
 
 

 
 
 
 
 

لجن   عقدت 
والجمارك  ت  اد  ن  بالجمعية    الية والم  اإلستير للجنتير  

ً
كا مشي   

ً
من  برئاسة إجتماعا                   :    كٍل 

اد والجمارك  لجنةرئيس    –المهندس / خالد حمزة    ، الماليةلجنة  رئيس    –ند طه خالد  المهندس / مه، و اإلستير
ن  م   أعضاء الجمعية منكما حضن اللقاء عدد من السادة   ن بكافة مثل  مجتمع األعمال المضي العاملير  والمعنيير
  تمام    ،القطاعات اإلقتصادية المختلفة

ن الموافق  وذلك فن  يوم اإلثنير
ً
،    2021أكتوبر    18الساعة الثانية ظهرا

ةبمقر ا ن  : ،حيث ُعقد اللقاء بهدف لجمعية بالجير
 

متخصصة بغرض عرضها على السيد وزير املالية خالل لقاء عشاء  إعداد ورقة عمل  "  
 عمل تنظمه اجلمعية على شرف وحبضور سيادته

 "  2021  نوفمرب  8  املوافق  اإلثنني  يوم 

 
 

ي تواج  التحدياتأهم    الوقوف عىلوقد تم فتح باب الحوار والمناقشة للسادة الحضور بغرض  
  قطاعي   هالت 

ائبالجمارك و  خالل عشاء عمل  للمناقشة  ورقة عمل متخصصة وطرحها ، لوضعها ضمن  المالية والضر
 قد تم التوافق عىل أهم النقاط التالية: ، و (2021نوفمبر  8)وزير المالية 

 
 أوالً : قطاع اجلمارك 

ية المتخصصة • ن بمصلحة الجمارك مما يؤدي إىل التباط  قلة الموارد البشر   انجاز العمل  ؤ  بالعاملير
فن

  توزي    ع العمالة و الموارد    لذا   ،يكنة  مبالمصلحة بالرغم من تطبيق النظم الم
نطالب بإعادة النظر فن

ية     عدد من تقدام  سإ  أو بالمصلحة     البشر
عل أن يتم  )   وتأهيلهم  الجهاز الحكوم  بعد تدريبهم  موظفن

 االختيار  
ً
لل  وفقا   

الجغرافن الموقع  ن  لجمرك  نقاط  العاملير النتائج   والكفاءةوسكن  ألفضل   
ً
ضمانا

 . ( المرجوة

  تسجيل اوجود   •
  حالة التسجيل  نظام التسجيل المسبق للشحنات  لبيانات عند تطبيق  تضارب فن

فن

ن   كتير ،للشر  
ونن كة الثانية عل الموقع اإللكي  إضافة إىل نفس المالك، حيث يتم رفض التسجيل للشر

كة للتسجيل.  مثل  إجراء تفويض لم صعوبة  الشر

ك • كات بتسجيل اسم الشر   التعامل   ةإلزام الشر
  المنظومة باللغة العربية فقط، مما يخلق صعوبة فن

فن

 فال ، مع المورد الخارج   
 
ية أيضا ر  .  مطلوب اضافة االسم باللغة اإلنجلب 

   نطالب ب •
ة  ها مبالغ حيث أن  تغليظ العقوبات  إعادة النظر فن    كبير

ً
ربابنة فرضها عل  بتداًء من  وذلك إ  جدا

 السفن  
ً
  لمستثمر ل  وصول

 ألنه فن
ً
 اغلب األوقات يكون الخطأ من قبل موظف او غير مقصود، ، نظرا

  تطبيق مثل هذه العقوبات 
 المبالغ فيها . وبالتاىل  هناك صعوبة فن

ك لإجتماع محضر  ي لجنمشب 
 ت 

اد والجمارك    المالية -اإلستب 

ر    2021أكتوبر  18 اإلثني 

 بمقر الجمعية



ورة ضمان فهم ودراية • ن عن تطبيق التعريفة    ضن   تعرض عليهمصناف المختلفة  األ   بكافةالمسئولير
، الت 

  
ً
لألنواع واألصناف الواردة أو تحويلها للجهة المعنية بحيث يتم تطبيق التعريفة بشكل صحيح وفقا

 بشكل صحيح. 

