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 (AEO - مستودعات 2) نموذج  

 دليل االلتزام بالمتطلبات الجمركيةنموذج                                

 (للمستودعاتالتقييم الذاتى )
                   ــــــــــ                  

  

 (  عام  /  خاص ) : نوع المستودع               :                                                المستودعاسم 
 

 ارشادات :
  شرح لمكونات الدليل : ( 1) 

خاص بخدمة الفاعل االقتصادى المعتمد لتوضيي  مسيتوى التيزام التقييم الذاتى االسئلة التالية عبارة عن دليل 

 : الدولية ةالتجارمداد عايير االمن والسالمة لسلسلة امبالمعايير والمتطلبات الجمركية و المستودع

 : شرح للقوائم المدرجة بالدليل(  2)

 

اجراء محيدد ومكتيوب بخصيوص  لديه المستودع االجابة فى عامود "نعم / ال  " :  تعبر االجابة " نعم " ان  -أ

اجراء محدد ومكتوب بخصوص السيؤال  ليس لديه المستودع السؤال المطروح ، كما تعبر االجابة " ال " ان 

 . المطروح

 والمستند الخاص بهذا االجراء .عنه والمسئول االجراء  توضي " : تفصيال االجراء شرح" ـالمقصود ب -ب

 . موظفى الخدمة بمعرفةخاص باالستخدام الرسمى التحقق " لجنة تقييم مسئول العمود "  -ج

  والنواحى القانونية والتراخيص االلتزامات التنظيمية: 
ستخدام لإل

 الخدمة ةبمعرف

 فقط

 تفصيال االجراء شرح نعم / ال / االلتزام االستقصاء م
تقييم مسئول 

  التحقق
 ؟ ،   -+  ، 

1 
  جمركى سارى حاليا ؟ مستودعبإقامة هل ترخيصكم 

 )يرفق صورة الترخيص (

 

  
 

    ؟ هل يتم سداد الجعالة للجمارك بصفة منتظمة 2

3 
هل جميع العاملين طرفكم بالمستودع مسجلين 

 ؟ شروط الدخول من المستودعومستوفين ل

 

  
 

هل لدى المستودع بيان موثق بالعاملين لديه وهل يوجد  4

 ؟ تأمين عليهم
  

 

 المقللررة هللل تللم اجللراع اى تعللديالش علللى ا  للتراطاش 5

المسللتودع والتللى تللم بنللاع عليهللا مللن  بإقامللة الخاصللة 
  

 

 الخدمة مجانية بالكامل
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 الترخيص الجمركى للمستودع ؟

 اشجهللالنكم مللن ق للل هللل جميللع التللراخيص المملوبللة ملل 6

 خرى عدا الجمارك سارية حاليا ؟األحكومية 
  

 

7 
هللل يللتم مللن  تللرخيص مللن الجمللارك لال للخا  ال يللر 

مسللموب بللدخولهم للمسللتودع وفقللا لالجللراعاش المنظمللة 

 لذلك ؟

  
 

هل لدى الموظفين طرفكم  هاداش مهنية وتدري ية تدعم  8

 الجودة فى العمل ؟
  

 

خاصلللة بلللا مور ملللد تدري يلللة خ المسيييتودع هلللل للللدى  9

 للعاملين لديها ؟ الجمركية
  

 

فللى /  للهاداش  للهادة اى حاصللل علللى  المسييتودع هللل  10

 ؟( 9001) مثل ا يزو الجودة 
  

 

  االنظمة الداخلية ( –البضائع  –االفراد  –) المقرات التزامات األمن والسالمة:  

