.1

.................................................................................................................................................................................................... 

 

 عدد املوظفين بجانبوصف موجز للمهام و / أو املسؤوليات الرئيسية لكل إدارة / وظيفة إدارية،  2.3.1.1

........................................................................................................................................................................................................ 
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للشخص الرئیس )أو األشخاص( املسؤولين تشغیلیا عن إدارة اإلجراءات  رئيسيةیرجی اإلشارة إلی االسم واملھام ال 3.3.1.1

 .الجمرکیة واألنشطة ذات الصلة بسلسلة اإلمداد الدولیة

.................................................................................................................................................................................................... 

 

 :مالحظات توضيحية

لألنشطة بشكل عام واملتعلقة بااللتزام  منشأتكإدارة بفهم لكيفية  بالدولةوالغرض من هذا السؤال هو تزويد الجمارك 

 .بشكل خاص التجاري وأمن سلسلة اإلمداد

 

وينبغي أن يكون الهيكل التنظيمي ملحة عامة عن املسؤوليات اإلدارية األساسية، فضال عن تلك التي تؤثر على سلسلة 

 واألمن، وإدارة سلسلة اإلمداد الدولية، وما إلى ذلك. اإلمداد الدولية، بما في ذلك تلك التي تشرف على االلتزام التجاري 

 

( بما في ذلك عدد الدولة)داخل  نشأةيرجى تقديم ملحة عامة عن املوقع أو املواقع التي تعمل فيها امل ،األعمال مواقع 4.1.1

  .املوظفين في كل موقع واألنشطة األساسية التي تتم في كل موقع

........................................................................................................................................................................................................ 

 :مالحظات توضيحية

 يلي: لإلجراءات املتخذة في ما قدم وصفا موجزا 

 ، واألنشطة الرئيسية، وعدد املوظفين في كل موقع.نشأةاملواقع الجغرافية التي تعمل فيها امل• 

ولية متصلة بسلسلة اإلمداد في حالة االستعانة بمصادر خارجية، أي مواقع يقوم فيها طرف ثالث بأنشطة د• 

 .نشأتكمل

أي ملوكة لك، يرجى اإلشارة إلى من هذه املرافق م يرجى ذكر مواقع املستودعات / مرافق التخزين؛ إذا لم تكن• 

 أخرى، يرجى تقديم التفاصيل. منشتتإذا كنت تشارك مرافق مع جار / تأجير هذه التسهيالت. استئتقوم ب جهة

 

 نشاطات سلسلة اإلمداد الدولية 2.1

 ف عام ألنشطة سلسلة اإلمداد الدوليةوص 1.2.1

الوظيفة( التي تقوم بها والتي تتعلق بسلسلة اإلمداد الدولية. )ضع عالمة على كل الدور/يرجى اإلشارة إلى جميع األنشطة )

 ما ينطبق(.

 مستورد 
 مصّدر 
 ّّمصنع 
 ّمكتبّتخليصّجمركيّ/ّمخلصّجمارك 
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 وكيلّشحن 
 شركةّنقل 
 خدماتّلوجستيةّيلوك 
 ّمطاراتو مشغلّموانئ 
 مشغلّمنافذّبرية 
 وكيلّبريدّسريع 
 ّمشغلّمستودعات 
 ّشحنّمحطاتمشغل 
 )مقدمّخدماتّأخرىّالمشاركةّفيّسلسةّالتوريدّوّاإلمدادّالدوليةّ)يرجىّالتحديد 

 

 :مالحظات توضيحية

 

 املشغل االقتصادي املعتمدفي سلسلة اإلمداد الدولية ألغراض  املختلفة أصحاب املصلحة ومسؤولياتهم تحديد يتم 

 :على النحو التاليالخليجي 

 

 املستورد 

الذي يقوم وكيله أو وسيطه( بإصدار بيان االستيراد، ويكون مسؤوال عن دفع الرسوم )إن  الطرف الذي يقوم )أو 

 وجدت( على السلع املستوردة. وقد يشمل ذلك طرفا يمتلك البضاعة أو يسلم إليها.

 

 ر.د  عادة، يتم تسمية هذا الطرف إما كمرسل إليه في وثائق الشحن و / أو كمشتري في فاتورة املص  

 

الدولية، ضمن مسؤوليات أخرى، املسؤولية عن دقة  إلمداديشمل نطاق نشاط املستورد في سلسلة اويمكن أن 

واكتمال وتقديم بيان االستيراد والوثائق الداعمة في الوقت املناسب، وضمان التسليم اآلمن للبضائع من نقطة 

 والتالعب بالسلع. تجنب الوصول غير املصرح به باألخص النهائية، الدخول إلى الوجهة

 

 املصّدر 

حق مشابه  من لديه صاحب البضاعة أو وهو الذي يصدر باسمه بيان التصدير  املخول / الشخص  نشأةواملصدر هو امل

 للتخلص من مماثلحق من له امللكية أو  إذا كانت. تقديم البيان الجمركيللتخلص منها في الوقت الذي يقبل فيه 

 وفقا للعقد الذي يستند إليه التصدير، يكون املصدر هو الطرف املتعاقد الدولةلشخص مقيم خارج  كهبضاعة مملو 

 .الدولةفي  الذي تم تأسيسه

 

 الدولية، ضمن مسؤوليات أخرى، ما يلي: إلمدادويمكن أن تشمل مسؤولية املصدر في سلسلة ا

 

  تقديمهمسؤول عن صحة بيان التصدير و  
 
 .م بيان التصدير من قبل املصدرّد  في الوقت املناسب، إذا ق
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  مسؤول عن االلتزام بضوابط التصدير أو غيرها من املتطلبات التنظيمية أو الترخيص التي تنطبق على

 .الدولةتصدير البضائع 

  تطبيق إجراءات التصدير القانونية وفقا للتشريعات واملبادئ التوجيهية ذات الصلة، بما في ذلك تدابير

 ية، وعند االقتضاء، رسوم التصدير؛السياسة التجار 

  من البضائع إلى الناقل أو وكيل الشحن. سليمةضمان إمدادات آمنة و 

 

 ع
ّ
صن

ُ
 امل

 التي تنتج السلع املوجهة للتصدير. نشأةاملصنعة هي امل نشأةفي إطار سلسلة اإلمداد الدولية امل

 

 منها: ،املصنعة في سلسلة اإلمداد الدولية، ضمن مسؤوليات أخرى  نشأةويمكن أن تشمل مسؤولية امل

 ضمان عملية تصنيع آمنة ملنتجاتها. و• 

 ضمان توريد آمن ملنتجاتها لعمالئها.• 

 

  مكتب تخليص جمركي / مخلص جمارك 

هو أي شخص قانوني أو طبيعي يعمل في إعداد البيانات الجمركية وتوقيعها وتقديمها إلى مكتب الجمارك وإتمام  

 اإلجراءات الجمركية لتخليص البضائع لحساب الغير.

 مسؤول عن البيانات الجمركية والوثائق املقدمة نيابة عن الغير. ركيالجم خلصامل
 

 خدمات لوجستية يلوك 

بتنظيم نقل وتخزين وتوزيع السلع في التجارة الدولية نيابة عن مصدر أو مستورد أو شخص  اللوجستيشغل امليقوم 

وأن يصدر عقد النقل الخاص به، على سبيل  كناقلآخر. وفي بعض الحاالت، يمكن للمشغل اللوجستي أن يعمل 

 املثال بوليصة الشحن.

 4PL و 2PL  3PL مختلفة من مشغلي اللوجستيات مثل هناك أنواع
 

  .(2PL) لوجستيات الطرف الثاني

ي ملهمة النقل أو يقوم الصانع / املستورد / املصدر بتوظيف مدير النقل أو املستودع كمقاول من الباطن للتنفيذ التشغيل

فقط  د العالقةاملصنعة. وغالبا ما يكون مور  نشأةبوضوح. يبقى التنظيم واملتابعة من مسؤولية امل النقل اللوجستي املحدد

 العميل، ويدفع وفقا لذلك. أمريقوم املمثل اللوجستي بما يقصيرة األجل، و عة التكاليف مدفو 
 

 
 
  (3PL) رف الثالث:لوجستيات الط

متخصصة  منشأةذات سالسل إمداد طويلة ومتنوعة بتوجيه عملياتها اللوجستية إلى  منشأةالترتيب الذي تقوم فيه 

 واحدة أو أكثر، وهي الجهات الخارجية التي تقدم خدمات النقل واإلمداد.
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 (4PL) لوجستيات الطرف الرابع:

 نشتت)أو جهات خارجية( في عملياتها اللوجستية على شركتين أو أكثر من امل منشأةالترتيب الذي يتم بموجبه التعاقد مع 

متخصصة أخرى )الطرف الرابع( لتنسيق أنشطة  منشأةيعين املتخصصة )الخدمات اللوجستية من طرف ثالث( و 

 األطراف الثالثة.

 

  افق التخزين ستودعاتمشغلي امل  الجمركية وغيرها من مشغلي مر

 مؤقت.مخزن  تشغيل هو الشخص املخول بتشغيل مستودع جمركي أو  ستودعاتامل حارس

مين تنتمي أل ، يتم تخزين البضائع التي الخاصةيمكن أن تكون املستودعات إما خاصة أو عامة. وفي املستودعات 

 .ويمكن أن تكون بضائع تخص أي شخص. العامة،املستودع فقط في املستودعات 

 

 الجمركية في سلسلة اإلمداد الدولية، ضمن جملة أمور، هي: ستودعاتويمكن أن تكون مسؤولية مشغل امل

جمركي أو في مخزن مؤقت، ال يتم إزالتها من اإلشراف الجمركي التأكد من أنه في حين أن البضائع موجودة في مستودع • 

والوفاء بااللتزامات األخرى الناشئة عن تخزين البضائع التي يغطيها إجراء التخزين الجمركي أو القواعد املتعلقة 

 بالتخزين املؤقت؛

 قت؛لشروط املحددة في التفويض للمستودع الجمركي أو ملرفق التخزين املؤ تزام بااللا• 

 الحمایة الکافیة ملنطقة التخزین ضد التدخل الخارجي. و توفير • 

 والتالعب بھا. وتبديلهاإلی السلع،  هالحمایة الکافیة من الوصول غير املصرح ب توفير • 

 

 شركة نقل 

التي تقوم بنقل البضائع أو التي لديها عقد، وأصدرت على سبيل املثال. بوليصة الشحن أو بوليصة  نشأةالناقل هو امل

 .الشحن الجوي، لنقل البضائع

 ويمكن أن تكون مسؤولية الناقل في سلسلة اإلمداد الدولية، في جملة أمور، هي:

وصول غير املصرح به إلى وسائل للبضائع أثناء حيازتها من قبل الناقل، وتجنب ال ضمان نقل آمن وسليم• 

 النقل والبضائع املنقولة والتالعب بها؛

 توفير وثائق النقل في الوقت املناسب كما هو مطلوب بموجب القانون. و• 

 تطبيق اإلجراءات القانونية الالزمة وفقا للقانون واللوائح.• 

 

    
ّ

  شركةمناولة البضائع، وكيل  منشآتحن، أخرى: وكيل الش
ّ
املنطقة  منشأةريع، البريد الّس  منشأةيران، الط

 .محطات شحن، مشغل  مي الخدمات األخرى الحرة، ميناء / مطارات املشغل أو مقّد 
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 :مالحظات توضيحية

يتم تقييم س وفي عملياتها.  نشأةالغرض من هذا السؤال هو تحديد أنشطة سلسلة اإلمداد الدولية التي تؤديها امل

  بالدولة الخليجي املعتمد التي تسعى إلى الدخول في برنامج املشغل االقتصادي نشتتامل
 
أمن سلسلة ملعايير  ، وفقا

 نشطة التي تقوم بها.اإلمداد وااللتزام التجاري لأل

 

  وليةفي سلسلة اإلمداد الّد  نشأةنشاطات امل 2.2.1

 ق:حة أدناه كما هو مطب  بما في ذلك املعلومات املوض   نشأتكيرجى تقديم وصف موجز ألنشطة سلسلة اإلمداد الدولية مل 

 

 .منشأتكأنواع البضائع والخدمات التي توفرها  1.2.2.1

 .منشأتكدول تستورد منها أو تصدر إليها  10أسماء  2.2.2,1

الستيرادها أو ة تخضع للتعامل معها )إن وجدت(. النظر في أي بضائع تتطلب تصريحا أو ترخيصا يميظتنأي بنود  3.2.2.1

 .تصديرها أو االتجار بها أو غير ذلك من الشروط أو املتطلبات التي تنطبق على مناولتها )مثل البضائع الخطرة(

 

 مالحظات توضيحية:

 .1.2.1الغرض من هذا السؤال هو تقديم وصف موجز لكيفية أداء عملك لألنشطة املحددة في 

على نوع األنشطة التي يمكن القيام بها من قبل مختلف قطاعات   املعتمد الخليجي ويركز برنامج املشغل االقتصادي

 األعمال أو الصناعة ضمن سلسلة اإلمداد الدولية وتحديد معايير أمن السلسلة ذات الصلة بهذه األنشطة.

