
 

                                                                                              وزارة المالية       

 مصلحة الجمارك              

           قطاع العمليات               

 الفاعل االقتصادى المعتمداالدارة المركزية لخدمة 

                AEO  مصر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         
 ( AEO -  ستخلصم 1)نموذج    

 طلب انضمامنموذج 

 مصر  AEO لخدمة الفاعل االقتصادى المعتمد

 (التخليصنشاط )

 
ذا الطلب المرفقة به المعاييرو دليل االلتزامالتفضل باستيفاء البيانات التالية والتأكد من استالم نسخة ( برجاء  1) 

كافة البيانات  علما بانوتقديم الطلب ومرفقاته الى مقر الخدمة المبين بالصفحة االخيرة  وفقا للنشاط وملئها 
 : المقدمة في هذا الطلب تعامل معاملة البيانات السرية

 

  اسم المنشأة

  )من بطاقة التعامل(رقم التعامل 

  رقم البطاقة الضريبية 

              عنوان االدارة       

  االدارةوفاكس تليفون 

            البريد االليكترونى 

  نوع النشاط بالتفصيل 

  المنشأة عناوين وتليفونات فروع 
 )إن وجدت (  

 

 

 

 

 رباعي المنشأةاسم رئيس 
 

 

   المنشأةالرقم القومي لرئيس 

اسممماء الشممركاء ربمماعى ) ان وجممد( وارقممامهم 
 القومية 

                      / 

                      / 

                       / 

 

 

 

 الخدمة مجانية بالكامل

 



 

  
 
 

 المنشأةبمع الخدمة مسئول االتصال 
 

 

  تليفونه:

  بريده  االلكتروني            

  للمنشأة  الكيان القانونى

 تاريخ بدء مزاولة النشاط
 

 

         ال                                             نعم                        قيودات منتظمة المنشأةهل تستخدم 

  عدد العمالة بالشركة

 اختيار توقيت االتصال بالعميل ؟
/     ثالثللللللللللة اسللللللللللابي /     اسلللللللللل وعي /       اسلللللللللل وعكللللللللللل 

 اخرى ...................

 /شهاداتهل الشركة حاصلة على شهادة 
 ( 9001مثل ايزو ( ؟جودة 

 

   



 

 : فروع المنشأة واالفراد بها )ان وجد(عن بيانات  ( 2

 .1 بها على مستوى الجمهورية  العاملين طرفكموالمستخلصين  فروع المنشأةالمعلومات التالية عن  استيفاءالرجاء  -

 اسماء المستخلصين بالفرع عنوان الفرع
م ارقا

  همترخيص

 محمولرقم 
 المستخلص

 الحظاتم الفرعرقم فاكس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 



 

 بيانات عن التعامالت مع الجمارك :(  3
 : عن تعامالت المنشأة مع الجمارك ستيفاء البيانات التالية ارجاء  -
 

اجمالى عدد الشهادات 
 غراماتالمحصل عنها 

 للجمارك العام الماضى

 قيمة الشهاداتاجمالى 
 التى تم التخليص عليها

 ام الماضىالع

 الشهادات قيمةاجمالى 
 التى تم التخليص عليها

 الماضىقبل العام 

التى تم  عدد الشهاداتإجمالي 
  العام الماضى فيالتخليص عليها 

 تخليصالالتى تم  عدد الشهاداتإجمالي 
  العام قبل الماضىفي ها علي

     



 

والموقىىا الجمر ىىذ الىىره جواجىىه فيىىه جصىى  الشىىانات عصىىذ عنىىد الجيصىىي  عنىىد  المنشىىأةه يرجىىذ ر ىىر المشىىاى  الجىىذ جواجىى ( 4
  (...الخمش صة ما جهات العرض/منشأ /قيمة / بند  )اجراءات / ىى :  المشاى 

  

 زم  االفراج ع  الشحنات الصنف المنفذ الجمركى نوع المشكلة

    

    

    

    ( ىىىىىى يدوه    )    (  نظام افظ المسجندات والبيانات :   آلذ  )    ( ىىىىىى  الهما     ) 



 

 الشروط واألا ام(5
 اقر بموافقجذ عصذ :

  نموذج استيفاء دليل االلتزام(ستخلصم 2 - AEO )( مستخلص 3  نموذجالمرفق بطلب االنضمام بعد االطالع عليه وعلى - AEO الخاص بمعايير الخدمة ) و
 .لمقر الخدمة اضافة للمستندات االخرى الداعمة ودليل االلتزام الطلب  ( الخاص بمزايا الخدمة وتقديمAEO - مستخلص 4)نموذج 

 وفقا للقوانيين واللوائح .السنوية التى تمهد لتجديد الثقة فى الشركة لمدة عام آخر  زيارة اعادة التقييم اجراء 

  بالتحقق من استيفاء دليل االلتزام التعاون مع لجنة الجمارك الخاصة. 

 الكيان القانونى  –رقم التعامل  – المنشأة)اسم المنشأة خاصة ببيانات عن أي تغييرات  فورا الفاعل االقتصادى المعتمدبخدمة  لمنشأةاحساب مدير  اخطار– 
 .بالمواقع الجمركية  المنشأةحتى يتم تحديث بيانات  ...الخ( تحرير محضر جمركى  -االندماج  –التصفية 

 ويحقق المصداقية  بالمنشأةلسجالت والمستندات والدفاتر االلزامية والمساعدة بما يعكس نظام رقابة داخلية سليم توافر نظام محاسبى سليم يتضمن كافة ا
 والشفافية .

  العاملين طرفى وبما يؤثر على او مساعدى المستخلصين من المستخلصين اثناء اعتمادى فى خدمة الفاعل االقتصادى المعتمد مسئوليتى عن اى مخالفات تقع
  .بالقوانين واللوائح الجمركية والقوانين واللوائح االخرى ذات الصلة وى االلتزام مست

 عهد بإبالغ مصلحة الجمارك علي الفور بأية تغييرات تطرأ على المفردات المذكورة في نتأن المعلومات الواردة في هذا النموذج حقيقية وصحيحة و كما نقر

وتقديم كافة  الخدمةونحن على استعداد تام للتعاون والتنسيق مع  لخدمة الفاعل االقتصادى المعتمدباالنضمام فإن شركتنا ترغب  عليهوبناء  الطلبهذا 

 . النضمامالتمام عملية اجنة تقييم االلتزام المختصة والتعاون التام معها لالتسهيالت المطلوبة ل

 : توقيعه              : رقمه القومى                                                    :  المنشأة رئيساسم 

 :  توقيعه                :  رقمه القومى :                                        المفوض بالتوقيع عن المنشأة اسم

                                               التاريخ :                          
 ختم الشركة                                                                                         

                                                                                         :بالحق  االحتفاظ (7 
 خدمة الفاعل االقتصادى المعتمدرات الجمركية من المتقدم بالطلب باالنضمام إلى تحتفظ مصلحة الجمارك المصرية بالحق في طلب بيانات تاريخية عن اإلقرا

 . إذا لم يكن من الممكن الحصول على تلك السجالت من مصلحة الجمارك المصرية أو غيرها من المصادر الحكومية
 ـــــــــــــــــ

 في خدمتكم دائما     مصر"  AEOالفاعل االقتصادى المعتمد" ـ  خدمة 
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