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General Administration of Customs 

 )AEO02( مرفق رقم

م الذا –المشغل اإلقتصادي المعتمد  ان التقي ب  AEO  – Self Assessment Questionnaireإس

 ـــــــل إلـــــــحق   زا

   
   

      
   
   
   

 ال مصـــــــادر التحـــــــقق   التوضيح نعـــــــم    مـــــــالحظات

*   
1  

 إســـــــتدعاء الشـــــــ ـــــــة مـــــــنـهـــــــل تـــــــم إدانـــــــة  ركة أو أ
الشــركة طراف األ   أو ذات صلة  سـواء المـوظف

  ـــــــــــة مخالفـــــــــــات العمـــــــــــالء أو المقـــــــــــاول شــــــــــــأن أ
ـــة جـــرائم   أو أ ـــب جمـــر مـــة ته ـــة أو ج جمرك

  أخرى؟

 
مها  ـــــــــر ثـــــــــــالث ســـــــــــنوات وتـــــــــــدع ـــــــــــد ذلـــــــــــك آلخــ يـــــــــــتم تحد
 تـــم إقرارهـــا (إن  ندات ذات الصـــلة والغرامـــات الـــ المســـ

  . وجدت)

*   
2  

 دفـــــع تـــــأخر  ــــكة تع ـ هـــــل ســـــبق واجهـــــت ال
ــــــــــــــــة أو رســــــــــــــــوم  الضـــــــــــــــــرائب أو الرســــــــــــــــوم الجمرك

ات؟   األرض

 

  

*   
3  

ة المختصـــــــــة هـــــــــل أصـــــــــدرت الجهـــــــــات القضـــــــــائ
ــــــالتوقيع عــــــن    منــــــع أي مــــــن المخــــــول قــــــرارات 

أموالــــــــه  ركة مــــــــن الســــــــفر أو الــــــــتحفظ عـــــــــالشــــــــ
  ؟ةـــالث سنوات األخـــــــالل الثـــــــخ

 

  

*   
4  

ــت المركــزي الشــ ن ـــــــــركة ضمـهــل أدرج بنــك ال
روض ـــــــــالق داد ـــــــــة عــن ســـــــــرات المتعـــــقــوائم الش

  ؟ةـــــــالثة األخـــــــالل السنوات الثـــــــخ

  

  

*   
5  

ـــــذ  ـــــة لتنف اف ة و ـــــة مرضـــــ م المال هـــــل وضـــــعيت
  ــــــــــــــذا   أخــــــــ م ذات الطـــــــــــــابع الجمـــــــــــــر امـــــــــــــات إل

م التجاري؟ شاط ع  ار خصائص ون   اإلعت

  

  

*   
6  

لة  ـــــاب النتــــائج والحصــــ ـــــ م حسـ مكــــن تقــــد هــــل 
انــــــــــت للســــــــــنوات   حــــــــــال  ة ، و الثالثــــــــــة األخــــــــــ

ـــــالمة ال  ـــــوء يــــتم وضــــع عــــــ شــــــ ـــــركة حديثــــة ال الشــــــ
. 

  

  

*   
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ـــــالس أو  ب إفــــــ ـــــ ســـــــــــــ ـــــراءات  ـــــاذ إجــــــ هــــل تــــم إتخــــــ
ـــــة خــــــــــــالل الســـــنوات  امات المال اإللــــــــــــ إخــــــــــــالل 

ة؟   الثـــــــالثة األخـــــــ  
ـــاب ، يتم توضيح ذلك. جــــ اإل   حال الرد 

 

  

*   
8  

الوضــــــع ـــــــــــات تتعلـــــق  م معلومـ مكـــــن تقــــــد هـــــل 
ـــــالثة  ـــــالل الســــنوات الثــــــــ ــــ م خــــ ـــــ  لمؤسستــــــ المــــا
ــــــة  انـــــات المال عكـــــس الب ة مثـــــل خطــــــاب  األخـــــ
ات  ـــــان الحســـــا ــــــة مـــــن ب سخــــــ المـــــدقق عليهـــــا ، 
  ــــــــــــــــق عـــــــــ  حـــــــــال لـــــــــم يـــــــــتم التدق ة ،  ــــــــــائ النهــــــ
ــة للشـــركة  ات البنك م أو كشــف الحســا ات حســا

ت مالءتها ا  ت ة.ال  لمال
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*   
9  

شــــــوء ، هــــــل م حديثــــــة ال كــــــت انــــــت   حــــــال 
افـــــــــــة المعلومـــــــــــات المتعلقـــــــــــة ــــــــــــــــــم م  كن تقـــــــــــد

ـــــــــــــبوضع نــــــ  مثــــــــــــل تــــــــــــدفقات الخ ـــــــــــــم المــــــــــــا ة ــــ
ــــاألخ لة ــــــ المتوقعـــة ة ، حســـاب النتـــائج والحصـــ

 الشــ ـــدراء ــ ـــا مـــــــــن المــــ المالك ـمصــادق عليهـــــــــــــ راء
د للش   ركة. ـالوح

 

  

*   
10  

ك نظــــــــام إدارة مخصــــــــص للســــــــجالت هــــــــل لــــــــد
ــــح ص أو التصــــار اخــــ ــــة أو ال أو  والــــدفاتر التجار

ندات األخـــــرى ذات الصـــــلة  الشـــــهادات أو المســـــ
ضـــــــــــــــائع أو تصـــــــــــــــديرها ب اد ال و عبورهـــــــــــــــا أســـــــــــــــت

ت   و إعادة تصديرها؟أ ""تران

  

  

*   
11  

 لألنظمــــــــــــة  ــــــــــــذ تــــــــــــدقيق داخــــــــــــ هــــــــــــل يــــــــــــتم تنف
ة مجدولة؟ ات زمن  ف   والسجالت ع

 إرفــــــــاق أخــــــــر تقــــــــارر صــــــــدرت عــــــــن هــــــــذا التــــــــدقيق    يــــــــر
اري)   (إخت

*   
12  

ط  ـد ضـوا ك إجراءات معمول بها لتحد هل لد
نهــا وحمايتهــا  ــة وتخ ف ســجالتك التجار تصــ

جاعها واإل و    حتفاظ بها والتخلص منها؟س

ــل مرحلــة    ات الوصــول للســجالت  ــد صــالح  تحد يــر
السجالت  يتم اإلحتفاظ بها  ات ال   . والف

*   
13  

ــة نظــام الســجالت  ــة لحما  أمن ك تــداب هــل لــد
   المص اآل ه؟ـمن الوصول غ    ح 

  
  

14  
اســة أمــن وســالمة  ــل إرشــادي لس م دل هــل لــد

ضائع؟   ال
    

*   
15  

اتهل  سـخة مـن تقـارر مـدقق الحسـا ك  ؟ لد
مكــــن أن تظهــــر الحالــــة  ندات أخــــرى  أو أي مســــ

ة لش   . ركتكـالمال

  
  

