حمضر إجتماع جلنة اإلسترياد واجلمارك
مع  :ممثلي الشركة املصرية لتكنولوجيا التجارة اإللكرتونية MTS
وممثلي مصلحة اجلمارك املصرية
األحد  12سبتمرب  - 2021مبقر اجلمعية

اإلستياد والجمارك بجمعية رجال األعمال المرص ر ن
يي برئاسة المهندس /خالد حمزة ،إجتماعا
عقدت لجنة
ر
ر
ر
كل من :المهندس  /خالد ناصف -
وذلك مع
ممثل الشكة المرصية لتكنولوجيا التجارة اإللكيونية ٍ MTS
ي
مشوع  ، ACIكما ن
مستشار رئيس مجلس اإلدارة و االستاذ  /احمد روب  -مدير ر
ممثل مصلحة
حرص اللقاء
ي
ي
كل من  :السيدة  /نجوى زغمور  -رئيس اإلدارة المركزية للسياسات واإلجراءات واألستاذ
الجمارك المرصية ٍ
ن
ممثل
كبي من
 /محمد جمعة  -رئيس اإلدارة المركزية لشئون المجتمع التجاري ،وشارك يف اللقاء عدد ر
ي
رن
رن
والمعنيي بكافة القطاعات اإلقتصادية المختلفة ،ورجال الصحافة
العاملي
مجتمع األعمال المرصي
ر
واإلعالم ،وذلك ن يف تمام الساعة الحادية عش صباحا يوم األحد الموافق  12سبتمي  2021بمقر الجمعية،
حيث تم فتح باب الحوار والمناقشة حول:

" كافة التفاصيل واخلطوات الالزمة لنظام التسجيل املسبق للشحنات  ، ACIوكيفية
إستفادة جمتمع األعمال املصري بكافة املميزات اخلاصة به "
كما تم إلقاء الضوء حول
األمور التي ختص كافة التعامالت اجلمركية والتطبيقات العملية بعد تطبيق
نظام التسجيل املسبق للشحناتACI
بدأ اللقاء بكلمة املهندس /خالد محزة  -رئيس جلنة اإلسترياد واجلمارك باجلمعية  ،وقد رحب سيادته
ر
والمتحدثي من ممثل ر
رن
اإللكيونية MTS
الشكة المرصية لتكنولوجيا التجارة
بالسادة الضيوف
ي
ن
وممثل مصلحة الجمارك المرصية وكافة السادة الحضور ،وقد أكد سيادته ف بداية اللقاء أن ر
مشوع نافذة
ي
ي
ر
ر
ن
تحسي ترتيب مرص
الت تستهدف
ر
ونظام التسجيل المسبق للشحنات يعد من أهم المشوعات العظيمة ي
ر
تيسي حركة
الت تواجه
الدول من خالل خفض زمن االفراج
ن يف المجتمع
ر
ي
الجمرك والوقوف عل المعوقات ي
ي
البضائع وزيادة التجارة البينية.
المنضمي ال نافذة نف ر
ن
الفية التجريبية تعتي جيدة جدا ،كما أن
ثم أشار سيادته إل أن أعداد المستوردين
ي
ر ي
اإلقبال عل التسجيل من جانب الموردين بالخارج يسي بصورة طبيعية ،و أنه مع بداية التطبيق اإللزام فن
ر
ي ي
 1أكتوبر المقبل ستنضم اعداد جديدة من ر
الشكات .
ثم قام املهندس  /خالد ناصف  -مستشار رئيس جملس إدارة الشركة املصرية لتكنولوجيا التجارة

اإللكرتونية، MTSبإلقاء كلمته ،وقد أكد سيادته أن  ٪٩٥من واردات وصادرت مرص تتم حاليا عي منصة

