
 

 

 

اد والجماركعقدت لجنة       المرصيير    بجمعية رجال األعمال  اإلستير
ً
  خالد حمزة   / المهندس:  برئاسة إجتماعا

اللجنة  – المرصية  ممثلي    وحضور   ،رئيس  كة  ونيةالشر اإللكير التجارة  من   MTS  لتكنولوجيا  :  كٍل 

األستاذ / عبد الرحمن  و   األستاذ / أحمد مصطف    ،دارةاإل مستشار رئيس مجلس    -  ناصف  المهندس/خالد 

ممثلة عن مصلحة الجمارك   رئيس اإلدارة المركزية بجمارك المطار   -  السيدة / هالة عبد الواحد و    ،حامد 

ي تمام الساعة    المرصية
 عشر    الحاديةوذلك ف 

ً
بمقر الجمعية   2022مارس  17الخميس الموافق  يوم     صباحا

ة  بهدف فتح باب الحوار والمناقشة حول:  حيث ُعقد اللقاء  ،بالجير 

 

 ، اجلوية   التسجيل املسبق للشحنات  " تعريف بنظام
 "   ذلكوكيفية إستفادة جمتمع األعمال املصري باملميزات اخلاصة ب 

 

، وقد رحب سيادته بالسادة الضيوف والمتحدثير     رئيس اللجنة  –بدأ اللقاء بكلمة املهندس / خالد محزة  

ونيةمن ممثلي   كة المرصية لتكنولوجيا التجارة اإللكير وكافة السادة    مصلحة الجمارك المرصية  و  MTS  الشر

ونية    سيادتهوأكد  ،  الحضور من أعضاء الجمعية أن مجتمع األعمال يرحب بتطبيق نظام نافذة للتجارة اإللكير

ي المطارات المرصية لخفض زمن خروج البضائع والرسائل واإلجراءات إىل ثالثة ساعات،  
  كما أشاد سيادته ف 

ي تسهيل حركة التجارة واالجراءات ودون اية تحديات او عوائق  
ئ المرصية ف  بتطبيق النظام علي الوارد بالموان 

ي عمليات االفراج. 
 ف 

 

قام   التجارة    / املهندسثم  لتكنولوجيا  املصرية  شركة  إدارة  جملس  رئيس  مستشار  ناصف  خالد 
أنه تم دراسة تطبيق ، وقد أكد سيادته  ، بتوجيه الشكر للجمعية لدعوته لهذا اللقاء الهام  MTSاإللكرتونية  

ي من المتوقع البدء     ACIDنظام  
ة التجريبية للمنظومة والتر ية للفير ي النظام الجوي، وبدء المراحل التحضير

ف 

 فيها أواخر مارس أو أوائل ابريل المقبل ومازالت تحت البحث والدراسة. 

ي النظام البحري والجوي تهدف إىل حماية السوق  ثم إشار سيادته  
أن منظومة التسجيل المسبق للشحنات ف 

ئ المرصية من المنتجات الرديئة ، عل أن يتم ذلك من خالل السيطرة الكاملة علي المنتجات    المرصي والموان 

 
ً
وجودتها للتأكد من مطابقتها للمواصفات األوروبية ومعايير الجودة وذلك بتسجيل المستورد والمصدر معا

لمنع دخول الطرفير   واإلستعالم عن  البيانات  بتدقيق  ي تسمح 
والتر المصدر    بالمنظومة  البضائع مجهولة 

 لمرص. 

اد والجمارك محضر   إجتماع لجنة اإلستير

كة   ومصلحة الجمارك MTSمع شر

 بمقر الجمعية -2022مارس  17الخميس 



ونية تعمل من خالل  كما   كة المرصية للتجارة اإللكير ي رقمنة وميكنة كما  مركز    13أشار إىل أن الشر
ساهمت ف 

ي للتيسير علي المتعاملير  من المستوردين 
ون  جميع المستندات الورقية باالضافة إىل خدمة التوقيع اإللكير

 .  المرصيير 

الف مستورد مسجل عل منظومة نافذة وتم تقليص جميع اإلجراءات وتقليل   30أن نحو    ثم أكد سيادته

 أن 
ً
ا ي لكافة الجهات المعنية، مشير

ون  ونيا والربط اإللكير الوقت واالوراق والمستندات من خالل التحول الكير

 بحري.  %70جوي و  %30قد تم اصدارهم منهم   ACI IDالف  361نحو 

كات المصدرة ايضا بنحو  وأكد أن المنظومة تشهد   ي عدد الشهادات، وعدد الشر
الف    30زيادة ملحوظة ف 

  670   حواىلي   دقائق لكل ورقة وتدريب  5ألف معالجة رقمية الوراق يدوية خالل متوسط وقت    35فضال عن  

عل   التسجيل  ي 
ف  سيادتهالجوي   ACIDشخص  وأشار  والتوقيع    ،  نافذة  ي 

ف  التسجيل  يتطلب  النظام  أن 

ي 
ون  ي »المورد« بالتسجيل ايضا عل منصة  اإللكير  .  CargoXمع إلزام الطرف الخارج 

 

، بتوجيه الشكر للجمعية رئيس اإلدارة املركزية جبمارك املطار  -كما قامت السيدة / هالة عبد الواحد  

