
 

 

فى إطار التواصل والتفاعل والتشاور املستمر مع جمتمع األعمال والتجارة واهليئات واملؤسسات 

وكافة اجلهات إلتقى األستاذ السيد كمال جنم رئيس مصلحة اجلمارك املصرية مع جلنيت اإلسترياد 

رع شارل شا ٢١  والتصدير واجلمارك جبمعية رجال األعمال املصريني وذلك مبقر اجلمعية باجليزه )

( فى ندوة مفتوحة حول ما قامت به مصلحة اجلمارك  ١٦الدور  -برج النيل االداري  -دجيول 

لتطوير العمل اجلمركية وحتسني مركز مصر فى مؤشر التجارة اخلارجية وآليات انضمام املتعاملني مع 

 . اجلمارك لربنامج الفاعل اإلقتصادي املعتمد وفوائده اإلقتصادية

 

للقاء رحب األستاذ خالد محزة رئيس جلنةاإلسترياد جبمعية رجال األعمال املصريني وفى بداية ا

باألستاذ السيد كمال جنم رئيس مصلحة اجلمارك موجها شكره حلرص سيادته على حضور هذا اللقاء 

وتقديره ومجيع أعضاء اجلمعية جلهوده وجهود مجيع العاملني مبصلحة اجلمارك خلدمة مصر وابنائها 

ا ألن مجيع املتعاملني مع اجلمارك يلمسون التحسن والتطور الواضح فى مستوى اخلدمات ومشري

واإلجراءات اجلمركية، وإننا نسعى مجيعا لتكون مستوى األعمال واخلدمات فى الريادة ومعربا عن 

 .  تقديره وتقدير أعضاء اجلمعية هلذه اجلهود العظيمة

 

قاء رئيس مصلحة اجلمارك املصرية سعادته بالتواجد وااللت من ناحيته أبدى األستاذ السيد كمال جنم

للمرة الثانية مع أعضاء اجلمعية مشريا حلرص مصلحة اجلمارك على التواصل والتفاعل مع مجيع 

 . األطراف املرتبطة بالعمل اجلمركى

 

 وأكد األستاذ السيد كمال جنم أن مصلحة اجلمارك تستهدف حتقيق األمن القومى من خالل ضبط

البضائع املمنوعة مثل األلعاب النارية واملخدرات والبضائع والسلع واألدوية املغشوشة ، وأن 

إتفاقيات جتارة حرة، وال  7احلصيلة اجلمركية مل تعد اهلدف األول، حيث ختضع البضائع الواردة لـ 

 . يتم حتصيل اى رسوم أو ضرائب منها سوى ضريبة القيمة املضافة

 



 

على العامل مبؤشر التجارة عرب احلدود  171جلمارك إن ترتيب مصر فى املركز وقال رئيس مصلحة ا

بتقرير البنك الدوىل، هو مركز ال يتناسب مع مكانة مصر، مرجعا سبب ذلك إىل عدد املستندات 

مستند، وزمن اإلفراج اجلمركى، مضيفا أن املصلحة  11املطلوبة لإلفراج اجلمركى، والتى تصل إىل 

مستندات خالل هذا العام، عرب تقديم  6مستند إىل  11يض عدد املستندات من عملت على ختف

بشكل آىل وليس ورقى، وكتابة إيصال املصاريف اإلدارية بنموذج اإلفراج، ونفس األمر  4منوذج 

لشهادة املنشأ، كما أنه جارى العمل على تقديم إذن التسليم آليا، ونستهدف خفض زمن اإلفراج إىل 

الل تفعيل اإلفراج املسبق، عرب تقديم املستورد صور من املستندات وسداد الرسوم، أيام من خ 3

 .على أن يتم املطابقة بعد وصول البضائع واإلفراج خالل ساعتني، وهى ميزة اختيارية

 

وقال إنه قد مت االتفاق مع البنك الدوىل على تعديل التصنيف للتقييم فى الصادرات بناء على 

ئية بدال من األمسدة، والواردات من اليابان بدال من كوريا اجلنوبية. وأن يتم التقييم األجهزة الكهربا

 . بناء على أداء مينائى اإلسكندرية ودمياط، بدال من تقييم ميناء اإلسكندرية فقط

 

وأشار رئيس مصلحة اجلمارك، إن جلنة اخلطة واملوازنة مبجلس النواب على وشك إقرار قانون 

د ليتناسب مع تطورات حركة التجارة الدولية يف العصر احلديث ، وأن القانون اجلمارك اجلدي

اجلديد جيمع بني قانوني اجلمارك واالعفاءات اجلمركية ملنع اي تضارب بينهما وسهولة التطبيق 

 .على املستوردين وجذب االستثمار أو تنشيط قطاع الصناعة يف مصر

   

من املزايا حيث مت ضبط الصياغة، وتوحيد املصطلحات  وأكد أن القانون اجلديد يتضمن العديد

لعدم حدوث أي لبس عند التطبيق . كما مسح بتقسيط سداد الضريبة على السلع الرأمسالية للمصانع 

وإجراء عمليات التخليص املسبق قبل وصول الشحنة لإلفراج عن الشحنات خالل ساعتني من وصوهلا 

ى لتوقيع اإللكرتوني وتبادل املستندات إلكرتونيا ونص علللتسهيل على املستوردين ، واعتمد ا

الفاعل اإلقتصادي املعتمد واملراجعة الالحقة لتيسري اإلجراءات وضمان سهولة عمليات اإلفراج 

 .اجلمركي



 

 