*   
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ة والنوافــــــــــــذ ســــــــــــ المخارج الرئ هــــــــــــل المــــــــــــداخل
ــــأجهزة  ــــة  ــــة واألبــــواب محم ــــة والداخل الخارج

ــــ  مراق  ذلــــك مــــن تــــداب  ة قفــــل أو غــــ م  الــــتح
  الوصول؟

  

  

17  
انة  ةهـــــــل تـــــــتم صـــــــ ســـــــ المخارج الرئ المـــــــداخل

ــــــــ ــــــــة والداخل واألبــــــــواب مــــــــن ة والنوافــــــــذ الخارج
  خالل الفحص واإلصالح الدوري؟

 
  

*   
18  

ك موظف ــهــــــــــل لــــــــــد ــــــــــــــ ـــــــــــلئو  مسـ  عــــــــــن إدارةــــــ
 الوصـــــــــــــول (مثـــــــــــــل  م  جميـــــــــــــع أجهـــــــــــــزة الـــــــــــــتح

طاقـــــــــــات الوصــــــــــــــــــال والمــــــــــــــــــاألقف ــــــــــــفاتيح و ول ، ــــــ
ــــــوم  ذلك)؟ـ   ا إ
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ـــــــــــــة داخـــــــــــــل وخـــــــــــــارج  اف هـــــــــــــل تتـــــــــــــوفر إضـــــــــــــاءة 
  وكـــــــذلك  خاصـــــــة المـــــــداخل والمخـــــــارج؟ المبـــــــ

ن؟   مناطق الشحن والتخ

 
  

*   
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ــــــــــــــــة  ك إجــــــــــــــــراءات محــــــــــــــــددة للمراق هــــــــــــــــل لــــــــــــــــد
ــــــــــــــــــــات واألشــــــــــــــــــــخاص الــــــــــــــــــــذين  ــــــــــــــــــــة المرك ومراق

 دخلون أو    ؟غادرون المب

 
  

21  
ك إجــــــــــــراءات وتــــــــــــدرب للمــــــــــــوظف هــــــــــــل لــــــــــــد

  ـــــــــــــــالغ عـــــــــــــــن أي حـــــــــــــــوادث أو وصـــــــــــــــول غـــــــــــــــ لإل
 ـمص  المب ه إ   ؟ح 

 
  

*   
22  

ة  ــــــــة مناســــــــ  أمن ــــــــات أو تــــــــداب ك تقن هــــــــل لــــــــد
  ــــــــا ــــــــة الم ــــــــة ؟ لحما ــــــــت نظــــــــام مراق ب مثــــــــل ت

ــــــــة المغلقــــــــة    رقةـإنــــــــذار الســــــــ ون الــــــــدوائر التلف
ف حراس األمن؟  وتوظ

  

  

23  

المرشــــــــــــــــحهــــــــــــــــل تطلــــــــــــــــب مــــــــــــــــن المــــــــــــــــوظف
ــــــــــــر عــــــــــــن  م تق قة تقــــــــــــد   أي إدانــــــــــــة ســــــــــــا الــــــــــــ

انـــــــــــة  ـــــــــــال أو الفســـــــــــاد أو خ  االحت تنطـــــــــــوي عـــــــــــ
ف؟ ة التوظ  عمل  األمانة 

  

  

24  
ــــــــــــــــــهـــــــــــــــــل تطل ــــــــــــــــــب مـــــــــــــــــن موظفــــــــ ــــــــــــــــــك عــــــــ ـــ ــــ رض ـ

ـــــــــــطاق ــــــــــة   ات ــــــــ ل  العمــــــــــله   واضــــــــــحشــــــــــ
  ركة؟ـجميع األوقات داخل مقر الش

 
  

25  

قــــــــــــــــــة إللغ ك إجــــــــــــــــــراءات مط ـــــــــــــــــــهــــــــــــــــــل لــــــــــــــــــد اء ــــــــ
ات ت  صـــــــــالح ــــح  ــــــــــار الموظـــــــــف الـــــــــذي تـــــــــم صــــــــ

   الفــــــــــــــــور للوصــــــــــــــــول إ إنهــــــــــــــــاء خدمتــــــــــــــــه عــــــــــــــــ
ك؟  وأنظمة المعلومات الخاصة  ا  الم

  

  

*   
26  

 بهــدف ــة المـوظف ـات ه هـل يوجـد نظــام إلث
أعمـالهم  ـامهم  ة الدخول والخـروج أثنـاء ق مراق

  داخل المناطق محدودة الوصول؟

  
  

27  

ــــــــــــائع افــــــــــــة الــــــــــــزوار وال هــــــــــــل تلــــــــــــزم الشـــــــــــــركة 
هم مـــن إظهـــار إشــــارة   وغــــ  الفـــرعي والمقـــاول
  ـــــــــا م  أثنــــــــاء تواجــــــــدهم  ل مـــــــــر شــــــــ ــــــــة  اله

  الشـركة؟   

  

  

28  
ز  شـغلون مـــرا خضع الموظفـون الـذين  هل 

ـه  سمح   حدود مـــــــــا  ة الدورة  الشـركة للمراق
  القانون؟  
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 ـــــــل إلـــــــحق   زا

  

  

  
 

 ال مصـــــــادر التحـــــــقق   التوضيح نعـــــــم    مـــــــالحظات

29  

 حــــــال ــــــة المخــــــاطر المحتملــــــة  هــــــل يــــــتم مراق
 األمــــن  ـــــــــ معا ـــــا تفــــرض مســــاس موظــــف  عندمــــ

ـــة أو عقـــد  عات الوطن ــــ شـ اســـة الشــــركة أو ال س
   الـذين أنــ ف مواصلة أعمال المـوظف التوظ
 اإلخطـــار  ــــــة معينـــة مــــــــا بـــ ة زمن فهم لفـــــ تـــوظ
اإلستقالة وآخــــــــر يــــــــوم  الشـــــــــركة نهــــــــاء العمــــــــل  ب

الشـركة؟     عمل فع

 

  

30  
ك آل ـــــهــــل لــــد ـــــددةة ــــــــ ــــد المــــوظف محــــــــ لتحد

 ال م أو مخـــــول ســـــل ضـــــائع إب  إ مـــــنســـــتالم ال
   ركتك؟ـش

 
  

31  
ــــــــل أو إرشــــــــادات ك دل اســــــــةلهــــــــل لــــــــد أمــــــــنس

ضوســـــــالمة    ائع؟ـــــــال
    

32  
صهـــــل تقـــــوم  اف عـــــ بتخصـــــ  لـــــإل مـــــوظف

ـــــــات الشـــــــحن والتعامـــــــل مـــــــع أي مخالفـــــــات  عمل
  لإلجراءات المعمول بها؟ ـــا موجودة وفق

  
  

*   
33  

اجات ووســـائل  ش المنــتظم للســ هــل يــتم التفتــ
ــد  ــة سـالمتها والتأ اإلغـالق األخــرى بهـدف مراق

صـــــــالحها.  ـــــانتها و   من عدم تلفها وضمان ص

 
  

