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 (AEO - س 2) نموذج  

 دليل االلتزام بالمتطلبات الجمركيةنموذج                                

 (االستيرادشركات التقييم الذاتى ل)
                   ــــــــــ                  

  
 (        -         -)         : رقم تعاملها                           :                                                   اسم الشركة

 

 ارشادات :
  شرح لمكونات الدليل : ( 1) 

االسئلة التالية عبارة عن دليل خاص بخدمة الفاعل االقتصادى المعتمد لتوضيح مستوى التززام الشزركة بالمعزايير والمتطلبزات 

 : الجمركية والتجارية الدولية

 : شرح للقوائم المدرجة بالدليل ( 2)

 
االجابة فى عامود "نعم / ال  " :  تعبر االجابة " نعم " ان الشركة لديها اجراء محدد ومكتوب بخصوص السؤال المطزروح    -أ 

 كما تعبر االجابة " ال " ان الشركة ليس لديها اجراء محدد ومكتوب بخصوص السؤال المطروح .

 والمستند الخاص بهذا االجراء .والمسئول االجراء  توضيحالمقصود ب" توضيح االجراء" :  -ب 

 موظفى الخدمة . بمعرفةتقييم مسئول التحقق " خاص باالستخدام الرسمى العمود "  -ج 

 : االلتزامات التنظيمية 
 ةستخدام بمعرفلإل

 فقط الخدمة

 م

1

هل لدى الشركة هيكل داخلى موثق 

مباشرة تضمن بيان بالعاملين المسئولين ي

 سلسلة تزويد التجارة الدولية ؟عن 

 

2

هل لدى الشرركة بيران موثرق بعردد العراملين 

هرررل ت ررروك الشرررركة بالتررر مين علرررى و بهرررا ؟

 ؟ موظفيها

 

 

3

هررل لرردى الشررركة خيررة تدريبيررة  ررى  ميرر  

ا سرررروا   ررررى التخصصرررراع للعرررراملين لررررديه

الرررررداخل او الخررررراره ب رررررر  ال هرررررو  

 بمستوى ادا  العاملين ؟

 

4
علرى المبرا ى ؟ ومرا الشركة تر مين لدى هل 

  وع الت مين ؟
 

 الخدمة مجانية بالكامل
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 : التزامات التكنولوجيا وحماية األنظمة المحاسبية 

 م

5

اك دى الشررركة  مرراك مىاسرربى ممرريكن هررل لرر

هرو  مراك التشر يل الرعى تعمرل ومرا  ؟ يدوى

تررردعل العمليررراع  ىترررالبرررج ا هرررزة الىاسررر  

 المىاسبية ؟

6

هررل لرردى الشررركة ت رررا اع مىررددة لىمايررة 

وما هو تراق ؟خ ماك الىاس  اآللى ضد اإل

لرردى هررل و البر رراما المىاسرربى المسررتخدك ؟

 ؟الىصول عليج  الشركة مست د

7
هل لدى الشركة ت ررا اع مىرددة للسرييرة 

 ؟والمست داععلى أمن الوثائق 

8

ليررة والمىاسرربية الميب ررة اهررل الضرروابة الم

بالشرررركة تى رررق ا لترررزاك بكا رررة المبرررادى  

المىاسررربية ومبرررادى  المرا عرررة الميلرررو  

 ا لتزاك بها و  ا لل وا ين المصرية ؟

  االنظمة الداخلية ( –البضائع  –االفراد  –لمقرات ) االتزامات األمن والسالمة:  

