
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 ( 1.1) املرفق رقم 

 منوذج طلب االنضمام اىل برنامج املشغل االقتصادي املعتمد اخلليجي

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                             
 
 

 

                                                                                                                صفحة 2                                                                        
 

 
 

 نموذج التقديم 1

 الخليجي: المعتمدلمشغل االقتصادي ا برنامج لالنضمام الى المطلوبة المعلوماتيرجى تعبئة 

 

 تفاصيل الشركة
 بالكامل: التجاري السجل حسب. اسم الشركة 1 

 :الشركة نوع  .2 

 . العنوان المسجل:3 

 . رقم الهاتف:4 

 :الرخصة التجارية – . رقم السجل التجاري5 

 
الرخصة التجارية )حسب  -. جهة إصدار السجل التجاري 6

 الحاجة(

 :الرخصة التجارية – التجاري. تاريخ السجل 7 

 . الموقع االلكتروني للشركة:8 

 . الرمز الجمركي9 

 . متطلبات اخرى :10 

 عمليات الشركة

  . نوع العمليات )يرجى إختيار كل ما ينطبق(8 

 مستورد 
 مصّدر 
  ّمصنع 
  جمارك مكتب تخليص جمركي / مخلص 
 وكيل شحن 
 شركة نقل 
 خدمات لوجستية يلوك 
  مطاراتو مشغل موانئ 
 مشغل منافذ برية 
 وكيل بريد سريع 
  مشغل مستودعات 
  محطات شحنمشغل 
  المشاركة في سلسة التوريد و اإلمداد مقدم خدمات أخرى

 )يرجى التحديد(الدولية 
 

 . وصف مختصر لألنشطة:9 

 
 
 
 



                                                             
 
 

 

                                                                                                                صفحة 3                                                                        
 

 
 

 عدد الموظفين:. 10 

 المشاركة في سلسلة اإلمداد الدولية: الدولةعدد المواقع في . 11 

 (1. الهيكل التنظيمي )أنظر ملحق 12 

 
هل الشركة جزء من مجموعة كيانات قانونية )مقرها في . 13

 أو دولة أخرى؟( )نعم/ال( الدولة
 إذا كانت االجابة نعم ، أكتب وصف مختصر عن المجموعة:. 14 

 
 
 

 الدولة خارج مشابهة أو برامجخليجي  معتمد اقتصادي كمشغل برامج في العضوية

في الخارج  مماثلة برامج معتمدة من الرئيسية الشركة هل .15 

 )نعم/ال(:

 دول: مجموعة. إذا كانت اإلجابة نعم في أي دولة أو16 

 في الخارج )نعم/ال(:مماثلة  برامج من معتمدة  فروع هل لكم.17 

 إذا كانت اإلجابة نعم في أي دولة أومجموعة دول: .18 

 بيانات مقدم الطلب

 اسم مقدم الطلب:. 19 

 . المسمى الوظيفي:20 

 . رقم الهاتف :21 

 .عنوان البريد ااأللكتروني :22 

 
  



                                                             
 
 

 

                                                                                                                صفحة 4                                                                        
 

 
 

 الموافقة
المشغل االقتصادي  برنامج الىبهذا أوافق على تبادل المعلومات الواردة في طلب االنضمام 

 األخرى الدولمن أجل ضمان تنفيذ االتفاقيات الدولية المبرمة مع  وذلك الخليجي المعتمد
تمدين واإلجراءات المتعلقة مجال  المشغلين االقتصاديين المع فيبشأن االعتراف المتبادل 

 .بالشؤؤن األمنية
 

 نعم   ☐

 ال   ☐
 

 إذا كانت نعم:
 

 .............…………………………………………………………………………………………………………االسم . 23

 
 

 …………………………………………………………………………………………………………المسمى الوظيفي . 24
 
 
 

 

 :يجب ارفاق الملحقات التالية مع الطلب
 

 .الهيكل التنظيمي للشركة – 1ملحق  •

قائمة باإلدارة التنفيذية وأعضاء المجلس مع ذكر األسماء واألدوار والعناوين ورقم الهوية  – 2ملحق  •

 .او الجواز الوطنية
قائمة بالمساهمين/المالكين الرئيسيين بما في ذلك نسبة المساهمة/الملكية مع ذكر األسماء  – 3ملحق  •

 .أو الجواز والعناوين ورقم الهوية الوطنية

  



                                                             
 
 

 

                                                                                                                صفحة 5                                                                        
 

 
 

 مالحظات توضيحية
 

 تم إعداد المالحظات التوضيحية التالية لمساعدة مقدم الطلب على تعبئة نموذج الطلب بصورة صحيحة.
 