*   
34  

ارات والمـــوظف ـــة حركـــة الســـ م مراق هـــل لـــد
  ــــا ــــة الم دخــــوال وخروجــــا مــــن األبــــواب؟ وحما

ـــــــــــه  ح  ــ  المصــــــــــ ارات مـــــــــــن الـــــــــــدخول غـــــــــــ للســـــــــــ
  الخاصة؟

 
  

35  
ش ــف يــتم تفتــ  وك  مــ م مســئول عــ هــل لــد
 أثنــاء دخــولهم وخــروجهم  ارات والمــوظف الســ

ة؟   من مناطق المراق

 
 للمسئول  الوظ د المس   تحد

*   
36  

هل تـتم حراسـة األبـواب أثنـاء الـدخول والخـروج 
ــــل حــــراس أمــــن أو  ارات مــــن ق  والســــ للمــــوظف

ة بوسائل خاصة؟  ـــــــح ذلك). مراق   (توض

 
  

37  

ـــه مـــن مكـــن أن تحم مـــواد    هـــل تـــم بنـــاء المبـــ
ســــلل محتمــــل؟   ومقاومــــة أي  ســــلل الخــــار ال
ف مـــــــوجز لإلجـــــــراءات المتخـــــــذة لضـــــــمان  توصـــــــ
ش   مـــــــــن خـــــــــالل التفتـــــــــ ـــــــــا ـــــــــل الم ا ســـــــــالمة ه

 واإلصالحات الدورة المنتظمة.

 

  

*   
38  

افـــة النوافـــــــــــذ واألبـــواب   هـــل يـــتم ضـــمان تأمـــــــــــ
ـــــــــــــــة  ـــــــــــــــز الـــــــــــــــدخول الخارج ــــــــــــــــاجات ومرا ــــــــ والس
أو  ـــــــــة ، مـــــــــن خـــــــــالل أجهـــــــــزة اإلقفـــــــــال و والداخل

ة؟   وسائل أخرى للمراق
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 ـــــــل إلـــــــحق   زا

  

  

  
 

 ال مصـــــــادر التحـــــــقق   التوضيح نعـــــــم    مـــــــالحظات

39  

ةهــــل يــــتم إتخــــاذ  إجــــراءات لضــــمان إنــــارة مناســــ
مــــا فيهــــا منــــاطق  ـــكة ،  ـ  ال ــــا داخــــل وخــــارج م
ن ومعالجــــة  الــــدخول والخــــروج ، منــــاطق التخــــ
طــــــــــــــة  اجات واألســــــــــــــوار المح الشــــــــــــــحن ، الســــــــــــــ
ف  ارات ، توصـــ  ومنـــاطق وقــــــــــوف الســـ ـــــا الم
  انة المعـــدات والحفـــاظ عـــ النظـــام المتبـــع لصـــ

  المعلومات المسجلة؟

 

  

ن 40 ن مخصصــــة ومقســــمة لتخــــ م أمــــا هــــل لــــد
ع والخطورة؟ ضائع وفرزها حسب الن  ال

    

*   
41  

ات امـــــــــــــــ هـــــــــل يـــــــــتم إســـــــــتخدام أنظمـــــــــة إنـــــــــذار و
ـــــــــول   لدخــــــــ ـــــــــلل ــ ســــــ ــــــــديو لمنــــــــع الم الف ــــــــة  مراق
ســـــــــــلل محتمــل ،   الشـــركة ، وكشـــــــــــف أي  ـــــــــــا م
قـــات   التحق ســـ ـــة ، وت وتوســـيع منطقـــة المراق

جة حادث من الحوادث؟  تقام ن  ال

 

  

42  
ــــــكة؟ هــــــل هنـــــــاك موظفــــــون ـ ــــــأمن ال لفـــــــون  م
ف النظام المتبع.   توص

   

*   
43  

الجوانـب  هل تـم التعاقـد مـع مؤسسـة مختصـة 
 ومرافـــق الشــــــــــــركة؟ وصـــف  ـــا  م ـــة لتـــأم األمن

  النظام المتبع واإلجراءات المتخذة. 

 
  

44  
 مجال التعامـل مـع   هل يتم تدرب الموظف
ع الســــلع داخــــل سلســــلة طــــة بنــــ  المخــــاطر المرت

  اإلمدادات؟

 
  

*   
45  

ــة  ومراق ك إجــراءات معمــول بهــا لتــأم هــل لــد
ة  ضائع الخاضعة للحراسة الخاصة طـوال فـ ال

  ؟التحفظ

 
  

*   
46  

قـــــــــــة لمنـــــــــــع   مط ك تـــــــــــداب  التالعـــــــــــبهـــــــــــل لـــــــــــد
ـــــــــــــــة والتعامـــــــــــــــل مـــــــــــــــع  الرصاصـــــــــــــــة األختام األمن

  المخالفات الموجودة؟

 
  

47  
ــــــة قائمــــــة لضــــــمان الحفــــــاظ عــــــ ك آل هــــــل لــــــد

ـــــــــل و  ا  األقفـــــــــال لو اله م  ســـــــــائل أدوات الـــــــــتح
ث بها؟ دة دون الع  حالة ج  النقل 

 
  

48  
ــة مخــازن ك إجــراءات معمــول بهــا لمراق هــل لــد

ضـــــائع ـــــات  واألرصـــــدة ال ـــــق إجـــــراء عمل عـــــن ط
ات؟ ش منتظمة ومراجعة الحسا  تفت

 
  

*   
49  

عـــة  مخازن حســـب طب ك مســـتودعات هـــل لـــد
دة  ــــــــــــــــأة لحـــــــــــــــفظ المـــــــــواد  –الشحنـــــــــــــــة (مـــــــــــــــ مه

ة...إلخ)؟ –الخطرة  ماو   ال

 
  



 
 

Page | 6  
 

 تـــــــــة الـــــــــدول  

 اركـــــــــامة للجمـــــــــاإلدارة الع
General Administration of Customs 

 )AEO02( مرفق رقم

م الذا –المشغل اإلقتصادي المعتمد  ان التقي ب  AEO  – Self Assessment Questionnaireإس

 ـــــــل إلـــــــحق   زا

  

  

  
 

 ال مصـــــــادر التحـــــــقق   التوضيح نعـــــــم    مـــــــالحظات

*   
50  

ضـــــــائع  ـــــــل ال ن مخصصـــــــة لت ك أمـــــــا هـــــــل لـــــــد
ة  عمل ش والفحص؟سمح    التفت

 
  

*   
51  

   منطقة آمنة؟شاحنات النقل هل تحتفظ 
 

  

*   
52  

فحــــــــــص وســــــــــائل النقــــــــــل ب نتظــــــــــام هــــــــــل تقــــــــــوم 
ـة   القانون ضائع غ ن المحتملة إلخفاء ال لألما

ش؟ سجالت التفت   واالحتفاظ 

 
  