 حجم وقيمة النشاط التجاري  3.1

 عدد وحجم وقيمة البيانات الجمركية 1.3.1

عامين املاضيين بما في ذلك للمن البيانات الجمركية )أو وسيط جمركي أو وكيل الشحن بالنيابة(  تقديري عدد يرجى إعطاء 

 التالية: البيانات وإجمالي القيمة الجمركية من إجمالي عدد البيانات الجمركية

 

 .........................................................................................................................................................................ستيراد اال  1.1.3.1

 ............................................................................................................................... )اإلدخال املؤقت( املؤقت االستيراد 2.1.3.1

 .....................................................................................التصدير ..................................................................................... 3.1.3.1

 ................................................................................................................................................................ التصدير إعادة 4.1.3.1

 )تغيير واسطة النقل( الشحن متعدد الوسائل  5.1.3.1

......................................................................................................................................................................................................... 

 النقل بالعبور )الترانزيت( 6.1.3.1

......................................................................................................................................................................................................... 

 

 ."غير متوفر" اكتب ، فقطمنشأتكإذا لم يكن العمل الجديد أو نوع معين من البيانات الجمركية غير قابل للتطبيق في 
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 :وضيحيةمالحظات ت

 الغرض من هذه األسئلة هو تقديم مؤشر لدور وأهمية سلسلة اإلمداد الدولية في عمليات أعمالك.

 

 :قيمة الرسوم/الضرائب 2.3.1

لكل املبالغ التالية في الفئات املدرجة أدناه والتي دفعتها )أو، إذا كان وسيطا جمركيا، يدفع يرجى تقديم تقدير 

 لعامين املاضيين.لرين( بالنيابة عن املستوردين / املصد  

 الرسوم الجمركية؛  1.2.3.1

 الضرائب؛  2.2.3.1

 القيمة املضافة 3.2.3.1

 البدالت 4.2,3,1

 وسحبتااليداعات التي دفت  5.2,3.1

 الرسوم 6.2.3.1

 الغرامات. 7,2.3,1

 .(وجديال )ب  اإلشارة، يرجى نشأتكفئة غير مالئمة ملالتجاري جديد أو النشاط الإذا كان 

 

 مالحظات تفسيرية:

 .لديكموأهمية سلسلة اإلمداد الدولية  لدور  مؤشر  من تقديمالغرض من هذه األسئلة يكمن 

 

 قادمةالتغييرات ال  4.1

 

 أنت على علم بأي تغييرات هيكلية أو تشغيلية قد تكون مهمة لنشاطك التجاري؟هل  1.4.1

 

 إذا كانت اإلجابة بنعم، فهل يمكنكم تقديم وصف موجز لهذه التغييرات ومتى ستجري؟ 2.4.1

 

 

 

 مالحظات تفسيرية:

 

بالعالقات ، والشخص الجديد املسؤول ومن أمثلة هذه التغييرات: تغيير امللكية، والرئيس التنفيذي الجديد

األمنية، وعمليات االندماج،  مور والشخص الجديد املسؤول عن األ ، بالدولة الجمارك مع الحكومية و باالخص



                                  
 
 

 

                                                                                                                صفحة 14                                                                        
 

 
 

افق الحالية، ونظام  افق الجديدة، واملوقع الجديد، وإعادة بناء املر وعمليات االنفصال، واالستحواذ، واملر

من املناطق عالية املخاطر، ومقدمي الخدمات الجديدة في املناطق  اإلمداد الجديدةوسالسل  الجديد،األعمال 

 الحراسة الجديدة، وتغيير وسيط الجمارك. منشأةالحساسة األمنية مثل 

 أعاله ليس قائمة شاملة وينبغي أن تؤخذ فقط كمثال على هذه التغييرات التي يجب أن تكون الجماركب ما ورد 

 .ها بمجرد أن تكون معروفةعلى علم ب بالدولة

 

 

 للقوانين واللوائح الجمركية والقوانين وااللتزامات األخرى ذات الصلة بالعمل الجمركياإلمتثال  .2

 

 السجل التاريخي لاللتزام 1.2

 ؟بالدولة بالجمارك أو خرق لقانون متعلقعدم التزام و / يكم حالة على مدى السنوات الثالث املاضية، هل كان لد 1.1.2

 

 .أو اإلخالل لتزامأو اإلخالل ومدى عدم اال لتزامعدم االشرح عن حاالت تقديم يرجى إذا كانت اإلجابة بنعم،  2.1.2

 

 :مالحظات تفسيرية

الحکومیة املرتبطة بحرکة البضائع علی  التنظيميةإلی االلتزام باملتطلبات  نشأتكسجل االلتزام التجاري مل سيستند

 .املاضيةطول سلسلة اإلمداد الدولیة في السنوات الثالث 

 

لتزام التجاري لألعمال التجارية على مدى السنوات الثالث املاضية. خالل تلك الفترة، يجب أال وسينظر في سجل اال

 نظيمية الحكومية.تكون قد ارتكبت مخالفة خطيرة أو انتهاكات متكررة للمتطلبات الت

 

، سيولى االعتبار املعتمد الخليجي عند تقييم ما إذا كان يمكن اعتماد األعمال التجارية كبرنامج املشغل االقتصادي

لقوانين املتعلقة بالجمارك ]والضرائب[. قد تتطلب طبيعة النشاط التجاري والسلع التي يتاجر بها، با لتزامهالتاريخ ا

الحكومية األخرى ذات الصلة باألنشطة التجارية ملقدم الطلب في هذا البرنامج. سيتم استشارة من قبل الوكاالت 

 ؤسسات الحكومية عند تقييم مدى مالئمة األعمال التجارية للحصول على حالة املشغل االقتصادي املعتمدامل

 .الخليجي

 

أهمية ال تذكر فيما يتعلق بعدد أو حجم البيانات ومع ذلك، يمكن اعتبار سجل االلتزام مقبوال إذا كانت التعديات ذات 

 الجمركية و / أو العمليات / األنشطة املتعلقة بسلسلة اإلمداد الدولية وال تثير شكوكا بشأن مستويات االلتزام العامة.

 

 :في ما يلي بالدولة وعند القيام بذلك، سوف تنظر الجمارك
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 املخالفات / األخطاء وعلى أساس تراكمي؛ -

 تواترها لتحديد ما إذا كانت هناك مشكلة منهجية؛ -

 إذا كان هناك أي نية احتيالية أو إهمال؛ -

 ؛حكومية مسؤولة عن الخطأ / املخالفات التي اكتشفتهاجهةأبلغت ما إذا كنت  -

 إذا اتخذت أي إجراء تصحيحي ملنع أو تقليل األخطاء املستقبلية. -

 

 آليات االلتزام 2.2

 على األسئلة التالية:الرجاء االجابة 

 

 استخدام املندوبين 1.2.2

 

 هل تقوم بإجراءات جمركية باسمك ولحسابك الخاص؟ 2.1.2.2

 

  )مثال ذلك الوكيل أو الوسيط الجمركي(؟ الجمركيةهل يتم تمثيلك من قبل شخص ما بخصوص اإلجراءات  3.1.2.2

 

الرخصة  –او / و السجل التجاري  بالدولة الهويةدراج االسم والعنوان ورقم وكيف؟ يرجى إ ؟هوإذا كان الجواب نعم من 

 .للممثلالتجارية 

 

 

 التصنيف الجمركي 2.2.2

 

 ؟ فة ومن يقوم بذلكوتحديد بنود التعر  منشأتكلسلع في كيف يتم تصنيف ا 1.2.2.2

 

، والتحقق من االختبارات الدوريةما هي تدابير ضمان الجودة التي تتخذها للتأكد من صحة التصنيفات )مثل  2.2.2.2

 ، وتعليمات العمل الداخلية، والتدريب املنتظم(؟اعتماده

 

 

 بمالحظات حول إجراءات ضمان الجودة هذه؟ تحتفظ 3.2.2.2

 

 ضمان الجودة الخاصة بك؟ تدابير فعاليةھل ترصد بانتظام  4.2.2.2
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 السلع(؟ مثل قاعدة بياناتما هي املوارد التي تستخدمها لتصنيف التعريفات ) 5.2.2.2

 

 

 مالحظات توضيحية

املوظفين املسؤولين عن تصنيف البضائع الخاصة بك أو إذا كنت  رجى اإلشارة إلى اسم ومنصب(، ي2.2.2.1للسؤال )

 .السما مع ذكررف ثالث للقيام بهذا العمل، تستخدم ط

 

(، خاصة إذا كنت تستخدم طرف ثالث، كيف يمكنك التأكد من أن هذا العمل قد تم بشكل 4.2.2.2)( و 2.2.2.2لألسئلة )

 صحيح ووفقا للتعليمات الخاصة بك؟

 

 منتج إلى رمز السلع مع معدالت بط كلر ذا كنت تحتفظ بملف املنتج الذي يشير إلى ما إي ،(2.2.2.2بالنسبة للسؤال )

 العمل املناسبة.

 

 

، في حالة وضع تدابير لضمان الجودة، يجب عليك تقديم أدلة أثناء زيارة مدققي الجمارك، وأن ( 3.2.2.2سؤال )بالنسبة لل

 ين بالتغييرات.تقوم بمراجعتها بشكل منتظم وكامل، وتوثيق أية تغييرات وإخطار املوظفين املتضرر 

 

 

، يرجى اإلشارة إلى كيفية قيامك بمراجعة التصنيفات وتحديث ملف املنتج وأي سجالت تابعة (5.2.2.2) بالنسبة للسؤال

موظفين ، ركيالجم املخلصأخرى وكذلك اإلشعار / اإلشعارات املقدمة إلى األشخاص املتأثرين بالتغيير، على سبيل املثال. 

 .قسم املشتريات

 

 القيمة الجمركية 3.2.2

  بها؟ بالدولةكيف ومن يقوم بإعداد قيمة البضاعة التي يتم تزويد الجمارك   1.3.2.2

 

 

ما هي تدابير ضمان الجودة التي تتخذونها لضمان تحديد القيمة الجمركية بشكل صحيح )على سبيل املثال،  2.3.2.2

 وغيرها من الوسائل(؟ ، وتعليمات العمل الداخلية، والتدريب املنتظم،التحقق ، واالختبارات الدورية

 

 ضمان الجودة الخاصة بك؟ تدابير فعاليةھل ترصد بانتظام  3.3.2.2
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 هل تحتفظ بمالحظات حول إجراءات ضمان الجودة هذه؟ 4.3.2.2

 

 

 توضيحيةمالحظات 

اسم وموقف املوظفين املسؤولين عن تقييم السلع أو إذا كنت تستخدم طرف ثالث  ( اذكر1.3.2.2بالنسبة للسؤال )

 .مع ذكر االسمللقيام بهذا العمل، 

 

إذا كنت تستخدم طرفا ثالثا، كيف يمكنك التأكد من أن هذا العمل قد تم بشكل صحيح  -( 2.4.2.2( و )2.3.2.2للسؤال )

 ووفقا للتعليمات الخاصة بك؟

 

 ينبغي أن تتضمن تدابير ضمان الجودة، على سبيل املثال، -( 2.3.2.2)بالنسبة للسؤال 

 التقييم املستخدمة وملاذا،/طرق طريقة  •

 ات التقييم وتقديمها عند اللزوم،كيفية استكمال بيان •

 مركية،جديد القيمة الحكيفية ت •

 ة حساب تكاليف الشحن والتأمين،كيفي •

اشرة من قبل املشتري توردة املستحقة إما بصورة مباشرة أو غير مبورسوم الترخيص املتعلقة بالسلع املس امللكية •

 .كشرط للبيع

ا بشكل مباشر أو   • الترتيبات التي بموجبها يتم دفع جزء من عائدات أي إعادة بيع أو التخلص أو االستخدام الحق 

 غير مباشر إلى البائع ،

اطة( باستثناء املشتري ولكنها غير مدرجة في السعر )فيما يتعلق بالعموالت أو الوس بتكبدهاالتكاليف التي  •

 عموالت الشراء ،

التكاليف املتكبدة فيما يتعلق بالحاويات والتعبئة والسلع و / أو الخدمات التي يقدمها املشتري مجانا أو بتكلفة  •

 مخفضة لالستخدام فيما يتعلق بإنتاج وبيع السلع املستوردة.

في حالة وضع إجراءات لضمان الجودة، يجب عليك تقديم أدلة، أثناء زيارة مدققي الجمارك،  (3.3.2.2) بالنسبة للسؤال

 على مراجعة إجراءاتك بشكل منتظم وكامل وتوثيق أية تغييرات وإخطار املوظفين املتضررين بالتغييرات.

 

 املنشأ 4.2.2

 .للسلع املستوردة املنشأيد إعطاء ملحة عامة عن كيفية تحد 1.4.2.2
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بشكل  االتصريح عنه تم بلد املنشأ للسلع املستوردة قدللتحقق من أن  نفذتما هي اإلجراءات الداخلية التي  2.4.2.2

 صحيح.

