
 

 
 

 

 
 اإلسترياد واجلمارك معاجتماع جلنة حمضر 

 املصرية اجلمارك مصلحة رئيس - جنم كمال السيد/  األستاذ
 2019 سبتمرب 25 األربعاء

 

- خالد محزة/  املهندسبرئاسة  إجتماعًا جبمعية رجال االعمال املصريني اإلسترياد واجلمارك جلنة عقدت

 وزارة أول وكيل - جنم كمال السيداألستاذ / رئيس اجلمعية ،و –املهندس / علي عيسى ,وحضور  لجنةالرئيس 

 مدير املكتب الفين ملصلحة اجلمارك -امحد شحاتة واألستاذ /  ، ةاملصري اجلمارك مصلحة رئيسو املالية

كما حضر اللقاء : املهندس / , 2019 سبتمرب 25املوافق  األربعاءيوم  بعد ظهرمن  الثانيةيف متام الساعة  وذلك

عضو جملس اإلدارة ورئيس جلنة الصناعة والبحث العلمي ،واملهندس / مصطفى  –د الدين املنزالو  جم

واإلعالم مبقـر اجلمعية  الصحافة ورجال,  اجلمعية أعضاءالسادة من  عددرئيس جلنة التصدير ،و –النجار  

 :إستعراض ومناقشة بغرض وذلك، باجليزة

 

 والنهوض األداء لتطوير املصرية اجلمارك صلحةم تنتهجها التي اجلديدة السياسات" 
 (" وتصديرا   إستريادا  ) املصرية اخلارجية التجارة حركة على ذلك ،وتأثري اجلمركي بالعمل

 

 

 رئيس - جنم كمال السيد/  باألستاذمرحبًا ,  اجلمعيةرئيس  – عيسى/ علي  املهندسة بكلم اإلجتماع بدأ

 تؤثر اليت اجلهات اهم من املصرية تعد اجلماركمصلحة  انيادته على كد سوقد أ،ة مصلحة اجلمارك املصري

 رفع مستو  على اجيابية نتائجخالل الفرتة األخرية  حققتقد  املصلحة أنإىل  مشريأ االستثمار، فى مباشرة

 .يةرحل معظم املشاكل اليت كانت تعيق العملية االستريادية والتصديمت كما زمن االفراج  وختفيض العمل اداء

 منظومة وتطبيق االلكرتوني والتحول املصرية اجلمارك منظومة تطوير فى االستمرار نكما أكد سيادته على أ

 خاصة عامليًا التجارة تطور مع ويتواكب للغاية هام توقيت فى يأتي املواني مجيع بني والربط الواحد الشباك

 .التصدير يشهدها اليت التحديات ظل فى

 

 مصلحة رئيس - جنم كمال السيد/  باألستاذمرحبًا كلمته  - رئيس اللجنة- لد محزةاملهندس / خا بدأثم 

 حنو الدولة توجه مع تتماشي املصرية للجمارك اجلديدة املنظومة أناملصرية ،وقد أكد سيادته على  اجلمارك

 لتطبيق جادة خطوات اختذتقد  الدولة أن،مشريًا إىل  الصادرات وزيادة والتصنيع االستثمار تشجيع

 على لتعميمها جيدة بدايةيعد  وبورسعيد القاهرة مطار فى التجربة بدء أن الفتا ،باملوانئ احلديثة اللوجيستيات

 بوابة هي اجلمارك أن حيث الصناعي، االستثمار ويشجع اجلمركي االفراج زمن من يسرع مما، املنافذ كافة

 .االسواق خمتلف على للنفاذ التجارية مصر

 



 

 
 

بتوجيه الشكر  –وكيل أول وزارة املالية ورئيس مصلحة اجلمارك املصرية  -السيد كمال جنم األستاذ /  ثم قام

احلكومة تولي اهتمامًا  ،وقد أكد سيادته على أن للجمعية والسادة احلضور على توجيه الدعوة له حلضور هذا اللقاء اهلام

 190من  171تي فى املركز أأن مصر تإىل مشريًا  كبريًا بتحسني تصنيف مصر فى جمال تيسري حركة التجارة عرب احلدود،

ن سيادته إىل أاشار وقد ، ر ومكانتها التجارية واالقتصاديةخر وال يتناسب مع وضع مصأمتمركز دولة حول العامل وهو 

ارة تسهيل التج، مشرًيا أن تلك اخلطوة ستساهم فى  عرض على املعامل جهة 23املصلحة فى سبيلها للربط االلكرتوني مع 

وبالتالي خفض تكاليف االنتاج واسعار السلع باالسواق وتسهيل حركة التجارة مبا يساهم فى  ج اجلمركيوتقليل زمن االفرا

 حتسن تصنيف مصر دولًيا.

