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إتيج   فى ؤطار إلتوجه  فى إلدولة إلمرصية  إلرقم  للتحول  إالستر

وعات    كافة إلقطاعات وإلمشر
بتطبيق إلحلول إلتكنولوجية فى

و تيستر إلتجارة إلدولية لتقود مرص نحو إلجمهورية إلجديدة . 

بتطبيق نظام  إلرقابة إلجمركية قامت وزإرة إلماليةوإحكام 

تطوير منظومة إلعمل ل  ACIإلتسجيل إلمسبق للشحنات

بمصلحة إلجمارك وتبسطيها وميكنتها، وإلتحول إلتدريج   من 

إد بيئة إلعمل إلورقية ؤىل إلرقمية وحوكمة ؤجرإءإت  وإلتصدير وتحقيق رسعة  إالستتر

وهو نظام يسمح ارة بما ينعكس عىل تقليل إلتكلفة إإلفرإج عن إلبضائع وتيستر إلتج

ونيا ً وإلحصول عىل موإفقة مسبقة قبل  بتبادل بيانات ومستندإت إلشحنات ؤلكتر

ساعة من وقت تقديم إلطلب ، مما يقلل زمن إالفرإج إلجمرك   84إلشحن خالل 

خاطر وتتمكن إلجهات إلمعنية من رصد آي خطر عىل إلبالد من خالل نظام ؤدإرة إلم

  حيث تضع إلدولة إلمرصية إولوية قصوي لضمان أمن موإطنيها . 

وبالتاىل  تتخلص إلمنافذ إلجمركية من إلبضائع إلمهملة وإلرإكدة مما ينعكس بدوره عىل 

إت إلتجارة إلدولية ) إلتنافسية ، ممارسة إألعمال ، وبيئة    مؤرسر
ى مركز مرص فى تحسير

 ) ى إالستثمار وتسهيل حركة إلتجارة،إالقتصاد إلكىل   .وتحفتر

لخدمة حركة إلتجارة إلدولية ودعم  (ACI) و يهدف نظام إلتسجيل إلًمسبق للشحنات

إلتوجيهات إلرئاسية نحو تعزيز إلصادرإت إلمرصية وحماية إلموإطن إلمرصي من 

ئ بوإبات لعبور إلبضائع فقط وليست  إلبضائع مجهولة إلهوية أو إلمصدر فتكون إلموإنى

 . ، وكذإ تقليل زمن إإلفرإج ومن ثم تكلفة إإلفرإج عن إلبضائعأماكن لتخزينها 

 وكٍم أول وصاسة                                                                                    

 سئـٍس يـصهحت انجًاسك                                                                                             

 

 انشحاث غتوسي (ا /  )                                                                                            
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 من سىع إالدإرة إلمركزية للسياسات وإالجرإءإت لتحقيق 
ً
إنطالقا

إتيجية إلمنوطه بها وإلمنبثقة من إالهدإف  إالهدإف إالستر

 تيسيتر وتسهيل 
إتيجية لمصلحة إلجمارك وإلمتمثلة فى إالستر

إكة مع إلمجتمع إلتجارى وإلجهات  حركة إلتجارة وتحقيق إلشر

 للمعايتر وإلممارسات إلدولية  وبناء 
ً
إلحكومية ذإت إلصلة وفقا

عىل  تعليمات إلسيد إالستاذ/ وكيل إول إلوزإرة رئيس مصلحة 

 لتحقيق مبدأ إل
ً
يعات إلجمارك ، وسعيا شفافية من خالل إتاحة كافة إلمعلومات وإلتشر

 التفاق تيستر إلتجارة )باىل(  ، 
ً
ى مع إلجمارك تطبيقا ى وإلمتعاملير ى للعاملير وإلقوإنير

بإدإرة وإعدإد وتطوير إإلجرإءإت  وحيث إن إالدإرة إلمركزية للسياسات وإالجرإءإت معنية