53  

  الســــــــــائقالنقل وســــــــــائلهــــــــــل تــــــــــزود مشــــــــــغ
ـــة للحفـــاظ  قواعـــد أو إجـــراءات أو إرشـــادات أمن
 جميـــــــع  ضـــــــائع   أمـــــــان وســـــــائل النقـــــــل وال عـــــــ

  األوقات؟

 

  

*   
54  

بـــع ورص ك إجـــراءات معمـــول بهـــا لت د ـــــــــــــهـــل لـــد
ــــــــة  شــــــــطة النقــــــــل وحالــــــــة الشــــــــحن طــــــــوال عمل أ

ة؟    النقل المحل

 
  

55  
ــالغ عــن أي  ك إجــراءات معمــول بهــا لإل هــل لــد

 النقل؟مخالفات تتعلق 
    

*   
56  

ـار  ك إجراءات معمـول بهـا لفحـص واخت هل لد
 عالقــــــــــــــات  ــــــــــــــل الــــــــــــــدخول  ــــــــــــــاء عملــــــــــــــك ق

ة؟   تعاقد

  
  

57  

ـــــــــــــــة مدمجـــــــــــــــة  ـــــــــــــــات أمن ك متطل هـــــــــــــــل لـــــــــــــــد
اإل  ــــاء عملـــــكـــــــــــتفالعقود ــــة مـــــع   اقات المكت

م  ـــاء األعمـــال تقـــد أو تطلـــب مـــن   تعهـــداتو
د من مستوى ة للتأ ــــمتثالهم األمإأمن  ؟ـــــ

  

  

58  

ــــــاءهــــــل تقــــــوم ب مراجعــــــة ممارســــــات  نتظــــــام 
ــــــــــات األمــــــــــان إعملــــــــــك لضــــــــــمان  متثــــــــــالهم لمتطل

   التعهـــــــــــــداتالعقـــــــــــــود أو  المنصـــــــــــــوص عليهـــــــــــــا 
ة؟   األمن

  

  

59  
ــــة محــــددة للمــــوظف ات أمن ؟ هــــل تقــــدم تــــدر

 المهــــــــــــام  شــــــــــــاركون  خاصــــــــــــة أولئــــــــــــك الــــــــــــذين 
ة؟ شطة سلسلة التورد الدول أ طة   المرت

 
  

60  
ك قنــاة  ــك إهــل لــد قــاء موظف ة إل تصــال مناســ

 األمـــــــــان والســـــــــالمة  عـــــــــ ـــــــــدة بتـــــــــداب ـــــــــة ج درا
  ركتك؟ـلش
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61  
ضــــــمن  هــــــل تحــــــافظ عــــــ  عــــــاإلطــــــالع نظــــــام 

ل صحيح؟ ش توجيهات التدرب   مالحظات
   

*   
62  

ـــــــــم هــــــــل  جــــــــراءات تح ــــــــة و اســـــــــة أمن ك س لــــــــد
ـــــة نظـــــم المعلومـــــات الخـــــاص  معمـــــول بهـــــا لحما

 المصــــ  أو ســــوء ـــــك مــــن الوصــــول غــــ ــــه و  ح 
  ستخدام؟اإل

 

  

*   
63  

ــــد مــــن أن  ك إجــــراءات معمــــول بهــــا للتأ هــــل لــــد
ــــــــــك  محفوظــــــــــه معلومــــــــــات الشــــــــــحن الخاصــــــــــة 

ــــة مــــن ســــوء اإل  قــــة ومحم املــــة ودق ســــتخدام و
 المصـــوالتغ  غ ه؟ـي  ح 

 

  

*   
64  

  ك مــــــــــوظف ــــــــــد أي  مســــــــــئولهــــــــــل لــــــــــد لتحد
اقـــــــــــــــــــــات اقأو محــــــــــــــــــــــاوالت  إخ ألمــــــــــــــــــــــن  إخــــــــــــــــــــــ
  المعلومات؟

 
  

65  

ـــــه لضـــــمان ك نظـــــام مناســـــب معمـــــول  هـــــل لـــــد
انـــــــــــــات  ـــــــــــــةإتاحـــــــــــــة الب فقـــــــــــــط  الهامـــــــــــــه والجوه

 المعتمــــــــدين الوثــــــــائق واإل ؟ للمــــــــوظف حتفــــــــاظ 
ل صحيح؟ ش   ونقلها 

  

  

66  

م ــــــــــــــــة لملفــــــــــــــــات م إجــــــــــــــــراءات مراق هــــــــــــــــل لــــــــــــــــد
انــــــــــات  مبيــــــــــوتر (الب ــــــــــة وســــــــــجالت ال المعلومات

ة)  ســــ  المســــتمرة أو الملفــــات الرئ ــــف تغـــــ وك
ة  :هذە اإلجراءات المخاطر التال

  
  

امــــــــل  ‐أ  ال أو غــــــــ  الصــــــــحيح و ل غــــــــ ســــــــج ال
ة.  نظام المحاس  للمعامالت 

   

ة أو ‐ب ة الصــــــــــالح انــــــــــات منقضــــــــــ إســــــــــتخدام ب
انــات  قــة مثــل أرقــام البنــود ب  دق مســتمرة غــ

ة.    والرموز الجمرك

  
  

*   
67  

ك يوجــــد هــــل   لــــد ــــا ســــخ اإلحت مــــات لل تنظ
انـــــات العمـــــل مـــــن  ـــــة ب أو حـــــذفها  الفقـــــدانلحما

ق الخطأ؟   عن ط

  
  

*   
68  

ك خطة للطوارئ للتعامل مع األزمـ ات؟ هل لد
عــــــــــادة ؟ ســــــــــتمرارة العمــــــــــلإوضــــــــــمان  ــــــــــلو  تفع

مله؟ أ     النظام األم

  
  

69  
ــــد مــــن أن  ك إجــــراءات معمــــول بهــــا للتأ هــــل لــــد

  ـــــــك عـــــــ ل خطـــــــة إموظف ـــــــد بتفاصـــــــ طـــــــالع ج
  الطوارئ؟
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 ال مصـــــــادر التحـــــــقق   التوضيح نعـــــــم    مـــــــالحظات

*   
70  

ــــــــالغ  ك إجــــــــراءات معمــــــــول بهــــــــا لإل هــــــــل لــــــــد
 حالـــة خطـــر إالوقـــت المناســـب عـــن حـــادث أو 

    ؟جهات تطبيق القوان

 
  

71  
ـــــــد مـــــــن ك إجـــــــراءات معمـــــــول بهـــــــا للتأ هـــــــل لـــــــد
ل صـــحيح  شـــ لهـــا   الحـــوادث وتحل التحقيـــق 

د  ؟ص ر فلتحد   التحس

 
  

72  
ات منتظمــة  ة وتــدر ات مناســ هــل تجــري تــدر

 الطوارئ؟ فهم بتداب  لتع   للموظف
    

73  

م المخــــــاطر  لتقيــــــ  مــــــوظف هــــــل قمــــــت بتعيــــــ
ل منـــــــتظم داخـــــــل نطـــــــاق العمـــــــل شـــــــ ـــــــة  ؟ األمن