 

ن منظومة التطوير تشمل ايضا تقليل زمن موافقات جهات العرض على املعامل، مشريًا أن هناك جلنة سيادته أاضاف كما 

ة مجيع املعامل على مستو  اجلمهورية باالضافة إىل دراسة انشاء معمل للفحص فى املواني الرئيسية مثل مشكلة ملراجع

ادية االسكندرية والدخيلة وبورسعيد ودمياط والسخنة وغريها مبا حيل معظم املشاكل اليت تواجه العملية االستري

،كما أشار إىل  اع فى االفراج عن السلع واخلاماتواالسروير موافقات بعض اجلهات احلكومة زوالتصديرية فى مقدمها منع ت

وبورسعيد حققت نتائج غري مسبوقة فى رفع أداء العمل اجلمركي  راكز اللوجيستية فى مطار القاهرةان تطبيق جتربة امل

ملستندات سمح الول مرة بتقديم اي ذ الواحد فى مارس املاضي وال نظام الشباكمنذ تطبيق ،وذلك وتقليل زمن االفراج 

 وربطها باجملتمع اجلمركي. الكرتونيًا

 

أنه مت دمج قانون اجلمارك وقانون االعفاءات فى قانون واحد  مؤكدًامالمح قانون اجلمارك اجلديد، كما أشار سيادته إىل 

دية للدولة فى أن القانون مت وضعه ليتماشي مع السياسية االقتصا واضاف، حاليًا مبجلس النوابهو معروض مت االنتهاء منه و

تاج تشجيع الصناعة وتشغيل املصانع وزيادة التصدير للحد من استرياد السلع كاملة الصنع وتيسري دخول مستلزمات االن

تناسب مع تطبيق منظومة الربط االلكرتوني بني املنافذ اجلمركية واسراع زمن االفراج تباالضافة إىل استحداث بنود ل

اوضح ان القانون اجلديد نص علي العمل بنظام املشغل االقتصاد  والعمل ،كما  نيًاجبانب تبادل املستندات الكرتو

عة الالحقة واالفراج حتت التحفظ وتبادل املستندات الكرتونيا وغريها من جالبيضاء واملستخلص املسبق واملرابالقائمة 

 التيسريات العملية اجلمركية.

 

خفض زمن اإلفراج  ر تقرير البنك الدولي وتوصياته يفت بعني االعتبااخذقد أن وزارة املالية  كما أكد سيادته على

يوم فى املتوسط وتقليل املستندات الورقية لتقليل تكلفة االنتاج واسعار السلع واحكام الرقابة على  18إلي  اجلمركي

اعطي تيسريات مجركية  دق القانون،كما أن  كهدف قومي للدولة وليست احلصيلة مجيع املنافذ اجلمركية ومحاية الصناعة

من البنود بالتعريفة اجلمركية اجلديدة  %80 أنعديدة على اخلامات ومستلزمات االنتاج واالالت واملعدات باالضافة إىل 

من اجلمارك واحلاسب اآللي وخشب الزان واحلديد واالدوية  اهلواتف احملمولةوتشمل اعفاء  %10من صفر إىل ترتاوح 

 ل السلع اليت تدخل فى الصناعة.ومستلزمات االنتاج وك

 

لع من اتفاقيات واليت يتم مبقتضاها اعفاء مجيع الس 7فاقيات تيسري التجارة املوقعة ومنها بإتمصر اشار الي التزام ثم  

يسا اتفاقية الكوم ،ليارات اجلنيهات وال تدخل فى حصيلة الدولة، ومنها اتفاقية الشراكة االوروبيةاجلمارك وهي مبالغ تقدر مب

