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 (AEO -مستخلص  4نموذج )  

 مصر )AEO(الفاعل االقتصادى المعتمد  برنامج تيسيرات
  الخاصة بالمستخلصين

******** 
 :التى تمنح للمستخلص المعتمد  )مصر (AEOالفاعل االقتصادى المعتمد  برنامج تسهيالت
 .الخدمه طوعيه مجانيه  .1

 رة المستخلصين .اولوية الدور فى انهاء اجراءات تجديد الترخيص طرف ادا .2
السماح بتشغيل عشرة مساعدين للمستخلص المعتمد بشرط تسجيلهم طرف ادارة  .3

 المستخلصين .)مقترح(

 : من خاللعن الرسائل المدرج عليها اسم ورقم المستخلص المعتمد االفراج زمن  خفض .4

                 

مستخلص المعتمد فقط اذا منح المسار االخضر على الرسالة المدرج عليها اسم ورقم تعامل ال .أ
.....الخ(  -نوع البضاعة  –المستورد  –كانت جميع مؤشرات المخاطر االخرى مثل ) المورد 

وعليه يطبق المسار االخضر للمستخلص فى حال منح جميع اخضر والمستخلص ايضا أخضر .
 خضر .أالمؤشرات االخرى 

شغيلية( إلنهاء إجراءات االفراج عن تخصيص لجنه جمركيه فى الموقع الجمركى )وفقا للطاقة الت .ب
المدرج )تمنح للمستخلص فى حالة اذا كان المستورد او المصدر شحنات عمالء الخدمة فقط 

 . معتمد بالخدمة (اسمه ورقم تعامله على الرسالة 

جراءات األفراج عن الرسائل الخاصه بالعمالء إ توفير مسئولين اتصال فى غرفة عمليات تتابع  .ج
 .وذلك من خالل خدمه الخط الساخن وازالة اى مشاكل تواجه تلك الشركات بالخدمه المعتمدين 

والكشف والمعاينة  46التسجيل فى دفتر  )الخاصة بـ جراءات الجمركيه إلولويه الدور فى اأ .د
  . ( والسداد وكذلك عند صرف البضائعشعة ألجهزة الكشف باأوالعرض على 

حمر على الشهاده الجمركية ألخضر الى األسباب تحويل المسار اأإلزام الموقع الجمركى بتوضيح  .ه
. 

 ولويه الفحص لرسائل عمالء الخدمه عن الرسائل أحمر تكون ألفى حاله التحويل الى المسار ا .و
  خرى.ألا  
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  مدادإمن حيث بالخدمة التخليص شركه  ملف مسئوليةيتولى  موظف بالخدمة )مدير الحساب(تخصيص  .5
رسال إل متابعه مشاكل العميل وخاصه فيما يتعلق بطلبات ا و هاشورات الخاصه بنشاطنبكافه الم الشركة

 .وتمام التصدير

إنشاء نقاط إتصال وتنسيق بين خدمة الفاعل إقتصادى المعتمد وبين الهيئة حتى يتم متابعة حل المشاكل  .6
يكون المستورد او  نأ) تمنح للمستخلص المعتمد فى حالة  الخاصة بجهات العرض مباشرًة مع الهيئة

 .( المصدر معتمد بالخدمة

 بعد مواعيد العمل الرسميه وفقًا للوائح المعمول بها. لرسائل العمالءالتصدير االستيراد و جراءات إنهاء إيتم  .7

 

 

 

 دارة المركزية لخدمة الفاعل االقتصادى المعتمدإلا                               
AEO  مصر 

 


