
 (AEO)مجاز  اقتصادی فعاالن تسهیالت از استفاده شرایط
 

 :دس حال حاضش الضاهات ٍ هعیاسّای  پزیشش فعاالى اقتصادی هجاص دس گوشک جوَْسی اسالهی ایشاى عثاستٌذ اص 

 الشاهات -1

 ساتقِ فعالیت 
 حجن تجاست 

 قاًًَوذاری  هَارد رعایت-  2

 ، دس خصَص ستثِ تٌذی فعاالى اقتصادی هجاص تشای  کسة ٍ کاسّای کَچک ، هتَسط ٍ 26/05/1398 هَسخ 104803 تخشٌاهِ شواسُ 5دس ساستای اجشای تٌذ 

تضسگ ، گوشک ایشاى اقذام تِ ستثِ تٌذی ٍاحذّای تَلیذی ٍ  تاصسگاًی دس سٍیِ ّای ٍاسدات ٍ صادسات  ًوَدُ ٍ تش ایي اساس الضاهات ٍ هعیاس قاًًَوذاسی ّش ستثِ  سا 

 (2 ٍ 1جذاٍل شواسُ ). تعییي کشدُ  است 

 

، دس صَستیکِ تائیذ سعایت ضَاتط اص سَی (دفتش هذیشیت اطالعات ٍ تشًاهِ سیضی)پس اص تشسسی ضَاط هصَب دس خصَص عولکشد هتقاضیاى  اص سَی دتیشخاًِ

 .دفاتش هتَلی تشسسی ّش هعیاس اخز گشدد ، اساهی تِ کویتِ فعاالى اقتصادی هجاص جْت اتخار تصوین ًْایی اسائِ هی گشدد

 

 

 

 



 الشاهات- 1جذٍل ضوارُ 

 السامات  سابقه فعالیت و  حجم تجارت-  1

 رتبه
 نوع شرکت

 بازرگانی تولیدی

 1رتبِ 

 داضتي سِ سال فعالیت در سهیٌِ  ٍاردات یا صادرات-1 داضتي سِ سال فعالیت در سهیٌِ  ٍاردات یا صادرات-1

 هیلیَى دالر ٍاردات ظزف یک سال گذضتِ  5دارا بَدى حذاقل - 2 

  هیلیَى دالر صادرات ظزف یک سال گذضتِ 2یا  دارا بَدى حذاقل

 هیلیَى دالر ٍاردات ظزف یک سال گذضتِ  12دارا بَدى حذاقل - 2 

  هیلیَى دالر صادرات ظزف یک سال گذضتِ 5یا  دارا بَدى حذاقل

 2رتبِ 

 داضتي سِ سال فعالیت در سهیٌِ   ٍاردات یا صادرات-1 داضتي سِ سال فعالیت در سهیٌِ  ٍاردات یا صادرات-1

هیلیَى دالر ٍاردات ظزف یک سال گذضتِ یا  3 دارا بَدى حذاقل- 2 

 هیلیَى دالر صادرات ظزف یک سال گذضتِ 5/1 دارا بَدى حذاقل

 هیلیَى دالر ٍاردات ظزف یک سال گذضتِ یا  8دارا بَدى حذاقل- 2 

  هیلیَى دالر صادرات ظزف یک سال گذضتِ 3دارا بَدى حذاقل

 . ًفز کارگز بیوِ ضذُ 15دارا بَدى حذاقل - 3 . ًفز کارگز بیوِ ضذُ 20دارا بَدى حذاقل - 3

 ّشار دالر کوتز اس حجن 50،  (ًفز20)بِ اساء ّز کارگز بیوِ ضذُ هاساد بز سقف - 

  هَرد پذیزش خَاّذ بَد 2تجارت بٌذ 

 ّشار دالر کوتز اس حجن 50،  (ًفز15)بِ اساء ّز کارگز بیوِ ضذُ هاساد بز سقف - 

  هَرد پذیزش خَاّذ بَد 2تجارت بٌذ 

 ٍ حجن تجارت در یک هیلیَى دالر حذاقلدر ّز صَرت حجن تجارت در ٍاردات )

 (.کوتز اس هیشاى تعییي ضذُ هَرد پذیزش باضذ ّشار دالر 700 حذاقلصادرات 

 ٍ حجن تجارت در سِ هیلیَى دالر حذاقلدر ّز صَرت حجن تجارت در ٍاردات  )

