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 (AEO - ص 2) نموذج  

 دليل االلتزام بالمتطلبات الجمركيةنموذج                                

 (التصديرشركات التقييم الذاتى ل)
                   ــــــــــ                  

  
 (        -         -)         : رقم تعاملها                         :                                                     اسم الشركة

 

 ارشادات :
  شرح لمكونات الدليل : ( 1) 

االسئلة التالية عباارة عاد دليال  ااص بخدماة الفاعال االقتصاادى المعتماد لتوىايل مااتوى التازام الشاركة 

 : بالمعايير والمتطلبات الجمركية والتجارية الدولية

 : رح للقوائم المدرجة بالدليلش(  2)

 

االجابة فى عامود "نعم / ال  " :  تعبر االجابة " نعم " ان الشركة لديها اجارا  محادد ومكتاوخ بخصاوص  -أ 

الاؤال المطروح ، كما تعبر االجابة " ال " ان الشركة ليس لديها اجرا  محدد ومكتاوخ بخصاوص الااؤال 

 المطروح .

 والماتند الخاص بهذا االجرا  .والمائول االجرا   ىيلتوالمقصود خ" توىيل االجرا " :  -خ 

 موظفى الخدمة . بمعرفةتقييم مائول التحقق "  اص باالستخدام الرسمى العمود "  -ج 

 : االلتزامات التنظيمية 
 ةستخدام بمعرفلإل

 فقط الخدمة

 م

1

هل لدى الشركة هيكل دا لى موثق 

مباشرة تضمد بيان بالعامليد المائوليد ي

 سلالة تزويد التجارة الدولية ؟عد 

 

2

هل لدى الشركة بيان موثق بعادد العاامليد 

هاال تقااوم الشااركة بالتاا ميد علااى و بهااا ؟

 ؟ موظفيها

 

 

3

هل لادى الشاركة  طاط تدريبياة فاى جميا  

ساااوا  فاااى التخصصاااات للعاااامليد لاااديها 

الااااادا ل او الخاااااارج ب ااااار  النهاااااو  

 بماتوى ادا  العامليد ؟

 

 ية بالكاملالخدمة مجان
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4
على المباانى ؟ وماا الشركة ت ميد لدى هل 

 نوع الت ميد ؟
 

 : التزامات التكنولوجيا وحماية األنظمة المحاسبية 

 م

5

ام الشاركة نظاام محاسابى ممايكد  هل لادى

هو نظاام التشا يل الاذى تعمال وما  ؟ يدوى

تاادعم العمليااات  ىتااالبااا اجهاازة الحاساا  

 المحاسبية ؟

6

هل لادى الشاركة رجارا ات محاددة لحماياة 

وما هو تراق ؟ نظام الحاس  اآللى ىد اإل

لادى هال و البرنامج المحاسبى الماتخدم ؟

 الحصول عليا ؟ الشركة ماتند

7
هل لدى الشركة رجرا ات محددة للاايطرة 

 ؟والماتنداتعلى أمد الوثائق 

8

لياة والمحاسابية المطبقاة اهل الضوابط الم

بالشااركة تحقااق االلتاازام بكافااة المبااادى  

المحاساابية ومبااادى  المراجعااة المطلااوخ 

 االلتزام بها وفقا للقوانيد المصرية ؟

  االنظمة الدا لية ( –البضائ   –االفراد  –قرات ) المالتزامات األمد والاالمة:  

 م

9
هاال لاادى الشااركة رجاارا ات محااددة ل مااد 

وماد الماائول عنهاا  والاالمة بالشاركة ؟

 ؟ هاي؟ وهل يتم تدري  العامليد لديك عل

11
رجاارا ات أمنيااة محااددة هاال لاادى الشااركة 

 اصاااااة ل باااااواخ الدا لياااااة والخارجياااااة 

 والنوافذ واألبواخ  ؟

11
هاال هناااك متطلبااات أمااد وسااالمة  اصااة 

 ؟ باستيرادهابالبضائ  التى تقوم الشركة 

12

هل لادى الشاركة وكاال  شاحد منتظمايد ؟ 

 مبرمااة معهاامهاال يوجااد رتفاقااات موثقااة و

لتا ميد  محدد بها المائوليات واإلجارا ات

 نقل البضائ  ؟

11

هااال لااادى الشاااركة اجااارا  محااادد ياااامل 

منفااذ مااد بمتابعاة مراحاال وصااول الرساالة 

لمينااا  االسااتيراد حتااى وصااولها  التصاادير
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 ؟ بالخارج