ـــــــــــــف مـــــــــــــن و  ة للتخف  المناســـــــــــــ تخـــــــــــــاذ التـــــــــــــداب
  ؟المخاطر المحتملة

  

  

*   
74  

مراجعــــة نظــــام إدارة األمــــان هــــل تقــــوم ب نتظــــام 
اســــــــة   ذلــــــــك مراجعــــــــة الس مــــــــا  ــــــــك  الخــــــــاص 

ة؟   والممارسات األمن

 
  

75  

ــــــــد مــــــــن أن ــــــــه للتأ ك نظــــــــام معمــــــــول  هــــــــل لــــــــد
   عــــــــــن المــــــــــوظف مــــــــــات المســــــــــئول إجــــــــــراء تقي

ــــــــــــــــــــدة  األمـــــــــــــــــــان والمخـــــــــــــــــــاطر عـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــة ج درا
اتهمئمســ ــتم اإل ؟ ول جميــع إجــراءات و حتفــاظ 

ش؟ ل صحيح للتفت ش م    وتقارر التقي

 

  

76  

ة  ســ ال ــل شــخص آخــر  م مــن ق ل هــل يــتم تمثــ
ــل  ــة (وك ة الجمرك ل  –ممثــل  –لإلجــراءات الشــ

... إلخ)؟  مخلص جمر  
ــان الــرد  ــف  حــال  م وك مــثل جــاب ، مــن  اإل

ة (إســــم  ــــا  م قــــة غــــ ط ة أو  ــــا يــــتم ذلــــك م
ة).   أهم  الشـرات األ

  

  

*   
77  

م عــــــــة لــــــــد هـــــــل يوجــــــــد نظــــــــام لإلجــــــــراءات المت
مـــا فيهـــا  ــة  انـــات الجمرك للتحقــق مـــن صــحة الب
  م الشخـــــــــ ســــــــم ــــــــداعها ب  يــــــــتم إ   تلــــــــك الــــــــ

 مخلص جمر ل   وك ـل شحن.   الشـركة   وك

 

  

*   
78  

م رصــــــــــــــــــــــد للمعلومــــــــــــــــــــــات عــــــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــــــل لــــــــــــــــــــــد
قــــــــــات   والتحق التوجيهــــــــــات لإلخطــــــــــار الــــــــــداخ
حــــــــــــــــول الخروقــــــــــــــــات والمخالفــــــــــــــــات المتعلقــــــــــــــــة 
ـــــــــــــات   وآل ـــــــــــــاإلجراءات ذات الطـــــــــــــابع الجمـــــــــــــر

ل واإلخطار المخصصة للجمارك.  سج   ال
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*   
79  

م معلومــــات حــــول اإلجــــراءات القائمــــة  هــــل لــــد
ة.  مة الجمرك د الق ع تحد    موض

 
  

*   
80  

ــــــد  عـــــة لتحد قــــــة المت مكــــــن توضـــــيح الط هـــــل 
 للســــــــــلع   التفضــــــــــ  أو غــــــــــ شــــــــــأ التفضــــــــــ الم

  المستوردة. 

 
  

*   
81  

 تتخذونها للتحقـق ة ال  الداخل  التداب مـــــــــا 
شـــــــأ الســــــــلع  لـــــــد م المســـــــتوردة قـــــــد تــــــــم مـــــــن إن 

ل الصحيح؟ الش ــــح بها    التصـ

 
  

*   
82  

 المتعلقــة  الوثــائق الداعمــة للتــداب حــتفظ  هــل 
ــــــــــــــــــة  ــ مــــ ــراءات (الق ــــــــــــــــ شـــــــــــــــــأ  –اإلجــــــ ــــــــــــــــــلد الم  –ــــــ

 .( ف الجمر   التص

 
  

*   
83  

 ضــــــمان  شــــــأن تــــــداب هــــــل تــــــم وضــــــع إجــــــراءات 
اإلجراءات؟ طة    الجودة المرت

 
  

84  
 ضـــــــمانهـــــــل يـــــــتم  ـــــــة تـــــــداب التحقـــــــق مـــــــن فعال

اإلجراءات؟ طة   الجودة المرت
   

*   
85  

شــــــــــأن اإلمتثــــــــــال  ــــــــــم ســــــــــوابق مشـــــــــهودة  هـــــــــل ل
ة؟  خالل السنوات الثالثة األخ   للقوان

 
  

*   
86  

ص أو شــــــهادة مــــــن هــــــل تــــــم رفــــــض طلــــــب تــــــرخ
ص قــــــائم  الجمــــــارك أو تــــــم تعليــــــق أو إلغــــــاء تــــــرخ
ـة خـالل السـنوات ب خـرق القواعـد الجمرك  س

ة؟   الثالثة األخ

 
  

87  
ـة للتـدقيق ـة الداخل هل تم إخضاع نظام المراق
امج   الــ ــه التــدقيق عــ مــا ف   الخار الــداخ

ة؟   الجمرك

 
  

*   
88  

 العـــادي م التجـــار شـــــرائ م قائمـــة  هـــل لـــد
ســــــتخدمونها     ذلــــــك وســــــائل النقــــــل الــــــ مــــــا 

ة وحلقات الوصل؟   والنقاط المرك

 
  

89  

ــار الشـــراء  اإلجــراءات المعمــول بهــا إلخت ـــا  مــــ
ـــــــــار   اإلعت  والعمـــــــــل معهـــــــــم أخــــــــــــــذا  التجـــــــــار
 نقــــــاط   تمكــــــن مــــــن التعــــــرف عــــــ  الــــــ العنــــــا

 وصالحها؟  الجانب األم  الضعف 
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 ال مصـــــــادر التحـــــــقق   التوضيح نعـــــــم    مـــــــالحظات

*   
90  

ـــــــــال الشــــــــــــراء  ــ ــة ح ــات األمن م المتطل هــل لــد
؟  ـــــــــ   التجار

 
  

*   
91  

 اإلجـــــــــــــراءات المعمـــــــــــــول بهـــــــــــــا لتمكـــــــــــــ مــــــــــــــــــا 
ام  ــــــــــــــــــات إحــــــــــــــــــ  مــــــــــــــــــن إث ــراء التجــــــــــــــــــار الشـــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــة للشـــــــــــــــــــركة والمتعلقــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــات األمن المتطل

  سلسلة اإلمـــــــداد؟

 
  

*   
92  

م إجـــراءات معمـــول بهـــا ـــد مـــن إنهـــل لـــد للتأ
افــــــــــــــــــــــــة الوثــــــــــــــــــــــــائق    المعلومــــــــــــــــــــــــات الــــــــــــــــــــــــواردة 
صـه  ـــــة الشـحن وتخل  إطار حركــ والمستخدمة 
مـــــا فيهـــــا الوثـــــائق    و ــــــ ــــــ  أو إل ذات طـــــابع ور
ــــــص  ــــــل المخلــــــ ــــــة مثــــــ ـــــ ــــــراف ثالثـ ة مـــــن أطــــــ

