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 ( AEO – مستخلص 3) نموذج

 مصر "  AEO "الفاعل االقتصادى المعتمد  شروط ومعايير برنامج

 " التخليصمجال فى "    

  : "مصر AEOضمن برنامج "التخليص : معايير اعتماد شركات  أوالا  ▪
مسددتو ج يميددب الايانددات  مصددر  AEOتقددديط بلددل االلتحدداة اخدمددة الفاعددل االقتصددادى المعتمددد  .1

 الشركة . طه ومعتمد من الممثل القانونج للشركة وممهور اخاتومر قات

 

سددارية وحاصدلة علدج رخصدة تخلديص مدن مصدلحة الجمدارك  أن تكدون الشدركة مسدتخلص عمدومج .2

  .ل والمفع

 

  احيث تتو ر الشروب التالية :يكون للشركة حجط نشاب تجارى كاير ان  .3

 

علدج مسدتوى الشركة االتخليص عليها  قامتأن ال يقل ايمالج عدد الشهادات الجمركية التج  -أ

 % 60  عدنمنهدا شدهادات الدوارد  ال تقدل نسداةن أ( شدهادة علدج 5000)عدن يميب المنا د  

 .وذلك خالل احد العامين السااقين لتاريخ تقديط الطلل 

أن ال يقل ايمالج قيط الشهادات الجمركية التج قامت الشركة ادالتخليص عليهدا علدج مسدتوى  -ب

حدد العدامين السدااقين لتداريخ أوذلدك خدالل ( مليدون دوالر امريكدج  400)  نيميب المنا د  عد

 تقديط الطلل .

  ن يتط تطايق الشربين السااقين علج نفس العام أعلج. 

 

عددن احددد العددامين السددااقين ) %95ن تحقددق الشددركة نسدداة مقيددام االلتددزام تسدداوى او تزيددد عددن أ .4

 ( والتج تحتسل و قا للمعادالت التالية : الجمركية ولجميب الاياناتلتاريخ تقديط الطلل 

 

ناتج نساة عدد الايانات التج حصل عنها غرامات )نتيجة لمخالفات يمركيدة(    ايمدالج عددد  -أ

 . %5الايانات الجمركية ، احيث ال تزيد عن 
 . % 100المسجلة  مطروح من  الايانات   الايانات التج خالفت القيمةناتج نساة  -ب

  علددج تطايددق الجمددارك ) أ ، ب (  الاياندداتادراج هدد   تفعيددل ام مددن تدداريخ اعددد عدد 4معيددار يطاددق

 .وتكون عن احد العامين السااقين لتقديط الطلل

 

) التقيدديط الدد اتج ( اسددتيفاا الشددركة للمتطلاددات الجمركيددة ومتطلاددات االمددان الددواردة ادددليل االلتددزام  .5

ور الشركة للتحقق من استيفاا الشركة التج تز التحققلجنة  زيارةالمر ق اطلل االنضمام من خالل 

 . من دليل االلتزام  2،  1و قا للمالحظتين لتلك المتطلاات 

 الخدمة مجانية االكامل
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لتحداة إلا اطلل سااقة علي تقدمهاسنوات  5تهريل يمركي خالل  محاضر يعدم إرتكاب الشركة أل .6

 .مصر "  AEOارنامج الفاعل االقتصادى المعتمد "ا

سدنوات سدااقة علدي تقددمها اطلدل  5خدالل تعلقدة انشدابها عدم ويود قضايا متداولة ضد الشدركة م .7

 .مصر "  AEOارنامج الفاعل االقتصادى المعتمد "التحاة لإل

مددس ت عقواددات ممثلدده القددانونج االشددركةاو  )رئدديس الشددركة( المسددتخلص قددد صدددر ضدددال يكددون أ .8

 .مانة الشرف واأل

التخلديص  ددج شددركة  اعتمداد ااتالسددير  دج ايددراموا قدة االدارة العامددة لشداون المستخلصددين علدج  .9

  الخدمة .

 اعمدالاخاصدة شدهادات من الشهادات التج تتدولج الشدركة التخلديص عليهدا  % 50ان تكون نساة  .10

       .او القطاع الحكومج خالف شركات الاترول او الغاز 

 . سنوات 10لمدة ال تقل عن  التخليصل عملت  ي مجان تكون الشركة قد أ .11

المشدغل  صدفة امنحهد سدتمرارلتجديدد ا لتدزاماال اعدادة تقيديطزيارة لجنة  يرااموا قة الشركة علج ا .12

 .  االقتصادى المعتمد

 

  -:ثانيا معايير االيقاف بصفة مؤقتة  ▪

تكدون  يده اشهادة يمركية تتولج الشركة التخلديص عليهدا و خاص ي حالة تحرير محضر ضاط  .1

   الشركة متهما او شريك متضامن .