طق إلجمركية إلتابعة لها وإعدإد وإدإرة إلجمركية ومرإقبة تنفيذها بقطاع إلعمليات وإلمنا

إمنة ى وإلحلول  مع إلتحول إلرقم   إلبيانات وإلمعلومات إلخاصة بحركة إلتجارة متر

  نظام إلتسجيل إلمسبق للشحنات  متمثلةإلتكنولوجية 
ومن هذإ إلمنطلق   ACIفى

ى و   بتجميع إالدإرة إلمركزية للسياسات وإالجرإءإت قامت قرإرإت إلكافة إلقوإنير

 نظام إلتسجيل إلًمسبق للشحناتب وكل ما يتعلق معدلةوإلمنشورإت وإلتعليمات إل

(ACI)  ألحدث إلتعديالت 
ً
          وهللا وىل إلتوفيق .وفقا

 رئٌس االدارة المركزٌة للسٌاسات واالجراءات                                                           

 

 ( زغمور نجوى)  د /                                                              
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 (  مفهوم نظام المعلومات المسبقة عـــــــن البضائعACI                ) 
هو نظام ٌعتمد على إتاحة بٌانات الشحنة الكترونٌاً من المستورد المصري والمصدر االجنبً والناقل قبل الشحن من 
بلددد التصدددٌر وملددج مددن  جددل قٌددام مصددلحة الجمددارج بتقٌددٌم الم دداتر اءولٌددة للشددحنا واسددتٌفاء القٌددود ا سددتٌرادٌة 

 ACIDلة وإصدار رقم القٌد الجمركً المبدئً للشحنة والرقابٌة وفقاً لتمٌٌالت التعرٌفة الجمركٌة المتكام

 بنظام اتراف التعامل ACI 

 المستورد المصري -
 شركات الت لٌص -
 المصدر االجنبً -
 وكالء الشحن التوكٌالت المالحٌة/ الناقل /  -
 لٌبٌا ( –المستورد االجنبً )السودان  -
 المستورد كونا سفارة او قنصلٌة او جهات حكومٌة -

  المصرياوال المستورد :- 
 تسجٌل حساب للشركة المستوردة علً البوابة ا لكترونٌة  -
 تسجٌل حسابات االش اص المفوضٌن علً الشركة للتعامل علً البوابة ا لكترونٌة  -
حصول جمٌع االش اص المفوضٌن عن الشركة للتعامل علً البوابة ا لكترونٌة علً شهادة التوقٌع  -

 (e-tokenا لكترونً )

 الت لٌص ثانٌا شركات :- 
 تسجٌل حساب لشركة الت لٌص علً البوابة ا لكترونٌة )نافمة(  -
 تسجٌل حسابات لمندوبً شركة الت لٌص للتعامل علً البوابة ا لكترونٌة  -
 (e-tokenحصول جمٌع مندوبً شركة الت لٌص علً التوقٌع ا لكترونً ) -

  ًثالثا المصدر االجنب :- 
 ( CargoXمنصة ناقل البٌانات والمستندات )تسجٌل حساب للشركة المصدرة علً  -
تسجٌل حسابات األش اص المفوضٌن عن الشركة للتعامل علً منصة ناقل البٌانات والمستندات  -

(CargoX ) 
إثبات رقم تعرٌف الشحنة علً جمٌع مستندات الشحنة و رقام تعرٌف المصدر األجنبً والمستورد  -

 فاتورة التجارٌةالمصري و رقام تعرٌف األصناف الواردة بال
ً إإرسال بٌانات ومستندات الشحنة  - إلً المستورد المصري من  الل منصة ناقل البٌانات  لكترونٌا

 ( CargoXوالمستندات )

  / وكالء الشحنرابعا الناقل / التوكٌالت المالحٌة:- 
التكامل لٌة آلً الموانئ المصرٌة من  الل إالمزمع شحنها من مٌناء التصدٌر  ارسال حساب الشحنات -

