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 ( AEO –ص  3) نموذج

 مصر "  AEO "قتصادى المعتمد إلالفاعل ا شروط ومعايير برنامج

 " التصديرمجال فى " 

  " :المصدر المعتمدمصر "   AEO" عتماد الشركات ضمن برنامجإ: معايير  أولا  ▪
مصر " )المصدرين( مستوفي   AEOالفاعل االقتصادى المعتمد "لتحاق بخدمة  إلتقديم طلب ا .1

 يع البيانات ومرفقاته معتمد من الممثل القانونى للشركة وممهور بخاتم الشركة .جم

حند العنامين أعنن أو ما يعادلها  مريكىأدوالر  ماليين ربعةأعن سنويا الشركة  صادراتقل قيمة ت أال .2

  . السابقين لتاريخ تقديم الطلب

 

حنند العننامين السننابقين أن )عنن %95و تزينند عننن ألتننزات تسنناوى إلن تحقننا الشننركة نسننبة مقيننا  اأ .3

 التالية : ةللتاريخ تقديم الطلب ولجميع البيانات الجمركية ( والتى تحتسب وفقا للمعاد
 

 

/ اجمنالى عندد   ات جمركينةالفنمخ نتيجنة ناتج نسبة عدد البيانات التنى حصنل عنهنا مرامنات

 . ( %95=  %5 - %100)  -  %5عن تلك النسبة البيانات الجمركية ، بحيث ال تزيد 

 

  دراج هذه البيانات على تطبيا الجمارك .إبعد عات من تاريخ تفعيل هذا المعيار يطبا ن أعلى 

 

سننابقة لتقنندمها بطلننب  سنننوات ثننال التصنندير لمنندة ال تقننل عننن  ممارسننة لنشنناطن تكننون الشننركة أ .4

 . بالبرنامج لتحاق لإل

 ) التقيننيم الننذاتى( ليل االلتننزاتسننتيفاا الشننركة للمتطلبننات الجمركيننة ومتطلبننات االمننان الننواردة بنندإ .5

سنتيفاا إحقنا منن لت  لالمرفا بطلب االنضمات من خالل موافقة "لجنة التحقا " التنى تنزور الشنركة 

 .   %95الشركة لتلك المتطلبات ،على اال تقل نسبة االلتزات التى تذكر بتقرير اللجنة عن 

 بطلنب وات السنابقة علني تقندمهاسنن النثال تهرينب جمركني خنالل  محاضر يعدت إرتكاب الشركة أل .6

 .مصر "  AEOبرنامج الفاعل االقتصادى المعتمد "بلتحاق لإل

 .مانة األ وأ مس الشرف ت أي عقوبات ارة الشركة دس مجلس إرئي قد صدر ضدال يكون أ .7

و البريند الجمركي أو النقنل أو الشنحن أال تكون الشركة من الشركات التي تعمل في مجال التخليص أ .8

 .المناطا الحرة  رول او او البت

نظنات السنماا المتقن  / االفنراج تحن  الرئيسنى  تصنديرهاأال تكون الشركة من الشركات التى يكون  .9

 المتق   /  )معيار متق (   .

 

 الخدمة مجانية بالكامل
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  -:ثانيا معايير االيق اف بصفة مؤقتة   ▪

 :    الشركةفي حالة تحرير محضر ضبط ضد  .1
a)  إلني حنين ة من الخط األخضر إلي الخط األحمر الشرك صادراتيتم إتخاذ إجرااات تحويل مسار

 الفصل في المحضر  . 

b)  إعتبنارا  منن  سننةلمدة  افيتم إيقافهإذا إنتهي الفصل في المحضر بإدانة الشركة وقبل  التصالح

 تاريخ التصالح ) وفقا  لمعايير المخاطر ( .

c) فينتم  ضندهاك الندعوي وتم تحري قبل التصالحلم تإذا إنتهي الفصل في المحضر بإدانة الشركة و

  .باإلدانة ونهائي تصدور حكم بالمدة ثال  سنوات إعتبارا  من تاريخ  إيقافها

d)  ينتم إتخناذ إجنرااات تحوينل فني المحضنر  المحنرر ضندها  ةالشنركفي حالة صدور حكم ببنرااة

 . إخطارنااريخ من ت إعتبارا   الشركة من الخط األحمر إلي الخط األخضر صادراتمسار 

قصور في إلتزات الشركة نتج عننه تحرينر توصنيات عن وجود  التحقا من االلتزاتنتائج  سفرت أاذا  .2

 ابعتها  في تنفيذ التوصية المحررة لها .تمم يتن لتوفيا أوضاعها علي أ مهلة  للشركة فيتم منحها

 عدت تعاون الشركة مع مدير الحساب خاصنة فني حالنة طلنب إسنتيفاا بياننات منن الشنركة وذلنك إذا  .3

تقدت مدير الحساب بمذكرة تفيد أن المستلين بالشركة مير متعاونين في إستيفاا البياننات المطلوبنة 

رمننم سننبا طلبهننا بشننكل رسننمي ممننا يننتثر بالسننلب علنني مسننتوي قيننا  إلتننزات الشننركة فيننتم إتخنناذ 

ا إجرااات تحويل مسار صادرات الشركة من الخط األخضر إلي الخط األحمر إلي أن تلبي الشنركة من

 طلب منها .

دننى المحندد منن قبنل الخدمنة عنن العنات الواحند ألنخفاض قيمة صادرات الشركة عن الحد اإفى حالة  .4

 ولمدة عامين متتاليين .

 لتزات .إللتزامات الواردة بدليل اإلخالل باإلا .5

 

  -ثالثا : معايير الشطب بصفة نهائية : ▪

 .  بحكم نهائي بات ) حاالت العود (تهريب جمركي في أكثر من محضر الشركة  في حالة إدانة .1

عملية التحقنا منن جراا إ في إتمات عدت إستجابة الشركة وستقبال لجنة التحقا إفي حالة رفض  .2

ودون تقننديم أسننباب مبننررة إسننتيفاا اإلخطننارات الالزمننة بعنند  االلتزامننات الننواردة بنندليل االلتننزات

 . قانونا  

 .يقبلها الجمرك قانونا   دون أسباب لمدة عامين كاملين التصديرتوقف الشركة عن  .3

تنم تحرينر محضنر ضند الشنركة وة الشرك صادراتفي حالة إكتشاف مواد محظورة قانونا  ضمن  .4

 .أو اآلثار ....إلخ سلحة المخدرات أو األ مثل تهريب فيه ال يجوز التصالح

ا كنان ماننة ) اذاأل وأ تمس الشرف دارة الشركة عقوبات ضد رئيس مجلس إي في حالة صدور أ .5

 . %5ال يقل عن  أو يملك جزا من أسهم الشركة هو نفسه صاحب الشركة (

ممايترتنب علينه إلءناا أو إندماجها في شركة أخنري وتصفيتها أ  نهاا الشركة لنشاطهافي حالة إ .6

 .كيانها القانوني 
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منع  اإلسنتمرار بالخدمنة عن عدت إلتزات الشنركة بمعنايير التحقا من االلتزاماتنتائج  سفرتإذا أ .7

وسنبا  ) وضناعها المهلنة المناسنبة لتعنديل أ منحهناعلي عندت اإللتنزات بالمعنايير رمنم  صرارهاإ

 . من قبل (  امتقت اإيقافها إيقاف

 جراا حكومي شديد ضد الشركة مما ال يستقيم معه خدمتها .في حالة إتخاذ إ .8

 

 

 لخدمة الفاعل االقتصادى المعتمدالمركزية االدارة                                                          

                                                                               AEO   مصر 
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