 

تتددولج الشددركة التخلدديص الشددهادات الجمركيددة التددج يميددب ت تحويددل مسددار يددتط إتخدداذ إيددرااا .أ

 إلي حين الفصل  ي المحضر  . من الخط األخضر إلي الخط األحمر عليها 

يدتط إتخداذ إيدرااات تحويدل  دي المحضدر  المحدرر ضددها  ةالشدرك ي حالة صدور حكدط اادرااة  .ب

مدن الخدط األحمدر إلدي الخدط الشهادات الجمركية التج تتولج الشركة التخليص عليهدا مسار 

 .الخدمة  إخطاراريخ من ت إعتاارا  باقا لمسار عمالا الخدمة وذلك  األخضر

 

عدم التزام الشركة االموا قة علج ايراا اعادة التقييط وعدم معاونة لجنة اعادة التقييط وتو ير  .2

شركة ومنحها مهلة احد اقصج شهر لتمكين اللجنة المعنية من ايراا متطلااته  يتط ايقاف ال

 .عملية اعادة التقييط 

اذا أسفرت  نتائج اعادة التقييط عدن ويدود قصدور  دي إلتدزام الشدركة ندتج عنده تحريدر توصديات  .3

واسدتيفاا للشركة  يتط اخطارها كتااة امنحهدا مهلدة  احدد اقصدج  ال دة اشدهر لتو يدق أوضداعها 

   التوصيات المطلواة .التوصية 

مدن او استقصدااات اياندات  خاصة  ي حالدة بلدل إسدتيفااعدم تعاون الشركة مب مدير الحساب  .4

لين االشددركة غيددر متعدداونين  ددي وامدد كرة تفيددد أن المسدد الشددركة وذلددك إذا تقدددم مدددير الحسدداب 

توي قيدام علدي مسدرغط ساق بلاها اشكل رسمي مما يد  ر االسدلل إستيفاا الايانات المطلواة 

الشدركة  الاياندات الجمركيدة التدج تخلدص عليهداإتخاذ إيرااات تحويدل مسدار إلتزام الشركة  يتط 

 بلل منها .  الشركة ماأن تلاي ج إل من الخط األخضر إلي الخط األحمر
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  -ثالثا : معايير الشطب بصفة نهائية : ▪

 .ادانة الشركة  ج محضر تهريل يمركج احكط نهائج اات  ي حالة  -1

إستيفاا اعد  اتيرااالإ  ي إتمام عدم إستجااة الشركة ويرااات اعادة التقييط إ ي حالة ر ض  -2

 . ودون تقديط أسااب ماررة قانونا  الالزمة والمهلة اإلخطارات 

إذا أسفرت نتائج اعادة التقييط عن عدم إلتزام الشركة امعايير اإلستمرار االخدمة مب إصرارها علي  -3

لتعديل أوضاعها  ) وساق إيقا ها إيقاف م قت  المناساةيير رغط إعطائها المهلة عدم اإللتزام االمعا

 من قال ( .

ال يجوز والرسائل التج تتولج الشركة التخليص عليها  ي حالة إكتشاف مواد محظورة قانونا  ضمن  -4

 .أو اآل ار ....إلخ سلحة المخدرات أو األ مثل تهريل اشأنها التصالح

 المستخلص من الهياة التأدياية المعنية االجمارك  . صدور قرار ايقاف ضد -5

 . مانةتمس الشرف واأل المستخلصعقواات ضد ي  ي حالة صدور أ -6

 ي حالة إنهاا الشركة لنشابها  أوتصفيتها أو إندمايها  ي شركة أخري ممايترتل عليه إلغاا  -7

 كيانها القانوني .

 يستقيط معه خدمتها . يراا حكومي شديد ضد الشركة مما ال ي حالة إتخاذ إ -8

 كامل دون اسااب يقالها الجمرك قانونا . عاملمدة  النشابتوقف الشركة عن  -9

الحد االدنج عن تتولج الشركة التخليص عليها التج  الشهاداتاو عدد  ي حالة إنخفاض قيمة  -10

 .وذلك لمدة عامين متتاليين امعايير القاول  المحدد

 

 الفاعل االقتصادى المعتمداالدارة المركزية لخدمة                                                           

                                                                                AEO  مصر 
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