 التً توفرها منصة )نافمة(
مثبت علٌها جمٌع  لً الجمارج المصرٌة من  الل منصة )نافمة(إ)المنافٌست(  ارسال قائمة الشحن -

 للبواصل مشمولها ورقم تعرٌف المستورد والمصدر . ACIDارقام 
الكلٌة فً ارسال البوالص الفرعٌة الً الجمارج المصرٌة من  الل منصة نافمة لربتها مع البوالص  -

  Back TO Backحالة العمل بنظام البوالص المجمعة و

  لٌبٌا (: – امسا المستورد االجنبً )السودان- 
من  الل وكٌلة المصري لالستٌراد بنظام الترانزٌت عبر  تسجٌل حساب علً البوابة ا لكترونٌة )نافمة(  -

  االراضً المصرٌة

  المستورد كونا سفارة او قنصلٌة او جهات حكومٌة )لالستعمال الرسمً او الش صً العضائها( سادسا:- 
وإصدار رقم للحصول  مست لص جمركً  ا اومن  الل تسجٌل حساب علً البوابة ا لكترونٌة )نافمة(  -

 MTSوملج تبقا لما اتفق مع شركة  ACID القٌد الجمركً المبدئً للشحنة 
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  مزاٌا نظام( التسجٌل المسبق للشحناتACI) 
 .تحوٌل منظومة العمل الجمركً الً منظومة استباقٌة العمال نظام الم اتر قبل الوصول 
 حماٌة المواتن المصري من البضائع مجهولة الهوٌة. 
 ومن ثم تكلفة االفراج عن البضائع. تقلٌل زمن ا فراج 
 عن المستندات الورقٌة واالستغناء است دام البٌانات والمستندات االلكترونٌة. 
 .) القضاء على المستورد الكحول ) مجهول الهوٌة 
 . القضاء على ظاهرة تكدس المهمل وتحوٌل المنافم الجمركٌة إلً بوابات عبور ولٌس ساحات للت زٌن 
  فً بالدهم  معتمدٌن كمصدرٌن محلٌاضمان جودة البضائع المستوردة عن ترٌق موردٌن مسجلٌن 

  مراحل تتبٌق( نظام التسجٌل المسبق للشحناتACI) 
  0202  كتوبرإعتباراً من األول من ٌتبق النظام على جمٌع الرسائل الواردة بحرٌاً والتً تم شحنها 

 ً  . كمرحلا اولى  إلزامٌا
  لى جمهورٌة مصر العربٌة تحت كافة النظم الجمركٌة نظام على جمٌع الواردات القادمة إهما الٌتم تتبٌق

 وملج فٌما عدا 
 بصحبة الراكب لالستعمال الش صً . ةالوارداالمتعة الش صٌة  .2
 التى ترد من ال ارج الست دامها فً التعبئة .الحاوٌات الفارغة  .0
 . التً ٌتم اعادة شحنها من مٌناء الوصول رسائل الترانزٌت المباشر .3
السٌارات الوارده بنظام الترٌبتج صحبا القادمٌن بشكل مؤقت لحٌن توفٌر المعالجا الالزما لها  .4

 ACIعلى نظام 

 (ACIنظام التسجٌل المسبق للشحنات )المرجعٌة الدولٌة ل -اوال : 
 اتفاقٍت كٍوتو انًعذنت 

( ٌنبغً ان ٌنص 05/3الفصل الثالث من الملحق العام )المعٌار  -
و فحص اقرار البضائع قبل علً تقدٌم وتسجٌل   لتشرٌع الوتنًا

 وصول البضائع
 يٍٍ وتٍسٍش انتجاسة انذونٍت اطاس يعاٌٍش تأSafe Frame Work 

. وتحث المنظمة الدول االعضاء  ءوالمبادى المعاٌٌرنظام ٌتضمن عدد من  -
علً تتبٌق معاٌٌر هما االتار كحد ادنً من الممارسات التً ٌنبغً علً 

 االدارات الجمركٌة اتباعها .