 

 :ةوضيحيمالحظات ت

 حول كيفية ضمان: مقاييستتضمن عادة  (، فإن اإلجراءات الداخلية1.4.2.2بالنسبة للسؤال )

 بسعر فائدة تفضيلي تتمتع السلعللسلع. بحيث ان يحق للدولة املصدرة أن تعطي األفضلية  -

 لتفضيالتفاتورة عند املطالبة با بيانتتوفر شهادة صالحة أو أصلية أو  -

 املنشأ انينسبة للشحنة وأن يتم الوفاء بقو فاتورة منابيان الأن الشهادة أو  -

 لشهادة / الفاتورةال توجد فرصة لتكرار استخدام ا -

 به خالل فترة صالحية إقرار الشهادة / الفاتورة، و املطالبتفضيل االستيراد  -

 /بيانات الفواتير كجزء من عملية التدقيق بطريقة آمنة وسليمة.حتفاظ بالشهادات األصليةال ايتم  -
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 سجالت. حفظ ال3

 مالحظات تفسيرية

 سجالتحفاظ على نظام مرض ي إلدارة السوف تحتاج إلى ال املعتمد الخليجي لتصبح عضوا في برنامج املشغل االقتصادي

 املناسبةالحكومية  الرقابية لضوابطبتطبيق ا ويجب أن يسمح هذا النظامالتجارية والعاملية ذات الصلة بسلسلة اإلمداد. 

 .سجالتال هذه وأن يكون لديه نظام قوي إلجراءات الرقابة الداخلية التي تغطي سالمة

 ما يلي: سجالتل نظام حفظ اليشمو 

 

 سجالت ووثائق البيانات املالية؛ •

والوثائق ذات الصلة التي تنطبق على تحركات  سجالتاملتعلقة بسلسلة اإلمداد وال البيانات الجمركية الدولية •

 البضائع؛

 املعلومات املتاحة املتعلقة ببيئة الرقابة لضمان الفعالية. •

واملالية( ذات الصلة بما سبق  اللوجستيةخدمات سجالت املعلومات واالتصاالت املتعلقة بالبيانات )مثل ال  •

تبادله داخليا وخارجيا، مثل رسائل البريد اإللكتروني، والكتيبات، واملذكرات، ومحاضر االجتماعات وجداول 

 .األعمال، وما إلى ذلك

 

 البيانات املالية سجالت حفظ 1.3

 

هل يحتفظ نشاطك التجاري بالسجالت املالية )املادية أو اإللكترونية( التي توثق وتشرح معامالت سلسلة اإلمداد  1.1.3

 ................................................................................................................................................. نعم/الالدولية واملركز املالي؟ 

 

إذا كانت اإلجابة بنعم، فهل لدى عملك أي إجراءات )موثقة أو غير ذلك( للتأكد من أن سجالتك املالية كاملة  2.1.3

 نعم/الودقيقة ويمكن تتبعها إلى معلومات املصدر؟ 

.................................................................................................................................................................................................. 

 

 إذا كانت اإلجابة بنعم، يرجى وصف هذه اإلجراءات بإيجاز  3.1.3

................................................................................................................................................................................................ 

 

 املحاسبيةالخاصة بك إلی اإلدخاالت  الجمركيةکامل لألنشطة  تدقيقھل یسھل النظام املحاسبي الخاص بك إجراء  4.1.3

 نعم/الذات الصلة؟ 

........................................................................................................................................................................................................ 
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 م، يرجى وصف السمات األساسية لهذا التدقيق إذا كانت اإلجابة بنع 5.1.3

........................................................................................................................................................................................................ 

 

 

 تفسيرية:مالحظات 

. ويقتصر نطاق هذه املسألة على نظام حفظ منشأتكيتعلق هذا القسم بنظام املحاسبة املالية / السجالت املالية في 

الدولية  إلمدادالسجالت املالية الخاص بك على موثوقية، وتتبع وأمن السجالت املحفوظة فيما يتعلق بأنشطة سلسلة ا

 الخاصة بك.

فعالة إلى نظام معلومات وإبالغ موثوق به ويمنع األشخاص غير املصرح لهم من الوصول إلى سيؤدي الحفاظ على إجراءات 

 بيانات النظام للحصول على البيانات أو معالجتها أو حذفها.

 

 في وصف إجراءات نظم املحاسبة املالية واإلجراءات الخاصة بك، يرجى تضمين ما يلي:

 رقابة املناسبة وکیفیة ضمانھا.وتعقبھا من خالل إجراءات ال وصحتهان سالمة السجالت املالیة کیفیة ضما 

 لصلة الستيراد أو تصدیر السلع.إذا تم االحتفاظ بالسجالت وفقا لألطر الزمنیة القانونیة ذات ا 

 جمركية قائمة على التدقيق. رقابةيتيح ملحاسبي ما إذا كان النظام ا 

 قتضاء، في غضون إطار زمني مقبول.حتها عند االإذا كان يمكن الوصول إلى السجالت ذات الصلة وإتا 

 تيح مسار التدقيق تتبع املعلومات من خالل السجالت يو توفر مسار تدقيق.  اليةملا سجالتإذا كانت آلية حفظ ال

ولية من معلومات / بيانات ع معامالت سلسلة اإلمداد الد  لتسهيل التحقق من دقتها. ويتيح املسار إمكانية تتب  

. يمكن أن يكون هناك العديد من العناصر التي تعمل صحيحوالعكس  مرحلة تقديم البيان الجمركياملصدر إلى 

كحلقة وصل في سلسلة األدلة مثل الترميز، واملراجع املتقاطعة، وأرقام الفواتير، وأرقام الطلبات، وأرقام 

 ا إلى ذلك.م، وأرقام األجزاء، وممالحظات التسلي

 ومعلوماتها ووثائقها. نشأةإجراءات حفظ سجالت امل 

 

 ةسجالت اللوجستيالحفظ  2.3

 

تنقل  ي)الكترونية أو ورقية( والتي توثق عملية املناولة وحركة وتخزين البضائع والت سجالتبال منشأتكحتفظ تهل  1.2.3

   نعم/ال. اد الدولية الخاصة بك؟من خالل سلسلة اإلمد

........................................................................................................................................................................................................ 

اجراءات )موثقة أو غير ذلك( تضمن بأن قيودك املالية كاملة نعم، هل لدى قطاع أعمالك أي كانت اإلجابة  إذا 2.2.3

 ودقيقة ويمكن تتبعها حتى مصدر املعلومات؟
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........................................................................................................................................................................................................ 

 توفير مزيد من التفاصيل.  بإيجازإذا كانت اإلجابة بنعم، يرجى  3.2.3

........................................................................................................................................................................................................ 

 

  نعم/ال. کامل ألنشطة الجمارك الخاصة بك. تدقيقھل یسھل النظام املحاسبي الخاص بك إجراء  4.2.3

......................................................................................................................................................................................................... 

 كانت اإلجابة بنعم، يرجي توفير مزيد من التفاصيل حول املالمح الرئيسة لعملية التدقيق.  إذا 5.2.3

......................................................................................................................................................................................................... 

 

 مالحظات توضيحية:

 

نظام حفظ السجالت  حول نطاق هذا السؤال   .منشأتكيتعلق هذا القسم بعملية حفظ السجالت اللوجستية في 

 ذات الصلةالدولية يتعلق بعمليات سلسلة اإلمداد  تتبع وأمن هذا النظامإمكانية الاملوثوقية،  وه اللوجستية الخاص بك

 .نشأةملبا

 

ح لهم من الوصول إلى معلومات وإبالغ موثوق به ويمنع األشخاص غير املصر  سيؤدي الحفاظ على إجراءات فعالة إلى نظام 

 بيانات النظام للحصول على البيانات أو معالجتها أو حذفها.

 

 :في وصف إجراءات نظم املحاسبة اللوجستية واإلجراءات الخاصة بك، يرجى تضمين ما يلي

  رقابة املناسبة وکیفیة ضمانھا.من خالل إجراءات ال اللوجستيةکیفیة ضمان سالمة وسجالت وتتبع السجالت 

 إذا تم االحتفاظ بالسجالت وفقا لألطر الزمنیة القانونیة ذات الصلة الستيراد أو تصدیر السلع. 

 قبة جمركية قائمة على التدقيق.ما إذا كان النظام املحاسبي  يتيح مرا 

 ضاء، في غضون إطار زمني مقبول.ند االقتإذا كان يمكن الوصول إلى السجالت ذات الصلة وإتاحتها ع 

  توفر مسار مراجعة. ويتيح مسار التدقيق تتبع املعلومات من خالل  اللوجستيةإذا کانت آلیات حفظ السجالت

السجالت لتسهيل التحقق من دقتها. ويتيح املسار إمكانية تتبع معامالت سلسلة اإلمداد الدولية من معلومات / 

 بيانات 
َ
. يمكن أن يكون هناك العديد من العناصر التي تعمل كحلقة وصل في والعكس لبيان الجمركياصدر إلى امل

سلسلة األدلة مثل الترميز، واملراجع املتقاطعة، وأرقام الفواتير، وأرقام الطلبات، وأرقام مالحظات التسليم، 

 وأرقام األجزاء، وما إلى ذلك.

 ومعلوماتها ووثائقها نشأةإجراءات حفظ سجالت امل. 
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 بيئة تقنية املعلومات 3.3

املعلومات املرتبطة في أنشطة سلسلة اإلمداد الدولیة أو  تقنيةلضمان سالمة وأمن نظم  رقابيةھل لدیك إجراءات  1.3.3

 .................................................................................................................................................................نعم/ال.  علیھا؟تؤثر 

 

موثوقية وأمن  فيأي إجراءات )موثقة أو غير ذلك( في املكان الذي يتحكم منشأتك إذا كان الجواب نعم، هل لدى  2.3.3

املعلومات والبيانات )اإللكترونية( التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على أنشطة سلسلة التوريد الدولية قنية أنظمة ت

 ؟نشأتكمل

....................................................................................................................................................................................................... 

 

 اإلجراءات باختصار. أرجو وصفكانت اإلجابة نعم،  إذا 3.3.3

........................................................................................................................................................................................................ 

 

 مالحظات توضيحية:

. إن نطاق هذا السؤال منشأتكاملعلومات )بيئة األجهزة، بيئة التشغيل وتطبيقات البرمجيات( في  قنيةيتعلق هذا القسم بت

املعلومات والبيانات اإللكترونية التي  قنيةتتبع وأمن أنظمة توإمكانية الوثوقية من امل للتأكدحول بيئة تقنية املعلومات هو 

 .منشأةالدولية لل إلمدادتؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على أنشطة سلسلة ا

 

 

  إلى تطبيق ما يلي: نشأةيجب أن تشير امل

 املعلومات العامة: تقنيةضوابط  4.3.3

 وتتعلق هذه "ببيئة الحاسوب" وستشمل ما يلي:

 

 صف بإيجاز األجهزة والبرمجيات املستخدمة وتكوينها  1.4.3.3

........................................................................................................................................................................................................ 

 

 (يهااألجهزة في غرفة مغلقة، وما إلى ذلك ملنع الوصول غير املصرح به إل لمثال ه) املطبقصف بإيجاز األمن املادي 2.4.3.3

........................................................................................................................................................................................................ 

 

 (fire wall) سبيل املثال الحماية من الفيروسات في االستخدام، والجدران النارية ىعل (بإيجازوصف أمن النظام  3.4.3.3

 ، الخ)

....................................................................................................................................................................................................... 
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وما إلى ذلك ملنع  املستخدم وكلمات السر كلماتعلى سبيل املثال )وصفا موجزا ألمن الوصول الخاص بك قدم  4.4.3.3

 (حماية البيانات ذات الصلةألجل الوصول غير املصرح به 

 ................................................................................................................................... ................................................................. 

 

 ايتم اختبارهرات التي املعدد الكوارث و صف بإيجاز إجراءات النسخ االحتياطي / االستعادة والتعافي من  5.4.3.3

..................................................................................................................................................................................................... 

 

 لدعم الفني لكل من املستخدمين الداخليين والخارجيين صف بإيجاز ا 6.4.3.3

................................................................................................................................... .................................................................. 
 

يتم مراجعة هل ، طويرلتالدورة العمرية لمعايير يتم اتباع  لوصف بإيجاز إجراءات إدارة التغيير في النظام، ه 3-3-4-7

 التغييرات وفقا ألهدافها، الخ 

........................................................................................................................................................................................................ 

 

 باختصار الفصل بين أنظمة التطوير والتشغيل  صف 8.4.3.3

........................................................................................................................................................................................................ 
 

 مشاكل املعالجة التشغيلية  واصالحق إيجاز اإلجراءات الخاصة بك للتحقصف ب 9.4.3.3

........................................................................................................................................................................................................ 

 

عملية ، الرجاء تقديم موجز عن النعماإلجابة  . إذا كانتنعم / الاملعلومات  تقنيةلمستقل  تدقيقھل لدیك  10.4.3.3

 ............................................................................................................................................................................................... ه.هذ

 

 تقنيةصف اإلجراءات الخاصة بك بإيجاز إلبالغ السلطات املختصة عن الحوادث الرئيسية املتعلقة بأمن  11.4.3.3

 ...........................................................................................................................................املعلومات التي حدثت ........................

 

 ضوابط التطبيق  5.3.3

املعلومات في  تقنيةتتعلق هذه العمليات بالتجهيز الذي يجري ضمن تطبيقات البرمجيات املختلفة التي تشكل نظام 

 . وهي تغطي عادة:نشأةامل
 

 كيفية إدخال املعلومات عن وصف بإيجاز ال 1.5.3.3

..................................................................................................................................................................................................... 
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  معالجتها كيفية عن وصف بإيجاز 2.5.3.3

...................................................................................................................................................................................................... 

 

 النظامي مخرجات ه ماوصف بإيجاز  3.5.3.3

........................................................................................................................................................................................................ 