14

هاال لاادى الشااركة رجاارا ات أمنيااة محااددة 

المااااتخدمة لنقااال النقااال لمراقباااة وساااائل 

مخااازن الشااركة الماااتوردة مااد بضااائ  ال

 ؟) النقل الدا لى (التصدير نا  ميالى 

15

مخاازن  هل لدى الشركة أماكد للتخزيد أو

معتماااادة ؟ وماااااهى اإلجاااارا ات المحااااددة 

 لت ميد تخزيد البضائ  ؟

16
هاال أنظمااة الااتحكم الدا ليااة بالشااركة  يااتم 

عليها مراقبة ومراجعة دا لية أو  ارجياة 

 ؟

17
كامل  مراقبةوهل تقوم الشركة بنظام تتب  

االدارة مااااااااا و ألنشااااااااطتها الجمركيااااااااة ؟

 المائولة عد ذلك بالشركة 

 :  التزامات  اصة بالتخليص على البضائ  

 م

18 

تتعامال ام لدى الشركة منادوبيد تخلايص هل 

حاصااال علاااى  اااارجى مااا  مكتااا  تخلااايص 

مطباق وهال ماد الجماارك ؟ ساارى ص تر ي

ىده عقوبة مد مصلحة الجمارك ماد عدماا 

 وهل ت كدتم مد ذلك ؟

  

 

19 

 الشااهاداتكافااة ماااتندات مراجعااة يااتم هاال 

تااااااتلمها الشاااااركة ماااااد التاااااى الجمركياااااة 

؟ وهاااال يوجااااد اجاااارا  محاااادد  الماااااتخلص

لالتصاااال بالجماااارك وتصاااحيل اى  طااا  فاااى 

 هذه المعامالت حال اكتشافا ؟

  

 

21 

هاااال لاااادى الشااااركة اجاااارا  محاااادد لضاااامان 

االحتفاظ بكافة البيانات الجمركية والااجالت 

والماااتندات والقيااود المحاساابية والتجاريااة 

 ااااالل الماااادة المتعلقااااة بالعمليااااة الجمركيااااة 

 ؟القانونية 

  

 

21 

بمجااال هاال لاادى الشااركة مااوظفيد مختصاايد 

كافااة واللوجاااتيات وعبااور البضااائ  دوليااا 

يااااة والقااااوانيد واالتفاقيااااات االمااااور الجمرك

 المرتبطة بها ؟ 

  

 

22 
هاال اولئااك المااوظفيد لااديهم شااهادات  باارة 

فنيااة او مهنيااة مااد جهااة معينااة م اال المعهااد 
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وهاااال لااااديهم  الجمركااااى او جهااااة ا اااارى ؟

كافاة البياناات وادراج عداد الكفا ة الالزمة إل

وفقااا للتشااريعات المحليااة  الجمركيااة للشااركة

 الاارية .

21 

اياة تعاديالت  وتتااب تحصل على الشركة  هل

تطااااارأ علاااااى قاااااانون الجماااااارك والقاااااوانيد 

صاااور و ذات الصااالة واالتفاقياااات واللاااوائل 

 المنشورات التى تصدرها الجمارك ؟

  

 

 

 السؤال / االلتزام م
نعم / 

 ال
 توضيح االجراء

 

24 
هل تتحققون مد مطابقاة اصاناو وكمياات 

ما  المااتندات االصالية  الصاادرةالبضائ  

 المقدمة للجمارك ؟

  

 

25 

هااال تتعامااال الشاااركة مااا  بضاااائ  عالياااة 

الخطااورة ) ساال  أو تكنولوجيااا عاااكرية / 

    مزدوجة اإلستخدام / مواد  طارة (بضائ

 ؟

  

 

26 
اجارا  محادد لتقيايم اى تلا  فاى  هل لديكم

بضائعكم نتيجة قوة قاهرة او حادث جبرى 

 ؟

  

 

27 
 وجاااودهااال لاااديكم اجااارا  محااادد لضااامان 

 بيانااااتوالخاصاااة بكااام العالماااة التجارياااة 

 ؟ المصدرةالمنش  على البضائ  

  

 

28 

هااال تتمتااا  الشاااركة باااالتزام جياااد  ااااص 

حاارر ي  جعلهااا لاام  المصاادرةبمنشاا  البضااائ  

ىاادها أى مخالفااات  اصااة بالمنشاا   مااد 

الجماااارك او اى  جهاااة أ ااارى ذات صااالة 

 بالمنش  ؟

  

 

29 

عالماة  وى  لتالفىهل لديكم اجرا  محدد 

 المصاادرةاو اساام او اشااارة علااى البضااائ  

م اااير للمنشاا  قااد تااوهم ب نهااا مااد منشاا  

 ؟  المصرى

  

 

11 
هل لديكم مراج  دا لى مد مهاما مطابقاة 

مااا  المااااتندات  المصااادرةائ  قااايم البضااا

 ؟ الصادرة مد الجمارك

  

 