أ مؤكدة عل   ، الهام  اللقاء  لها  التجارة لدعوتها  بمنظومة  تماًما  اختلف  الجمارك  منظومة  داخل  العمل  ن 

ونية عن السابق من حيث التحديث والتطوير المستمر نظًرا الرتباط المصلحة باالقتصاد المرصي ا إللكير

 .  بشكل مباشر

البحري عل الشحن الجوي حيث تم تقليل عدد المستندات    ACIDوأشارت ، أنه تم تجربة تطبيق نظام  

ال ي 
بيانات الواردة بالمستندات من بلد  المطلوبة بجانب إدخال عمليات الرقمنة والميكنة لمنع التالعب ف 

ه كما يقلل من زمن فحص المستندات.   المنشأ والمورد وغير

ي عمليات التطوير، كما سيتم مع تطبيق النظام عل الشحن الجوى  سيادتها    أكدتكما  
أن المصلحة مستمرة ف 

ة أنه والبحري زيادة القوائم البيضاء بناًء   تأخير تطبيق النظام عل    م ت  عل تاري    خ تعامالت المستورد، مشير

 
ً
 لتالف  اية صعوبات أو تحديات تواجه المنظومة ف  الشحن البحري.  الوراد جوا

   وأكدت
ً
ية   أنه قد تم تحديد جميع أنواع الواردات جوا مع منح استثناءات لبعض األنواع مثل االعضاء البشر

الزينة والزريعة، والورود  ع( وأنابيب األكسجير  واسماك  التي  أو   )بغرض  التلف  البضائع شيعة  ها من  وغير

ي يجب تنظيم دخولها للدولة. 
 الحاالت التر

ي الشحن الجوي يصدر بشكل فوري مقارنة بالبحري الذي يستغرق    ACID  نظامإىل أن    ثم أشارت سيادتها 
ف 

ي نجحت  3000ساعة، موضحة أن عدد المستوردين جوا يبلغ عددهم 48
كات التر ، مع وجود رغبة من الشر

البحري لإلنضمام إىل النظام الجوي حيث أن تقليل زمن االفراج والتكلفة سيعود بالنفع عل    ACIف  تطبيق  

 لدولة والمستورد والمستهلك. كل االطراف ا

 

 



 إستعراض ومناقشة أهم النقاط التالية: فتح باب احلوار واملناقشة حيث مت مت
ة   تمت اإلشارة إىل وجود بعض • ي تواجه بعض القطاعات بالمنظومة، ومنها طول فير

التحديات التر

ي حاالت تجارة السيارات،  
بأن يسمح   لمطالبةوهنا تمت االتحصيل بير  الجمارك ووزارة اإلتصاالت ف 

ي بالتحصيل من جهة واحدة فقط
ون   .النظام االلكير

ي  • ي الشحن الجوي    ACID  نظام  لأهمية البدء التجريت 
ة تجريبية ال تقل عن    ف    3بعد شهر رمضان لفير

ي حمالت التوعية وعقد االجتماعات بمشاركة 
ي اي خطوة، مع االستمرار ف 

شهور لتفادي اي تعطيل ف 

كة ، لضمان سهولة التطبيق وتفادي  MTS كافة االطراف العاملير  والمتخصصير  بالمصلحة وشر

 .اية معوقات

يد للبضائع الواردة بالطرد    منافست  عن  CargoXصة   أن يتم الفصل بير  المنافست بمن أهمية   • الي 

يدي   الي 

ورة   • ي حاالت التعامل مع البلدان اإلفريقيةض 
، وهنا تم مرعاة صعوبة الشحن وتداول المستندات ف 

التعامل   يتم  أن  اح  "نافذة"  إقير المرفوعة عل  الشحن  أنها اصلية لحير   عل  من خالل مستندات 

 وصول المستندات 

ورة    التأكيد  • الربط مع البنوك والحصول عل الموافقات ودراسة طلب قيام المصدر بعمل    عل ض 

 .  CargoXتفويض للمستخلص للتسجيل عل منصة 

إصدار   • ورة  ي المنشورات  ض 
باللغتير  تصدر    التر الجمارك  مصلحة  ي  ةالعربي  عن  لضمان واالنجلير  ة 

جمة الشخصية لتلك  للمورد بالخارج  إرسالها كمستند رسمي   من قيام المستوردين بالير
ً
، وذلك بدال

 المنشورات وإرسالها بصيغ مختلفة وغير رسمية. 

ورة تسجيل •  المرصية.  المستخلصير  عل قاعدة العمالء بمصلحة الجمارك تم التأكيد عل ض 

ورة   • الحلولض  أمر  ل  إيجاد  ي 
ف  كتير   المالك  ال  تسجيللتضارب  لشر ي  بواحد 

ف  واحد  مصلحة  رقم 

كةالجمارك   ي شر
كة واحدة فقط    تسجيل  MTS  ، بينما يطلب ف  ، مما يجي  بعض المالك  للمالكشر

كات األخرى المملوكة لهم باسم  . مستخلصير  من الخارج عل تسجيل الشر

 
، كما وجه ثم إنتىه اللقاء حيث قام المهندس خالد حمزة بتوجيه الشكر للسادة الضيوف والمتحدثير  

 الشكر لكافة السادة الحضور عل حسن المشاركة الفعالة خالل اللقاء. 