 

 املسائل الهامة حول عناصر رقابة التطبيق هي:

 

  العمليات  تنفيذ فقط في الخاصة بك لضمان املستخدمين املصرح لهم العملية بإيجازوصف  4.5.3.3

..................................................................................................................................................................................................... 

 

 صف باختصار طريقة تسجيل األنشطة  5.5.3.3

................................................................................................................................... ................................................................... 

 

 والدقةللتنسيق النظام على البيانات، على سبيل املثال نفذها صف باختصار نوع عمليات التحقق التي ي 3-3-5-6

........................................................................................................................................................................................................ 

 

التقارير، البيانات اإللكترونية، الخ  النظام، على سبيل املثال منصف بإيجاز املخرجات التي تنتج  3-3-5-7

................................................................................................................................... .................................................................... 

 

إذا كان الجواب نعم ، الرجاء الوصف بإيجاز حول  نعم/ال؟ظام للتعرف التلقائي على األخطاء، الخ : هل لديك ن 8.5.3.3

 ...................................................................................................................................................كيفية عمله. ...............................

 

 ها إنهاء الوصول ومن املسؤول عنصف بإيجاز إجراءات الخروج / إجراءات  9.5.3.3

................................................................................................................................. ...................................................................... 

 

 البيانات أمن 6.3.3

 

  إلفشاءطريقة تحمي بها البيانات من االستخدام غير املصرح به وابأي باختصار  صف 1.6.3.3

................................................................................................................................... .................................................................... 
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به طريقة تحمي بها األنظمة والتقنيات من الوصول غير املصرح به والتالعب بأي صف باختصار  2.6.3.3

............................................................................................................................... .................................................................... 

 

 اتصال البيانات لتجنب تسريب البيانات  يتم حمايةطريقة بأي صف بإيجاز  3.6.3.3

 

..................................................................................................................................................................................................... 

 

 طريقة تصنيف وفهرسة البياناتصف بإيجاز  4.6.3.3

 ...................................................................................................................................................................................................... 

 

تنفيذها في الوقت يتم من أن جميع عمليات املعالجة كاملة ودقيقة ومفوضة و الهدف من الضوابط هو التأكد 

 املناسب.

 

 عناصر تحكم املستخدم 7.3.3

 

 .تمت معالجتها بشكل صحيح امن أنه للتأكدالتي يقوم بها املستخدمون على البيانات  التحقق صف باختصار أنواع 1.7.3.3

يتحقق املوظف من أن كمية البضائع املعروضة على مذكرة اإلرسال تتفق مع الكمية التي تم اختيارها  ،على سبيل املثال

 بالفعل 

........................................................................................................................................................................................................ 

 

يتم صيانته وحمايته بشكل جيد وأن نتائج معالجة البيانات عبر  نشأةاملعلومات الخاص بامل تقنيةمن أجل ضمان أن نظام 

 3.3.7.1 ىلع إلجابةايجب تغطية هذه األنواع من املشكالت في  املتوقعة،املعلومات تفي باملعايير  تقنيةبيئة 

 

 من أجل تزويدنا بانطباع حول بيئة تقنية املعلومات، يرجى توضيح ما إذا كنت تستخدم:

 

 األجهزة مثل: 2.7.3.3

 

 ( PCهل لديك االعتماد الوحيد على أجهزة الكمبيوتر الشخصية املستقلة ) 1.2.7.3.3

................................................................................................................................... 

 

 هل لديك أجهزة كمبيوتر متصلة بالشبكة  2.2.7.3.3

................................................................................................................................... 
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 هل لديك نظام كمبيوتر قائم على "الخادم"  3.2.7.3.3

................................................................................................................................... 

 

  ركزي ائم على الحاسوب املهل لديك نظام ق 4.2.7.3.3

................................................................................................................................... 

 

 هل لديك أنواع أخرى؟ يرجى الوصف:  5.2.7.3.3

................................................................................................................................... 

 

التي تدعم األعمال، على ما هو نوع برامج نظام التشغيل التي تمكن الكمبيوتر من تشغيل وتنفيذ تطبيقات البرامج  3.7.3.3

 سبيل املثال. ويندوز، أونيكس، وما إلى ذلك؟ هل لديك؟ 

................................................................................................................................... 

 

 

 هل لديك أنظمة مثل: 4.7.3.3

 

1.4.7.3.3 Enterprise Resource Planning (ERP )متكامل 

................................................................................................................................... 

 

 املحاسبية واللوجستية من البرامج  عدد 2.4.7.3.3

................................................................................................................................... 

 

 ألعمال يركز على املشاريع الصغيرة واملتوسطة الحجم نامج حلول ابر  3.4.7.3.3

................................................................................................................................... 

 

 أو تم تطويرها من أجل أعمالك؟  منشأتكطورتها التي  امجالبر  4.4.7.3.3

................................................................................................................................. 
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 ة املاليةئاملال  4

 

 نعم/ال.في السنوات الثالث املاضية؟  إجراءات إعسار اي نشأةبدأت املهل  4-1

................................................................................................................................... .................................................................... 

 إذا كانت اإلجابة "نعم"، يرجى وصف التفاصيل بإيجاز  2.4

................................................................................................................................... .................................................................... 

 

 نعم/ال؟ املستقبلتك املالية في مهل هناك أي ش يء كنت على علم به من شأنه أن يؤثر على مالئ 3.4

................................................................................................................................... ................................................................... 

  بإيجاز.إذا كانت اإلجابة بنعم، يرجى وصف التفاصيل  4.4

................................................................................................................................... .................................................................... 

 

 يرجى ذكره الخاص بك DUNS رقمإذا كان لديك  5.4

........................................................................................................................................................................................................ 

 

م كيف تق 6.4  .....................................................................................................؟ .......................................الي الحاليوضعك املي 

 مستقر 

 غير مستقر 

  أخرى 

 

 نشأتكملالقوائم املالية يرجى اإلشارة إلى كيفية وصولك إلى هذا االستنتاج وتقديم نسخ من أحدث تقرير سنوي /  7.4

.......................................................................................................................................................................... 

 

 مالحظات توضيحية:

 املالية وجود مركز مالي جيد يكفي للوفاء بالتزاماتك مع االعتبار الواجب لخصائص نوع نشاطك التجاري. املالئةتعني 

 

مركز مالي جيد يكفي للوفاء بالتزاماتك الجمركية،  نشأةويكمن الغرض من هذه األسئلة هو تحديد ما إذا كان لدى امل

 د والحفاظ عليها.إلمداوالوفاء باملتطلبات الدنيا لاللتزام التجاري ومتطلبات سلسلة ا

 

__________________________________________________________________________________________________ 

S® Number is D&B's, proprietary -N-U-Created in 1962, the Data Universal Numbering System or D 1

means of identifying business entities on a location-specific basis. 
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 . بيئة الرقابة 5

 

بشكل عام وإلدارة االلتزام التجاري وأمن  نشأةلديك سياسة عامة إلنشاء والحفاظ على بيئة رقابة كافية داخل امل هل 1.5

 نعم/ال.سلسلة اإلمداد على وجه الخصوص؟ 

 ................................................................................................................................ .................................................................... 

 

وصف باختصار النهج العام الخاص بك فيما يتعلق ببيئة الرقابة وكيفية تنظيمها، مع النعم، يرجى كانت اإلجابة  إذا 2.5

 التركيز على الجوانب املدرجة أدناه وتأثيرها على أمن سلسلة إلمداد وااللتزام التجاري:

................................................................................................................................. ..................................................................... 

 :التجاري وأمن سلسلة التوريدهل يوجد إجراءات لضمان معرفة موظفي املنشأة باإللتزام  3.5

نعم 

ال 

 إذا كانت اإلجابة بنعم يرجى توضيح اإلجراءات:  4.5

...................................................................................................................................................................................................... 

 

 

 النزاهة والقيم األخالقية

 

السلوك األخالقي من قبل ارتقاء مناخا يؤكد على النزاهة و وجود صف باختصار الطريقة التي عززت بها اإلدارة  1.2.5

 مدونة سلوك تؤكد على السلوك السليم وتحدد العقوبات على السلوك غير األخالقي نشأةهل تستخدم املو موظفيها. 

................................................................................................................................... .................................................................... 

 

 مع الحكومة على مستوى أخالقي رفيع. تعاملال خطة 5-2-2

.................................................................................................................................. ..................................................................... 

 

أن تكون التقارير املقدمة إلى املؤسسات الحكومية صحيحة ودقيقة  منشأتكصف بإيجاز الطريقة التي تضمن بها  1.2.2.5

 )وليس مضللة عمدا( 

................................................................................................................................... 
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 االلتزام بالكفاءة

 

ألداء املهام التي تؤثر على صف بإيجاز اإلجراءات الخاصة بك للقيام بتحليالت املعرفة واملهارات والقدرات الالزمة  3.2.5

 الدولية بطريقة مناسبة مداداال وظائف سلسلة و االمتثال التجاري 

.................................................................................................................................. ..................................................................... 

 

التدريب واملشورة من أجل مساعدة املوظفين على الحفاظ على كفاءتهم وتحسين املهام املتعلقة  نشأةتوفر امل 4.2.5

 بااللتزام التجاري وأمن سلسلة اإلمداد الدولية:

 

 صف بإيجاز برنامج تدريب املوظفين الخاص بك وعملية ضمان تلبية احتياجات املوظفين  1.4.2.5

................................................................................................................................... .................................................................... 

 

 وإجراءات ضمان حصول جميع املوظفين على التدريب املناسب  صف بإيجاز عملية التدريب  5-2-4-2

................................................................................................................................... .................................................................... 

 

 
ّ
 جاري إدارة االلتزام الت

 

  نعم/الالتجاري؟  لتزامسياسة بشأن اال منشأتكلدى  هل 2.2.5

 .................................................................................................................................. .................................................................... 

 بإيجاز إذا كانت اإلجابة بنعم، يرجى وصفها 

................................................................................................................................... .................................................................... 

 

  نعم / الاألخرى حسب الحاجة؟  داراتسلطة التفاعل مع اال  منشأتكفي / األمن )أو اإلدارات(  لتزامهل لدى إدارة اال 3.2.5

.................................................................................................................................. .................................................................... 

 لة اإلمداد بإيجازبأنشطة أمن سلسإذا كانت اإلجابة بنعم، يرجى وصف العملية فيما يتعلق 

................................................................................................................................... .................................................................... 

 

 الهيكل التنظيمي

 

  نشأةالتجاري في امل لتزامإجراءات االإدارة/أقسام/أين تقع  صف 7.2.5

................................................................................................................................... .................................................................... 
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. التجاري وأنشطة سلسلة اإلمداد الدولية لتزامصف باختصار كيف يتم تعريف السلطة واملسؤولية املتعلقة باال 5-2-8

 نشأةامل قسامجميع أايصالها لو 

................................................................................................................................... .................................................................... 

 

 لطة واملسؤوليةتعيين الّس 

 

الدولية  إلمدادالتجاري وأنشطة سلسلة ا لتزامتفويض املسؤولية عن االتقوم ببشكل مناسب السلطة و  نشأةن املتعي   9.2.5

 للموظفين املناسبين للتعامل مع األهداف والغايات التنظيمية.

 

وكيف يتم إبالغ املوظفين  نشأةامل قسامالسلطة واملسؤولية في جميع أ صف باختصار كيف يتم تعيين 5-2-9-1

................................................................................................................................... .................................................................... 

 

 منشأتكصف بإيجاز كيف ترتبط مسؤولية صنع القرار بتخصيص السلطة واملسؤولية في  2.9.2.5

................................................................................................................................... .................................................................... 

 

التجاري  يتعلق بااللتزاميتصر ف فيما يعرف كيف  التي تضمن أن كل موظف منشأتكصف باختصار العملية في  5-2-10

 على علم بواجباته املتعلقة بالرقابة الداخليةإنه وأنشطة سلسلة اإلمداد الدولية، و 

................................................................................................................................... .................................................................... 

 

التجاري وأنشطة سلسلة اإلمداد  لتزاممناسب فيما يتعلق بتخصيص املسؤولية عن اال صالحياتتفويض ال 11.2.5

 الدولية

................................................................................................................................... .................................................................... 

 

أن يكون املوظفون في املستوى املناسب مخولين لتصحيح  منشأتكاشرح باختصار الطريقة التي تضمن بها  1.11.2.5

 .......................................................................................................................................................املشاكل أو تنفيذ التحسينات 

 

 املعلومات واالتصال

 

تحدث بين اإلدارة واملوظفين التي التي تضمن االتصاالت الداخلية الفعالة  منشأتكصف بإيجاز العملية في  12.2.5

  إلمداد.التجاري وأنشطة سلسلة ا لتزاماملتعلقة باالو 

..................................................................................................................................................................................................... 
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 .نعم / ال ؟العملياتفي  بالتحسينات ةأو التوصيالقتراح  للموظفينمعمول بھا  آلياتھل لدیك  13.2.5

 نعم، يرجى وصف تلك اآلليات بإيجازوإذا كانت اإلجابة  

 ................................................................................................................................. .................................................................... 

 

هل لديكم إجراءات مطبقة تضمن اتصاال خارجيا فعاال يحدث من جانب اإلدارة مع مجموعات يمكن أن يكون لها  14.2.5

 ...................................................................................................................................على أنشطة سلسلة اإلمداد  كبيرتأثير 

 

 سياسات وممارسات املوارد البشرية

التي تضمن أن مسؤوليات املوظفين الخاصة بااللتزام التجاري وأنشطة سلسلة  منشأتكصف بإيجاز العملية في  15.2.5

 اإلمداد الدولية تخضع لإلشراف بشكل صحيح 

................................................................................................................................. ...................................................................... 

