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 اسم البرنامج:

 (AEO) برنامج المشغل االقتصادي المعتمد 

 تفاصيل البرنامج:

 المقدمة

ك مة الجمارر منظإلطار معاييبرنامج المشغل االقتصادي المعتمد في المملكة العربية السعودية وفقا تم تطوير

فضل أتبني العالمية لتأمين التجارة وتيسيرها وبالتماشی مع الخطة اإلستراتيجية للجمارك السعودية و

يسير مزايا ت ميقد حيثالممارسات والمعايير الدولية وبما يتوافق مع نظام الجمارك الموحد والئحته التنفيذية.

 ع بسلسلة إمدادات آمنة وتمتثل للمعايير المطلوبة.التجارة للمنشآت التجارية التي تتمت

 لي:يوتشمل المكونات الرئيسية لإلطار التنظيمي لبرنامج المشغل االقتصادي المعتمد ما 

 لتقديم(.فية اطريقة التسجيل في برنامج المشغل االقتصادي المعتمد في المملكة العربية السعودية )كي .1

لمشغل هادة اشللتقديم )معايير األهلية( والمعايير المطلوبة للحصول على الحد األدنى من المتطلبات  .2

 االقتصادي المعتمد.

ة المشغل أو إلغاء شهاد الحاالت التي تكون من خاللها أحقية الجمارك السعودية في رفض أو تعليق .3

 االقتصادي المعتمد.

 إطار االستئناف للمشغلين االقتصاديين المعتمدين. .4

تكلفة يث الحبمختلف المزايا التي ستدعم وتضيف قيمة ألعماله من  المعتمد شغل االقتصاديسوف يتمتع الم

 ا تقدم منن مزايباإلضافة إلى ذلك، سيكون من الممكن االستفادة م .والوقت وإدارة سلسلة اإلمداد والكفاءة

ربية كة العتبرمها المملدول أخرى تحت إطار هذا البرنامج من خالل اتفاقيات االعتراف المتبادل التي 

 السعودية مع تلك الدول.
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 (1المادة )

 التعريفات

ق قتض السيايا لم ميكون للكلمات والمصطلحات التالية، أينما وردت في هذه القواعد، المعاني الموكلة إليها، 

 خالف ذلك.

 : الجمارك السعوديةالسلطة

 المعتمد:سياسة برنامج المشغل االقتصادي 

ة أنشط قواعد العمل ومتطلبات االنضمام للبرنامج واإلجراءات والحوافز التي تهدف إلى تسهيل ودعم

 المنشآت التجارية عند التسجيل في برنامج المشغل االقتصادي المعتمد.

 المشغل االقتصادي المعتمد:

صحتها  حقق مناالقتصادي المعتمد وتم التاألهلية لبرنامج المشغل التي تستوفي معايير المنشأة التجارية

 وتوافقها معها وتم اعتمادها من مدير عام الجمارك

 رقم السجل التجاري:

لعربية ملكة االصادرعن وزارة التجارة واالستثمار للمنشآت التجارية المسجلة في الم رقم السجل التجاري

 السعودية.

 المخاطر:

اءات اإلجرووالتي تزيد من خطورة مخالفة التشريعات والقوانين  احتمالية عدم استيفاء معايير األهلية

 وتعريض أمن سلسلة اإلمدادات للخطر.

 استبيان التقييم الذاتي:

قدم معلومات وهو ي نامج المشغل االقتصادي المعتمد.االستبيان الذي يجب استكماله من قبل كل متقدم  لبر

شأة قييم المنفي ت ها التجارية لكي تستخدمها الجمارك السعوديةمفصلة عن المنشأة التجارية وأنشطتها وعمليات

 حتملة.طر المالمحددة وتحليل المخا األهليةالتجارية والتحقق من صحتها لتحديد مدى استيفائها لمعايير 

 مزايا البرنامج:

 منشآتالهي حزمة  التسهيالت التي يوفرها برنامج المشغل االقتصادي المعتمد والتي تهدف إلى جذب 

 التجارية لالنضمام إلى البرنامج والحفاظ على العضوية المستمرة فيه.

 (2المادة )

 األهلية

 ة أدناه.لوارديحق للجمارك السعودية أن تمنح عضوية المشغل االقتصادي المعتمد بشرط استيفاء المعايير ا

 تشمل معايير منح حالة المشغل االقتصادي المعتمد ما يلي:

 سنوات قبل تاريخ تقديم الطلب. 3مناسب لاللتزام الجمركي يغطي سجل  .1

لجمركية ابة اوجود نظام أرشفة شامل إلدارة السجالت التجارية وسجالت النقل/الشحن التي  تسمح بالرق .2

 .المناسبة

 .ئعل البضاالرقابة الجمركية السليمة على سجالت نق من فرض، تمكن مناسبةتوفر نظم إدارية ومالية  .3

