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 (AEO - مستخلص 2) نموذج  

 دليل االلتزام بالمتطلبات الجمركيةنموذج                                

 (التخليصشركات التقييم الذاتى ل)
                   ــــــــــ                  

  
 (        -         -)         : رقم تعاملها                        :                                         التخليصاسم شركة 

 

 ارشادات :
  شرح لمكونات الدليل : ( 1) 

خاص بخدمة الفاعل االقتصادى المعتمد لتوضيي  مسيتوى التيزام الشيركة بالمعيايير التقييم الذاتى االسئلة التالية عبارة عن دليل 

 : الدولية ةالتجارن والسالمة لسلسلة امداد عايير االمموالمتطلبات الجمركية و

 : شرح للقوائم المدرجة بالدليل(  2)

 
االجابة فى عامود "نعم / ال  " :  تعبر االجابة " نعم " ان الشركة ليديها اجيرام محيدد ومكتيوص بخصيوص السيمار المطيروح    -أ

 السمار المطروح . كما تعبر االجابة " ال " ان الشركة ليس لديها اجرام محدد ومكتوص بخصوص

 والمستند الخاص بهذا االجرام .عنه والمسئور االجرام  توضي " توضي  االجرام" : ـالمقصود ب -ص

 . موظفى الخدمة بمعرفةخاص باالستخدام الرسمى التحقق " لجنة تقييم مسئور العمود "  -ج

  والنواحى القانونية والتراخيص االلتزامات التنظيمية: 
ستخدام لإل

 مةالخد ةبمعرف

 فقط

 تفصيال االجراء شرح نعم / ال / االلتزام االستقصاء م
تقييم مسئول 

  التحقق
 ؟ ،   -+  ، 

1 
هل ترخيصكم كشركة تخليص جمركى سارى 

 المفعول حاليا ؟

 

  
 

2 
هل تراخيص المستخلصين والمساعدين 

التابعين لكم كشركة تخليص جمركى سارية 

 المفعول ؟

  
 

اخرى داخل وخارج هل لدى الشركة فروع  3

 القاهرة ؟ ما عناوينها ؟
   

4 
هل هناك ربط عن طريق االنترنت بين فروع 

 الشركة وهل هو مؤمن ضد االختراق ؟

 

  
 

   هل جميع المستخلصين العاملين طرفكم  5

 الخدمة مجانية بالكامل
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 مسجلين ومستوفين لشروط العمل ؟

 هل لدى الشركة بيان موثق بعدد العااملين بهاا ؟ 6

 ؟ لتأمين على موظفيهاهل تقوم الشركة باو
  

 

7 
هل جميع التراخيص المطلوبة منكم من قبل اى 

جهة حكومية اخرى عدا الجماارك ساارية حالياا 

 ؟

  
 

هااال لااادى الماااوظفين طااارفكم  اااهادا  مهنياااة  8

 وتدريبية تدعم الجودة فى العمل ؟
  

 

خاصاة بااالمور هل لدى الشركة خطط تدريبياة  9

 للعاملين لديها ؟ الجمركية
  

 

/  اهادا   اهادة اى هل الشاركة حاصالة علاى  10

 ؟( 9001) مثل االيزو فى الجودة 
  

 

؟ وماا  مقار الشاركةعلى الشركة تأمين لدى هل  11

 نوع التأمين ؟
  

 

12 

هل تقوم الشركة بابرام عقد موثق مع كل عميل 

بتقاااديم يحاادد مسااا ولية كااال طاارل فيماااا يتعلاااق 

ك ويحادد المعلوما  الدقيقة والصاحيحة للجماار

مساا ولية كاال طاارل فااى حالااة تقااديم معلومااا  

  خاط ة ؟

  

 

13 
هل تحصلون على توكيال موثاق مان كال عميال 

وهل لديكم اجراء محادد لمامان ان تكاون كافاة 

 التوكيال  سارية المفعول ؟

  
 

هاال لااديكم اجااراء محاادد للحفاااظ علااى المبااال   14

 المالية التى تحتفظون بها للعمالء طرفكم ؟
  

 

هاال سااابق للشااركة االتهاااام فااى قماااايا خاصاااة  15

 بالتعامال  المالية مع عمالئكم ؟
  

 

16 
هاااال ساااابق الحكاااام علااااى صاااااح  الشااااركة او 

مخلااة الشااركاء او احاادهم فااى جنايااة او جنحااة 

بالشرل او فى احدى جرائم لتهريا  الجمركاى 

 ؟

  