 السؤال / االلتزام م
نعم / 

 ال
 توضيح االجراء

يم مسئول تقي
 التحقق 

 ، ؟  -+  ، 
 ؟إجلراعاش مدلددة لنملن والسلالمة  المسيتودع هل للدى  11

 ؟  ذلك عن الموظف / الجهة المسئولةومن 
   

إجلللراعاش يمنيلللة مدلللددة خاصلللة  المسلللتودعهلللل للللدى  12

 لنبواب الداخلية والخارجية والنوافذ ؟
   

13 
هلللل هنلللاك متمل لللاش يملللن وسلللالمة خاصلللة بال  لللا ع 

)مثللل تجهيللز المسللتودع بمعللداش  ودعللة بالمسللتودعالم

 ؟ا نذار الم كر واطفاع الدريق  ( 
  

 

14 
؟ وما نلوع  المستودع مقر تأمين على  المستودع لدى هل 

 التأمين ؟
  

 

 التزامات خاصة بالبضائع

 

 م

 
 السؤال / االلتزام

 
نعم / 

 ال

 
 شرح االجراء تفصيال

 
تقييم مسئول 

 التحقق

 ، ؟  -+  ،  

15 
 

هل للديكم اجلراع مدلدد فلى حاللة وجلود ايلادة او عجلز 

المستودع  التى ترد من الموانى لتخزن فى فى الرسا ل 

الدا ش التى وقعت خالل العامين الماضليين هى ؟ وما 

 ؟

  

 

    هل يتم معاينة الداوياش وتفري ها  داخل المستودع ؟  16

17 
 المفلاجىعيلتزم المسلتودع بقواعلد الجلرد اللدورى وهل 

فلى حاللة وجلود ايلادة او عجلزيو وما ا جراع الذى يتم 

تلف يو هالك فى ال  ا ع المخزنة فلى المسلتودع؟ وملا 
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 هى الدا ش التى وقعت خالل العامين الماضيين ؟

18 
هللل سلل ق ان تللم تدريللر مد للر/ مداضللر  ضلل د ضللد 

 المستودع خالل الثالث سنواش الماضية ؟
  

 

19 
دع بمللدد بقللاع ال  للا ع فللى المسللتودع هللل يلتللزم المسللتو

وفقللا لمللواد الال دللة التنفيذيللة لقللانون الجمللارك ؟ وهللل 

 س ق مخالفة ذلك خالل العاميين السابقين ؟

  

 

20 
دخللول  يسللجل فيهللاهللل يقللوم المسللتودع بامسللاك دفللاتر 

الجمركيلة  ط قا للقواعلدوخروج ال  ا ع من المستودع 

 ؟

  

 

21 
جل فيلله دخللول وخللروج هللل لللدى المسللتودع تم يللق يسلل

ال  لللا ع اليكترونيلللا ملللن المسلللتودع ومربلللوط بقاعلللدة 

 بياناش الجمارك ؟

  

 

22 
هل يتم اجراع اى عملية من العملياش المنصو  عليهلا 

مللن الال دللة التنفيذيللة لقللانون الجمللارك  127فللى المللادة 

 ؟)المستودع العام(

  

 

23 
؟   ال  ا ع المودعلة لديلهتأمين على  المسيتودع لدى هل 

 وما نوع التأمين ؟
  

 

24 
هلللل يلللتم اجلللراع معاينلللة ظاهريلللة للداويلللاش التلللى تلللرد 

للمستودع فى حال عدم إجراع الكشف على الرسلالة فلى 

 المنفذ الجمركى ؟ 

  

 

25 
هل يتم متابعة عملية نقل ال  ا ع من والى المسلتودع ؟ 

 ومن الموظف المسئول عن ذلك ا جراع؟
  

 

26 
هللل هنللاك  للركاش نقللل ب للا ع يللتم دا مللا نقللل ال  للا ع 

 الواردة او الصادرة من خاللهم ؟
  

 

27 
 

نقللل  دهللل يللتم ا لتللزام بمتمل للاش نظللام الترانزيللت عنلل

 ال  ا ع من والى المستودع ؟
  

 

 

  التكنولوجيا :الرقابة الداخلية وتبادل المعلومات والتزامات 

 