11 
هاال لااديكم اجاارا  محاادد لضاامان ان قيمااة 

البضاائ  المقاار عنهااا للجمااارك هااى القيمااة 
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الصااحيحة وفقااا لقااانون الجمااارك والئحتااا 

 التنفيذية ؟ 

12 
هاال لااديكم معرفااة بااالبنود الااواردة باااقرار 

القيمااااة الااااذى يرفااااق بماااااتندات البيااااان 

 كى ؟الجمر

  

 

11 

هاال لااديكم اجاارا  محاادد لضاامان االلتاازام 

بااللتزامات الواردة باتفاقية حماياة حقاوق 

( والقااااوانيد  TRIPSالملكيااااة الفكريااااة )

 المصرية المطبقة لها ؟

  

 

14 
 تصااديرهاال لااديكم اجاارا  محاادد فااى حالااة 

بضائ  تحمال عالماة تجارياة  يار مصارح 

 لها بحملها ؟

  

 

15 

د لضاامان االلتاازام هاال لااديكم اجاارا  محااد

ات التفضايلية التاى تفاقياال بشروط تطبيق 

تكون مصر طرفاا  فيهاا) رتفاقياة المشااركة 

ات تفاقياااالمصااارية األوربياااة لااال وكاااذلك اال

ال نائياة باايد مصاار ودول ا اارى لاال رتفاقيااة 

رتفاقيااة تياااير  أ ااادير لاال رتفاقيااة اإلفتااا لاال 

وتنمية التبادل التجارى بيد الدول العربياة 

رتفاقية الااوق المشاتركة لادول الشارق  لل 

 ....الخ ( والجنوخ اإلفريقى ) الكومياا ( 

  

 

16 

هل لدى الشاركة اجارا ات محاددة لضامان 

بضااائعكم متطلبااات كافااة الجهااات اسااتيفا  

الرسااااااامية المعنياااااااة والحصاااااااول علاااااااى 

الموافقااااات والتاااارا يص الخاصااااة بتلااااك 

 ؟ الجهات

  

 

17 

ة هاال ساابق وان تاام رفااخ شااحنات  اصاا

لعاااادم مطابقتهااااا  الخااااارجبشااااركتكم مااااد 

للمواصااافات ؟ وماااا االجااارا ات التاااى تااام 

 اتخاذها لعدم تكرار ذلك ماتقبال؟  

  

 

18 
هااااال الشاااااركة حاصااااالة  علاااااى شاااااهادة / 

هال لاديكم اجارا  محادد شهادات جاودة ؟ و

 االلتزام بمتطلبات تلك الشهادات ؟لضمان 

  

 

 

 ملحوظة :

% سيتم التنايق بيد 111بنابة فى صالل الشركة  اعالي)االلتزامات( االجابة عد االسئلةكانت فى حال  .1

شركة سيادتكم م  الخدمة لحضور لجنة التحقق مد االلتزامات تمهيدا للبد  فى اجرا ات اعتماد الشركة 

 بالخدمة .
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تمنل مهلة التخاذ اجرا  محدد يتعلق الشركة فى  ير صالل االجابة عد احد االسئلة كانت وفى حال  .2

 ستكمال باقى اجرا ات القبول . اجرا  زيارة مد لجنة التحقق البعدها يتم ، ستيفا  هذا االلتزام با

 

 

 
 اقرار :

 

 جرا ات فعلية تقوم بها الشركة .راالجابات المدرجة عاليا مد واق  نقر ان 

 

 القومى  :رقما                                                           :   اسم رئيس الشركة

 

                                                           التاريخ :                                    :                    ا توقيع

 

                                       :                     رقما القومى                   :                                 المم ل القانونى للشركة اسم

 

                                                            التاريخ :                                                    :   اتوقيع

 

 

  تم الشركة                                                                  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :تنويا

 " باجرا  زيارة للشركة للتحقق مد البيانات الواردة بالدليل .        لجنة التحقق مد االلتزام"سوو تقوم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

  23422122تليفاكس:         23422132ـــ    23422124ت :    
  AEO.Egypt@customs.gov.egبريد اليكترونى : 

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

 ماتندات الواج  ارفاقها  م  نموذج التقييم الذاتىبيان بال

 

11

2
2

2

33

44

227

68

79

315

218

1122

1138

 

 

 

ترفق الماتندات عاليا م  دليل االلتزام )التقييم الذاتى( عند تقديما م  طل  االنضمام ويعتبر ذلك 

عالمة بارزة مبدئية وياتكمل باقى اجرا ات التحقق مد  الل زيارة التحقق باالتفاق م  الاادة 

 د بالشركة .المائولي

                                                        

 االدارة المركزية لخدمة الفاعل االقتصادى المعتمد                                                        

AEO   مصر 