 .المؤهالت المهنية فيما يتعلق باإلجراءات الجمركيةكفاءة أوالإثبات معايير  .4

 إثبات القدرة والمالءة المالية .5

 تنفيذ المعايير األمنية المناسبة المتعلقة بسلسلة التوريد الدولية. .6

 

 

 

 

 (3المادة )

 المزايا
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 تشمل المزايا المقدمة من خالل برنامج المشغل االقتصادي المعتمد ما يلي: 

 المزايا اإلجرائية .1

 المزايا المتعلقة باألمن / المراقبة .2

 المزايا اإلدارية .3

 المزايا المالية .4

 مزايا االعتراف المتبادل مع الدول األخرى .5

 مزايا أخرى .6

طاعات قطلبات للمشغل االقتصادي المعتمد كما تلبي متوقد صممت هذه المزايا لتلبية االحتياجات المحددة 

 التجارة المختلفة.

 (4المادة )

 إجراءات التقديم

 ألغراض التسجيل في البرنامج، تلتزم المنشأة التجارية  بما يلي:

 للنماذج المعتمدة. تقديم طلب مع المستندات المطلوبة وفقا   .1

ة من لمعتمدلإلجراءات ا التحقق وفقا  تقييم المخاطر، وص الطلب وإجراء تقوم الجمارك السعودية بفح .2

 .( من هذه السياسة2استيفاء مقدم الطلب لمعايير األهلية المنصوص عليها في المادة )

 ال. تقوم الجمارك السعودية بإبالغ مقدم الطلب بما إذا كان قد تمت الموافقة على الطلب أم .3

لب مرحلة ط عند يع المعلومات والوثائق المطلوبةيجب أن يوافق مقدم الطلب على الكشف عن جم .4

ا عنه حاإلفصااالنضمام أو بعد اعتماد الطلب. وتلتزم الجمارك السعودية بسرية المعلومات وعدم 

 لجهات أخرى من غير موافقة المشغل االقتصادي باستثناء الجهات القضائية أو األمنية.

 (5المادة )

 شهادة المشغل االقتصادي المعتمد

كما ستقوم  والمصادقة على أعضاء برنامج المشغل االقتصادي المعتمد، ستقوم الجمارك السعودية بالتأكد

برنامج لهلية بالمصادقة على مقدمي الطلبات الذين تم التحقق من صحة طلباتهم بعد استيفاء المعايير األ

نامج على ي البرفلذين يتم اعتمادهم سيتم نشر تفاصيل المشغلين االقتصاديين اوالمشغل االقتصادي المعتمد. 

 الموقع اإللكتروني للجمارك السعودية.

 (6المادة )

 فترة صالحية االعتماد

ن يتم . ولكال يوجد حد زمني لحالة المنشأة التجارية التي سبق وأن تم اعتمادها كمشغل اقتصادي معتمد

ت أو بناء على سنوا 5واحدة على األقل كل  مراقبة استيفاء المعايير بشكل مستمر، ويتم إعادة التحقق مرة

 نتائج التقييم والمراقبة المستمرة.

 (7المادة )

 واجبات ومسؤوليات المشغل االقتصادي المعتمد

مج، وأن لبرناايجب على المنشأة التجارية الحاصلة على شهادة المشغل االقتصادي المعتمد أن تفي بمعايير 

طار عتمد إخكما يجب على المشغل االقتصادي الم تتمكن من القيام بذلك.تبلغ الجمارك السعودية إذا لم 

لوفاء اعلى  الجمارك السعودية إذا كانت هناك أي تغييرات رئيسية داخل المنشأة التجارية يمكن أن تؤثر

 بمعايير برنامج المشغل االقتصادي المعتمد.
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 (8المادة )

 مراقبة االمتثال

كون المشغل االقتصادي المعتمد ضمان مستوى مناسب من االمتثال واألمن، تبالرغم من أنه يجب على 

 الجمارك السعودية مسؤولة عن:

حالة  تماد. وفياالع المتابعة المستمرة للمشغل االقتصادي المعتمد وتقييم أدائه ومعامالته إلى أن يتم إلغاء .1

 ا.ق أيضة سليمة خالل فترة التعليالتعليق، ستستمر المراقبة من أجل إبقاء تتبع المنشأة التجاري

ش ات التفتيجراءتحديد اإلجراءات المناسبة الواجب اتخاذها نتيجة للرصد والتقييم. ويمكن أن تشمل هذه اإل .2

 ددي المعتمقتصاالفعلي، والتفتيش الوثائقي، ومراجعة الحسابات، وإعادة التحقق  أو زيارة إلى المشغل اال

 (9المادة )

 من المشغل االقتصادي المعتمدإعادة التحقق 

 يتم إعادة تقييم الشروط والمعايير من قبل الجمارك السعودية في الحاالت التالية:

 تغييرات جوهرية على التشريعات ذات الصلة .1

 لمشغلامؤشرات مستقبلية قد يبنى عليها أن الشروط والمعايير ذات الصلة لم تعد مستوفاة من قبل  .2

 االقتصادي المعتمد.