  : لالمصري  السند التشرٌعى -ثانٌا( نظام التسجٌل المسبق للشحناتACI) 

 . 2020لسىه  202( مه قاوون اجلمارك رقم 33املادة ) (1)

حة قبل ــــــة إلى المصلـــــــ و وكٌلا بتقدٌم المستندات ال اصة بالبضاعٌلتزم المستورد " 
 حن بهماشاال بإ تار مزتلٌ ی ، کمائدبم کیمرجعلٌها برقم قٌد ٌرشإلى البالد لتتولى التأ اشحنه
نة السفن وقادة التائرات ووسائل بوٌلتزم الناقل  و ربا م لقٌده بمستندات شحن البضاعةـــالرق
ن  و من ٌمثلونهم بإدراج هما الرقم بمستندات الشحن والمالحٌ قل األ رى  و وكالؤهمــــــــالن
مستندات الشحن ٌتم بوفً حالة عدم إدراج هما الرقم  ، اصة بالبضائع الواردة للبالدـــــــــال 

ٌة البالد دون تفرٌغها دا ل الموانئ والمنافم المصر مه البضاعة إلى  ارجـــإعادة شحن ه
ٌجوز للمستورد  و وكٌلا ات ام إجراءات الت لٌص الجمركً  و ن ٌمثلاــــعلى نفقة الناقل  و م

ً ـــــــالمسبق وس قبل وصول البضاعة إلى  راضً  داد الضرائب والرسوم المقدرة مبدئٌا
ً قتم إجراء التسوٌة النهائٌة بعد وصول البضاعة وفـــــــــالجمهورٌة ، وٌ ٌة للتعرٌفة الجمرك ا

ً  النافمة وقت ا فراج ات التً تحددها الالئحة ءللشروت والضوابت وا جرا وملج كلا وفقا
 ." التنفٌمٌة لهما القانون
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 2021لسىة  430رقم الصادرة بالقزار الوسارى  الالئحة التىفيذية لقاوون اجلمارك  (2)
 

 الباب السادس

 ا جراءات الجمركٌة

 الفصل األول

 للشحناتنظام التسجٌل المسبق 

 (296مادة )

ً فٌها ، ٌلتزم المستورد  و مالج  دون ا  الل باالتفاقٌات الدولٌة التً تكون جمهورٌة مصر العربٌة ترفا

 -البضاعة  و وكٌلا من الم لصٌن الجمركٌٌن بما ٌأتً :

ب( من تقدٌم حزمة البٌانات والمستندات الرقمٌة ال اصة بالبضاعة ، الموضحة بالبندٌن ) ( ، و)  -   

( من همه الالئحة ، إلى المصلحة من  الل منصة نافمة قبل شحنها إلى البالد ، 291المادة )

 ( .ACIDمبدئى ) لتتولى المصلحة التأشٌر علٌها برقم قٌد جمركى

( المشار إلٌا فى البند السابق لقٌده بجمٌع مستندات ACIDإ تار الشاحن بالرقم التعرٌفى )  -ب  

 شحن البضاعة .

لكترونى للمستندات بما فى ملج فى إدراج البٌانات والتقدٌم ا  ع ا لكترونىٌإست دام التوق   -ج  

( ACIالفاتورة ، وملج عنــد قٌـــد البٌانات الجمركٌة ال اصة بنظام التسجٌل المسبق للشحنات )

 من  الل منصة ) نافمة ( .