نعم /  السؤال / االلتزام 
 ال

 شرح االجراء تفصيال
تقييم مسئول 

 التحقق 
 ، ؟  -+  ، 

    هل يوجد ربد اليكترونى مفعل مع الجمارك  ؟ 28

29 
هللل لللديكم نظللام لدفللت مسللتنداش الشللهاداش الجمركيللة 

ومرفقاتهلللللا والمعلللللامالش الجمركيلللللة وكلللللذا ال يانلللللاش 

 ا ليكترونية وفقا للقوانين السارية؟ 

  
 

30 
وضللع كافللة ع مدللدد لتلتللزام بلللدى المسللتودع إجللراهللل 

السجالش والمستنداش المتعلقة بال  لا ع المودعلة تدلت 

تصرف الجمرك عند طل ها ؟وهلل يقلدم كلل المعلوملاش 

وملا هلى حلا ش  التى تمل ها الجملارك ملن المسلتودع ؟
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 المخالفة لهذا اإللتزام خالل العامين السايقين؟

31 
الجمللارك يحللدث نسللخة مللن قللانون  المسييتودع هللل لللدى 

و  دته التنفيذية والتعريفة الجمركية وقانون ا سلتيراد 

والتصدير و  دته التنفيذيلة والقلوانين ا خلرى المعنيلة 

 با ستيراد والتصدير؟

  
 

32 
ايللة تعللديالش تمللري علللى قللانون  المسللتودع يتللابعهللل 

والقللراراش والمنشللوراش الجمللارك والقللوانين واللللوا   

 ؟  ذاش الصلةوا تفاقياش 

  
 

33 
لال دللة التنفيذيللة لقللانون لهللل تللتم اجللراعاش الجللرد وفقللا 

الجمارك  ؟ وهل س ق ان تم اجراع جلرد مفلاجىع عللى 

المستودع واسفر عن وجود حا ش عجز او ايلادة )يلتم 

 التوضي  تفصيال( ؟

  
 

إجلللراعاش مدلللددة لدمايلللة نظلللام  المسلللتودعهلللل للللدى  34

  ؟او التلف تراق خالداسب اآللى ضد اإل
   

إجراعاش مدددة للسليمرة عللى يملن  المستودعهل لدى  35

 ؟والمستنداشالوثا ق 
   

36 
هللل يللتم اجللراع مراجعللة داخليللة فللى المسللتودع بشللكل 

دورى ل للمان التللزام المسللتودع بالمتمل للاش الجمركيللة 

 والجهاش الدكومية ا خرى ؟ 

  
 

جلة هل يتم إتخاذ إجراعاش فوريلة لتنفيلذ التوصلياش النات 37

 عن المراجعة الداخلية ومراجعة األخماع التى تكتشف؟ 
   

 

 

 ملحوظة :

سيتم التنسيق بين  %100فى حال كانت االجابة عن االسئلة )االلتزامات(عاليه فى صال  الشركة بنسبة  .1

شركة سيادتكم مع الخدمة لحضور لجنة التحقق من االلتزامات تمهيدا للبدء فى اجراءات اعتماد الشركة 

 خدمة .بال

 مهلة الشركة تمن   % 95بحد ادنى   %100 تقل عن  هعالي)االلتزامات(االجابة عن االسئلة كانت وفى حال  .2

، التخاذ اجراء محدد يتعلق باستيفاء هذا االلتزام بحد اقصى شهر من تاريخ اخطار الشركة بالمالحظات وذلك 

 .  اءات القبولستكمال باقى اجراجراء زيارة من لجنة التحقق البعدها يتم 

 

 اقرار :

 . المستودع قوم بها يجراءات فعلية إاالجابات المدرجة عاليه من واقع نقر ان      

 رقمه القومى  :                                                              :   لمستودع مالك ااسم 

                                                           التاريخ :                                                               :                    ه توقيع

 :                                                           رقمه القومى                   :                                 للمستودعالممثل القانونى  اسم

                                                            التاريخ :                                                    :   هتوقيع

 المستودعختم                                                                   