تيجة سنوات على األقل، بناء على ن 5الحاالت األخرى ستكون وتيرة التحقق هي مرة واحدة كل  في .3

 .التحقق األولي

 (10المادة )

 تعديل السياسات

ذا معايير. لات والفي البرنامج أو تحديثها من حين آلخر لتلبية المتطلب واألحكاميتم تغيير السياسات والشروط 

 نفاذها.يوم من تاريخ  30سوف يتم نشرها قبل 

 (11المادة )

 الرفض / التعليق / إلغاء حالة المشغل االقتصادي المعتمد

ير ط والمعايالشروبااللتزام سوف تكون حالة المشغل االقتصادي المعتمد صالحة حتى يتم تعليقها أو إلغائها لعدم 

 ( من هذا القانون.2المنصوص عليها في المادة )

ت يجوز للجمارك السعودية رفض أوتعليق أوإلغاء االعتماد.وتندرج هذه اإلجراءات ضمن صالحيا .أ

 .السعوديةالجمارك 

 لغير.ية تجاه او مالأ و إلغاء البرنامج  فإن الجمارك السعودية التتحمل أي التزامات قانونيةأفي حال تعليق   .ب

لب طودية االنضمام إلى برنامج المشغل االقتصادي المعتمد هو طلب اختياري، وعند رفض الجمارك السع .ت

 األسباب حشرل الطلب مقدم معبرنامج المشغل االقتصادي المعتمد فإنها ستقوم بالتواصل إلى  االنضمام

 الطلب.  رفض الطلب و كيفية االستئناف في حال عدم اقتناع مقدم الطلب بنتيجة عملية إلى دتأ التي

ة الحاجة لسعوديامن الممكن أن تحدد الجمارك  للمنشأة التجاريةبعد منح شهادة المشغل االقتصادي المعتمد  .ث

لى لبرنامج إت الباعدم االمتثال لمتطتكرارقد يؤدي .إلى تعليق المنشأة التجارية من البرنامج ألسباب معينة

ق وتوضح لتعليستقوم الجمارك السعودية بإخطار العميل بهذا ا. وتعليق عضوية المشغل االقتصادي المعتمد

 أسباب ذلك.

أشهر  6فترة  أن يطلب إعادته الى عضوية البرنامج خالل الذي تم تعليقهيحق للمشغل االقتصادي المعتمد  .ج

ان لديه كإذا  التعليق. ويمكن تمديد الفترة بناء على طلب المشغل االقتصادي المعتمد المعلق تاريخ بعد

 أسباب مبررة للطلب.

مج ير البرنابمعاي باتخاذ اإلجراءات الالزمة للوفاء الذي تم تعليقهإذا لم يقم المشغل االقتصادي المعتمد  .ح

ل المشغ أشهر من تاريخ التعليق، سيتم إلغاء االعتماد. ويمكن تمديد الفترة بناء على طلب 6خالل 

 إذا كان لديه أسباب مبررة للطلب. الذي تم تعليقهاالقتصادي المعتمد 
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 14ل ة خاليجوز للمشغل االقتصادي المعتمد تقديم إخطار كتابي باالستئناف ضد قرار الجمارك السعودي .خ

 او قالتعلي قرار ضديوما من تاريخ استالم اإلخطار.  بدون االخالل بحق الجهة المعنية في االستئناف  

 .ر عام الجماركاالستئناف إلى مدي طلب  ويقدم الجمارك السعودية الصادر من قبل اإللغاء  

مشغل مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد تقضي بها نصوص أخرى نافذة في المملكة، في حال مخالفة ال .د

قوبة أشد عاالقتصادي المعتمد عند ثبوت ارتكابه لمخالفة جمركية، يحق للجمارك السعودية المطالبة ب

 عربية.مقررة في نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج ال

ويجوز  لغاء.ال يتم النظر في طلب تم رفضه أو إلغاؤه إال بعد مضي ثالث سنوات من تاريخ الرفض أو اإل .ذ

 .للجمارك السعودية النظر في طلبات االنضمام لفترات أقل لحاالت تقررها الجمارك السعودية

 (12المادة )

 تنفيذ برنامج المشغل االقتصادي المعتمد

م اللتزااالسعودية بمتابعة ومراجعة إجراءات برنامج المشغل االقتصادي المعتمد لضمان ستقوم الجمارك 

لتعديالت اجراء إبمعايير المشغل االقتصادي المعتمد وتنفيذ البرنامج والمزايا الموافق عليها وعند الضرورة 

 الالزمة للبرنامج.

 (13المادة )

 التنفيذدخول برنامج المشغل االقتصادي المعتمد حيز 

 يدخل هذا البرنامج حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ إصدار هذه السياسة. 

 .هـ1439 ربيع الثاني 13أصدر في الرياض يوم 

 

 دير عام الجماركم                                                                                                   

 

 

 الحقبانيأحمد بن عبدالعزيز 
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