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 ( AEO – مستودعات 3) نموذج

 مصر "  AEO "الفاعل االقتصادى المعتمد  شروط ومعايير برنامج

 " المستودعاتمجال فى " 

  :المعتمد"  دع" "المستومصر  AEO: معايير اعتماد الشركات ضمن برنامج "  أوالا  ▪
جميدد   مسددتو ل مصددر  AEOبخدمددة الفاعددل االقتصددادى المعتمددد  رسددمل لضناددما تقددديط بلدد   .1

 . المستودع طوممهور بخاتللمستودع البيانات ومر قاته ومعتمد من الممثل القانونل 

 

 . ان يكون ترخيص مزاولة نشاب تخزين الباائ  بالمستودع  ساريا .2

 

)اربعدون( مليدون دوالر امريكدل  أو مدا   40المسدتودع  عدن تقل قيمة الباائ  التدل تخدزن  دل أال   .3

 .  لعامين السابقين لتاريخ تقديط الطل وذلك خالل احد ا، يعادلها 

 

نسدبة مقيداا االلتدزا  تسداوى او تزيدد عدن ما يخدص المسدتودع الخدا  ( ي)   المستودعحقق يان  .4

( والتدل تحتسد   الجمركيدة ولجميد  البيانداتعن احد العامين السابقين لتاريخ تقديط الطل  ) 95%

 و قا للمعادالت التالية :

 

التل حصل عنها غرامات )نتيجة لمخالفات جمركية(  / اجمالل عددد  ناتج نسبة عدد البيانات -أ

 . %5البيانات الجمركية ، بحيث ال تزيد عن 

 
ناتج نسبة اختالف الجرد الدورى او المفاجلء الرصدة الباائ  المخزنة ببقا لد تر  -ب

 . %5عن تلك النسبة بحيث ال تزيد  -  االيداع البيانات المدرجة بد اتر/  المستودع

 

  علل تطبيق الجمارك ) أ ، ب (  البياناتادراج هذه تفعيل بعد عا  من تاريخ  4معيار يطبق. 
 

للمتطلبددات الجمركيددة ومتطلبددات االمددان الددواردة بدددليل االلتددزا  المر ددق بطلدد   المسددتودعاسددتيفاء  .5

لدك لت المسدتودع االناما  من خالل موا قة لجنة الفحدص التدل تدزور الشدركة للتحقدق مدن اسدتيفاء 

 .  %95المتطلبات علل اال تقل نسبة االلتزا  التل تذكر بتقرير اللجنة عن 

 محاضدر يأل المسدتودععدد  ررتكداب  ل حالة المستودعات التدل تتقدد  بطلد  انادما   الول مدرة ،  .6

برندامج بلتحدا  لض بطلد  سنوات السابقة علدي تقدمده الثالثخالل او عجز او زيادة تهري  جمركي 

و ددل حالددة المسددتودعات التددل سددبق  ددطبها مددن  .مصددر    AEOادى المعتمددد  الفاعددل االقتصدد

 الخدمة يشترب مرور خمس سنوات قبل تاريخ تقدمها بطل  اناما  للبرنامج .

 بوعيةالخدمة مجانية 
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أي ممثله القانونل بالشركة او  المالكة للمستودعارة الشركة دس مجلس ررئي قد صدر ضدال يكون أ .7

 .مانة مس الشرف واألت عقوبات

 . لمستودع حاصال علل  هادة من  هادات الجودة مثل االيزوان يكون ا .8

مسددتودع ال)ان تكددون الشددركة المالكددة للمسددتودع عميددل معتمددد بخدمددة الفاعددل االقتصددادى المعتمددد  .9

 .الخا ( 

بطلد   هقدمدسابقة لت سنوات ثالثعن يكون المستودع قد بدأ ممارسة نشابه خالل مدة ال تقل ن أ .10

 .بالبرنامج لتحا  لض

مددن  119يكددون هندداك ربددت اليكترونددل مفعددل بددين المسددتوع ومصددلحة الجمددارك و قددا للمددادة ان  .11

 الالئحة التنفيذية لقانون الجمارك .

وتمكددين بمعر ددة االدارة المختصددة بالخدمددة  اعددادة التقيدديطزيددارات علددل اجددراء  المسددتودعموا قددة  .12

للتحقددق مددن اسددتمرار  علددل المسددتندات واالجددراءات لدددى المسددتودعمددن االبددالع الخدمددة مددويفي 

 . ل الخدمة هدليل االلتزا  التل تط بموجبها اعتمادستيفاء معايير المستودع  ل ر

 

  -:ثانيا معايير االيقاف بصفة مؤقتة  ▪

ببقدا للجدرد الددورى او او محاضدر عجدز او زيدادة المستودع  ي حالة تحرير محار ضبت ضد  .1

 :  المفاجلء

a)   تتدولل الشدركة التخلديص يد  الشدهادات الجمركيدة التدل جميتط رتخاذ رجراءات تحويدل مسدار

 من الخت األخار رلي الخت األحمر رلي حين الفصل  ي المحار  . عليها 

b)  ي حالة صدور حكط ببراءة الشدركة  دي المحادر  المحدرر ضددها يدتط رتخداذ رجدراءات تحويدل 

حمدر رلدي الخدت مدن الخدت األالشهادات الجمركية التل تتولل الشركة التخليص عليها مسار 

 .الخدمة  رعتباراً من تاريخ رخطارببقا لمسار عمالء الخدمة وذلك األخار 

 

 ي حالة قيا  الشركة بمن  او اعاقة لجنة اعادة التقييط عن القيا  بعملها او رتما   رجراءاتها  .2

ً (  يتط اخطارالشركة كتابة بمنحها مهلة  بحد اقصل خمسة  )دون تقديط أسباب مبررة قانونا

عشر يوما ويتط تعليق الصفة لمدة ثالثة ا هر  ور انقااء المهلة دون االستجابة لتلك 

 المتطلبات.