 م

9

هررل لرردى الشررركة ت رررا اع مىررددة ل مررن 

ومرن المسرئول ع هرا ؟  والسالمة بالشركة ؟

 ؟ هايوهل يتل تدري  العاملين لديك عل

11

ة ت رررا اع أم يررة مىررددة هررل لرردى الشرررك

خاصرررررة ل بررررروا  الداخليرررررة والخار يرررررة 

 وال وا ع واألبوا   ؟

11
هررل ه رراط متيلبرراع أمررن وسررالمة خاصررة 

 ؟ باستيرادهابالبضائ  التى ت وك الشركة 

12

هررل لرردى الشررركة وكررال  شررىن م تممررين ؟ 

 مبرمرررة معهرررلهرررل يو رررد تتفاثررراع موث رررة و

اع لترر مين مىرردد بهررا المسررئولياع واإل رررا 

   ل البضائ  ؟

11

هل لدى الشركة ا را  مىدد يسمح بمتابعة 

مررن بلررد ا سررتيراد مراحرل وصررول الرسررالة 

 المصرية ؟ للموا ى حتى وصولها 

14
هررل لرردى الشررركة ت رررا اع أم يررة مىررددة 

المسررررتخدمة ل  ررررل ال  ررررل لمراثبررررة وسررررائل 
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المستوردة من المي ا  الرى مخرا ن بضائ  ال

 ؟ الشركة

15

مخرا ن  هل لدى الشركة أماكن للتخرزين أو

معتمرررردة ؟ ومررررراهى اإل رررررا اع المىرررررددة 

 لت مين تخزين البضائ  ؟

16

يررتل  بالشررركة هررل أ ممررة الررتىكل الداخليررة 

عليها مراثبرة ومرا عرة داخليرة أو خار يرة 

 ؟

17

مراثبرة كامرل وهل ت وك الشركة ب ماك تتبر  

ا دارة المسرئولة ا مو أل شيتها الجمركية ؟

 عن ذلك بالشركة 

 التزامات خاصة بالتخليص على البضائع :  

 م

18 

تتعامرل اك لردى الشرركة م ردوبين تخلري  هل 

حاصرررل علرررى خرررار ى مررر  مكتررر  تخلررري  

 ميبرقوهرل مرن الجمرارط ؟ سرارى ترخي  

ضده ع وبة من مصرلىة الجمرارط مرن عدمرج 

 وهل ت كدتل من ذلك ؟

  

 

19 

 الشرررهاداعكا رررة مسرررت داع مرا عرررة يرررتل هرررل 

تسررررررتلمها الشررررررركة مررررررن التررررررى الجمركيررررررة 

؟ وهررررل يو ررررد ا رررررا  مىرررردد  المسررررتخل 

لالتصررال بالجمررارط وتصررىيح اى خيرر   ررى 

 هعه المعامالع حال اكتشا ج ؟

  

 

21 

لضررررمان هررررل لرررردى الشررررركة ا رررررا  مىرررردد 

ا حتفاظ بكا ة البيا اع الجمركيرة والسرجالع 

والمسرررت داع وال يرررود المىاسررربية والتجاريرررة 

خررررالل المرررردة المتعل ررررة بالعمليررررة الجمركيررررة 

 ؟ال ا و ية 

  

 

21 

بمجررال هررل لرردى الشررركة مرروظفين مختصررين 

كا رررة واللو سرررتياع وعبرررور البضرررائ  دوليرررا 

ا مررررور الجمركيررررة وال رررروا ين وا تفاثيرررراع 

 رتبية بها ؟ الم

  

 

22 

هل اولئك الموظفين لديهل شهاداع خبرة   يرة 

او مه ية من  هة معي ة مثل المعهد الجمركى 

وهرل لرديهل الكفرا ة الال مرة  او  هة اخررى ؟

كا رررررة البيا ررررراع الجمركيرررررة وادراه عرررررداد إل

 و  ا للتشريعاع المىلية السارية . للشركة
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21 

تعرديالع ايرة  وتتراب تىصل على الشركة هل 

تيرأ على ثا ون الجمارط وال وا ين واللوائح 

صرور الم شروراع و ذاع الصرلة وا تفاثياع 

 التى تصدرها الجمارط ؟

  

 

 