واإلجراءات لتقليص زمن اإلفراج اجلمركي، أبرزها صدور   وأوضح أنه مت إختاذ حزمة من القرارات

واخلاص ومبعاينة وكشف البضائع بلجنة واحدة  3053رئيس جملس الوزراء رقم  قرار معاىل الدكتور

مشرتكة تضم ممثلني من كافة اجلهات الرقابية وتقوم بفتح الشحنات مرة واحدة ، ومت توفري أماكن 

لألجهزة الرقابية فى الساحات، ووفرت وزارة النقل كرفانات ونسعى إلمتام الربط اإللكرتونى بني 

رقابية، كما صدر قرار معاىل الدكتور حممد معيط وزير املالية بالسماح بالتخليص بصور اجلهات ال

املستندات وهو ما ساهم فى سرعة اإلفراج اجلمركى لتقليل زمن اإلفراج، ومن ثم خفض تكلفة السلع 

ئع حتت اباألسواق املصرية ،ومت تعديل الالئحة التنفيذية لقانون اإلسترياد والتصدير لإلفراج عن البض

 . أيام ، لتقليل النفقات وختفيف الضغط على املنافذ واملوانئ اجلمركية 3التحفظ خالل 

 

وأشار ألهمية منظومة الفحص بأجهزة األشعة والتى تقوم بفحص األفراد والبضائع والطرود وفحص 

البضائع  ناملركبات والسيارات ومنها الثابتة واملتحركة لتأمني وتسريع عمليات الكشف واإلفراج ع

جهاز  100جهاز فحص باألشعة تعمل باملوانئ واملنافذ اجلمركية حاليا ونستهدف  87موضحا لوجود 

جهاز فى املرحلة الثانية من خطة االحتياجات املستقبلية لتغطية معظم  46طبقا للمرحلة األوىل و 

  . املطارات واملنافذ اجلمركية لتقليل زمن الكشف ودقة وسرعة اإلفراج

 

ضاف رئيس مصلحة اجلمارك أنه قد مت البدء يف تطبيق منظومة النافذة الواحدة باملنطقة وأ

اللوجيستية مبطار القاهرة وبورسعيد ورغم مواجهة بعض الصعوبات يف البداية فهناك حتسن ملحوظ 

 ىيف مستوى آداء اخلدمة لتسهيل العمل اجلمركي. وأنه سيتم إنشاء نظام إلكرتوني لتتبع البضائع حت

 .مرحلة اإلفراج النهائي

 

وأكد أنه جيرى حالًيا تطوير وحتديث املعايري والشروط اخلاصة بربنامج الفاعل االقتصادي، مبا 

جيذب عدد أكرب من املتعاملني مع اجلمارك والسماح بضم املشروعات الصغرية واملتوسطة لالستفادة 

  ،«القائمة البيضاء»من مزايا االنضمام لشركات 

 



 

كات املنضمة للشر« املسار األخضر»املنافذ واملوانئ اجلمركية تقوم بتطبيق اإلفراج بنظام  وقال إن

القائمة البيضاء ب  لنظام الفاعل اإلقتصادي املعتمد والذى يعنى عدم فتح حاويات الشركات املسجلة

كاب أي تواإلفراج عنها بالسيل اجلمركي هلذه الشركات املعتمدة وامللتزمة اليت مل يسبق هلا ار

خمالفات، كما مت اإلتفاق مع كل من اهليئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وهيئة سالمة 

شركة فى  75  الغذاء لتسريع اإلجراءات هلم والكشف الظاهرى البضائع الواردة هلم ، مشريا لوجود

لتزام جيد، وإمساك يق معدل االقائمة البيضاء حاليا مت اختيارها طبًقا للمعايري الدولية وعلى ضوء حتق

 .  شركة أخرى لإلنضمام وجارى استكمال إجراءات اإلنضمام78دفاتر حماسبية منتظمة ، كما تقدمت 

 

وعن شكوى من تأجري البعض للبطاقات اإلستريادية اخلاصة بهم أفاد بأن اجلهة املختصة بإصدار 

اج ات ومت رفع الرسوم اخلاصة باستخرالبطاقات هى اهليئة العامة للرقابة على الصادرات والوارد

 . البطاقات اإلستريادبة

 

وعن مشكلة البضائع املرتاكمة يف املوانئ لفت إىل إنه يتم عقد اجتماعا أسبوعيا مع جملس الوزراء، 

لبحث كيفية التصرف يف الشحنات الراكدة واملنتجات االستريادية املمنوع دخوهلا، كما يتم التعاون 

 .مة ايضامع النيابة العا

وعن شكوى بعض رجال االعمال املشاركة يف االجتماع من ارتفاع تكلفة اعدام الشحنات، ذكر بان 

املصلحة ال تتقاضى أي رسوم أو مقابل إلعدام الشحنات غري املسموح باستريادها، واليت تتضمن 

عنية بإعدام ت املاأللعاب النارية، واملبيدات احلشرية، والبنزين والسوالر، ولكن تتقاضاها اجلها

 . الشحنات

 اجلمارك لحةمص رئيس مكتب لشئون املركزية اإلدارة رئيس الغتورى الشحات األستاذ اللقاء وحضر

 إبراهيم اطفع واألستاذ املعتمد اإلقتصادى للفاعل املركزية اإلدارة رئيس الفراش إبراهيم واألستاذ

 الفنية حوثالب إدارة مدير عبدالقادر صاحل واألستاذ اجلمارك مبصلحة الداخلية اإلتصاالت عام مدير
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