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 ( AEO –س  3ملحق )

 مصر "  AEO "الفاعل االقتصادى المعتمد  شروط ومعايير برنامج

 مجال االستيراد "فى " 

 :" "المستورد المعتمد" مصر  AEO: معايير اعتماد الشركات ضمن برنامج "  أوالا ▪

ومرفقاته   مستوفى جميع البيانات مصر  AEOتقديم طلب االلتحاق بخدمة الفاعل االقتصادى المعتمد  .1

 الشركة . مومعتمد من الممثل القانونى للشركة وممهور بخات

 

 : ان يكون حجم نشاط الشركة كبير بحيث يتوفر احد الشروط التالية .2

 

   .يعادلها  ماأو   دوالر امريكىمليون  5قل قيمة واردات الشركة عن ان ال ت -أ 

ن دوالر يههتم تطبيههق احههد مليههو 4 حتههىمليههون دوالر امريكههى   5القيمههة عههن وفههى حههاخ انخف هه   -ب 

 الشرطين التاليين :

 

i. اثنههينالمسههددة عههن  وغيرههها مههن ال ههرا ب  الجمركيههة ال ههرا بن ال يقههل اجمههالى أ 

 جنيها مصريا ، او مليون ونصف 

 

 

ii.  شهادة . 252ان ال يقل عدد الشهادات الجمركية المسجلة باسم الشركة عن 

 

  لطلب .تاريخ تقديم ال ينسابقال احد العامينوذلك خالخ 

 

عن احهد العهامين السهابقين لتهاريخ % )55ان تحقق الشركة نسبة مقياس االلتزام تساوى او تزيد عن  .3

 ( والتى تحتسب وفقا للمعادالت التالية : الجمركية ولجميع البياناتتقديم الطلب 

 

ناتج نسبة عدد البيانات التى حصهل عنهها غرامهات )نتيجهة لمخالفهات جمركيهة(  ل اجمهالى عهدد  -أ 

 % .5لبيانات الجمركية ، بحيث ال تزيد عن ا

 
 % . 122ناتج نسبة فرق القيم ل القيم المسجلة  مطروح من  -ب 

 

 

  على تطبيق الجمارك ) أ ، ب (  البياناتادراج هذه تفعيل بعد عام من تاريخ  3معيار يطبق. 
 

 لكاملالخدمة مجانية با
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المرفهق بطلهب االن همام استيفاء الشركة للمتطلبات الجمركية ومتطلبات االمان الهواردة بهدليل االلتهزام  .4

من خالخ موافقة لجنة الفحص التى تزور الشركة للتحقق من استيفاء الشركة لتلك المتطلبهات علهى اال 

 % .  55تقل نسبة االلتزام التى تذكر بتقرير اللجنة عن 

 بطلههب سههنوات السههابقة علههل تقههدمها الههثال تهريههب جمركههل خههالخ  محاضههر يعههدم ترتكههاب الشههركة أ .5

 .مصر "  AEOبرنامج الفاعل االقتصادى المعتمد "للتحاق لإل

 .مانة مس الشرف واأت أي عقوبات ارة الشركة دس مجلس تر ي قد صدر ضدال يكون أ .6

بطلهب قهدمها سهابقة لت خمهس سهنواتلمهدة ال تقهل عهن  خ االسهتيرادعمل  فهل مجهان تكون الشركة قد أ .7

ن ال يقهل عهدد مويفيهها عهن أ  سهنوات علهى ، او ان تكهون عاملهة فعليها لمهدة ثهال بالبرنامج لتحاق لإل

علههى اال يقههل عههدد  سههنة، او ان تكههون الشههركة عاملههة فههى المجههاخ فعليهها لمههدة  عامههل ومويههف 122

 .عامل ومويف 251مويفيها عن 

اإللتههزام بتههوفير متطلبههات المراجعههة الالحقههة وتمكههين موافقههة الشههركة علههى اجههراء المراجعههة الالحقههة و .8

 قر الشركة طبقاً للقانون .مطالع عليها بالجمارك من اإلمويفل 

او و البريهد الجمركل أو النقل أو الشهحن أال تكون الشركة من الشركات التل تعمل فل مجاخ التخليص أ .5

 .او المناطق الحرة  البتروخ 

االفههراج السههماح المتقهه  ل نظهام تحهه   يكههون افراجهها الر يسههىال تكهون الشههركة مههن الشهركات التههى أ .12

 .  )معيار متق (  الترانزي السواق الحرة ل االمتق   ل

 

  -:ثانيا معايير االيقاف بصفة مؤقتة  ▪

 :    الشركةفل حالة تحرير مح ر ضبط ضد  -1

 
a)  تلهل حهين واردات الشهركة مهن الخهط اأخ هر تلهل الخهط اأحمهر يتم تتخاذ تجراءات تحويهل مسهار