 

 

 مجموعات الرقابة

 لرصد ومراجعة العمليات والبرامج: نشأةد آليات داخل املوجو 5-2-16

 

لجنة أو مجلس إدارة عليا يقوم بمراجعة أعمال التدقيق الداخلي لألنشطة الجمركية؟  منشأتكهل لدى  1.16.2.5

  نعم/ال.

 صف بإيجاز الطريقة التي يتم تنظيمها الو نعم، يرجى اإلجابة  إذا كانت

.................................................................................................................................. .................................................................... 

 

 وكيفية توثيق هذا العمل وكيفية متابعته منشأتكوصف باختصار طريقة عمل التدقيق الداخلي في يرجى  2.16.2.5

................................................................................................................................... .................................................................... 

 

في نطاق ما سبق، ما هي إجراءات االتصال الداخلي املعمول بها لضمان وعي املوظفين بسياسات  اشرح باختصار 5-3

 التجاري وأمن سلسلة اإلمداد، بما في ذلك توفير التدريب؟ لتزاماملتعلقة باال نشأةامل

................................................................................................................................... .................................................................... 
 

لرصد أنشطة وأنظمة االلتزام التجاري وسلسلة اإلمداد الدولية لضمان  نشأةهل توجد آليات مراجعة مطبقة في امل 4.5

 نعم/ال.تلبية املعايير الداخلية والخارجية؟ 

 نعم، يرجى وصف هذه اإلجراءات باختصارإذا كانت اإلجابة 

................................................................................................................................... .................................................................... 
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 قصور أثناء املراجعة والتدقيق الداخلي؟ املتخذة إذا تم اكتشاف ثغرات أويرجى وصف اإلجراءات  5-5

................................................................................................................................... .................................................................... 

 

مع تقديم املعلومات والتحليالت والتقييمات والتوصيات إلى اإلدارة التخاذ  الداخلي،هل توثق نتائج املراجعة والتدقيق  6.5

  نعم/ال.إجراء بشأنها؟ هل يتم تسجيل اإلجراءات ومتابعتها؟ 

 وصف العملية بإيجاز  يرجىنعم، إذا كانت اإلجابة 

................................................................................................................................... .................................................................... 

 

 مالحظات توضيحية:

افقهاسياسة إلنشاء والحفاظ على بيئة الرقابة في جميع  نشأةيجب أن يكون لدى امل  التي تضع موقفا إيجابيا مر

 .وداعما نحو الضوابط الداخلية

 

وهناك عدة عوامل رئيسية تؤثر على تحقيق هذا الهدف. وترد أدناه العوامل التي ينبغي التركيز عليها. وينبغي لإلدارة 

 واملقيمين أن يركزوا على جوهر الضوابط بدال من شكلها، ألن الضوابط قد تنشأ ولكن ال تتخذ إجراءات بشأنها.

 

 

 املؤهالت املهنيةأو معايير الكفاءة  6

 

يجب أن تكون أنت أو الشخص املسئول عن شؤونك الجمركية ملتزما بأحد معايير الكفاءة  ،من أجل الوفاء باملعيار

العملية التالية: خبرة عملية مؤكدة ملدة ال تقل عن ثالث سنوات في شؤون الجمارك أو معايير الجودة املتعلقة بالشؤون 

سؤول عن شؤون الجمارك نت أو الشخص املأوبديال عن ذلك، يجب عليك . بالدولةالجمركية املعتمدة من قبل الجمارك 

بما يتماش ى مع مدى ارتباطك باألنشطة التشريعات الجمركية غطي يالذي بنجاح التدريب  لكون قد أكمتالخاصة أن 

 أو هيئة معترف بها لتوفير هذا التدريب. بالدولةمن قبل الجمارك املعتمدة الجمركية ذات الصلة 

 

 
 

 .من استبانة التقييم الذاتي 3.3.1.1خص املسؤول عن شؤون الجمارك في هذا السياق هو الشخص املشار إليه في الش

 

الشخص املسؤول عن شؤون الجمارك خبرة عملية ملدة ال تقل عن ثالث سنوات في املسائل لدى هل لديك أو  1.6

 ....................................................................................................................................................................... ال /نعمالجمركية؟ 

 

 إذا كانت اإلجابة نعم، يرجى تقديم تفاصيل تثبت هذه التجربة 2.6

................................................................................................................................... .................................................................... 
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الجمركية  شؤونمعايير الجودة املتعلقة بال هل أنت أو الشخص املسؤول عن شؤون الجمارك الخاصة بك يتوافق مع 3.6

  ال /نعم؟ بالدولةالتي تعتمدها الجمارك 

..............................................…..................................................................................................................................................... 

 نعم، يرجى تقديم تفاصيل عن معيار الجودة إذا كانت اإلجابة  4.6

................................................................................................................................... .................................................................... 

هل قمت أنت أو الشخص املسؤول عن شؤون الجمارك الخاصة بك بإكمال التدريب الذي يغطي التشريعات  5.6

 الجمركية بما يتفق مع مدى مشاركتك في األنشطة الجمركية ذات الصلة، والتي تقدمها:

 

 .............................................................................................................................. ال/نعم ؟ بالدولةالجمارك  1.5.6

 

ألغراض تقديم هذا أو هيئة مسؤولة عن التدريب املنهي  بالدولةمن قبل الجمارك  معترف بها مؤسسة تعليمية 2.5.6

 نعم / الالتأهيل، 

................................................................................................................................... .................................................................... 

 

. ال /نعم، لغرض توفير هذا التأهيل؟ بالدولةمهنية أو تجارية معترف بها من قبل الجمارك  مؤسسة 3.5.6

................................................................................................................................... .................................................................... 

 

أنت  خضعت لهأعاله، یرجی تقدیم تفاصیل بشأن التدریب الذي  املذكورةنعم علی أي من األسئلة إذا کانت اإلجابة  4.5.6

 بنجاح وأكملته أو الشخص املسؤول عن شؤون الجمارك الخاصة بك 

................................................................................................................................... .................................................................... 
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 الدولية اإلمدادسلسلة ل والسالمة األمنمتطلبات  7

الدولية املناسبة والتدابير األمنية، على النحو املفصل في هذا الفصل، والحفاظ  إلمدادسلسلة امتطلبات يجب تنفيذ 

لبرنامج . يجب على مقدم الطلب إلمداد الدولية ملقدم الطلب لبرنامج املشغل االقتصادي املعتمدعليها في جميع سالسل ا

الدولية استنادا إلى معايير أمنية معينة.  دإلمداإجراء تقييم شامل للمخاطر لسلسلة ا الخليجي املشغل االقتصادي املعتمد

الخاصة به أو  إلمدادوفي الحاالت التي يقوم فيها مقدم الطلب باالستعانة بمصادر خارجية أو التعاقد مع عناصر لسلسلة ا

ركاء ، يجب على مقدم الطلب أن يعمل مع هؤالء الشإلمدادإلى مستودع أو مزود لوجستي أو ناقل أو شريك آخر في سلسلة ا

 .سلسلة اإلمداد الدوليةالتجاريين لضمان وجود تدابير أمنية فعالة وااللتزام بها في جميع أنحاء 

 

 ألمن )الذاتي( ل تقييمال 1.7

 

 نطاق:ال

بإجراء تقييمات أمنية موثقة ومخاطر للتهديدات فيما يتعلق  املشغل االقتصادي املعتمد منشأةمن املتوقع أن تقوم 

 بأنشطتها الدولية لسلسلة اإلمداد على أساس منتظم.

 

 األسئلة:

وتقدیرات التھدیدات فیما یتعلق بسلسلة  األمنيةھل لدیك إجراءات مطبقة تغطي التقییم الدوري للمخاطر  1.1.7

 ......................................................................................................................................... نعم/ال.اإلمداد الدولیة الخاصة بك؟ 

 

  نعم/ال./ موثقة ومتاحة؟ موصوفةإذا كانت هناك إجراءات مطبقة، هل هذه اإلجراءات  2.1.7

................................................................................................................................... .................................................................... 

 

 مراجعتهايرجى وصف إجراءاتكم بإيجاز التي تغطي املجاالت املشار إليها أدناه، وعملية تنفيذها ومراقبتها و  3.1.7

................................................................................................................................. .................................................................... 

 

 مالحظات توضيحية:

ينبغي أن تشمل إجراءات تقييم املخاطر والتهديدات جميع املباني ذات الصلة بأنشطة سلسلة اإلمداد الدولية 

د تحدث في ذلك الجزء من سلسلة اإلمداد . وينبغي أن يشمل نطاق اإلجراء املخاطر والتهديدات األمنية التي قمنشأةلل

، وأن ينظر في التدابير املتخذة للتقليل إلى أدنى حد من هذه املخاطر والتهديدات. وينبغي نشأةالدولية التي تعمل فيها امل

في سلسلة اإلمداد الدولية، وينبغي أن يتضمن، على سبيل ع املخاطر على أمن دورك أن يتم تحديد ومعالجة جمي

 املثال:

 التهديدات املادية للممتلكات والسلع؛• 

 الترتيبات لشركاء األعمال و• 
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 خدمات  تقديم أمن خارجية. منشتتتقييمات املخاطر التي تقوم بها • 

 وينبغي أن يتناول هذا التقييم املخاطر/التهديدات املتأصلة في ما يلي أو املرتبطة به:

 

 ر بها.نوع السلع التي تتعامل/ يتم االتجا• 

االستخدامات املختلفة، مثل  لخاصة بك، بما في ذلكاملرافق واملباني املستخدمة في أنشطة سلسلة اإلمداد الدولية ا• 

 التخزين وعمليات التجهيز وما إلى ذلك؛

د من دخول املوظفين للمرافق، بما في ذلك الزوار، وتعيين املوظفين وتدريبهم، واستخدام املوظفين املؤقتين، والعقو • 

 الباطن؛

 نقل البضائع والتحميل والتفريغ.• 

 أنظمة الحاسوب والسجالت املحاسبية والوثائق؛• 

 اإلجراءات في حال وقوع حوادث أمنية في أي من املناطق املذكورة أعاله.• 

 اإلجراءات والتدابير األمنية املطلوبة من قبل طرف )أطراف( خارجية؛• 

 ثالثة.شهادات األمن من قبل أطراف • 

 

 الشخص املسؤول

ملستوى املناسب داخل الشخص باهذا شخص مسؤول عن التدابير األمنية. وينبغي أن يكون  عيينتتم من املتوقع أن ي

 عند االقتضاء.عن جميع التدابير األمنية والسلطة الالزمة لتنفيذ التدابير األمنية املناسبة  كاملةمع املسؤولية ال نشأةامل

 

 املادياألمن  2.7

 نطاق:ال

 .املرافق واملواقع املعنية بسلسلة اإلمداد الدولية

 

 األسئلة:

ھل لدیك إجراءات مطبقة للحمایة من الدخول غير املصرح به إلی املواقع التي تحتوي علی مرافق معالجة وتخزین  1.2.7

  نعم/ال.البضائع بما في ذلك املواقع التي یتم تخزین البیانات ومعالجتھا؟ 

........................................................................................................................... ............................................................................ 

 .نعم/الإذا كانت هناك إجراءات مطبقة، هل هذه اإلجراءات موصوفة/موثقة ومتاحة؟  7-2-2

................................................................................................................................ ....................................................................... 

 

يرجى وصف اإلجراءات املتعلقة باألمن املادي في مرافق مناولة البضائع وتخزينها التي تغطي املجاالت التالية  7-2-3

 والضوابط الداخلية املعمول بها لضمان اتباع اإلجراءات:
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يجب أن تحيط األسوار باملناطق املحيطة بمناولة البضائع ومرافق التخزين. وينبغي استخدام األسوار  -األسوار  1.3.2.7

الداخلية داخل أماكن مناولة البضائع لفصل البضائع املحلية والدولية والبضائع ذات القيمة العالية والخطرة. يجب 

 اإلضرار بها  فحص جميع األسوار بانتظام للتأكد من سالمتها وعدم

................................................................................................................................... .................................................................... 

 

لة و/ أو مراقبة. وينبغي ؤهالذين يدخلون أو يخرجون منها مو/أو املوظفين يجب أن تكون البوابات  -البوابات  7-2-3-2

 إبقاء عدد البوابات إلى الحد األدنى الضروري للدخول السليم واآلمن وتحقيق معايير السالمة 

................................................................................................................................... .................................................................... 

 

ينبغي منع مركبات الركاب الخاصة من وقوف السيارات في مناطق املناولة والتخزين أو بالقرب  -مواقف السيارات  7-2-3-3

 منها.

 

ن يجب أن تشيد املباني من مواد تقاوم الدخول غير املشروع. ويجب الحفاظ على سالمة املباني م -هيكل املبنى  7-2-3-4

 .خالل التفتيش واإلصالح الدوري

.................................................................................................................................. .................................................................... 

 

يجب تأمين جميع النوافذ والبوابات واألسوار الخارجية والداخلية  -أجهزة األقفال وأدوات التحكم الرئيسية  5.3.2.7

 بأجهزة تأمين. يجب على اإلدارة أو موظفي األمن مراقبة إصدار جميع األقفال واملفاتيح

 ............................................................................................................ ......................................................................................... 