 السؤال / االلتزام م
نعم / 

 ال
 توضيح االجراء

 

24 

هررررل لررررديكل ا رررررا اع لمعر ررررة تفاصرررريل 

وع اصررها ومكو اتهرا  المستوردةالبضائ  

هررررل تتى  ررررون مررررن مياب ررررة اصرررر ا  و ؟

مرر  المسررت داع  الررواردةوكميرراع البضررائ  

 ا صلية الم دمة للجمارط ؟

  

 

25 
هرررل لرررديكل ا ررررا  مىررردد لتب يرررد البضرررائ  

وا طالع على الشروح التفسيرية للتعريفرة 

 ية ؟الجمرك

  

 

26 

هرررل تتعامرررل الشرررركة مررر  بضرررائ  عاليرررة 

الخيررورة س سررل  أو تك ولو يررا عسرركرية   

بضائ  مزدو ة اإلستخداك   مرواد خيررة   

 ؟سل  تخض  لرسوك مكا ىة اإلغراق (  

  

 

27 
هررل لررديكل ا رررا  مىرردد لت يرريل اى تلرر   ررى 

بضائعكل  تيجة ثوة ثاهرة او حادث  بررى 

 ؟

  

 

28 
مىررردد لضرررمان صرررىة  هرررل لرررديكل ا ررررا 

العالمة التجارية وبلد الم شر  علرى البضرائ  

 ؟ المستوردة

  

 

29 

خرا  بم شر  تتمت  الشركة بالتزاك  يد هل 

 ىررر ضردهاي   علها لرل البضائ  المستوردة 

مرن الجمرارط  خاصرة بالم شر  أى مخالفاع 

  هة أخرى ذاع صلة بالم ش  ؟ او اى 

  

 

11 

عالمرة  وض  لتال ىهل لديكل ا را  مىدد 

المسررتوردة او اسررل او اشررارة علررى البضررائ  

م ررراير للم شررر  ثرررد تررروهل ب  هرررا مرررن م شررر  

 ؟ ا صلى لها 

  

 

11 
هل لديكل مرا   داخلى مرن مهامرج مياب رة 

المسرررتوردة مررر  المسرررت داع ثررريل البضرررائ  

 ؟ الصادرة من الجمارط

  

 

12 
هررل لررديكل ا رررا  مىرردد لضررمان ان ثيمررة 

للجمررارط هررى ال يمررة  البضررائ  الم ررر ع هررا
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الصررىيىة و  ررا ل ررا ون الجمررارط و ئىتررج 

 الت فيعية ؟ 

11 
هل لديكل معر ة بشروط الصف ة والتكالي  

وكرررعا والتكرررالي  ال يرررر مباشررررة المباشررررة 

 مست داع اثباع ذلك ؟

  

 

14 
هررل لررديكل معر ررة بررالب ود الررواردة برراثرار 

ال يمرررررة الرررررعى ير رررررق بمسرررررت داع البيررررران 

 ؟الجمركى 

  

 

15 

هررل لررديكل ا ررررا  مىرردد لضررمان ا لترررزاك 

با لتزامرراع الررواردة باتفاثيررة حمايررة ح رروق 

( وال ررررروا ين  TRIPSالملكيرررررة الفكريرررررة س

 المصرية الميب ة لها ؟

  

 

16 
 اسررتيرادهررل لررديكل ا رررا  مىرردد  ررى حالررة 

بضائ  تىمل عالمرة تجاريرة غيرر مصررح 

 لها بىملها ؟

  

 

17 

لضررمان ا لترررزاك  هررل لررديكل ا ررررا  مىرردد

اع التفضرريلية التررى تفاثيررا  بشرروط تيبيررق 

تكررون مصررر طر ررا)  يهرراس تتفاثيررة المشرراركة 

اع تفاثيرررالمصررررية األوربيرررة لرررل وكرررعلك ا 

الث ائيررة بررين مصررر ودول اخرررى لررل تتفاثيررة 

تتفاثيررة تيسررير  أغررادير لررل تتفاثيررة اإل تررا لررل 

وت مية التبادل التجرارى برين الردول العربيرة 

تتفاثيررة السرروق المشررتركة لرردول الشرررق لررل  

 ....الخ ( والج و  اإل ري ى س الكوميسا ( 

  