 (291مادة )

التائرات ووسائل النقل األ رى  و وكالؤهم المالحٌون  و من ٌمثلونهم بما ٌلتــزم الناقــل  و ربانٌة السفن وقادة 

 -ٌأتى :

دا ل البالد  ة بالبضائع المشحونة إلى الموانىتقدٌم المعلومات والمستندات وقوائم الشحن ال اص  -    

 لحة من  الل منصة نافمة .صلكترونٌاً إلى المإ

( من همه الالئحة 296( المشار إلٌا فى المادة )ACIDالتأكد من إدراج الرقم التعرٌفى )  -ب  

 بمستندات الشحن ال اصة بالبضائع الواردة للبالد ، وكملج  رقام تعرٌف  تراف بولٌصة الشحن .

 (291مادة )

 -:( على النحو اءتىACIتحدد الضوابت وا جراءات الواجب األلتزام بها لنظام التسجٌل المسبق للشحنات )
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الشحنة قبل الشحن من بلد ( على إتاحة بٌانات ACIنظام التسجٌل المسبق للشحنات )ٌعتمد   -    

، وٌتتلب ملج من المستورد  و مالج البضاعة ،  و وكٌلا من الم لصٌن الجمركٌٌن إنشاء التصدٌر

 حساب على منظومة نافمة ، وٌشترت  ن ٌكون لا حق التوقٌع ا لكترونى .

البضاعة ،  و وكٌلا من الم لصٌن الجمركٌٌن بتسجٌل بٌانات المصدر ٌقوم المستورد  و صاحب   -ب  

األجنبى " فى بلد التصدٌر" من  الل منصة نافمة على  ن تشتمل البٌانات على ) الدولة المسجل 

التجارى للمصدر ، ونوع المصدر " منتج ، فرع  سمصدر ، ورقم التسجٌل للمصدر ، وا بها الم

لكترونى للمصدر، وغٌرها من بٌانات وان التفصٌلى ، والبرٌد ا للشركة ،   رى " ، والعن

 المصدر( .

ٌقوم المستورد ،  و صاحب البضاعة  و وكٌلا من الم لصٌن الجمركٌٌن بإدراج البٌانات األولٌة   -ج  

تتضمن همه البٌانات ) رقم  ٌرادها بصورة إلكترونٌة ، على  ناألساسٌة للشحنة المزمع  ست

ر األجنبى ، وكود بلد التصدٌر ، وبٌانات السلعة ، وبند التعرٌفة الجمركٌة وفقاً تسجٌل المصد

 .عة المحلٌة ، وبٌانات الفاتورة(متضمناً التفرٌ H.S.CODEللنظام المنسق 

بعد  نتهاء المستورد ،  و صاحب البضاعة ،  و وكٌلا من الم لصٌن الجمركٌٌن من تنفٌم   -د  

فى البندٌن السابقٌن ، تقوم المنظومة بتقٌٌم الم اتر األولٌة لعناصر ا جراءات المنصوص علٌها 

ً لتمٌٌالت التعرٌفة الجمركٌة  القٌودات الشحنة ، ثم  ستٌفاء األستٌرادٌة والرقابٌة المتلوبة وفقا

المتكاملة للتحقق من صالحٌة  ستٌراد الصنف ، وتقوم المصلحة بالرد إما بالقبول وإصدار الرقم 

بب الرفض وملج بحد  قصى ثمانى س( ،  و بالرفض مع توضٌح ACIDللشحنة )التعرٌفى 

و ربعون ساعة ، ثم ٌتم إتاحة بٌانات الشحنة فور إصدار هما الرقم إلى كافة الجهات الرقابٌة 

 الم تصة ) تبقاً للبند والصنف (  عمال شئونها .