  السجل التجاري بالكاملاسم الشركة حسب  .1
 أكتب االسم للشركة بالكامل

 

 الشركة نوع .2
 أو خاصة،.. الخ( عامةالشركة )مساهمة  نوع إيضاح 

 

 المسجل العنوان .3
 أكتب عنوان الشركة

 

 الهاتف رقم .4
 أكتب رقم هاتف الشركة الرئيسي

 

 التجاري السجلرقم  .5
 التجارة. يسمح التسجيل برقم السجل التجاري الرئيسي.أكتب رقم السجل التجاري حسب ما هو صادر من وزارة 

 

 التجاري السجلتاريخ  .6
 أكتب تاريخ إصدار السجل التجاري الحالي

 

 الموقع االلكتروني للشركة .7
 أذكر موقع الشركة االلكتروني

 

 نوع العمليات )يُرجى اختيار جميع ما ينطبق( .8
 .المدادحدد األنشطة التي تعمل بها الشركة ، كجزء من سلسلة ا

 

 وصف مختصر لألنشطة .9
 وّصف بإختصار األنشطة التي تؤديها الشركة والمتعلقة بالحركة الدولية للبضائع.

 

 عدد الموظفين  .10
 أكتب عدد الموظفين اإلجمالي

 

  الدولةالمواقع المشتركة في سلسلة اإلمداد الدولية في  وعناوين عدد  .11
حيث تتم مزاولة أنشطة الجمارك أو سلسلة  الدولةأكتب عدد المواقع والمكاتب والمستودعات أو مواقع أخرى في 

 اإلمداد الدولية.

 

 الهيكل التنظيمي للشركة .12
ما إذا كانت الشركة جزء من مجموعة كيانات قانونية. أكتب الهيكل ومات الهيكل التنظيمي للشركة ، وأكتب معل

 .1الوصف في ملحق التنظيمي حسب 

 

 )نعم/ال( برامج مماثلة في الخارج من معتمدة الشركةهل   .13
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 وضح إذا كانت الشركة قد تم اعتمادها من برامج مشابة في دول اخرى.

 

 إذا كانت اإلجابة نعم أكتب وصف مختصر عن المجموعة .14
الكيانات التي لها عالقة مؤسسية أو ينطبق هذا السؤال فقط على الكيانات التي تشكل جزء من مجموعة أكبر من 

 قانونية.
تمنح للكيانات ، يمكن لكيانات متعددة لها أرقام سجل  الخليجي المعتمدوحيث أن عضوية برنامج المشغل االقتصادي 

مختلفة وتعمل ضمن هيكل مؤسسي واحد االنضمام للبرنامج. وبما أن هذه الكيانات المختلفة تحتاج ألن يتم اعتمادها 
بشكل منفصل ، فإن وصف هيكل الشركة القانوني والمؤسسي سيوفر للجمارك فهم السياق المؤسسي للشركة وقد يقلل 

 من الوقت المستغرق لمنح االعتماد.
 معلومات عن الشركة األم أو الشركات القابضة أو التابعة.على المقدمة  الشركة معلوماتيجب أن تشتمل 

 

  من قبل برنامج في الخارج مصادق عليها الرئيسية شركةال .15
القتصادي المعتمد في امج المشغل امصادق عليها من قبل برن الدولةإذا كانت الشركة المسجلة في أجب بـ )ال أو نعم( 

 أخرى. ةدول اي

 

 الدول/دولةال إذا كانت اإلجابة نعم ما هي .16
 التي تمت فيها المصادقة على الشركة. الدولأكتب معلومات عن 

 

 هل لكم فروع  معتمدة من  برامج مماثلة في الخارج أجب بـ )ال أو نعم( .17
أو  دولةفي  الخليجي هل لديكم أي فرع في الخارج قد تمت المصادقة عليه من قبل برنامج المشغل االقتصادي المعتمد 

 أخرى.دول 

 

 الدول/دولةال إذا كانت اإلجابة نعم ما هي .18
 ان التي تمت فيها المصادقة على فرع الشركة.دولة أكتب معلومات عن ال

 

 اسم مقدم الطلب .19
 .الخليجي الذي يمكن االتصال به بخصوص طلب التقديم لبرنامج المشغل االقتصادي المعتمدأكتب اسم الشخص 

 

 المسمى الوظيفي  .20
 أكتب المسمى الوظيفي للشخص الذي يمكن التواصل معه.     

 

 رقم الهاتف .21
 أكتب رقم هاتف الشخص الذي يمكن التواصل معه.  

 

 عنوان البريد االلكتروني .22
 يمكن التواصل معه لغرض المراسالت االلكترونية. الشخص الذيأكتب ايميل  

 

 االسم .23
 أكتب اسم الشخص المسؤول عن تعبئة نموذج التسجيل.

 

 المسمى الوظيفي .24
 أكتب المسمى الوظيفي للشخص المسؤول عن تعبئة نموذج التسجيل .
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 1ملحق 
مختصر للمهام و/أو المسئوليات الرئيسية نرجو تقديم هيكل تنظيمي أومخطط عام لهيكل إدارة الشركة الداخلي ، مع وصف 

 لكل قسم/إدارة مع ذكر عدد الموظفين.
 

 3و 2ملحق 

( الذين يمتلكون الكيان الذي يرغب في االنضمام لبرنامج المشغل المالكينالغرض من هذا الملحق هو تحديد األشخاص )
فيذ القرارات المتعلقة بعمليات سلسلة إمداد الشركة تحديد األشخاص المسئولين والمخّولين باتخاذ وتنواالقتصادي المعتمد ، 

 واألمن.

 إذا كانت الشركة مملوكة بواسطة شركة أخرى نرجو ذكر أسماء وعناوين ورقم السجل التجاري للشركة األخرى.

 
 

 