 (. کوتز اس هیشاى تعییي ضذُ هَرد پذیزش باضذیک هیلیَى دالر حذاقلصادرات 

 3رتبِ 

 داضتي سِ سال فعالیت در سهیٌِ   ٍاردات یا صادرات-1 داضتي سِ سال فعالیت در سهیٌِ  ٍاردات یا صادرات-1

هیلیَى دالر ٍاردات ظزف یک سال گذضتِ یا  2دارا بَدى حذاقل- 2 

  هیلیَى دالر صادرات ظزف یک سال گذضتِ 1 دارا بَدى حذاقل

هیلیَى دالر ٍاردات ظزف یک سال گذضتِ یا   5دارا بَدى حذاقل - 2 

  هیلیَى دالر صادرات ظزف یک سال گذضتِ 2دارا بَدى حذاقل

 . ًفز کارگز بیوِ ضذُ 10دارا بَدى حذاقل - 3 .ًفز کارگز بیوِ ضذُ  10دارا بَدى حذاقل - 3

 ّشار دالر کوتز اس حجن 50،  (ًفز10)بِ اساء ّز کارگز بیوِ ضذُ هاساد بز سقف -  

  هَرد پذیزش خَاّذ بَد 2تجارت بٌذ 

 ّشار دالر کوتز اس حجن 50،  (ًفز10)بِ اساء ّز کارگز بیوِ ضذُ هاساد بز سقف - 

  هَرد پذیزش خَاّذ بَد 2تجارت بٌذ 

 ٍ حجن تجارت در  ّشار دالر700 حذاقلدر ّز صَرت حجن تجارت در ٍاردات  )

 (.کوتز اس هیشاى تعییي ضذُ هَرد پذیزش باضذدالر   ّشار500  حذاقلصادرات 

 ٍ حجن تجارت در حذاقل دٍ هیلیَى دالردر ّز صَرت حجن تجارت در ٍاردات  )

 (. کوتز اس هیشاى تعییي ضذُ هَرد پذیزش باضذیاًصذ ّشاردالر حذاقلصادرات 

 

 



 معیارها- 2جدول شماره 

 معیار رعایت موارد  قانونمداری- 2

 رتبه
 نوع شرکت

 بازرگانی تولیدی

کلیِ 

 رتبِ ّا

 عذم ٍجَد سابقِ جعل اسٌاد گوزکی قطعیت یافتِ در سِ سال گذضتِ یا •  

 پزًٍذُ هفتَح 

 عذم ٍجَد سابقِ جعل اسٌاد گوزکی قطعیت یافتِ در سِ سال گذضتِ یا •  

 پزًٍذُ هفتَح 

  عذم سابقِ قاچاق قطعیت یافتِ در سِ سال گذضتِ ٍ یا پزًٍذُ هفتَح •    عذم سابقِ قاچاق قطعیت یافتِ در سِ سال گذضتِ ٍ یا پزًٍذُ هفتَح •  

  عذم ٍجَد بذّی قطعی•    عذم ٍجَد بذّی قطعی•  

  عذم ٍجَد تعْذات ٍ تضاهیي  ایفا ًطذُ•    عذم ٍجَد تعْذات ٍ تضاهیي  ایفا ًطذُ•  

  عذم سابقِ هَثز کیفزی در سهیٌِ تقلب تجاری•    عذم سابقِ هَثز کیفزی در سهیٌِ تقلب تجاری•  

  عذم سابقِ ّزگًَِ تخلف قطعیت یافتِ در سِ سال گذضتِ•    عذم سابقِ ّزگًَِ تخلف قطعیت یافتِ در سِ سال گذضتِ•  

 عذم هحکَهیت قطعی بِ جزائن هزتبط با فعالیتْای اهَرگوزکی ٍ تزخیص •  

 کاال در سِ سال گذضتِ

 عذم هحکَهیت قطعی بِ جزائن هزتبط با فعالیتْای اهَرگوزکی ٍ تزخیص •  

 کاال در سِ سال گذضتِ

  تعْذ بِ ًذاضتي سابقِ ٍرضکستگی بِ تقصیز ٍ تقلب•    تعْذ بِ ًذاضتي سابقِ ٍرضکستگی بِ تقصیز ٍ تقلب•  

  عذم ٍجَد تعْذ ارسی صادراتی ایفاء ًطذُ•    عذم ٍجَد تعْذ ارسی صادراتی ایفاء ًطذُ•  

  عذم ٍجَد سابقِ کسز دریافتی حتی قطعی ًطذُ•    

  عذم تَکیل بیص اس سِ هَرد بِ اظْار کٌٌذُ ّای هتفاٍت•    

 