 

  الداخلية (االنظمة  –البضائع  –االفراد  –) المقرات التزامات األمن والسالمة:  

نعم /  السؤال / االلتزام م
 ال

 توضيح االجراء
تقييم مسئول 

 التحقق 
 ، ؟  -+  ، 

هاااال لاااادى الشااااركة ةجااااراءا  محااااددة ل ماااان  17

 ومن المس ول عنها ؟  والسالمة بالشركة ؟
   

18 
هل لدى الشركة ةجاراءا  ممنياة محاددة خاصاة 

  ل بواب الداخلية والخارجية والنوافا  وابباواب

 ؟
  

 



          

 وزارة المالية                                                                                                             

 مصلحة الجمارك               

 قطاع العمليات                          

 الدارة المركزية لخدمة الفاعل االقتصادى المعتمدا 

             "AEO    مصر" 

 

 3 

هاااال هناااااك متطلبااااا  مماااان وسااااالمة خاصااااة  19

 ؟ التخليص عليهاببالبمائع التى تقوم الشركة 
   

20 

هل لدى الشركة اجاراء محادد لمامان حيااتهاا 

الحااادس نساااخة مااان قاااانون الجماااارك والئحتااا  

التنفي ية والتعريفة الجمركياة وقاانون االساتيراد 

ى والتصدير والئحت  التنفي ياة والقاوانين االخار

 المعنية باالستيراد والتصدير؟

  

 

21 
ايااة تعااديال   الشااركة تحصاال علااى وتتااابعهاال 

تطرم علاى قاانون الجماارك والقاوانين واللاوائ  

 ؟ ذا  الصلة واالتفاقيا  

  

 

22 

هااااااال تحصااااااال الشاااااااركة علاااااااى القااااااارارا  

والمنشااورا  التااى تصااادر عاان الجماااارك اوال 

 باول  ؟

  

 

  :(الملكية الفكرية  –القيمة  –المنشأ  –ع ) النو التزامات خاصة بالبضائع 

 السؤال / االلتزام م
نعم / 

 ال
 توضيح االجراء

تقييم مسئول 
 التحقق 

 ، ؟  -+  ، 

23 

ياااتم مراجعاااة كافاااة مساااتندا  الشاااهادا  هااال 

الجمركية التى تستلمها الشركة من المستورد او 

لالتصااال المصاادر ؟ وهاال يوجااد اجااراء محاادد 

ى خطااااااأ فااااااى هاااااا   بالجمااااااارك وتصااااااحي  ا

 المعامال  حال اكتشاف  ؟

  

 

24 

هاال لااديكم اجااراءا  لمعرفااة تفاصاايل البمااائع 

هااااال و وعناصااااارها ومكوناتهاااااا ؟ المساااااتوردة

تتحققون من مطابقة اصانال وكمياا  البماائع 

ماااااع المساااااتندا  االصااااالية المقدماااااة  الاااااواردة

 للجمارك ؟

  

 

25 
هل لديكم اجراء محدد لتبنيد البمائع واالطاالع 

 لى الشروح التفسيرية للتعريفة الجمركية ؟ع
  

 

26 

يمكنكم من االلمام بطرق هل لديكم اجراء محدد 

تقييم السلع والعناصر التى تمال او ال تمال 

من اتفاقية  8للقيمة خاصة التسويا  وفقا للمادة 

 ؟ القيمة الجمركية

  

 

27 
هل لاديكم معرفاة باالبنود الاواردة بااقرار القيماة 

و اروط ال ى يرفق بمستندا  البياان الجمركاى 

  ؟ استيفائ 

  

 

28 
هاال لااديكم اجااراء محاادد للحصااول ماان العمياال 

علاااى مساااتندا  بالمصااااري  الفعلياااة الخاصاااة 

 بالنولون والتأمين والتفري  الخاصة بالرسالة ؟
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29 

الساااااتيفاء  هااااال لاااااديكم المعلوماااااا  الالاماااااة

الموافقااا  الخاصااة بالجهااا  الرقابيااة )جهااا  

العرض( المتعلقاة بالرساائل الخاصاة بعمال كام 

 ؟

  

 

30 
هااال تتحققاااون مااان صاااحة المساااتندا  الخاصاااة 

المطلااوب وتوافقهااا مااع نظااام االفااراج لة رساااالب

 ل  ؟ لةاخماع الرسا

  

 