 

يجب توفير اإلضاءة الكافية داخل املنشأة وخارجها، بما في ذلك املناطق التالية: املداخل واملخارج،  -اإلضاءة  7-2-3-6

 مناولة البضائع وتخزينها، وخطوط السياج، ومناطق وقوف السيارات أماكن و 

........................................................................................................................ .............................................................................. 

 

ينبغي استخدام أنظمة اإلنذار وكاميرات املراقبة بالفيديو ملراقبة  -أنظمة اإلنذار وكاميرات املراقبة بالفيديو  7.3.2.7

 ........................................................................ .........غير املصرح به إلى مناطق مناولة البضائع وتخزينها دخول األماكن ومنع ال

........................................................................................................... ............................................................................................ 

 

 ألمن املادي:ل وضيحيةمالحظات ت

 منشأةلة اإلمداد الدولية لليجب أن تكون للمرافق ذات الصلة بالتعامل مع البضائع وتخزينها املتعلقة بأنشطة سلس

 الخليجي منع مادي تحمي من الدخول غير املصرح به. يجب على املتقدمين لبرنامج املشغل االقتصادي املعتمد حواجز

 التالية في جميع أنحاء سالسل اإلمداد الخاصة بهم حسب االقتضاء:تضمين معايير األمن املادي 
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 الدخول إلى املباني وإمكانية الوصول إليها 7-3

 

إجراءات )موثقة أو غير ذلك( مطبقة لتقييد الوصول أو منع الدخول غير املصرح به إلى مبانيها؟  منشأتكهل لدى  1.3.7

 .نعم/ال

................................................................................................................................... .................................................................... 

 

جراءات. يرجى إل الداخلية املعمول بها لضمان اتباع اجراءات والضوابط إل نعم، يرجى وصف هذه اجابة إل إذا كانت ا 7-3-2

 تغطية املجاالت التالية:

 

املوظفون والزوار واملقاولون وموظفو الصيانة وموظفو التسليم )البضائع والبريد وما إلى ذلك(  7-3-2-1

................................................................................................................................... .................................................................... 

 

 األشخاص غير املخولينإيقاف و منع  7-3-2-2

................................................................................................................................... .................................................................... 

 

من البريد للتحقق أو  منشأةأي إجراءات )موثقة أو غير ذلك( مطبقة للتحقق من الحزم الواردة لل منشأتكهل لدى  3.3.7

 نعم/ال؟ نشأةمخاطر محتملة قبل فتحها أو توزيعها داخل امل

................................................................................................................................... .................................................................... 

 

جراءات الداخلية القائمة لضمان اتباع اإل جراءات والضوابط إل نعم، يرجى وصف هذه اجابة إل إذا كانت ا 7-3-4

................................................................................................................................... .................................................................... 

 

  نعم/ال.أي إجراءات أخرى )موثقة أو غير ذلك( تتعلق بالدخول والوصول إلى أماكن العمل؟  منشأتكهل لدى  5.3.7

................................................................................................................................... .................................................................... 

 

جراءات. بإيجاز لضمان اتباع اإل جراءات والضوابط الداخلية نعم، يرجى وصف هذه اإل كانت اإلجابة  إذا 6.3.7

................................................................................................................................... .................................................................... 

 

وينبغي تشارك في األنشطة ذات الصلة بسلسلة اإلمداد الدولية.  منشأتكلكل موقع من مواقع  رسم تخطيطيإرفاق  7-3-7

 واملرافق موقع الحدود وطرق الوصول وموقع املبانيالتخطيط لل رسوماتأن تحدد 

................................................................................................................................... .................................................................... 
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 مالحظات توضيحية:

افق وإمكانية فقط وصول األشخاص املرخص لهم إلى السلع  تؤدي ضوابط الوصول إلى الحد من الدخول إلى املر

 التي تدخل في سلسلة اإلمداد الدولية.

 

غير املصرح به إلى املنشتت، واإلبقاء على اجراءات رقابية على املوظفين والزوار، تمنع ضوابط الوصول من الدخول • 

التعريفية لجميع املوظفين والزوار والبائعين في جميع الهويات . يجب أن تشمل ضوابط الوصول نشأةوحماية أصول امل

 نقاط الدخول.

حديد الهوية والتحكم في الدخول. وينبغي منح يجب أن يكون نظام تحديد هوية املوظف مطبق ألغراض ت -املوظفون • 

أو موظفي األمن مراقبة  نشأةالالزمة ألداء واجباتهم. ويجب على إدارة امل املوظفين فقط إمكانية الوصول إلى املناطق األمنية

لتها وتغييرها إصدار وإزالة شارات تعريف املوظفين والزائرين والبائعين. ويجب توثيق إجراءات إصدار أجهزة الدخول وإزا

 )مثل املفاتيح وبطاقات املفاتيح االلكترونية وما إلى ذلك(.

ألغراض التوثيق عند الدخول. يجب أن يرافق جميع الزوار شخصية  يجب على الزوار تقديم بطاقة هوية -الزوار • 

 ويعرضون بشكل واضح الهوية املؤقتة.

ألغراض  وصول جميع البائعين عند هويةصورة الأو هوية البائع و/ وعرض يجب تقديم -بريد( )بما في ذلك ال وزعينامل• 

 .توزيعهادوريا قبل والبريد  سلعوينبغي فحص ال. التوثيق

غير يجب أن تكون اإلجراءات قائمة لتحديد األشخاص غير املصرح لهم/ -صرح لهم شخاص غير املاألمنع  و إيقاف• 

 منعهم من الدخول. و اعتراضهم، و عروفينامل

 ھذه اإلجراءات إلی املوظفين )علی سبیل املثال، خطة العمل، الدلیل، إرشادات العمل، التدریب(. إيصالیجب • 

 

 أمن وحدات الشحن 7-4

 

أي إجراءات تضمن أن وحدات الشحن مضمونة من أي تغیير غير قانوني أو غير مصرح به أو أن  منشأتكھل لدى  1.4.7

 .  نعم/الالتغيير والتدخل مضمون من الوصول غير املصرح به؟ 

................................................................................................................................... .................................................................... 

 

إذا كانت اإلجابة بنعم، يرجى وصف هذه اإلجراءات والضوابط الداخلية بشكل موجز لضمان اتباع اإلجراءات  2.4.7

................................................................................................................................... .................................................................... 

 

شحن أثناء عملية النقل؟ اللتأمين وحدات  )الرصاص الجمركي( هل يستخدم نشاطك التجاري أختام الشحن 3.4.7

 .................................................... ...................................................................................................................................  نعم/ال.
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اإلجراءات التي لديك إلغالق أنواع مختلفة من وحدات الشحن والضوابط إذا كانت اإلجابة بنعم، يرجى وصف  4.4.7

 الداخلية املعمول بها للتأكد من اتباع اإلجراءات 

................................................................................................................................... .................................................................... 

 

التي لدیك وکیف یتم تخزین  هذه األختامیرجی وصف نوع األختام التي تستخدمھا لوحدات الشحن املختلفة، وإدارة  5.4.7

 ............................................. ................................................................................................................................... ؟تلك األختام

 

، بالبضائع شحنهاوصف باختصار اإلجراءات املعمول بها للتحقق من السالمة املادية لوحدات الشحن قبل يرجى  7-4-6

لتشمل موثوقية آليات تأمين األبواب. بالنسبة للحاویات، یوص ى بإجراء عملیة تفتیش من سبع نقاط: الجدار األمامي 

 وعجالت الهبوطالخارجیة ب الداخلیة/واألبوا سر والجانب األیمن واألرض والسقفوالجانب األی

................................................................................................................................... .................................................................... 

 

لتشمل  -األختام وإضافتها إلى وحدات البضائع املحملة كيفية التحكم في حول إلجراءات الداخلية وصف بإيجاز ا 7-4-7

عرف على وإبالغ الجمارك عن األختام و/ إجراءات  تي تم اختراقهاأو وحدات البضائع الالت 

................................................................................................................................... .................................................................... 

 

 صف بإيجاز إجراءات الوصول إلى وحدات الشحن  8.4.7

................................................................................................................................... .................................................................... 

 

 صف بإيجاز إجراءات صيانة وحدات الشحن  9.4.7

................................................................................................................................... .................................................................... 

 

 صف بإيجاز إجراءات إصالح وحدات الشحن و  7-4-10

................................................................................................................................... .................................................................... 

 

وحدات الشحن  فيأو العبث أي حالة من حاالت التسلل إلى و/ فاكتشتم اصف اإلجراءات بإيجاز إذا  11.4.7

................................................................................................................................... .................................................................... 

 

 ة أمن وحدة الشحن:وضيحيمالحظات ت

 شحنأشخاص غير مصرح لهم. عند نقطة  أوالبضائع للحماية من إدخال مواد و/يجب الحفاظ على سالمة وحدة 

 إلحكام والحفاظ على سالمة حاويات الشحن بشكل صحيح. مطبقة، يجب أن تكون اإلجراءات البضائع وتوضيب
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 وتوضيب شحننقطة أو أشخاص غير مصرح لهم. عند  لحاويات للحماية من إدخال مواد و/يجب الحفاظ على سالمة ا

الشحن بشكل صحيح. يجب على جميع  إلحكام والحفاظ على سالمة حاويات مطبقةيجب أن تكون اإلجراءات  البضائع،

قط ين فينيجب على املوظفين املعالحالية لألختام عالية األمان: ISO 17712 اآليزو أختام الحاوية أن تلبي أو تتجاوز معايير 

 .توزيع األختام ألغراض السالمة

 

 

 اللوجستية  األمنية للعملياتاإلجراءات  5,7

 

إجراءات مطبقة لضمان سالمة وأمن العمليات ذات الصلة بنقل البضائع ومعالجتها وتخزينها في  منشأتكهل لدى  1.5.7

  .النعم / الدولية الخاصة بك؟  اإلمدادالعملية اللوجستية املتعلقة بسلسلة 

......................................................................................................................... .............................................................................. 

 

خلية أدناه والضوابط الداوجستية بما في ذلك املناطق اللمنية أل جراءات انعم، يرجى وصف اإل  إذا كانت اإلجابة 2.5.7

 جراءات:املعمول بها لضمان اتباع اإل 

 

ومات املستخدمة في صف بإيجاز اإلجراءات املعمول بها لضمان أن تكون جميع املعليرجى الو  .ستنداتمعالجة امل 7-5-2-1

ئة. ويجب أن ودقيقة ومحمية من تبادل أو فقدان أو إدخال معلومات خاط صحيحة/ تصدير البضائع، عملية استيراد

  .الوصول إلى املعلومات أجهزة الحاسوب و حماية ستندات تشمل مراقبة امل

.................................................................................................................................. .................................................................... 

ضمان سالمة السلع الواردة من الخارج أو لمساعدة في ل – (بيان الحمولة / Manifestingإجراءات اإليضاح ) 7-5-2-2

املصدرة للخارج، يجب وضع إجراءات لضمان اإلبالغ عن املعلومات الواردة من الشركاء التجاريين بدقة وفي الوقت 

  منشأتكاملناسب. الرجاء وصف هذه اإلجراءات بإيجاز في 

................................................................................................................................... .................................................................... 

 

ي أن لة. وينبغواملعلومات الواردة في بيان الحمو  واردة فعلياينبغي التوفيق بين البضائع ال -الشحن واالستالم  7-5-2-3

التحقق منها. يجب سهل و ها يجب أن تكون سهلة العد وعدد الطرود ، والعالمات، وعالماتهاأوزانتوصف السلع بدقة، 

أوامر الشراء أو البيع والتسليم. ويجب تحديد السائقين الذين يسلمون أو  ومطابقتها مع صدرةالتحقق من البضائع امل

 منشأتكفي  اإلجراءات املطبقةيستلمون البضائع قبل استالم السلع أو إطالقها. صف بإيجاز 

................................................................................................................................... .................................................................... 
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أو يرها من أوجه التناقض أو عدم التطابق و/يجب حل جميع أوجه النقص والفائض وغ -تناقضات السلع  7-5-2-4

إذا  ةاملناسب الجهات الحكومية ألخذ االمور القانونيةأو غيرها من شكل مناسب. ويجب إخطار الجمارك و/التحقيق فيها ب

 منشأتكفي  املطبقةجراءات اإل وصف بإيجاز الالرجاء تم الكشف عن أنشطة غير مشروعة أو مشبوهة. 

 .................................................................................................................................. .................................................................... 

 

 مالحظات توضيحية

ل البضائع ومعالجتها وتخزينها في سلسلة يجب اتخاذ تدابير أمنية لضمان سالمة وأمن العمليات ذات الصلة بنق

 اإلمداد الدولية في املجاالت التالية:

o نقلال 

o استالم البضاعة 

o التخزين 

o التصنيع(عالجةامل( 

o تغليفال/ االنتقاء 

o ن/ الشح اإلرسال 

 

 

 نقل البضائع 7،6

 

  نعم/ال.إجراءات )موثقة أو غير ذلك( لضمان سالمة عملية النقل وبيانات النقل؟  منشأتكهل لدى  1.6.7

........................... ............................................................................................................................................................................ 

