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 ( AEO -  مستودعات 4) نموذج 
 الفاعل االقتصادى المعتمد ومميزات برنامجتعريف 

 (AEO) مستودعات(مصر( 
 :مصر (AEO)الفاعل االقتصادى المعتمد  برنامجتعريف 

 

نسلرا  ررلل  الترلارل الدولرل  إفل  بفاعلرل  هلو للل فلرش ركلار   ( مصلرAEO) -الفاعلل االقتصلادى المعتملد 
اعتملاده ملن قبلل يلت    و مستورد او مستودع او كارن او مسلتلل  ...الل ألان مصدر سواء  مهما لان دوره

 تلليمين وترسلليرلفللار عمللل المنظملل  ا  يير منظملل  الرمللار  العالمرلل  ز و امصلللرا الرمللار  الوفنرللا ز ويلتللز  بمعلل
مصللر   انكليتابرنامج فلوع  مرلان  هو عبارل عن الفاعل االقتصادى المعتمد برنامج . سلسل  الترارل الدولر  

الملههلين اللذين تتلوافر فليه  معلايير  الرمار  المصري  لتقدر  ترسيرات رمرلرل  عديلدل للمتعلاملين فلااق  االلتلزا 
وتذليل ار  عقبات  (  بلفض زمن االفراج) كرناته اإلفراج السريع عن اللاصا باللدم  ومن تل  المزارا القبول 

 .تعوق ذل  

******** 
 للمستودعاتالت  تمنح عل االقتصادى المعتمد الفا مزارا برنامج

 اللدما فوعرا ومرانرا . .1

) ان رلون للعميل ملف با لاف  المستندات والمعلومات  بنظا  العميل ولرس رسال  برسال يت  التعامل  .2
 .( والتعامل مع رساال العميل وفقا السما ورق  تعاملا ومتابع  وترديث مستمر للملف 

عل  واالكتفاء بالعرض عل  رهاز الككف باالكع  )رال توافره( ت برس  المستودع تفبيق نظا  الترانزي .3
)وفقا لمواد ف  المستودع بمعرف  اللرن  الرمرلر  الملتص  االرراءات الرمرلر  عل  الكرن  ت  تان 

 . الالار  التنفيذر  لقانون الرمار  (

بريث يت  ادراج برانات االقرارات الرمرلر  من متابع  تفعيل الربط االلكترون  مع قاعدل برانات الرمار   .4
 مقر المستودع .
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مع آلرا مع تفبيق نسب  عكواار  وفقا لمسار عمالء اللدم  منح رساال المستودع المسار االلضر  .5
متابع  استمرار تفبيق هذا المسار و إلزا  الموقع الرمرل  بتوضرح اسبا  ترويل المسار االلضر ال  

 االرمر عل  الكهاده الرمرلر .

المعتمدين باللدما وازالا اى مكاكل توارا تل  الكرلات  لتلق  كلاوى العمالءتوفير مساولين عملرات  .6
 وذل  من لالل لدما اللط السالن .

  ولورأالترويل ال  المسار االرمر تكون   ف  رالو رراءات الرمرلرا إلالدور ف  ا  ولورأل منح ميز  .7
 الفر  لرساال عمالء اللدما عن الرساال  االلرى.

 رراءات كرنات المستودع بعد مواعيد العمل الرسمرا وفقًا للوااح المعمول بها. إنهاء إيت   .8
 لتزا  الفوع ".إل الترسين الذات  من لالل التقير  الذات  "ا .9

 مدادإمن ريث باللدم    الكرل ملفمها  يتول   (مدير رسا  العميلموظف باللدم  )تلصر   .10
 .عل  مستوى ألو رفعها أورل المكاكل الرمرلر   لو المكور  هابنكاف  المنكورات اللاص  بلاف الكرل 

رضرات دالل أل اريف ارراءات عن البضااع يت  تلفرض تكاليف التلزين ومصإلنهاء اإلسرع    نتير .11
 الموان .
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