
 

                                                                                              وزارة المالية       

 مصلحة الجمارك              

           قطاع العمليات               

 الفاعل االقتصادى المعتمداالدارة المركزية لخدمة 

                AEO  مصر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         
 ( AEO - س  1)نموذج    

 طلب انضمامنموذج 

 مصر  AEO لخدمة الفاعل االقتصادى المعتمد

 (االستيرادنشاط )
المرفقةة بذة ا الب ة  والمعايير التفضل باستيفاء البيانات التالية والتأكد من استالم نسخة دليل االلتزام رجاء ب ( 1)  

 :  االخيرةبالصفحة وتقديم الب   ومرفقاته الى مقر الخدمة المبين  وم ئذا 

 اسم الشركة

  )من بباقة التعامل(رقم التعامل 

  رقم البباقة الضريبية 

  عنوان االدارة                   

   يفون االدارةت

  فاكس االدارة          

  البريد االلكتروني ل شركة

عناوين وت يفونةات فةروا الشةركة   
 )إن وجدت ( 

 

 

 

 

 اسم رئيس مج س اإلدارة رباعي
 

 

  الرقم القومي لرئيس مج س اإلدارة 

  بالشركة االستيرادمسئول 

 مسئول االتصال بالشركة
 

 

  ت يفونه:

  االلكتروني            بريده  

 نوا النشاب:
 اخرى :           خدمى             انتاجى:           ىتجار 

         ال :  نعم               / بترول / شحن هل الشركة منطقة حرة 

اإلعفاءات التي تتمتع بذا الشركة            
 )إن وجد (

 

 الكيان القانونى 
 

 

         ال                                             نعم             لشركة قيودات منتظمةهل تستخدم ا

  عدد العمالة بالشركة

 كل اسبوعين       /شهر    / شهرين     / اخرى ................... اختيار توقيت االتصال بالعميل ؟

هل الشركة حاص ة ع ى شذادة  
 جودة ؟

 

 الخدمة مجانية بالكامل
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جمذورية مصر العربية. الرجاء   الىالس ع  استيرادة عن المواني التي تستخدمذا والمستخ صين ال ين تتعامل معذم بشأن المع ومات التالي استيفاءالرجاء  -

 اإلشارة في حالة استخدام أكثر من مستخ ص واحد في كل ميناء.

 الميناء
 اسم

 مكت  التخ يص
  هعنوان

رقم ت يفون 
 المستخ ص

رقم فاكس 
 المستخ ص

 هرقم ترخيص
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 الشركة : تستوردهارجاء استيفاء البيانات التالية بشأن الس ع التي  -

 جذات العرض  دولة االستيراد
في  الوارداتإجمالي قيمة 

 بالجنيه الماضى عامال

في  الوارداتقيمة  إجمالي
 بالجنيه قبل الماضى عامال

 استيرادهايتم  االصناف التىوصف 

     

عدد الشذادات اجمالى 
فرق قيمة عنذا المحصل 

 للجمارك العام الماضى

العام  الرسوم الجمركيةاجمالى 
 الماضى

 عدد الشذاداتاجمالى 
غرامات المحصل عنذا 

 للجمارك العام الماضى

في  عدد الشذاداتإجمالي 
  العام الماضى

  العام قبل الماضىفي  عدد الشذاداتإجمالي 

     

                                                 
 هذا الطلب تعامل معاملة البيانات السريةالبيانات المقدمة في  كافة  1
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 زمن االفراج عن الشحنات الصنف المنفذ الجمركى نوع المشكلة
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  استيفاء دليل االلتزام المرفق(س 2 نمو ج - AEO ) بب   االنضمام( س3 نمو جبعد االبالا ع يه وع ى - AEO الخاص بمعايير )
 م الم حقين مع الب   اضافة ل مستندات االخرى الداعمة .الخدمة وتقدي

 . شروب المراجعة الالحقة وفقا ل قوانيين وال وائح 

  بالتحقق من استيفاء دليل االلتزام التعاون مع لجنة الجمارك الخاصة. 

 رقم التعامل  –ركة )اسم الشركة خاصة ببيانات الشعن أي تغييرات  فورا الفاعل االقتصادى المعتمدحسا  الشركة بخدمة مدير  اخبار– 
 .حتى يتم تحديث بيانات الشركة بالمواقع الجمركية  ...الخ( تحرير محضر جمركى  -الدمج –التصفية  –الكيان القانونى 

 الشركة توافر نظام محاسبى س يم يتضمن كافة السجالت والمستندات والدفاتر االلزامية والمساعدة بما يعكس نظام رقابة داخ ية س يم ب
 ويحقق المصداقية والشفافية .

 

  إقرار ( 6
 

م كورة في ه ا أقر أن المع ومات الواردة في ه ا النمو ج حقيقية وصحيحة وأتعذد بإبالغ مص حة الجمارك ع ي الفور بأية تغييرات تبرأ ع ى المفردات ال -
 . الب  

 

 : توقيعه                :  رقمه القومى                                   : الشركة مج س ادارة  رئيساسم 

 :  توقيعه                :  رقمه القومى :                                         شركةالممثل القانونى ل اسم

 التاريخ :                          

 :بالحق  االحتفاظ (7 

                                                                                          

 خدمة الفاعل االقتصادى المعتمدتحتفظ مص حة الجمارك المصرية بالحق في ب   بيانات تاريخية عن اإلقرارات الجمركية من المتقدم بالب   باالنضمام إلى 
 . و غيرها من المصادر الحكوميةإ ا لم يكن من الممكن الحصول ع ى ت ك السجالت من مص حة الجمارك المصرية أ

 : ختم الشركة                                                                                ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مصر"  AEOالفاعل االقتصادى المعتمد" ــــــــــــــــ   خدمة    خدمتكم دائما  في
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