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ي         إيهاب أبو عيشدكتور / الالسيد  
 
   2020 بر  ديسم27القاهرة ف

 نائب وزير المالية           
 

 ،تحية طيبة وبعد ،
 
أيام عمل ، وذلك من  10باإلشارة إىل تفعيل النظام الجمرك  الجديد مما أدى إىل زيادة مدة التخليص إىل  

 خالل إتباع اإلجراءات التالية :  
 يتم إرسال المستندات إىل المستخلص الجمرك  .  -1
  اليوم التاىل  إلخطاره  -2

ونية فز  رسالة إلكير
ً
بتأكيد عملية  يقوم المستخلص بتسجيل البوليصة عىل النظام منتظرا

يل  .   ز  التيز
  اليوم التاىل  حتر وصول الرسالة.   -3

يل حتر يتم تقديم مستندات الكشف فز ز  يتم تسجيل رقم التيز
  الرسالة من النظام .   -4

 يتم الكشف بعد تلقر
  اليوم التاىل  .  حتر يتم  اإلنتظار  -5

 تقدير الرسوم الخاصة بالجمارك والرسالة فز
  رسالة تفيد بقيمة الرسوم  .   -6

 يتم تلقر
 يتم تقديم الرسوم إىل اإلدارة المالية حتر يتم التحويل إىل حساب المنظومة .   -7
  تمام الساعة الواحدة ظهر  -8

 وييتم السداد خالل اليوم التاىل  حيث أن آخر موعد لهذه المنظومة هو فز
ً
ز  ن ا تظر لحي 

  الرسالة .  
 تلقر

  الرسالة يتم الرصف من الميناء .   -9
 بعد تلقر

10-   .  
ان وبعد ذلك يتم اإلفراج النهان  ز   المي 

 يتم الحصول عىل دور فز
 

  بالنسبة للكيماويات    أما 
ً
ة التخليص قد إمتدت إىل ثالثة عشر يوما )حيث أنها من مواد األمن العام( فإن فبر

ي رسالة وبالتاىلي توجد ثالثة إيام  حتر 
ي ويتم ذلك  تلقر

 
يتم العرض عىل إدارة المفرقعات والمخابرات والمطاف

ي الخامات 
ر
 . إضافية عن باف

 

كات مختلفة تؤكد ع  لورود مجموعة من الشكاوى من شر
ً
 للخطوات المتبعة ونظرا

ً
ىل طول المدة نظرا

ي الجمارك ،  
 
ي تقليص الخطوات واإلجراءات المتبعة لتصبح خمسة   ف

 
لذا نرجو من سيادتكم النظر ف

 من  
ً
بالنسبة للقطاع الصناعي الذي يستورد خامات إنتاج أساسية لعملية   أيام عمل  10أيام عمل بدال

غرامات األمن والحراسة والتخزين من عىل كاهل  تخفيف أعباء و حتر يتمكن القطاع من    التصنيع ،
 . وبالتاىلي تمكينهم من المنافسة  صنعي   الم

 

  ،،نرجو من سيادتكم إعطاء هذا األمر كريم إهتمامكم مما سيكون له بالغ األثر اإليجان    

م والتقدير،،،،،   وتفضلوا بقبول فائق اإلحير

اد والجمارك  رئيس مجلس اإلدارة        رئيس لجنة اإلستي 

                                                                                                   
 م./ عىل  عيىس                                            م./ خالد حمزة  

خبصوص فرتة التخليص اجلمركي على الرسائل اإلستريادية بعد 
 M.T.Sتطبيق النظام اجلديد  
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