ٌن الجمركٌٌن التظلم  الل ثالثة  ٌام ٌجوز للمستورد  و صاحب البضاعة ،  و وكٌلا من الم لص  -هـ  

 ً تظلما بالمستندات المؤٌدة لملج وتقوم المصلحة  عمل من صدور قرار المصلحة بالرفض مدعما

بدراسة التظلم  الل ٌومى عمل واألنتهاء إما بقبول التظلم وإصدار الرقم التعرٌفى للشحنة 

(ACID. و بالرفض مع توضٌح سبب الرفض  ، ) 

( للشحنة إلى كل من المستورد  و صاحب البضاعة ،  و وكٌلا ACIDإرسال الرقم التعرٌفى )  ٌتم   -و  

د ا لكترونى  و والمصدر األجنبى عن ترٌق البرٌ –بحسب األحوال  –من الم لصٌن الجمركٌٌن 

 لكترونٌة لها مات الحجٌة . ى وسٌلة إرسال إ

(  ن ACIشحنات )لالبالد بنظام التسجٌل المسبق لٌشترت للقٌد الجمركى للشحنات الواردة إلى   -ز  

ٌتقدم المستورد ،  و صاحب البضاعة ،  و وكٌلا من الم لصٌن الجمركٌٌن بالفاتورة ال اصة 

بالبضاعة بشكل إلكترونى متضمنة التوقٌع ا لكترونى ، كما ٌشترت  ن تكون همه الفاتورة مسجل 

ٌل المصدر األجنبى " المورد " والرقم التعرٌفى بها رقم التسجٌل الضرٌبى للمستورد ورقم تسج
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ً للنظام المنسق ACIDللشحنة ) والكود القٌاسى  H.S.CODE( وبند التعرٌفة الجمركٌة وفقا

 2للصنف / األصناف 

( فٌما عدا بٌانات ترفى ACIDٌتم السماح بتعدٌل بٌانات الشحنة بعد إصدار الرقم التعرٌفى )  -ح  

المصدر األجنبى ( وملج قبل الشحن ، مع  –ستورد  و صاحب البضاعة التعامل التجارى ) الم

ً لمعاٌٌر نظم الم اتر األولٌة لعناصر الشحنة ،  مراعاة إعادة تقٌٌم كامل بٌانات الملف وفقا

 والقٌودات الرقابٌة واألستٌرادٌة المدرجة بتمٌٌالت التعرٌفة الجمركٌة المتكاملة السارٌة .

( لمدة ستة  شهر من تارٌخ التسجٌل على  ن ٌلتزم المصدر ACIDقم التعرٌفى )  تمتد صالحٌة الر  -ت  

بولٌصة الشحن (  –األجنبى بإ تار الناقل با  دراجا على مستندات الشحن ) قائمة الشحن 

 ال اصة بالبضائع .

 و من  ٌة الرقم التعرٌفى المشار إلٌا لفترة مماثلة بموافقة الوزٌروٌجوز ألسباب مبررة مد صالح  

 ٌفوضا .

ً   -ى    –)الفاتورة التجارٌة  ٌقوم المصدر األجنبى  و المنتج بإرسال بٌانات ومستندات الشحنة إلكترونٌا

( ACIDغٌرها ... ( المثبت علٌها الرقم التعرٌفى للشحنة ) –بولٌصة الشحن  –قائمة التعبئة 

 إلى منصة نافمة من  الل اءلٌة التى تحددها المصلحة .

ٌتولى الناقل بمٌناء التصدٌر  و من ٌمثلا إرسال قائمة تضم جمٌع الشحنات المزمع تصدٌرها إلى   -ج  

غادرة وسٌلة ( ساعة من وقت م04)تتجاوز جمهورٌة مصر العربٌة بصورة إلكترونٌة  الل مدة ال

رقم تعرٌف  –، على  ن تتضمن بٌانات كل شحنة ) رقم بولٌصة الشحن النقل مٌناء التصدٌر

 رقم تعرٌف المستورد ( . –رقم تعرٌف المصدر  –( ACIDنة )الشح

ٌتم  ستقبال القائمة ا لكترونٌة التى تضم جمٌع الشحنات المزمع تصدٌرها إلى جمهورٌة مصر   -ل  

 العربٌة على منصة نافمة لكى ٌتم التحقق من سالمة جمٌع بٌاناتها .