ر
اإللكيونية ن يف إطار رؤية الدولة لتوحيد نقطة دخول واحدة للبضائع بالعمل عل حوكمة
نافذة للتجارة
ر
ن
ر
ر
الورف.
ستلغ التعامل بالملف
والت
ي
الواردات ومشوعات رقمنة دورة اإلجراءات والمستندات ي
ي
الشكة المرصية لتنفيذ ر
كما أكد سيادته أنه قد تم تكليف ر
مشوع نافذة ن يف أكتوبر  ،201٨حيث بدأ تطبيقها
ن
الماض ،وجار العمل بمطار نويبع وسفاجا وأسوان.
ن يف مطار القاهرة منذ مارس العام
ي
ر
الت يقوم بها المستخلص من ٣0
ثم أشار أن منصة نافذة قد خفضت تماما عدد الخطوات واإلجراءات ي
بي ر
خطوة قبل المنظومة لتصبح  ٣خطوات حاليا ،بجانب الفصل التام ر ن
متلق الخدمة والموظف ،إضافة
ي
إل الربط مع نحو  20جهة تعرض عليها الشهادات والمستندات ر
مشيا إل أن نظام التسجيل
إلكيونيا،
ر
الجمرك للبضائع من  1٨يوم لتصبح  ٥أيام
وتية متوسطات أيام اإلفراج
المسبق للشحنات ،قد رسع من ر
ي
أقص بحسب جهات العرض.
بحد
ي
كما وضح سيادته أن نظام التسجيل المسبق للشحنات الواردة بحرا لمرص يبدأ من تسجيل المستورد
األجنت بمنصة كارجو اكس ثم الحصول عل رقم الشحنةACID
عل منصة نافذة بجانب المصدر
ي
المرصي ي
ن
ر
وتجهي اإلجراءات والتحقق منها من قبل الجهات
عل فاتورة المصدر ومستندات الشحن
ر
والت يتم وضعها ي
ي
ر
إلكيونيا للبدء ن يف إجراءات التخليص المسبق قبل الشحنة ثم الفحص والمعاينة بعد وصول الرسائل.
ثم اكد سيادته أنه قد تم تسجيل نحو  1٨الف كيان مرصي ن يف المنظومة الجديدة من بينهم  1٦الف ررسكة
إل
تعمل بنظام التسجيل المسبق للشحنات وتسجيل نحو  2٩ألف مصدر
اجنت بمنصة كارجو اكس ،الفتا ي
ي
اصدار ر
أكي من  220ألف بطاقة ACID
كما أكد أن ر
مشوع نظام المخاطر سيتم العمل به ن يف  ،2022حيث يهدف إل إعادة تقييم قاعدة البيانات
ر ً
ن
وبالتال تقليل زمن اإلفراج.
األخرص والذي يتيح اإلفراج مبارسة للبضائع عند الوصول
ووضع المسار
ي
كما أكد األستاذ  /أمحد الروبى  -مدير مشروع التسجيل املسبق للشحنات  ACIبالشركة املصرية

ر
اإللكيونية سيتم تقديمها
لتكنولوجيا التجارة اإللكرتونية  ، MTSأن دورة المستندات البنكية بالمنظومة
ر
إلكيونيا من خالل البنوك ،و أنه جارى العمل مع البنك المركزي المرصي لالنتهاء من تداول المستندات
ر
إلكيونيا ،ومن المتوقع صدور تعليمات لجميع البنوك المرصية ن يف هذا الصدد بعد إكتمال المنظومة
ام ن يف أكتوبر المقبل.
والتطبيق اإللز ي
وقد تم إستعراض كافة التفاصيل الخاصة بنظام التسجيل المسبق للشحنات  ، ACIمن خالل تقديم
التال:
 Presentationوالذي يمكن اإلطالع عليه من خالل زيارة الرابط
ي

https://cutt.ly/0W1KBZi

كما أكدت السيدة  /جنوى زغمور  -رئيس اإلدارة املركزية للسياسات واإلجراءات مبصلحة اجلمارك

نئ
المواب المرصية اعتبارا
ام عل البضائع الواردة بحرا لجميع
املصرية ،أن نظام التسجيل المسبق للشحنات إلز ي
من األول من أكتوبر المقبل.
وفيما يخص شكاوى المستوردين من مطالبة جمرك بورسعيد بتفويضات مسجلة بالشهر العقاري ،أكدت
سيادتها أن نص المادة  2٣٥وفق الالئحة التنفيذية لقانون الجمارك ،كفلت ألصحاب الشأن العمل بالتوقيع
ر ن
ر ن
وب الحجية القانونية.
وب كما أعطت التفويض اإللكي ي
اإللكي ي
ر ن
وب وتعميمها عل جميع المنافذ
كما أكدت أنه سيتم إصدار منشورات بالعمل بالتفويضات للتوقيع اإللكي ي
الجمركية قريبا.
كما أشار األستاذ  /حممد مجعة  -رئيس اإلدارة املركزية لشئون اجملتمع التجاري مبصلحة اجلمارك