ورة وضع آلية محددة • هيئات لعرض عل  غذية لغلفة األ أ   مثل  محددةشحنات  أو ترحيل    ومعلنة  ضن

)  أومصالح   الصناعية    مثلخرى  التنمية  هيئة  او   ، الغذاء  سالمة  هم  هيئة  عرض ( وغير لضمان   ،

 . ها األصناف عل الهيئات المختصة ب

ي يتم شحنها بالبحر   •
 قطع غيار السفن الت 

المنظومة الختالف  عل   الشحنات  قيد هذه  ن صعوبة  موضحير لسيادتكم  السابقة  اىل  كتاباتنا  باإلشارة 

 طبيعتها حيث أن  

 المصدر :  الراسل ليس تاجر وانما اما مالك سفينه أو حوض عائم او مركز تصنيع قطع غيار 

  ال تعمل بالمياه اإلقليمية وعنوان الوكيل المالج  ال  المستورد: المستلم أو 
المستفيد ه  السفينة الت 

 نهاء اإلجراءات الجمركية فقط إب م يتعدى ممثل للمالك يقو 

قبل    ACIDلذلك :  نرجو من سيادتكم حسم هذا النوع من الشحنات بإعفائها من الحصول عىلي  

 الشحن 

ات الدورية  •  المنشورات الجمركية والنشر

والالئحة التنفيذية لقانون الجمارك   2020لسنه    207اسبة صدور قانون الجمارك الجديد رقم  بمن

  صدرت بعد صدور الالئحة التنفيذية  2021لسنه    430الصادرة بالقرار رقم  
، تعدد المنشورات الت 

 وكذلك الكتابات الدورية 

أرقامها وكذلك الكتابات   نتقدم لسيادتكم برجاء التفضل برفع كافه المنشورات الجمركية بتسلسل

يت ي 
حت  نت  باألنب  الجمارك  مصلحة  صفحة  عىلي  مراجعتها سالدورية  ر  المتعاملي  لجمهور  تر 

 والتعامل بموجبها 
 

 الفاعل االقتصادي والبند الجمرك    •

 املالية والضرائب:   ثانيًا: 

 دها النظام املايل وخاصة الضريبي يف مصر هأهم االجيابيات التي يش 

يبية، وإرساء دعائم   تشهد  • القاعدة الضن يبية "ثورة تطوير" تقود إىل توسيع  منظومة اإلدارة الضن

الضن  المجتمع  وحض  يبية،  الضن فن    يت   العدالة  الرسىم  غير  االقتصاد  ودمج  دقة،   
أكير بشكل 

يبية وكذلك ارتقاء ترتيب  ، عل النحو الذى سوف يسهم  فن زيادة اإليرادات الضن االقتصاد الرسىم 

  كل من : 
ات الدولية. وذلك كما ه  واضح فن   المؤشر

 مض فن

o وال السداد  إجراءات  وميكنة  ائب،  بالضن المتعلقة  ن  والقوانير يعات  التشر تحصيل،  تطوير 

ونية، وتطوير البنية التحتية   يبية اإللكي  وتطبيق التحول الرقىم من خالل اإلقرارات الضن

ي، مما يسهم فن تعزيز مبدأ الحوكمة   ائب، وتنمية قدرات العنض البشر ومقار مصلحة الضن

يبية   .وحسن إدارة موارد الدولة عل نحو ينعكس عل جدارة آليات تحصيل اإليرادات الضن

o يبية، ومكافحة    كما أن   رقع كفاءة المنظومة الضن
ونية تساعد فن منظومة الفاتورة االليكي 

اإليرادات  وتعظيم   ، القوم  االقتصاد  لمصلحة  الدولة  حق  وتحصيل   ، يت  
الضن التهرب 

العامة وسد عجز الموازنة وخفض حجم الدين، وزيادة أوجه اإلنفاق عل الصحة والتعليم 

ن مستوى معيشتهم واالرتقاء بالخدمات الُمقدمة  ن وتحسير  .للمواطنير



o   مبسطة يت   
ضن تحاسب  اسس  وضع  بشان  االعمال  مجتمع  اىل   االستجابة  كذلك 

وعات ة ومتناهية الصغر.   المتوسطة  للمشر  والصغير

o لتطوير القوم  وع  المشر التوسع   منظومة  كذلك  تستهدف  الت   الجمركية،  اإلدارة 

  
يبية. المسبق وميكنة كافة االجر  الجمرك   اإلفراج فن  اءات الضن

 أهم التعديالت املطلوبة باملنظومة االلكرتونية للضرائب  

  تقديم اقرار معدل لإل •
يبة كسب العمل وكذلك تقديم  اعطاء الحق للممول فن قرار الرب  ع سنوي لضن

  تسوية سنوية معدلة ) وذلك 
  حالة وجود خطأ(. فن

  معالجة موضوع الخصوصية والشية بشأن تسويات كسب العمل المقدمة   •
ائب فن  منظومة الضن