 تيسري وتنمية الدول العربية واالتفاقية الرتكية وغريها.،اغادير ،

 



 

 
 

محاية الصناعة الوطنية من خالل الرقابة  هىن املهمة الرئيسية ملصلحة اجلمارك طبقا للقانون اجلديد أ كما أكد على

أنه الول مرة ينص القانون على تقسيط الضريبية ،كما  وليست مهمتها زيادة حصيلة الدولةوالسيطرة على املنافذ اجلمركية 

للمصانع على االالت واملعدات وخطوط االنتاج لتشجيع التصنيع وهو النظام الذى طبق الول مرة اثناء ازمة الكويت 

ائم ان القانون نص ايضا علي العمل بنظام املشغل االقتصاد  والعمل بالقو،كما  ما مسح بدخول املصريني بسياراتهمعند

الفتا إىل ان جلنة مشرتكة مع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات تعمل حاليًا على ، البيضاء وتشغيل اخلط االخضر

اعداد قوائم بيضاء للشركات اليت مل ترتكب اية خمالفات وذات مسعة جيدة واليت مل يسبق عمل حماضر هلا متهيًدا لضمها 

 للعمل فى اخلط األخضر.

 

فى الالئحة االستريادية للخروج حتت التحفظ جبانب العرض  85ت القانون اجلديد مشلت املادة ن تعديالأ كما أكد على

ايام فقط  3وفى حالة مطابقة الرسالة للمستندات االصلية يتم االفراج عن البضائع فى مدة ال تزيد عن  X Rayعلى اجهزة 

الذى كان يؤخر زمن االفراج عن البضائع ويزيد من حلني وصول البضائع وحتليلها بدياًل عن الكشف الظاهر  واملعملي و

ساعة حيسن من  72يوم إلي  18تقليل زمن االفراج من ،كما أن  ات ويؤثر على سعر املنتج النهائيرسوم التخزين واالرضي

 كرتونيًاالقانون اجلديد سند وظهري قانوني لعملية تبادل املستندات ال،كما يعطي  يف مصر دوليًا وخيفض تكلفة السلعتصن

وخدمات التوقيع االلكرتوني واملراجعة الالحقة، مشريًا أن القانون ايضا تضمن التخليص املسبق ما يسمح بانهاء مجيع 

 املوافقات واملستندات قبل وصول البضائع ومطابقتها فور وصوهلا.

  

حيث مت االنتهاء من تشغيل  x rayزة جير  حاليًا التوسع فى تغطية مجيع املنافذ اجلمركية بأجهوقد أكد سيادته على أنه 

لتسريع زمن الكشف واالفراج، باالضافة إىل العمل بنظام  خرأجهاز  100انهاء التعاقد على وجهاز باملواني الكرب   87

 فى الدولة من املبزولة للجهود نتيجة ان،مضيفًا  جهات العرض فى مكان واحد  كافةاللجان املشرتكة مبا يسمح بتجميع 

 Xاجهزة استخدام فى والتوسع اجلديدة التكنولوجية التطبيقات وادخال اجلمركية واملواني املنافذ على الرقابة احكام

RAY اصبحت والذ  بورسعيد ميناء مقدمتها وفى اجلمركي، اجملتمع وضبط التجارة حركة على السيطرة احكام مت 

 .يف السابق  يهجن مليون 200 ب مقارنة شهريا جنيه مليون 500 تتعد  ايراداته

 

 :أهم النقاط التاليةومناقشة ثم مت فتح باب املناقشة ,حيث مت تناول 

 

  وهنا مت توقيت تفعيل هذا النظام وليات تطبيقه نظام الشباك الواحد حيث مت التساؤل حول آإىل متت اإلشارة،

 للتحول الشامل تطويرلة للمتكام خطة وفق قد بدأت بالفعل يف التحركاجلمارك املصرية  مصلحةالتأكيد على أن 

وقد مت بدء التفعيل يف  ، الكرتونيًا املستندات وتبادل اخلدمات وتقديم الواحد الشباك منظومة لتفعيل االلكرتوني

قابة الر احكام ،مع زيادة  اجلمركي االفراج زمن خفضهدف إىل ي مباالقاهرة وبورسعيد بشكل مبدئي ،وذلك 

،كما أنه توجد جلنة اإلختبارات  محاية الصناعة الوطنيةمن أجل واملطارات  على املنافذ واملوانيوالسيطرة 

 اليت يتم موافاتها بكافة التعديالت لكافة املشاكل اليت يواجهها هذا النظام.

