
 

                                                                                              وزارة المالية       

 مصلحة الجمارك              

           قطاع العمليات               

 الفاعل االقتصادى المعتمداالدارة المركزية لخدمة 

                AEO  مصر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         
 ( AEO – ص 1نموذج )    

 طلب انضمامنموذج 

 مصر  AEO لخدمة الفاعل االقتصادى المعتمد

 نشاط التصدير()
 ل باستيفاء البيانات التالية والتأكد من  اسنت ن نسندة دلينل االتنلان المرهذنة بطنبا الئهن  ومه طنا التفضبرجاء  ( 1)  

 :  ااديرةبالصفحة وتذدين الئه  ومرهذاته الى مذر الددمة المبي  

 اسن الشركة

  )م  بئاقة التعامل(رقن التعامل 

  رقن البئاقة الضريبية 

                     عنوا  اادارة

  اادارة فو تهي

            اادارةهاكس 

  لهشركة البريد االكتروني

هنننرول الشنننركة عنننناوي  وتهيفوننننات   
 (  ت)إ  وجد

 

 

 

 

 اسن ر يس مجهس اإلدارة رباعي
 

 

  لر يس مجهس اإلدارة وال جال/الرقن الذومي 

  مس ول التصدير بالشركة

 مس ول ااتصال بالشركة
 

 

  تهيفونه:

  ده  االكتروني            بري

 نول النشائ:
 اخرى :                تجارى           انتاجى           خدمى     

         ال      :  نعم       / بترول / شحن هل الشركة منطقة حرة 

           اإلعفاءات التي تتمتع بطا الشركة 
 )إ  وجد (

 

 الكيا  الذانونى 
 

 

         ال                                             نعم             تددن الشركة قيودات منتظمةهل تس

  عدد العمالة بالشركة

 كل اسبوعين       /شهر    / شهرين     / اخرى ................... ادتيار توقيت ااتصال بالعميل ؟

  مصدر شطادة المنشأ

 الخدمة مجانية بالكامل
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جمطورية مصر العربية. الرجاء  لدارجالسهع  تصديردمطا والمستدهصي  البي  تتعامل معطن بشأ  المعهومات التالية ع  المواني التي تستد استيفاءالرجاء  -

 اإلشارة هي حالة استددان أكثر م  مستدهص واحد هي كل ميناء.

 الميناء
 اسن

 مكت  التدهيص
  هعنوان

رقن تهيفو  
 المستدهص

رقن هاكس 
 المستدهص

 هرقن ترديص
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 الشركة : تصدرهارجاء استيفاء البيانات التالية بشأ  السهع التي  -

نسبة المدد ت 
 المحهية

 جطات العرض 
هي إجمالي قيمة الصادرات 

 بالجنيه الماضى عانال

هي  قيمة الصادرات إجمالي
 بالجنيه قبل الماضى عانال

 تصديرهاااصناف التى يتن وصف 

     

عدد الشطادات اجمالى 
فرق قيمة عنطا المحصل 

 للجمارك العام الماضى
 اجمالى الضمانات العام الماضى

 عدد الشطاداتاجمالى 
غرامات المحصل عنطا 

 للجمارك العام الماضى

هي  عدد الشطاداتإجمالي 
  العان الماضى

  العان قبل الماضىهي  عدد الشطاداتإجمالي 

     

                                                 
 البيانات المقدمة في هذا الطلب تعامل معاملة البيانات السرية كافة  1
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 زمن االفراج عن الشحنات الصنف المنفذ الجمركى نوع المشكلة
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  المرهق  دليل االتلاناستيفاء( ص  2نموبج– AEO  ) نموبج بعد اائ ل عهيه وعهى بئه  اانضمان(ص  3– AEO  ) الداص
 .اضاهة لهمستندات اادرى الداعمة مع الئه   المهحذي  ذدينوتبمعايير الددمة 

  بالتحذق م  استيفاء دليل االتلان التعاو  مع لجنة الجمارك الداصة. 

 رقن التعامل  –داصة ببيانات الشركة )اسن الشركة ع  أي تغييرات  هورا الفاعل ااقتصادى المعتمدحسا  الشركة بددمة مدير  ادئار
 .حتى يتن تحديث بيانات الشركة بالمواقع الجمركية  ...الخ( تحرير محضر جمركى  -الدمج –التصفية  –نى الكيا  الذانو –

  تواهر نظان محاسبى سهين يتضم  كاهة السج ت والمستندات والدهاتر االلامية والمساعدة بما يعكس نظان رقابة دادهية سهين بالشركة
 ويحذق المصداقية والشفاهية .

 

  رإقرا ( 6
 

 . الئه عهي الفور بأية تغييرات تئرأ عهى المفردات المبكورة هي هبا  الددمةأقر أ  المعهومات الواردة هي هبا النموبج حذيذية وصحيحة وأتعطد بإب غ  -

 

 : توقيعه                :  رقمه الذومى                                   : الشركة مجهس ادارة  ر يساسن 

 :  توقيعه                :  رقمه الذومى :                                        هشركةممثل الذانونى لال اسن

 التاريخ :                          

 :بالحق  االحتفاظ (7 

                                                                                          

 ددمة الفاعل ااقتصادى المعتمدمصهحة الجمارك المصرية بالحق هي ئه  بيانات تاريدية ع  اإلقرارات الجمركية م  المتذدن بالئه  باانضمان إلى تحتفظ 
 . إبا لن يك  م  الممك  الحصول عهى تهك السج ت م  مصهحة الجمارك المصرية أو غيرها م  المصادر الحكومية

 : دتن الشركة                                                                                ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مصر"  AEOالفاعل ااقتصادى المعتمد" ــــــــــــــــ   ددمة    ددمتكن دا ما  هي

 11الدور  - 3برج مصهحة الجمارك رقن  -ولارة المالية  أبراج–العنوا  : ش امتداد رمسيس 
                                                             23422225فاكس: تهي                                23422232 ـــ   23422224ت :    