ّ
ــــــد المعــــــ

ـــــــــة ضـــــــــد أي  املـــــــــة ومحم قـــــــــة و  ، دق الجمـــــــــر
ل أو  ــــد اع أو إدخــــال عــــن قصــــد معلومــــات ت ضــــ

خاطئــة ، وأن تكــون هــذە الوثــائق متاحــة للــدرس 
ل.    والتحل

  

  

93  
 حـــال تـــم  إتخاذهـــا   يتعـــ  الـــ  التـــداب ــــا  مــــ

قة مشبوهة؟ شاف وث   إ
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ـد مـن إن ــــــا للتأ  اإلجراءات المتخذة خط مـــــا 
ــــــــــــــــــان الحمولــــــــــــــــــة   ب المعلومــــــــــــــــــات المدرجــــــــــــــــــة 
دقــــة المعلومــــات  ســــت) للناقــــل تعكــــس  (المناف
نـه تـم  لـه و  الشاحن أو وك ـــاقل إ  قدمها النــــ ال

 الوقت المناسب.  مها للجمارك    تقد
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ــــاء ــــارنة الشـــحن عنـــد الوصـــول وأثنــــــ هـــل يـــتم مقــــــ
المغـــــادرة مـــــن خـــــالل الوثـــــائق ذات الصـــــلة مثــــــل 

ســـت)  ـــان الحمولـــة (المناف ـــل ، وقائمـــة ب التحم
ـــراء ،  صــة الشــحن ، وفــاتورة الشـــــــــ ول التعبئــة ، و

م؟ سل   إذن ال
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هــــــــل يــــــــتم مقارنــــــــة الشــــــــحن مــــــــن خــــــــالل وثــــــــائق
ـــار  خ ــــول وعنـــد الفســـح و ــــاء الوصــــــــ م أثنــــــــ ســـل ال
ــــال تـــم كشـــف  ــــ  حــــ ـــاألمن  لـــف  ــــف الم الموظــــــــ

  خـــــــــلل مــــــــــا؟ 
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الســـــــائقون ـــــــد مـــــــن إن األشخاص هـــــــل يـــــــتم التأ
ســـــلم الشـــــحن تـــــم  ل أو  قومـــــون بتوصـــــ الـــــذين 
ل التوصـل أو  تهم والتعرف عليهم ق د ه تحد
ــــــــــــة إجــــــــــــراءات معاينــــــــــــة  ضــــــــــــائع ومراق فســــــــــــح ال

  الشحن؟
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 تـــــــــة الـــــــــدول  

 اركـــــــــامة للجمـــــــــاإلدارة الع
General Administration of Customs 

 )AEO02( مرفق رقم

م الذا –المشغل اإلقتصادي المعتمد  ان التقي ب  AEO  – Self Assessment Questionnaireإس

 ـــــــل إلـــــــحق   زا

  

  

  
 

 ال مصـــــــادر التحـــــــقق   التوضيح نعـــــــم    مـــــــالحظات
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ـــة مثـــل  العمل هـــل يـــتم إتمـــام المراحـــل الهامـــة 
ــــــة إصـــــــــــــــدار الوثــــــائق ، وضـــــــــــــــع  ــــــــــام ،  (عمل األختـــــ

ـــــــر األختــــــام ، عــــــدا مــــــواد الشــــــحن ، فحــــــص  كســـــــــ
ســــــــــــلم  ل الشــــــــــــحن ،  وســــــــــــائل النقــــــــــــل ، توصــــــــــــ

  الشحن)؟
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ستمــــــــــــــــرار ودون  ـــــــــــة الشحــــــــــــــــن ب هـــــــــــل يـــــــــــتم مراق
ــــاء   المينـــــــــ ــــن  ــــركة الشحــــ ــــة حــــ ــــ إنقــــــــطاع؟ ومراق

ـل  ـل الخــــــروج أو ق الـدخول ، حســب والمطـار ق
ــــــــــــل الشــــــــــــحن الموجــــــــــــه  ــــــــــــة تحم الحالــــــــــــة ومراق

  للتصدير؟
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لة نقـل ة لوس د من السالمة الماد هل يتم التأ
ـــــــه أجهـــــــزة إقفـــــــال  مـــــــا ف ـــــــل التعبئـــــــة  الشـــــــحن ق

  األبواب؟
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ـــــا مــــــــ ــــة وســــائل نقــــل الســــلع  هــــل يــــتم فحــــص ب
لة  ــــة وســــ ل  حــــال قا ــــة الوصــــول ، و فيهـــا مراق

ش مـــن (النقـــل  ـــة تفتـــ ) نقـــاط 7هـــل يوجـــد عمل
ــــــل التعبئـــــــــــة  ــــ ـ ــــــــائل النقـــــــــــل الخـــــــــــاصة ق افــة وســـ ل

ـــــــا    ‐ : مـــــــــا فيهــ

  

  

1‐  .      الجدار األما
2‐  .       الجدار األ
من.  ‐3      الجدار األ
ة.  ‐4      األرض
      السقف.  ‐5
ة. ‐6 ة والخارج      األبواب الداخل
 مـــــــن ‐7  الجانـــــــب الســـــــف الجـــــــزء الخـــــــار

ل الشاحنة.    ه
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هـــل يوجـــد إجـــراءات معمـــول بهـــا بهـــدف ضـــمان
قومــون بوضــع  فقــط األشــخاص المــرخص لهــم 

  األختام؟
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 ال التحـــــــققمصـــــــادر    التوضيح نعـــــــم    مـــــــالحظات
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 مؤسســــــات النقــــــل الطــــــر هــــــل تفرضــــــون عــــــ
  ـــــــــــــــ شــــــــ ـــــــــــــــــــا  تطبيــــــــــــــق إجــــــــــــــراءات محــــــــــــــددة خط

  ‐ : إ

 
  

نتظــــــــام ‐ شــــــــها ب جــــــــب تفت إن الشــــــــاحنات 
ة السفر.  ل وقفة خالل ف   عد 

 
  

 ســــــــــــــالمة ‐ ســــــــــــــهرون عــــــــــــــ   إن الســــــــــــــائق
أثنـــــــــــــــــــاء إضـــــــــــــــــــافة حمولـــــــــــــــــــة أو الحمولـــــــــــــــــــة 

  سحب أخرى. 