 

18 

هل لردى الشرركة ا ررا اع مىرددة لضرمان 

بضررائعكل متيلبرراع كا ررة الجهرراع اسررتيفا  

الرسمية المع ية والىصول على الموا  راع 

 ؟ والتراخي  الخاصة بتلك الجهاع

  

 

19 

 هررل سرربق وان تررل ر ررخ شررى اع خاصررة

بشررركتكل مررن  هرراع العررر  بمصررر لعرردك 

مياب تهرررا للمواصرررفاع ؟ ومرررا ا  ررررا اع 

 التى تل اتخاذها لعدك تكرار ذلك مست بال؟  

  

 

41 
على شرهادة   شرهاداع  هل الشركة حاصلة 

هررل لررديكل ا رررا  مىرردد لضررمان ؟ و ررودة 

 ا لتزاك بمتيلباع تلك الشهاداع ؟

  

 

41 

بضرررائ   اذا كا رررل الشرررركة ت ررروك باسرررتيراد

تخض  لىصر  معي رة . هرل لردى الشرركة 

ا ررررا اع مىرررددة لضرررمان ا لترررزاك بتلرررك 

 الىص  ؟
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 ملحوظة :

% سيتم التنسيق بين 111بنسبة فى صالح الشركة  هعالي)االلتزامات(االجابة عن االسئلة كانت فى حال  .1

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

 بالخدمة .

تمنح مهلة التخاذ اجراء محدد يتعلق الشركة فى غير صالح االجابة عن احد االسئلة كانت وفى حال  .2

 ستكمال باقى اجراءات القبول . اجراء زيارة من لجنة التحقق البعدها يتم   باستيفاء هذا االلتزام 

 
 اقرار :

 

 جراءات فعلية تقوم بها الشركة .إمن واقع االجابات المدرجة عاليه نقر ان 

 

 رقمه القومى  :                                                          :   اسم رئيس الشركة

 

                                                           التاريخ :                                    :                    ه توقيع

 

 :                                                           رقمه القومى                   :                                 الممثل القانونى للشركة اسم

 

                                                            التاريخ :                                                    :   هتوقيع

 

 

 ختم الشركة                                                                  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :تنويه

 " باجراء زيارة للشركة للتحقق من البيانات الواردة بالدليل .        لجنة التحقق من االلتزام"سوف تقوم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مصر"  AEO ألى استفسار ... في خدمتكم دائما    ـ   خدمة الفاعل االقتصادى المعتمد "
 11الدور  - 3برج مصلحة الجمارك رقم  -أبراج وزارة المالية –العنوان : ش امتداد رمسيس 

  23422122تليفاكس:         23422132ـــ    23422124ت :    
  AEO.Egypt@customs.gov.egرونى : بريد اليكت

mailto:AEO.Egypt@customs.gov.eg
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 : (AEO -س  2) ملحق نموذج 

 

 بيان بالمستندات الواجب ارفاقها  مع نموذج التقييم الذاتى

 

11

2
2

2

33

44

227

68

79

315

218

1122

1138

 

 

 

ب االنضمام ويعتبر ذلك ترفق المستندات عاليه مع دليل االلتزام )التقييم الذاتى( عند تقديمه مع طل

عالمة بارزة مبدئية ويستكمل باقى اجراءات التحقق من خالل زيارة التحقق باالتفاق مع السادة 

 المسئولين بالشركة .

                                                        

 ة لخدمة الفاعل االقتصادى المعتمداالدارة المركزي                                                        

AEO   مصر 

 