31 
هال لااديكم اجاراء محاادد لمامان صااحة العالمااة 

 ؟ المستوردةلمنشأ على البمائع التجارية وبلد ا
  

 

32 

عالماة  وضع لتالفى تقومون بار اد العميلهل 

قااد المسااتوردة او اساام او ا ااارة علااى البمااائع 

 مغااير للمنشاأ االصالى لهاا توهم بأنها مان منشاأ 

 ؟

  

 

33 

بشاروط هل لديكم اجراء محدد لممان االلتازام 

ا  التفمايلية التاى تكاون مصار تفاقيااال تطبيق 

رفاً فيها) ةتفاقية المشاركة المصرية ابوربياة ط

ا  الثنائيااة بااين مصاار ودول تفاقيااـااـ وكاا ل  اال

ةتفاقية  اخرى ــ ةتفاقية مغادير ــ ةتفاقية اإلفتا ــ 

تيساااير وتنمياااة التباااادل التجاااارى باااين الااادول 

العربية ــ  ةتفاقية السوق المشتركة لدول الشرق 

 ....الخ ( والجنوب اإلفريقى ) الكوميسا ( 

  

 

  التكنولوجيا ووتبادر المعلومات  الداخلية الرقابةالتزامات: 

 السؤال / االلتزام م
نعم / 

 ال
 تفصيال االجراء شرح

تقييم مسئول 
 التحقق 

 ، ؟  -+  ، 

34 
هااال لاااديكم نظاااام لحفاااش مساااتندا  الشاااهادا  

الجمركياااة ومرفقاتهاااا والمعاااامال  الجمركياااة 

يااااة وفقاااااا للقاااااوانين وكاااا ا البياناااااا  االليكترون

 السارية؟

  
 

هل لديكم اجراء محدد لتوثيق تباادل المعلوماا   35

 مع عمال كم ومع الجمارك .
   

هااال لااادى الشاااركة رباااط ماااع الجماااارك يتاااي   36

 االدراج للبيان الجمركى من مقر الشركة ؟
   

37 
هل لدى الشركة ةجاراءا  محاددة لحماياة نظاام 

ا هو البرناام  ومتراق ؟خالحاس  اآللى ضد اإل

 المحاسبى المستخدم ؟ 
  

 

هل لدى الشركة ةجراءا  محددة للسيطرة علاى  38

 ؟والمستندا ممن الوثائق 
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39 
ليااااة والمحاساااابية المطبقااااة اهاااال المااااوابط الم

بالشاااااركة تحقاااااق االلتااااازام بكافاااااة المباااااادىء 

المحاسبية ومبادىء المراجعة المطلوب االلتزام 

 ة ؟بها وفقا للقوانين المصري

  
 

40 
هل يتم اجراء مراجعة داخلية فى الشركة بشكل 

دورى لمااااامان التااااازام الشاااااركة بالمتطلباااااا  

 الجمركية والجها  الحكومية االخرى ؟ 

  
 

41 
هل يتم اتخاذ اجراءا  فورية لتنفيا  التوصايا  

ومعالجااة االخطاااء التااى الناتجااة عاان المراجعااة 

 ؟تكتش  

  
 

 ملحوظة :

سيتم التنسيق بين  %100بنسبة فى صال  الشركة  هعالي)االلتزامات(عن االسئلة  االجابةكانت فى حار  .1

شركة سيادتكم مع الخدمة لحضور لجنة التحقق من االلتزامات تمهيدا للبدم فى اجرامات اعتماد الشركة 

 بالخدمة .

 مهلة الشركة ن  تم % 95بحد ادنى   %100 تقل عن  هعالي)االلتزامات(االجابة عن االسئلة كانت وفى حار  .2

  التخاذ اجرام محدد يتعلق باستيفام هذا االلتزام بحد اقصى شهر من تاريخ اخطار الشركة بالمالحظات وذلك 

 ستكمار باقى اجرامات القبور . اجرام زيارة من لجنة التحقق البعدها يتم 

 
 اقرار :

 

 لشركة .جرامات فعلية تقوم بها اإاالجابات المدرجة عاليه من واقع نقر ان 

 

 رقمه القومى  :                                                          :   اسم رئيس الشركة

 

                                                           التاريخ :                                    :                    ه توقيع

 

 :                                                           رقمه القومى                   :                                 لشركةالممثل القانونى ل اسم

 

                                                            التاريخ :                                                    :   هتوقيع

 

 

 ختم الشركة                                                                  

 
 

 :تنويه

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

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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