 الفصل فل المح ر  . 

b) سههنوات المههدة ثههال   فيههتم تيقافهه لشههركة وقبلهه  التصههال  تذا تنتهههل الفصههل فههل المح ههر ب دانههة ا

 وفقاً لمعايير المخاطر ( .يجوز خف ها تعتباراً من تاريخ التصال  ) 

c) فيهتم  ضهدهاوتهم تحريهك الهدعوي  قبهل التصهال لهم تتذا تنتهل الفصل فل المح ر ب دانة الشهركة و

   .ونها ل تصدور حكم بالمدة ثال  سنوات تعتباراً من تاريخ  تيقافها

d)  يتم تتخاذ تجراءات تحويهل مسهار فل المح ر  المحرر ضدها  ةالشركفل حالة صدور حكم ببراءة

 . تخطارنااريخ من ت تعتباراً  واردات الشركة من الخط اأحمر تلل الخط اأخ ر

 

عهدم  وراجعة الالحقهة مهن حيهث عهدم معاونهة لجهان المراجعهة الالحقهة ألتزام الشركة بمعايير المعدم ت -2 

تجهراء لحهين تمكهين لجهان المراجعهة الالحقهة مهن  يقهاف الشهركةتوفير متطلبات المراجعهة الالحقهة   فيهتم ت

 وتوفير متطلبات المراجعة .عملية المراجعة 

 

وجههود قصههور فههل تلتههزام الشههركة نههتج عنهه  تحريههر توصههيات نتهها ج المراجعههة الالحقههة عههن  سههفرتتذا أ -3

 . تنفيذ التوصية المحررة لهافل  ابعتها تمم يتن علل أأوضاعها  قوفيلت مهلة  منحهالشركة فيتم ل
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بيانات مهن الشهركة وذلهك تذا تقهدم  خاصة فل حالة طلب تستيفاءعدم تعاون الشركة مع مدير الحساب  - 4

رغهم سهبق بمذكرة تفيد أن المستلين بالشركة غير متعاونين فل تستيفاء البيانات المطلوبهة مدير الحساب 

تتخاذ تجراءات تحويهل مسهار علل مستوي قياس تلتزام الشركة فيتم كل رسمل مما يتثر بالسلب طلبها بش

 طلب منها .  الشركة ماتلل أن تلبل  واردات الشركة من الخط اأخ ر تلل الخط اأحمر

 فى حالة انخفاض قيمة واردات الشركة عن الحد االدنى المحدد من قبل الخدمة عن العام الواحد ولمهدة -5

 عامين متتاليين .

 -ثالثا : معايير الشطب بصفة نهائية : ▪

 .   بحكم نها ل بات ) حاالت العود (تهريب جمركل فل أكثر من مح ر الشركة  فل حالة تدانة -1

تسههتيفاء بعههد  جههراء المراجعههة الالحقههةت فههل تتمههام عههدم تسههتجابة الشههركة فههل حالههة رفهها المراجعههة و -2

 . م أسباب مبررة قانوناً ودون تقدياإلخطارات الالزمة 

ال يجوز تم تحرير مح ر ضد الشركة وة الشرك فل حالة تكتشاف مواد محظورة قانوناً ضمن واردات -3

 .أو اآلثار ....تلخ سلحة المخدرات أو اأ مثل تهريب في  التصال 

مانهة ) اذا كهان ههو تمهس الشهرف واأدارة الشهركة عقوبهات ضهد ر هيس مجلهس تي فل حالة صهدور أ -4

 . أو يملك جزء من أسهم الشركة   صاحب الشركة (نفس

أو تندماجها فل شركة أخري ممايترتب علي  تلغاء كيانهها وتصفيتها أ  نهاء الشركة لنشاطهافل حالة ت -5

 .القانونل 

 صهرارهااإلسهتمرار بالخدمهة مهع ت نتا ج المراجعة الالحقة عن عدم تلتزام الشهركة بمعهايير سفرتتذا أ -6

تيقافهها تيقهاف وسهبق  ) وضهاعها بالمعايير رغم تعطا هها المهلهة المناسهبة لتعهديل أعلل عدم اإللتزام 

 .  متق  من قبل ( 

 جراء حكومل شديد ضد الشركة مما ال يستقيم مع  خدمتها .فل حالة تتخاذ ت -7

 توقف الشركة عن االستيراد لمدة عامين كاملين دون اسباب يقبلها الجمرك قانونا . -8

العهام الواحهد  مهن قبهل الخدمهة عهن الحهد االدنهى المحهددواردات الشهركة عهن فل حالهة تنخفهاض قيمهة  -5

 .  ةمتتالي ثالثة اعوامولمدة 
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