 
  

 يــــــــــــــــتم تــــــــــــــــدربهم بهــــــــــــــــدف ‐ إن الســــــــــــــــائق
ليغ الفوري عن الحوادث.    الت

  
  

وصــــــــــــــف مــــــــــــــوجز لإلجــــــــــــــراءات المتخــــــــــــــذة ‐
ام هـــــــــذە  ل دوري مـــــــــن إحـــــــــ شـــــــــ ـــــــــد  للتأ

وط.    ال

 
  

ــــــــــــــــات ‐ حراســــــــــــــــة وســــــــــــــــائل النقــــــــــــــــل والحاو
  والشحن. 
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 اإلجـــــــــــــــــراءات المعمـــــــــــــــــول بهـــــــــــــــــا لمنـــــــــــــــــع  مــــــــــــــــــــــا 
أو التالعـــــــــــــب الوصـــــــــــــول  ـــــــــــــه و ح   المصــــــــــــــ غـــــــــــــ

  ـــــــــــــــــات والشـــــــــــــــــحن  بوســـــــــــــــــائل النقـــــــــــــــــل والحاو
 منطقة آمنة؟   عهدة الشـركة والمخزنة 
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هـــــــــــــــــــــــل يوجـــــــــــــــــــــــد إجـــــــــــــــــــــــراءات معمـــــــــــــــــــــــول بهــــــــــــــــــــــــا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــة وســـــــــــــــــــــــــــــــــائل النقـــــــــــــــــــــــــــــــــل حســـــــــــــــــــــــــــــــــب  لحما
ات الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــركة  إختصاصــــــــــــــــــــــــــــــــات ومســــــــــــــــــــــــــــــــئول
مثــــــــــــــــــــــــل (الشــــــــــــــــــــــــاحنات ، وحــــــــــــــــــــــــدات الجــــــــــــــــــــــــر ، 
المقطـــــــــــــــــــــــــــورات) ضـــــــــــــــــــــــــــد إدخـــــــــــــــــــــــــــال مـــــــــــــــــــــــــــواد أو 

  موظف  مرخص لهم؟ أشخاص   غ

  

  

*   
106 

ـــــــــــة  هـــــــــــل يوجـــــــــــد إجـــــــــــراءات معمـــــــــــول بهـــــــــــا لمراق
 وســــــــــــائل نقــــــــــــل  ن اإلخفــــــــــــاء المحتملــــــــــــة  أمــــــــــــا

نتظام؟ شها ب د من تفت   السلع والتأ
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م الذا –المشغل اإلقتصادي المعتمد  ان التقي ب  AEO  – Self Assessment Questionnaireإس

 ـــــــل إلـــــــحق   زا

  

  

  
 

 ال مصـــــــادر التحـــــــقق   التوضيح نعـــــــم    مـــــــالحظات

*   
107 

 عـــــــ     ‐ : هل يتم تدرب السائق
ـــــــــان ةـســـــــــ ‐ الحمولـــــــــة ومســـــــــار الرحلـــــــــة وم

  الوصول؟
   

م والتعامــــــل مــــــع المفــــــاتيح ‐ اســــــة التنظــــــ س
ــد  و ن وقــوف الشــاحنات وال ــار أمــا خت و

 المخطط له.   الوقود والوقوف غ

 
  

ليغ عن الحوادث وحاالت الطوارئ.  ‐       الت
 عــــــــــــــــادي  ‐ ء غــــــــــــــــ ليــــــــــــــــغ عــــــــــــــــن أي  الت

  الحمولة واإلقفال والختم. 
    

ام  ‐ بـع الق ار أجهزة اإلنـذار وأجهـزة الت خت ب
  إن وجدت. 

    

*   
108 

ح   مصــــ هـــل تـــم كشـــف وصـــول للمعلومـــات غـــ
ذا وقــــــــع 3ــــــــه خـــــــــــــالل ( ة؟ و ) الســــــــنوات األخـــــــــــــ

 تـــــم إتخاذهـــــا   الـــــ  التـــــداب  ، مــــــــــا 
ً
ذلـــــك فعــــــــــ

ع مثل هذە الحوادث؟   لمنع وق

 

  

109 
 الــــــــــذين  فئــــــــــات المـــــــــوظف حـــــــــق لهــــــــــممــــــــــــــا 

انــــــــــــات المفصــــــــــــلة والمتعلقــــــــــــة   الب الوصــــــــــــول إ
  حركة المعدات والسلع؟

 
  

110 
ح لهـــــم بتغيـــــ  المصــــــ  فئـــــات المـــــوظف مــــــــــا 

انات؟   هذە الب
   

امل؟ 111 ل  ش ات      هل يتم توثيق التغي

*   
112 

أو  ـــــــــــة للمعلومـــــــــــات و  اإلجـــــــــــراءات األمن ــــــــــــا  مــــ
  ــــــــــة ذات الطــــــــــابع األمــــــــــ ــــــــــة أنظمــــــــــة الرقا لحما

ه؟ ح   م   المعلومات ضد أي دخول غ

 
  

113 
م  وظــائف التصــم هــل يــتم فصــل الوظــائف بــ

ل؟ شغ ار ووظائف ال   ووظائف اإلخت
   

؟ 114  المستخدم     هل يتم فصل الوظائف ب

*   
115 

 المعلومات؟ ة الوصول إ م مراق   هل لد
 

  

*   
116 

  ـــا بــ بــع مــــ ــات الت م آل ل هــل لــد شــغ نظــام ال
حات)؟ انات (الت م الب   ونظام تقد
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*   
117 

ـــــــــة متعلقـــــــــة قـــــــــات معلومات هـــــــــل تـــــــــم نقـــــــــل تطب
 حــــــــــال الــــــــــرد  ـــــــــكة؟  ـ  خــــــــــارج ال الجمــــــــــارك إ
ــــــف تــــــتم  كــــــة تــــــم ذلــــــك؟ وك جــــــاب ، ألي  اإل
ــــــــة الوصــــــــول للمعلومــــــــات المتضــــــــمنة  إدارة مراق

قات؟    بهذە التطب

 

  

118 
م ؟ وتقـــد ــــ م خـــادم الحاســـوب الرئ هـــل لـــد

ة تأمينه؟ ف   معلومات حول ك
   

119 
 حـــــالهـــــل تتـــــوفر   خطـــــط إنقـــــاذ  م عـــــ كـــــت

 النظام؟ ات أو عطل   إضطرا
   

120 
م خطــــــــــط إلدارة األزمــــــــــات وضــــــــــمان هــــــــــل لــــــــــد

ستعادة األمن؟ شطة و   إستمرارة األ
   

121 

هــــــل تــــــم إبــــــرام إتفاقــــــات مــــــع مــــــوردي الخــــــدمات
ـــــات  انة حـــــول المتطل ـــــة ، النظافـــــة ، الصـــــ األمن
ــة الــدخول؟ وهــل يوجــد إجــراءات مراق ــة   األمن

ات؟ د بهذە المتطل   للتحقق من التق

 

  

  

   

  مـــــــــالحظة  
 أي معلومات وشهادات  -  كت –مكن تضم ان تخص  ب  اإلس  م. ـمالحظات أخرى لم ترد 

 -   ندات تدعم الردود تعت انات ومس م الشهـــــــــامة و إدراج أي ب  ركة. ـترفع من تقي

انـــــات والمعلومـــــا -  ندات جميـــــع الب  ســـــت والمســـــ م والتحقيـــــق إلســـــتخدام اإلدارة العامـــــة ـالمقدمـــــة تعتـــــ ة وخاصـــــة للتقيـــــ

 للجمارك. 