 

 نعم، يرجى وصف هذه اإلجراءات التي تغطي املجاالت املذكورة أدناه:ا كانت اإلجابة إذ 2.6.7

 

  ؟منشأتكما هي وسائل النقل التي تستخدمها بالعادة  7-6-3

. ...................................................................................................................................................................................................... 

 

ها تستخدم أيضا وسائط نقل مقدمي الخدمات الخارجيين بجميع وسائل النقل الخاصة بها، أم أن منشأتكهل تقوم  7-6-4

 ...................................................................................................................النقل(؟ ................ منشتت)مثل وكالء الشحن / 

 

، كيف تحدد ما إذا كان وكيل الشحن / الناقل يلبي املعايير األمنية املطلوبة منشأتكلة اإذا كان ذلك ينطبق على ح 7-6-5

 (؟ و االتفاقياتاألمن ا)على سبيل املثال عن طريق شهادة 

....................................................................................................................................................................................................... 
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 :ضيحيةو مالحظات ت

يجب وضع تدابير رقابية لضمان سالمة العمليات والبيانات ذات الصلة بنقل البضائع ومعالجتها وتخزينها في سلسلة 

 مداد الدولية.اإل 

 

 عموما تهتم إجراءات نقل البضائع بما يلي:

 التخطيط.• 

 إجراءات االستالم/التحميل، الفسح/التفريغ.• 

 ترتيبات مع الشركاء التجاريين للتحقق من األختام )سالمتها وأرقامها( عندما تصل البضائع إلى مرافقهم.• 

 إجراءات عدم التطابق/الحوادث؛• 

التتبع والتعقب یمکن أن یظھر توقفا أو تأخيرات غير عادیة یمکن أن تؤثر علی البضاعة )استبدال،  تقنيةاستخدام • 

 إزالة(.

 إجراءات اختيار الناقلين / وكالء الشحن؛• 

 

 البضائع الواردة 7.7

 

 نعم/ال.ذات الصلة؟  صفقاتإجراءات مطبقة لضمان سالمة البضائع الواردة وبيانات ال منشأتكهل لدى  1.7.7

....................................................................................................................................................................................................... 

ذكورة أدناه والضوابط ململجاالت اجراءات باختصار بحيث تغطي اإل جابة بنعم، يرجى وصف هذه اإل إذا كانت ا 7-7-2

 جراءات:إل عمول بها لضمان اتباع املالداخلية ا

 .............................................................................................نقل البضائع ...................................... / شحن 7-7-2-1

 الداعمة ستنداتمتطلبات امل 2.2.7.7

....................................................................................................................................................................................................... 

  .نشأةاملمتعاملي أو إلى مقر  نشأةالبضائع من الحدود إلى املنقل  7-7-2-3

....................................................................................................................................................................................................... 

 قياس، إلخ( العد، و ال) نشأةاملفي مرافق متعاملي أو  نشأةاستالم البضائع في مقر عمل امل 7-7-2-4

....................................................................................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................الشراء ................. اتإجراءات طلب 7-7-2-5

 ..................................................................................................................................تأكيد أمر الشراء ......................... 7-7-2-6

 ..............................................................................................................................................التسوية ................ / الدفع 7.2.7.7

 اشرح باختصار كيفية إجراء الفحوص على سالمة األختام على البضائع الواردة؟ 3.7.7

............................................................................................................................ ........................................................................... 



                                  
 
 

 

                                                                                                                صفحة 43                                                                        
 

 
 

البريد ة محددة )مثل الشحن الجوي/ير أمنيمع أنواع محددة من السلع التي تتطلب تداب منشأتكهل تتعامل  7-7-4

 ........................................................................................................................................................................ ال( /نعمالجوي(؟ )

 

 / التدابير املعمول بها؟ إلجراءاتيصف نوع السلع وا إذا كانت اإلجابة بنعم، ما الذي 7-7-5

................................................................................................................................... .................................................................... 

 

 مالحظات توضيحية:

يجب وضع تدابير رقابية لضمان سالمة العمليات والبيانات ذات الصلة بنقل البضائع ومعالجتها وتخزينها في سلسلة 

 اإلمداد الدولية.

 

 يجب أن تركز إجراءات الرقابة والرصد على ما يلي:

 تسجيل كامل للمعامالت في الحسابات.• 

 التحديد الصحيح والتقدير الكمي.• 

 التسجيل الدقيق لخصائص املعاملة. •

 التدقيق. تقريرتوفر بيانات التدقيق/• 

 الحالة الصحيحة.• 

 القيمة )الجمركية( الصحيحة.• 

 توقيت تسجيل املعامالت؛• 

 للشحنة. فعليتأكيد االستالم ال• 

 

 وينبغي إيالء االهتمام لإلجراءات املتعلقة )إن أمكن(:

 والسلع املستلمة، والفاتورة املستلمة والدفع؛التسوية بين أمر الشراء، • 

 ترتيبات إعادة/ رفض البضائع.• 

 ترتيبات للمحاسبة واإلبالغ عن التباينات )املبالغ العالية واملنخفضة(؛• 

 ؛املخزونترتيبات لتحديد وتعديل اإلدخاالت غير الصحيحة في سجل • 

ص عليها• 
 
 في النظام. )املعلقة(  تحديد السلع غير املخل

 

 تخزين السلع 8.7

  نعم/ال.إجراءات مطبقة لضمان سالمة السلع املخزنة والبيانات ذات الصلة؟  منشأتكهل لدى  1.8.7

....................................................................................................................................................................................................... 
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إذا كانت اإلجابة بنعم، يرجى وصف هذه اإلجراءات باختصار بحيث تغطي املجاالت املذكورة أدناه والضوابط  7-8-2

 الداخلية املعمول بها لضمان اتباع اإلجراءات:

 

 يرجى وصف باختصار اإلجراءات املطبقة لتخصيص مكان لتخزين البضائع الواردة  1.2.8.7

....................................................................................................................................................................................................... 

  . ال. /نعمذات مستويات املخاطر املختلفة بشكل منفصل؟  البضائعهل يتم تخزين  7-8-2-2

...................................................................................................................................................................................................... 

 

عم، يرجى وصف معايير أي تخزين منفصل )على سبيل املثال السلع الخطرة والسلع ذات نإذا كانت اإلجابة  7-8-2-3

 (؟ لكيميائية واألسلحة القيمة العالية واملواد ا

....................................................................................................................................................................................................... 

 

نعم ؟ املخزون عدتكتشف أثناء عملية  والتعامل مع املخالفات التي لتدوين املخزونم إجراءات موثقة هل لديك 7-8-2-4

 .ال

....................................................................................................................................................................................................... 

 

 إذا كانت اإلجابة "نعم"، يرجى وصف الترتيبات الخاصة بك بإيجاز 5.2.8.7

. ...................................................................................................................................................................................................... 

إذا كان التعاقد بخصوص تخزين البضائع مع طرف ثالث، يرجى وصف باختصار كيف وأين يتم تخزين السلع  7-8-2-6

 الرقابة التي تستخدمها لإلشراف والتعامل مع هذه السلع  طرق و 

....................................................................................................................................................................................................... 

 

 الحظات توضيحيةم

رقابية لضمان سالمة عملية تخزين البضائع وبيانات التخزين ذات الصلة للسلع املعنية بسلسلة  طرق يجب وضع 

 اإلمداد الدولية.

 

 يجب أن تركز إجراءات الرقابة والرصد على ما يلي:

 التسجيل والرقابة على املخزون؛• 

 التعرف على البضائع الجمركية وغير الجمركية.• 

 لبضائع بين املواقع داخل نفس املباني أو مجموعات مختلفة من األماكن؛ا (حركة )وتسجيل هذه الحركة •

 التحديد الصحيح والكميات العددية.• 

 التسجيل الدقيق لخصائص املعاملة.• 
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 توافر البيانات القابلة للتدقيق/ مراجعة الحسابات؛• 

 ء(.الوضع الجمركي الصحيح للبضائع )حسب االقتضا• 

 توقيت تسجيل املعامالت.• 

 

 وينبغي إيالء االهتمام لإلجراءات املتعلقة بما يلي:

 املالية ؛ املخزون املادية مقابل سجالت البيانات التسوية الدورية بين سجالت• 

 حسابات أرصدة املخزونات الختامية؛• 

 املخزون. في  وتغييرات املفقودة  أو املتلفة و  السلع حالة تدهور  ترتيبات التعامل مع 

 

 

 املعالجة/ التصنيع 9.7

 

 صف بإيجاز ما هي املواقع / املناطق املخصصة إلنتاج السلع؟  1.9.7

....................................................................................................................................................................................................... 

 

  نعم/ال.إجراءات مطبقة لضمان سالمة عملية التصنيع وبيانات املعامالت ذات الصلة؟  منشأتكهل لدى  2.9.7

....................................................................................................................................................................................................... 

 

نعم، يرجى وصف هذه اإلجراءات بإيجاز وتشمل املجاالت املذكورة أدناه والضوابط الداخلية إذا كانت اإلجابة  3.9.7

 املعمول بها لضمان اتباع اإلجراءات:

 

 منطقة اإلنتاج بما في ذلك الدخول إلى منطقة اإلنتاج  7-9-3-1

....................................................................................................................................................................................................... 

 

 ...............................................................................................تعبئة املنتجات املصنعة النهائية .................................... 7-9-3-2

 

التجميع(، كيف يتم  منشتت/  إذا نفذت عمليات املعالجة أو التعبئة من قبل شريك خارجي )مثل املتعاقد الفرعي 7-9-3-3

 ضمان سالمة السلع )مثل االتفاقات التعاقدية وعمليات التفتيش( 

....................................................................................................................................................................................................... 

 

أثناء عملية التصنيع  فقودةالثانوية واملكيفية التعامل مع املخالفات واالختالفات واملخلفات واملنتجات  7-9-3-4

....................................................................................................................................................................................................... 



                                  
 
 

 

                                                                                                                صفحة 46                                                                        
 

 
 

 

 مالحظات توضيحية

زة  يجب وضع تدابير رقابية لضمان سالمة العمليات والبيانات ذات الصلة بنقل ومناولة وتخزين السلع املصنعة واملجه 

 ذات الصلة بسلسلة اإلمداد الدولية.

 

 يمكن أن تكون عمليات التصنيع/التجهيز:

 العمل على السلع، بما في ذلك التصنيع، التركيب، التجميع والتعديل على السلع األخرى؛• 

 معالجة البضائع.• 

 إصالح السلع.• 

 استخدام بعض السلع التي تسهل أو تبسط إنتاج املنتجات النهائية.• 

 

 / مستودع:الرقابة على تجهيز البضائع في املخزن إجراءات على العموم تهتم 

 .طلبإصدار أمر الالتخطيط / • 

 إعداد عناصر املخزون والتسليم من التخزين.• 

 عملية التصنيع؛•

 / معدل العائد / قياس النتيجة.اتوصفالرموز • 

 .املخزونفي سجالت ستخدم ملا رخزون غيملع واصن  ملتسجيل املنتج ا• 

 

 والرصد على ما يلي: رقابةويجب أن تركز إجراءات ال

 .ختالفاتمعالجة النتائج واال • 

 التحديد الصحيح والتقدير الكمي.• 

 التسجيل الدقيق لخصائص املعاملة.• 

 التدقيق. تقرير توفر بيانات التدقيق/• 

 الحالة الصحيحة.• 

 ( الصحيحة.يةقيمة )الجمركال• 

 .تصنيع والتجهيزنتائج التوقيت تسجيل • 

 

 ا يلي:وينبغي إيالء االهتمام مل

 ، املنتجات الثانوية والخسائر في عملية التصنيع؛فقوداتكيفية التعامل مع املخالفات، االختالفات، امل• 

 دورة إنتاج التفريغ.• 

ضمان سالمة  ية(، وكيفالتجميع منشتت/املتعاقد الفرعيإذا تم تنفيذ عمليات التجهيز من قبل شريك خارجي )مثل • 

 البضائع )مثل االتفاقات التعاقدية وعمليات التفتيش(.
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 تحميل البضائع 10.7

 

 نعم / الإجراءات مطبقة لضمان سالمة عملية شحن البضائع وبيانات املعامالت ذات الصلة؟  منشأتكهل لدى  1.10.7

....................................................................................................................................................................................................... 

 

إذا كانت اإلجابة بنعم، يرجى وصف هذه اإلجراءات باختصار بحيث تغطي املجاالت املذكورة أدناه والضوابط  7-10-2

 الداخلية املعمول بها لضمان اتباع اإلجراءات:

 

 مستندات اإلرسال والنقل ذات الصلة  7-10-2-1

....................................................................................................................................................................................................... 

 

 نقل البضائع إلى العمالء أو إلى الحدود من أجل إعادة التصدير  7-10-2-2

....................................................................................................................................................................................................... 

 

 إصدار فواتير املبيعات، إن أمكن،  7-10-2-3

....................................................................................................................................................................................................... 

 

  الرقابة على املستندات الداعمة .و وتوافر/  ()إعادة الصادراتللعميل بخصوص الصادرات تعليمات  4.2.10.7

...................................................................................................................................................................................................... 

 

 اإلخطار باستالم/إثبات شحن البضائع  7-10-2-5

....................................................................................................................................................................................................... 

 

 مالحظات الدفع واالئتمان إن أمكن 7-10-2-6

...................................................................................................................................................................................................... 