  جهة  33مت التأكيد على ضرورة إستكمال مسرية الربط اإللكرتوني والذ  مت بني مصلحة اجلمارك املصرية و

ربط اإللكرتوني أيضًا بني املصلحة واملصدرين ،وهنا مت التأكيد على أنه قد مت بالفعل الربط حكومية ،وتطبيق ال

 اإللكرتوني مع املستوردين وجار  حبث التنفيذ مع املصدرين.



 

 
 

  مت التأكيد على ضرورة اإلجتاه إلنشاء املعامل اخلاصة واليت من شأنها تسهيل إختبار الصناعات واملنتجات املصرية

حيث أنه  وزارة التجارة والصناعةإختصاص من يعد  التأكيد على أن ملف املعامل للمنتجات املصرية ،وهنا مت

 يتبع اهليئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

 ضرورة على التأكيد متحيث ،  متت اإلشارة إىل موقف فرض التعريفة اجلمركية على مكونات ومدخالت اإلنتاج 

 تعميق فى يساهم مبا احمللية الصناعة فى تدخل اليت واالجهزة االنتاج مستلزمات عن فراجلال اكرب تسهيالت منح

وهنا مت التأكيد على أنه يتم فرض ، واالنتاج التشغيل اسعار وخفض املصانع انتاجية وزيادة احمللي املنتج

ا تعفى بالكامل مكونات التعريفة اجلمركية فقط على األصناف واملنتجات اليت هلا صفة املنتج الكامل ،بينم

 ومدخالت اإلنتاج .

  متت اإلشارة إىل العجز يف أعداد موظفي مصلحة اجلمارك املصرية وهو ما يؤد  إىل البطئ الشديد يف إجناز

اإلجراءات ،وهنا مت التأكيد على أن املصلحة قد قامت بالفعل بفتح اإلنتداب ملوظفي املصاحل احلكومية 

،ولكن أغلب املتقدمني غري مستوفيني لألوراق أو للمتقدمني لقبول سن الالقصى األخرى ،كما مت رفع حد ا

 الشروط.

  دخالبإ هلم السماح عدم و املالحيه التوكيالت ملوظفي اجلمارك مأمور  الساده ممانعهمتت اإلشارة إىل أزمة 

  البحارهو الطاقم مرتبات لسداد السفن ربابنه إىل لتسليمها باخلارج السفن مالك من احملوله النقدية املبالغ

،وهنا مت التأكيد على أن هذا األمر يرجع إىل تعليمات البنك املركز  املصر   ةلتزامات النقدياإل وسداد

بالرقابة على األموال اخلارجية ،كما مت التأكيد على أنه سيتم اإلجتماع قريبًا مع السيد حمافظ البنك املركز  

 املصر  وسيتم طرح هذا امللف على سيادته.

 جهزةشارة إىل مشكلة تعطل أمتت اإلX RAY  التابعة للمصلحة ،وهو ما يعطل خط سري البضائع وخروجها من

املستخدمة من قبل املصلحة حديثة ومل تعطى للدولة  X RAYجهزةنئ ،وهنا مت التأكيد على أن كافة أاملوا

 على شكل منح ،كما تقوم شركات متخصصة بعمل الصيانة هلذه األجهزة كل فرتة .

 

 

 

،بتوجيه الشكر  اجلمعية رئيس – عيسى علي/  واملهندس, اللجنة رئيس- محزة خالد/  املهندسقام  اللقاء نهاية فيو

كيل أول وزارة املالية ورئيس مصلحة اجلمارك املصرية ، واألستاذ / امحد و - جنم كمال السيد/  إىل األستاذ

مجيع احلضور على حسن شكر مت كما ،  اهلام اللقاءذا هل ملتشريفه ,كمدير املكتب الفين ملصلحة اجلمار -شحاتة 

 .الفعالةاملشاركة 

 