والمهن ن  الممولير بكبار     يالخاصة 
فن الحق  لدية  االخري  االقرارات  بتقديم  يقوم  من  حيث    ، ن  ير

   
يت   لباف 

العمل ، بعكس ماهو معمول به بمنظومة االقرارات الضن االطالع عل  تسويات كسب 

ن بال  مصلحة. الممولير

يبية المقدمة من الممول   •   عدم االحتفاظ بالتسويات الضن
يبيه فن وجود مشكالت بالمنظومة الضن

ن من تقديم التسوية من عدمه.   مع عدم وجود اي سند من الممولير

يبتعدم وجود عرض ل •  كسب العمل المقدمة من الممول.   ة سوية ضن

يد اإل • ائب اىل  الي    للملعدم ارسال اي مصادقة من منظومة الضن
ونن ول يفيد تقديم الممول  مكي 

يبي ن والمهني ة لالقرارات الضن ائب الخاصة بكبار الممولير   الموعد وذلك بشان منظومة الضن
ن فن  . ير

 ن التعديالت التشريعية أ هم املقرتحات بشأ
ن   المساهمة التكافلية يعد من التكاليف واجبة الخصم   • كة طبقا ألحكام قانون التامير   تستحق عل  الشر

الت 
.  ا . مع تخفيض النسبة المنصوص عليه2018لسنة  2الصح  الشامل رقم   بالقانون مع وجود حد اقص 

عات • التي  الخصم  واجبة  التكاليف  من  للجمعيات  يعد  و كذلك  للحكومة  المدفوعة  والعينية  النقدية 
  حدود والمؤسسات االهلية المضية 

عات العينية مدعمة    %10المشهرة  ) فن من الرب  ح( عل  أن تكون التي 
  السوق أو سعر 

  حدود السعر السائد فن
ع بها( او تكون فن اء للتي    حالة الشر

يبية توضح قيمتها ) فن فواتير ضن
 بيع المثيل. 

 

التأخير   • اكمية  إلغاء فوائد وغرامات  المحتسبة  الي  ائب  ات سابقة  عل الضن ولم تسدد بعد من قبل عن في 

 الممول . 

 

  لم تدخل ضمن العينة حيث أن االقرار  •
يبية الت    ادرجت ضمن االقرارت الضن

اعتماد الخسائر المرحلة الت 
كة.  يت   للشر

ائب طالما لم تقم بالفحص الضن   وافقت عليه مصلحة الضن
 يعد ربط ذان 

 

كات • كات األخرى المقيمة   توزيعات األرباح: عدم تكرار خضوع األرباح الموزعة من شر   مض إىل الشر
مقيمة فن

كات   كات األجنبية عل إقامة شر   مض، وتشجيع الشر
كات القابضة فن يبة، وتشجيع إقامة الشر   مض للضن

فن
ن   كات مضية أخرى. كذلك اعادة نص المادة بأن التوزيعات للمساهمير   % 5تخضع بنسبة   قابضة مضية لشر

  .%25اذا زادت نسبة المساهمة عن 
 



يبية متخصصة  وذلك  للعمل عل  شعة   •
يت   و انشاء محاكم ضن

  الضن
العمل عل  وضع أسس جديدة للتقاضن

يبيه مما يعود بالنفع عل  الخزانة العامة وكذلك تدعيم الثقة لل
مول وكذلك تشجيع مانهاء المنازعات الضن

 االستثمار. 
 

ائب مع   • تفعيل المجلس بعد تحديد التشكيل الخاص به استمرار إقرار المواد بشأن المجلس االعل  للضن
  يتم اصدارها. 

ائب الت  ن الضن ائب مع قوانير  ويتم اقرار تشكيل المجلس االعل  للضن
 
 

  يتجاوز عدد العمال بها عن  •
كات الت  يبية العقارية والشر  عامل.  100اعفاء المصانع من الضن

 

إ • إمكانية  يبة األدراسة  الر لغاء ضن السلت   أل  ةسماليأ رباح  األ   ةتنافسي   عل  ثرها  المضي وسط  سواق السوق 

يبة   مستثمري  ها من هذه الضن
  تعفن

كات سمما    العربية الت  يستدع  الكثير  من المستثمرين لفتح المزيد من الشر

 السوق حالي  علة  المفروضة  بالدمغ، عل أن يتم اإلستمرار  الخارجية لإلستفادة من اإلعفاء المشار إليه  
ً
  ا

يبة األ علأن متحصالتها أل  ة . سمالي أ رباح الر بكثير من المتوقع الحصول عليه من ضن

 

 

 