 

 املرتبطةوغيرها من املسائل  ناقصة/الزائدةلجة املخالفات، والشحنات المعا 7-10-2-7

. ...................................................................................................................................................................................................... 

 

 مالحظات توضيحية

العمليات والبيانات ذات الصلة بنقل البضائع ومعالجتها وتخزينها في سلسلة يجب وضع تدابير رقابية لضمان سالمة 

 اإلمداد الدولية.
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 يمكن أن تكون عمليات الشحن:

 

 البيع. وإصدار أوامر م طلبات العمالءال است• 

 إعالم املستودع بأمر البيع/ الفسح عن البضائع.• 

 آخر؛ تعليمات لطرف ثالث إذا كانت البضائع مخزنة في مكان• 

 االنتقاء.• 

 إجراءات التعبئة.• 

 التحميل؛•

 العد، والوزن.• 

 تحديث سجالت املخزون.• 

 

 يجب أن تركز إجراءات الرقابة والرصد على ما يلي:

 التوفيق بين أمر املبيعات، الفاتورة، الكمية/ املنتجات التي يتم شحنها ومستندات النقل؛• 

 التحديد الصحيح والتقدير الكمي.• 

 التسجيل الدقيق لخصائص املعاملة.• 

 .الكامل التدقيق سجلتوفر بيانات التدقيق / • 

 الحالة / املنشأ الصحيح.• 

 فة الصحيح والوصف التفصيلي للسلع.يبند التعر • 

 القيمة )الجمركية( الصحيحة وشروط التجارة الدولية )االنكوتيرمز(.• 

 الوجهة الصحيحة.• 

 الصحيح.املرسل إليه / املشتري • 

 توقيت تسجيل أنشطة الشحن.• 

 

 وينبغي إيالء االهتمام ملا يلي:

 عدم التطابق ، اقل/  أكثرشحنات  مخالفات
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 الحكوميةرفع التقارير للمؤسسات   11،7

 

والجهات الحكومية  بالدولة الجمارك معإجراءات مطبقة لضمان سالمة وتتبع أي اتصال يتم  منشأتكهل لدى  1.11.7

  نعم/ال.الداعمة؟  ستنداتالدولية، بما في ذلك امل إلمداداألخرى فيما يتعلق باستيراد وتصدير السلع في سلسلة ا

....................................................................................................................................................................................................... 

 

ذكورة أدناه والضوابط ملت اال جاملجراءات باختصار بحيث تغطي اإل جابة بنعم، يرجى وصف هذه اإل إذا كانت ا 7-11-2

 جراءات:إل لضمان اتباع ا املطبقةالداخلية 

 

 .......................................................................................................الداعمة .................................... ستنداتتوافر امل 7-11-2-1

 

 )إن وجدت(. فاويضاملعالجة الصحيحة للتراخيص / الت 11-2-2- 7

 

 / مقدم خدمات جمركية بيانات الصادرة عن وسيطاكتمال ودقة وحسن توقيت ال 3.2.11.7

................................................................................................................................... .................................................................... 

 

األخرى )الحظر والقيد، والسلع ذات االستخدام التنظيمية اإلجراءات الصحيحة في حالة املتطلبات ب القيام 7-11-2-4

  ، وحقوق امللكية الفكرية، والصحة والبيئة، وما إلى ذلك(حظراملزدوج، وال

.................................................................................................................................. .................................................................... 

 

واللوائح واإلجراءات الحكومية األخرى  يةالجمرك خصوص الشؤونب نشأةالتدريب الكافي والتوعية ملوظفي امل 7-11-2-5

 ....................................................................................................................................................................ذات الصلة.................

 

 مالحظات توضيحية

هناك تدابير رقابية لضمان سالمة )اكتمال ودقة وحسن توقيت( البيانات الجمركية للسلع )مثل االستيراد /  يجب أن تكون 

املخلصين ثل أو أطراف ثالثة نيابة عنها )م نشأةالتصدير( التي تتحرك في سلسلة اإلمداد الدولية التي تقوم بها امل

أو التي تم  اخيص أو الشهادات املطلوبة مة، والتي قد تشمل التر أو وكالء الشحن(، فضال عن املستندات الداع  الجمركيين

 إصدارها من قبل املؤسسات الحكومية األخرى.

 

 

 املخلصين الجمركيينمثل يجب على الكيانات التي تصدر بيانات جمركية أو تقارير شحن، أو كيانات تستخدم طرفا ثالثا )

 أو وكالء الشحن( أن تقدم التقارير و/ أو البيانات بالنيابة عنها:
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 املتطلبات األمنية للشركاء التجاريين 7.12

 

 نعم/ال.إجراءات مطبقة لتحديد هوية الشركاء التجاريين واختيارهم؟  منشأتكهل لدى  1.12.7

....................................................................................................................................................................................................... 

 

نعم، يرجى وصف هذه اإلجراءات والضوابط الداخلية بشكل موجز لضمان اتباع اإلجراءات إذا كانت اإلجابة  2.12.7

....................................................................................................................................................................................................... 

 

يضمنون أمن الجزء الخاص بهم من سلسلة  كم في األعمالئما هي التدابير التي اتخذتموها للتأكد من أن شركا 3.12.7

املشغل االقتصادي األمنية واملتطلبات التعاقدية والشركاء التجاريين الذين لديهم وضع  إلمداد الدولية )مثل البياناتا

 .................................................................................................................................................................. (؟ ...................املعتمد

 

 هذه اإلجراءات؟ ب لتزاموصف باختصار كيفية التحقق من االيرجى  7-12-4

.................................................................................................................................. .................................................................... 

 

  . ال. /نعمف أي خرق لالتفاقيات األمنية لديك مع الشركاء؟ اكشتم اخالل العام املاض ي، هل  5.12.7

...................................................................................................................................................................................................... 

 

 إذا كانت اإلجابة "نعم"، ما هي التدابير التي اتخذتموها؟ . 6.12.7

................................................................... .................................................................................................................................... 

 

 مالحظات توضيحية

 يجب أن يكون لدى املتقدمين عمليات مكتوبة وقابلة للتحقق لفحص واختيار الشركاء التجاريين.

 ويجب، حيثما أمكن، فحص الشريك التجاري من جميع القوائم املعمول بها في الكيانات التي تفرضها الحكومة.

 

ملزمين بعمليات وإجراءات أمنية تتماش ى مع املعايير األمنية في التأكد من وجود شركاء تجاريين يجب على مقدمي الطلبات 

لتعزيز سالمة الشحنة عند نقطة املنشأ. يوص ى بأن يتم تضمين املتطلبات  الخليجي برنامج املشغل االقتصادي املعتمد

 األمنية للشركاء التجاريين في االتفاقية التعاقدية مع شركاء عملك.

التجاريين الحاليين أو املحتملين الذين حصلوا على شهادة في ظل برنامج املشغل االقتصادي ينبغي أن يطلب من الشركاء 

أو برنامج أمن سلسلة اإلمداد تديره إدارة جمركية أجنبية في بلد آخر أن يبينوا وضعهم في املشاركة ملقدم  الخليجي املعتمد

 الطلب.
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املالية، والقدرة على الوفاء باملتطلبات األمنية التعاقدية،  ملالئةا ينبغي أن يعالج مقدم الطلب املتطلبات الداخلية، مثل

والقدرة على تحديد أوجه القصور األمنية وتصحيحها حسب الحاجة. وينبغي تقييم املتطلبات الداخلية على أساس عملية 

 قائمة على املخاطر على النحو الذي يحدده فريق اإلدارة الداخلية.

 

 

 املوظفين أمن 13.7

 

والتحقق بشكل دوري من املوظفين الحاليين؟  املحتمل توظيفهمهل لديك إجراءات مطبقة لفحص املوظفين  1.13.7

 ...................................................... ................................................................................................................................  نعم/ال.

 

الضوابط الداخلية املعمول بها  ين بإيجاز بما في ذلكنعم، يرجى وصف إجراءات أمن املوظفإذا كانت اإلجابة  2.13.7

 لضمان اتباع اإلجراءات:

 

الرجاء وصف باختصار کیفیة التحقق من معلومات طلب التوظيف، مثل سجل  – التوظيفالتحقق قبل  1.2.13.7

 ................................................................................................................................... التوظيفواملراجع قبل عملية  التوظيف

 

مع اللوائح الخارجية  و ربطها. السوابقوصف موجز لکیفیة إجراء فحوصات  - لسوابققق من االفحص / التح 2.2.13.7

وتحريات أساسية للموظفين املحتملين. وبمجرد توظيفهم، ينبغي إجراء عمليات الفحص  اتوالوطنية، ينبغي إجراء فحوص

 ق استنادا إلى السبب و/أو حساسية املوقع الوظيفي للموظف حقالدوري وإعادة الت

................................................................................................................................... .................................................................... 

لموظفين ل النهاء هوية العملاز اإلجراءات املعمول بها وصف بإيجالرجاء  –املوظفين خدمات إجراءات إنهاء  3.2.13.7

 نشأةة املعمول بها في املنظمأل إمكانية وصولهم إلى امنع  تهم واالذين تم إنهاء خدم

................................................................................................................................... .................................................................... 

 

على  والتدريبالرجاء تقديم وصف موجز ملحتوى التدريب األمني  –حول التهديدات  والتوعيةالتدريب األمني  7-13-2-4

 منشأتكالتوعية بالتهديدات في 

.................................................................................................................................. ..................................................................... 

 

   نعم/ال.موظفين مؤقتين؟  منشأتكهل تستخدم  3.13.3

................................................................................................................................... .................................................................... 
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 إذا كانت اإلجابة بنعم، يرجى تحديد املجاالت التي يستخدم فيها هؤالء املوظفون وإلى أي مدى يتم توظيفهم  4.13.3

................................................................................................................................... .................................................................... 

 

 هل يتم فحص هؤالء املوظفين بانتظام وفقا للمعايير األمنية؟  3-13-5

................................................................................................................................... .................................................................... 

 

 لهؤالء املوظفين؟ إذا كانت اإلجابة بنعم، كيف يتم فحصهم ومن يقوم بذلك؟ هل هناك أيضا تعليمات أمنية  6.13.3

....................................................................................................................................................................................................... 

 

 

 مالحظات توضيحية

يجب أن تكون العمليات مطبقة لفحص املوظفين املحتملين والتحقق بشكل دوري من املوظفين الحاليين وضمان الوعي 

 وتقديم برامج تدريبية أمنية كافية.األمني 

 

وباإلضافة إلى ذلك، ينبغي تقديم تدريب خاص ملساعدة املوظفين في الحفاظ على سالمة البضائع، وإدراك املؤامرات 

 للموظفين.ه ه البرامج حوافز للمشاركة الفعالالداخلية، وحماية ضوابط الوصول. وينبغي أن توفر هذ

 

 

 مقدمي الخدمات الخارجيين 14،7

 

 نطاق:ال

 :من أجل يجب أن تكون العمليات مطبقة

مع مقدمي الخدمات  نشأةإدراج متطلبات أمن املشغل االقتصادي املعتمد في الترتيبات التعاقدية التي تتخذها امل• 

 .منشأةالدولية لل إلمدادالخارجيين الذين يشاركون بشكل مباشر أو غير مباشر في أنشطة سلسلة ا

 هذه املتطلبات األمنية.ب لتزامرصد اال• 

 

 

 

 األسئلة:

الترتيبات في  الخليجي املشغل االقتصادي املعتمدملتطلبات أمن  اللتزامإجراءات مطبقة لدمج ا منشأتكهل لدى  1.14.7

  نعم/ال.الدولية؟  إلمدادالتعاقدية مع مزودي الخدمة الخارجيين املعنيين بشكل مباشر أو غير مباشر بسلسلة ا

....................................................................................................................................................................................................... 
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 جراءات.إل جراءات والضوابط الداخلية املعمول بها لضمان إتباع اإل جابة بنعم، يرجى وصف اإل إذا كانت ا 2.14.7

....................................................................................................................................................................................................... 

 

   نعم/ال.ملراقبة تنفيذ هذه الترتيبات التعاقدية؟  منشأتكهل توجد إجراءات في  3.14.7

....................................................................................................................................................................................................... 

 

 جراءات.إل والضوابط الداخلية املعمول بها لضمان إتباع اجراءات إل جابة بنعم، يرجى وصف اإل إذا كانت ا 4.14.7

....................................................................................................................................................................................................... 

 

 مالحظات توضيحية:

 

 مطبقة: يجب أن تكون العمليات

 

مع مقدمي  نشأةفي الترتيبات التعاقدية التي تتخذها امل الخليجي إدراج متطلبات أمن املشغل االقتصادي املعتمد• 

 .منشأةالخدمات الخارجيين الذين يشاركون بشكل مباشر أو غير مباشر في أنشطة سلسلة اإلمداد الدولية لل

 االلتزام بهذه املتطلبات األمنية.رصد • 

 

للخدمات، على سبيل املثال، النقل وحراس األمن والتنظيف والصيانة، يجب إدراج  خارجي  طرف ثالثفي حالة االستعانة 

 الخارجيين. ومقدمي الخدمات  نيات التعاقدية املبرمة مع املقاولاألمنية في الترتيب منشأتكمطالب 

 

إجراءات لرصد الترتيبات التعاقدية ملراجعة اإلجراءات وكيفية التصرف في حالة حدوث أي ويجب أن تكون هناك 

 مخالفات.

 

 

 

  

 