ف المشغل اإلقتصادي المعتمد (مستورد  -  وفق تص ل شحن  –مصدر  –الحقل اإللزا  ناقل... إلخ).  –وك
  

   

كة    إسم ال  

   

  عـــــــــــــــــــــــــــوقـــــالت  

   

  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتـــالخ

MONA  ALRSHIDI 


	fill_1: 
	fill_2: 
	fill_3: 
	fill_4: 
	fill_5: 
	fill_6: 
	fill_7: 
	fill_8: 
	fill_9: 
	fill_10: 
	fill_11: 
	fill_12: 
	fill_13: 
	fill_14: 
	fill_15: 
	fill_1_2: 
	fill_2_2: 
	fill_3_2: 
	fill_4_2: 
	fill_5_2: 
	fill_6_2: 
	fill_7_2: 
	fill_8_2: 
	fill_9_2: 
	fill_10_2: 
	fill_11_2: 
	fill_12_2: 
	fill_13_2: 
	fill_14_2: 
	fill_15_2: 
	fill_16_2: 
	fill_17_2: 
	fill_18: 
	fill_1_3: 
	fill_2_3: 
	fill_3_3: 
	fill_4_3: 
	fill_5_3: 
	fill_6_3: 
	fill_7_3: 
	fill_8_3: 
	fill_9_3: 
	fill_10_3: 
	fill_11_3: 
	fill_12_3: 
	fill_13_3: 
	fill_14_3: 
	fill_15_3: 
	fill_16_3: 
	fill_17_3: 
	fill_18_2: 
	fill_19_2: 
	fill_20_2: 
	fill_1_4: 
	fill_2_4: 
	fill_3_4: 
	fill_4_4: 
	fill_5_4: 
	fill_6_4: 
	fill_7_4: 
	fill_8_4: 
	fill_9_4: 
	fill_10_4: 
	fill_11_4: 
	fill_12_4: 
	fill_13_4: 
	fill_14_4: 
	fill_15_4: 
	fill_16_4: 
	fill_17_4: 
	fill_18_3: 
	fill_19_3: 
	fill_1_5: 
	fill_2_5: 
	fill_3_5: 
	fill_4_5: 
	fill_5_5: 
	fill_6_5: 
	fill_7_5: 
	fill_8_5: 
	fill_9_5: 
	fill_10_5: 
	fill_11_5: 
	fill_12_5: 
	fill_13_5: 
	fill_14_5: 
	fill_15_5: 
	fill_16_5: 
	fill_17_5: 
	fill_18_4: 
	fill_19_4: 
	fill_20_4: 
	fill_21_3: 
	fill_22_2: 
	fill_1_6: 
	fill_2_6: 
	fill_3_6: 
	fill_4_6: 
	fill_5_6: 
	fill_6_6: 
	fill_7_6: 
	fill_8_6: 
	fill_9_6: 
	fill_10_6: 
	fill_11_6: 
	fill_12_6: 
	fill_13_6: 
	fill_14_6: 
	fill_15_6: 
	fill_16_6: 
	fill_17_6: 
	fill_18_5: 
	fill_19_5: 
	fill_20_5: 
	fill_21_4: 
	fill_22_3: 
	fill_1_7: 
	fill_2_7: 
	fill_3_7: 
	fill_4_7: 
	fill_5_7: 
	fill_6_7: 
	fill_7_7: 
	fill_8_7: 
	fill_9_7: 
	fill_10_7: 
	fill_11_7: 
	fill_12_7: 
	fill_13_7: 
	fill_14_7: 
	fill_15_7: 
	fill_16_7: 
	fill_17_7: 
	fill_18_6: 
	fill_19_6: 
	fill_20_6: 
	fill_21_5: 
	fill_22_4: 
	fill_1_8: 
	fill_2_8: 
	fill_3_8: 
	fill_4_8: 
	fill_5_8: 
	fill_6_8: 
	fill_7_8: 
	fill_8_8: 
	fill_9_8: 
	fill_10_8: 
	fill_11_8: 
	fill_12_8: 
	fill_13_8: 
	fill_14_8: 
	fill_15_8: 
	fill_16_8: 
	fill_17_8: 
	fill_18_7: 
	fill_1_9: 
	fill_2_9: 
	fill_3_9: 
	fill_4_9: 
	fill_5_9: 
	fill_6_9: 
	fill_7_9: 
	fill_8_9: 
	fill_9_9: 
	fill_10_9: 
	fill_11_9: 
	fill_12_9: 
	fill_13_9: 
	fill_14_9: 
	fill_15_9: 
	fill_16_9: 
	fill_17_9: 
	fill_18_8: 
	fill_19_8: 
	fill_20_8: 
	fill_21_6: 
	fill_22_5: 
	fill_1_10: 
	fill_2_10: 
	fill_3_10: 
	fill_4_10: 
	fill_5_10: 
	fill_6_10: 
	fill_7_10: 
	fill_8_10: 
	fill_9_10: 
	fill_10_10: 
	fill_11_10: 
	fill_12_10: 
	fill_13_10: 
	fill_14_10: 
	fill_15_10: 
	fill_16_10: 
	fill_1_11: 
	fill_2_11: 
	fill_3_11: 
	fill_4_11: 
	fill_5_11: 
	fill_6_11: 
	fill_7_11: 
	fill_8_11: 
	fill_9_11: 
	fill_10_11: 
	fill_11_11: 
	fill_12_11: 
	fill_13_11: 
	fill_14_11: 
	fill_15_11: 
	fill_16_11: 
	fill_17_11: 
	fill_18_10: 
	fill_19_9: 
	fill_20_9: 
	fill_21_7: 
	fill_22_6: 
	fill_23_5: 
	fill_24_5: 
	fill_1_12: 
	fill_2_12: 
	fill_3_12: 
	fill_4_12: 
	fill_5_12: 
	fill_6_12: 
	fill_7_12: 
	fill_8_12: 
	fill_9_12: 
	fill_10_12: 
	fill_11_12: 
	fill_12_12: 
	fill_13_12: 
	fill_14_12: 
	fill_15_12: 
	fill_16_12: 
	fill_17_12: 
	fill_18_11: 
	fill_1_13: 
	fill_2_13: 
	fill_3_13: 
	fill_4_13: 
	fill_5_13: 
	fill_6_13: 
	fill_7_13: 
	fill_8_13: 
	fill_9_13: 
	fill_10_13: 
	fill_11_13: 
	fill_12_13: 
	fill_13_13: 
	fill_14_13: 
	fill_15_13: 
	fill_16_13: 
	fill_17_13: 
	fill_18_12: 
	fill_19_11: 
	fill_20_11: 
	fill_21_9: 
	fill_22_8: 
	fill_23_6: 
	fill_24_6: 
	fill_25_2: 
	fill_26_2: 
	fill_27_2: 
	fill_28_2: 
	fill_29_2: 
	fill_30_2: 
	fill_1_14: 
	fill_2_14: 
	fill_3_14: 
	fill_4_14: 
	fill_5_14: 
	fill_6_14: 
	fill_7_14: 
	fill_8_14: 
	fill_9_14: 
	fill_10_14: 
	Text23: 