املصرية  ،أن التخليص المسبق ،يبدأ قبل بدء شحن البضاعة ووصولها وذلك من خالل تدخل الجهات
الرقابية وفقا لماهية البضائع والمراجعة المستندية للشحنة ،والتحقق من اكتمال مستندات الشحنة قبل
وصولها .
ثم مت فتح باب احلوار واملناقشة للسادة احلضور حيث مت إستعراض أهم النقاط والتحديات التالية
التي تواجه جمتمع االعمال املصري يف نظام التسجيل املسبق للشحنات  ، ACIوذلك على النحو التايل:

•
•

•

•

توقف وإنقطاع التواصل مع المورد نف الخارج نف مرحلة التسجيل ،وعدم حل تلك المشكلة ر
حت
ي
ي
اآلن بالرغم من تأكيد مصلحة الجمارك المرصية بانه سيتم العمل عل حلها.
كتي  ،يتم رفض التسجيل ر
عند تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات نف حالة امتالك ررس ر ن
للشكة
ي
ر ن
وب ،وإفادة مصلحة الرجمارك المرصية أنه يمكن إجراء تفويض لموظف
الثانية عل الموقع اإللكي ي
من ر
الشكة للتسجيل (وهو أمر يصعب تنفيذه) او اإلنتظار  10ايام الصالح هذا العطل ولم يتم
الوصول لحل هذه المشكلة ر
حت اآلن.
ر ن
وب الخاص بالتسجيل مثل عدم التمكن من الدخول
وجود بعض المشاكل التقنية عل الموقع اإللكي ي
األساس الذي تم تسجيل الدخول منه،
عل حساب نافذة من جهاز أخر عند حدوث عطل بالجهاز
ي
حيث تم التأكيد عل نضورة إيجاد حلول تقنية لتلك المشكلة بحيث يكون هناك نظام لعمل خروج
ئ
لقاب  log offبعد مدة محددة.
ت ي
تمت اإلشارة إل اإلستياد إلعادة التصدير بمخازن ر
اليانزيت ن يف بورسعيد ،حيث أن عملية التسجيل
ر
ن
غي واضح تماما  ،ونتيجة لعدم الوضوع يف هذا الشأن
عل منظومة  ACIلهذا النوع من الواردات ر
ن ن
ن
لحي التأكد
كبي من
فقد قام عدد ر
العاملي يف هذا المجال بموافاة الموردين بالخارج بعد الشحن ر
ر
من آليات التعامل والتسجيل ،وهو ما ن
القوم.
يرص بالدخل
ي

ويف نهاية اللقاء مت التأكيد على:

ر
المجتمغ ،كما
اإللكيونية الجديدة من خالل الحوار
أهمية االستمرار ن يف المتابعة والتقييم لمنظومة التجارة
ي
اإلستياد والجمارك بالجمعية ستقوم بعقد مجموعة من االجتماعات مع مسئول الجمارك ر
والشكة
أن لجنة
ر
ي
ر
المرصية لتكنولوجيا التجارة اإللكيونية  MTSبداية من شهر أكتوبر المقبل الستعراض أية مستجدات وحل
المشاكل المتعلقة بالتطبيق وتعامل الجمهور بهدف إنجاح المنظومة الجديدة.

اإلستياد والجمارك بالجمعية  ،بتوجيه
ثم إنتىه اللقاء حيث قام المهندس /خالد حمزة  -رئيس لجنة
ر
ر
والمتحدثي من ممثل ر
ر ن
الشكة المرصية لتكنولوجيا التجارة اإللكيونية MTS
الشكر لكافة السادة الضيوف
ي
ن
ر
وممثل مصلحة الجمارك المرصية  ،لتشيفهم للجمعية بالمشاركة يف اللقاء ،كما تم توجيه الشكر لكافة
ي
السادة الحضور عل حسن المشاركة الفعالة.