عن وجود قصور  ي رلتزا  الشركة نتج عنه تحرير توصيات  اعادة التقييطاذا أسفرت  نتائج  .3

ويتط للشركة  يتط اخطارها كتابة بمنحها مهلة  بحد اقصل ثالثة ا هر لتو يق أوضاعها ، 

 .  ور انقااء المهلة دون  االستجابة لتلك المتطلباتلمدة ثالثة ا هر تعليق الصفة 

 المستودعبيانات من  خاصة  ي حالة بل  رستيفاءم  مدير الحساب مستودع عد  تعاون ال .4

غير متعاونين  ي رستيفاء  بالمستودعبمذكرة تفيد أن المسؤلين وذلك رذا تقد  مدير الحساب 

علي مستوي قياا رلتزا  رغط سبق بلبها بشكل رسمي مما يؤثر بالسل  مطلوبة البيانات ال

) ل حالة المستودع الخا (  المستودعرتخاذ رجراءات تحويل مسار واردات  يتط  المستودع

 بل  منه .  ما المستودعلبي يرلي أن  من الخت األخار رلي الخت األحمر

د االدنل المحدد من قبل الخدمة عن العا  عن الح المستودعرسائل  ل حالة انخفاض قيمة  .5

 الواحد ولمدة عامين متتاليين .
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تقديط بل  من الفاعل االقتصادى المعتمد بتعليق الصفة )االيقاف المؤقت( نظرا لعد  قدرته  .6

بشكل مؤقت علل تلبية  روب منح الصفة ، وتحدد الخدمة مدة التعليق )االيقاف( لتمكينه من 

ر   التعليق عند تأكد الخدمة من اتخاذ الفاعل االقتصادى المعتمد تو يق اوضاعه ، ويتط 

 التدابير الالزمة لتو يق اوضاعه 

يتط االيقاف الفورى  ل حالة ورود ر ادة من الجهات المختصة بوجود خطر يهدد امن وسالمة  .7

 الموابنين او الصحة العامة او البيئة .

 

  -ثالثا : معايير الشطب بصفة نهائية : ▪
او محادر عجدز او زيدادة  بحكط نهائي بداتتهري  جمركي  ي محار  المستودع حالة ردانة  ي .1

 . ببقا للجرد الدورى او المفاجلء 

 ي حالة استنفاذ مدة االيقاف الممنوحة للشركة نتيجة لر اها اجراء اعادة التقييط او تعويقها  .2

قاف  يتط اخطاراالشركة كتابة بقرار عمل لجنة  اعادة التقييط وعد  االستجابة قبل انتهاء مدة االي

 الشط  .

رذا أسفرت نتائج اعادة التقييط عن ثبوت عد  رلتدزا  المسدتودع بمعدايير االسدتمرار بالخدمدة مد   .3

رصراره علي عد  االلتزا  بتلك المعايير رغط رعطائه المهلة المناسبة لتعديل أوضاعه  ) وسدبق 

 ريقا ه ريقاف مؤقت من قبل ( .

 المسدتودعتط تحرير محار ضد و المستودع حدودقانوناً ضمن  ممنوعةشاف مواد  ي حالة ركت .4

 .أو اآلثار ....رلخ سلحة المخدرات أو األ مثل تهري   يه ال يجوز التصالح

) اذا كددان هددو نفسدده صدداح   المسددتودعدارة عقوبددات ضددد رئدديس مجلددس ري  ددي حالددة صدددور أ .5

 .مانةف واألتمس الشر ممثله القانونل بالشركةالمستودع(او 

 يترت  عليه رلغاء كيانه القانوني . لنشابه  أوتصفيته مما المستودع ي حالة رنهاء  .6

 مما ال يستقيط معه خدمته . المستودع جراء حكومي  ديد ضد  ي حالة رتخاذ ر .7

 لمدة عامين كاملين دون اسباب يقبلها الجمرك قانونا . ممارسة النشابعن  المستودعتوقف  .8

 الخدمدة عدن بمعدايير الحد االدنل المحدددعن  المستودع رسائلرنخفاض قيمة ر رستمرا ي حالة  .9

 .  ةمتتالي ثالثة اعوا ولمدة العا  الواحد 

التأكد من وجود خطر يهدد امن وسالمة الموابنين او الصحة العامة او البيئة وذلك بنداء علدل  .10

 ا ادة من الجهة المختصة .  

 دى المعتمد بالغاء الصفة .تقديط بل  كتابل من الفاعل االقتصا .11
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