ً ٌتم إ تار المستورد  و صاحب البضاعة  و وكٌل  -م   من  الل منصة  ا من الم لصٌن الجمركٌٌن آلٌا

 نافمة بأستالم بٌانات  و مستندات الشحنة من  الل اءلٌة التى تحددها المصلحة .

ٌقوم المستورد  و صاحب البضاعة  و وكٌلا من الم لصٌن الجمركٌٌن بالد ول على منصة نافمة   -ن  

و عتماد مستندات الشحنة بأست دام ( ACIDواألتالع على ملف الشحنة بالرقم التعرٌفى )

 التوقٌع ا لكترونى .

نة من حٌتم األلتزام بإرسال بٌانات الفاتورة التجارٌة بصٌغة إلكترونٌة موضحاً بها مشمول الش  -س  

( GS2حٌث بٌانات األصناف ، بما فى ملج رقم الكود العالمى لكل صنف ) نظام الترقٌم القٌاسى )

( ألى صنف ، GS2قٌاسى   ر ( ، وفى حال عدم وجود رقم كود عالمى )  و  ى نظام ترقٌم دولى

 ( وفقاً لتبٌعة الصنف الوارد .Part Numberٌتم تحدٌد رقم القتعة )
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 ACIDاألستعالم من  الل منصة نافمة للتأكد من صحة الرقم التعرٌفىوٌجوز للناقل  و من ٌمثلا  

 المى  دلى با المصدر األجنبى قبل الشحن .

ٌجوز للمستورد  و صاحب البضاعة  و وكٌلا من الم لصٌن الجمركٌٌن السٌر فى ا جراءات  كما 

 الجمركٌة بنظام ) الت لٌص المسبق ( من  الل منصة نافمة .

وتستكمل باقى ا جراءات المقررة لإلفراج عن الشحنة عبر منصة نافمة وفقاً ألحكام القانون وهمه  

 الالئحة .

تبقددا  ACIثالثددا: ا جددراءات الجمركٌددة للعمددل بنظددام المعلومددات المسددبقة عددن البضددائع 
 :0202لسنة  22لمنشور اجراءات رقم 

 : تسجٍم بٍاَاث انًستوسد كًا ٌهى  : -أوال- 
ونً على كترست لصٌن الجمركٌٌن إنشاء حساب إلعلى المستورد  و صاحب الشأن  و وكٌلا من الم

سم المست دم إللحصول على  WWW.NAFEZA.GOV.EGكترونٌة ا لموقع نافمة لل دمات 
ول على وحـــــــدة وكلمـة السر) من واقع جمٌع البٌانات التفصٌلٌة ال اصة با ( كما ٌتعٌن  ٌضاً الحص

 للتعامل بهمه المنظومة . E- TOKENكترونً التوقٌع ا ل

 ج بٍاَاث ويستُذاث انشحُت انًستوسدة :ثاٍَاً : إدسا- 
 -تً :وكٌلا من الم لصٌن الجمركٌٌن باءٌقوم المستورد  وصاحب البضاعة  و 

السر حٌث تظهر لا جمٌع البٌانات ال اصة با  سم المست دم وكلمةإب ) (الد ول على منصة نافمة
 كمستورد من واقع البٌانات السابق ت زٌنها بقاعدة البٌانات .

 -)ب(إدراج بٌانات المصدر األجنبً وهى:
 و رقم التسجٌل للمصدر األجنبً. ( الدولة المسجل بها المصدر 2)     
 سم التجاري للمصدر ( ا  0)     
   رى ( –صاحب عالمة  –مركز توزٌع  - فرع للشركة –( نوع المصدر ) منتج  3)     
 ( العالمة التجارٌة )إن وجد ( 4)     
 سم المصدر الفعلًإ(  5)     
 ( العنوان التفصٌلً  6)     
 لكترونً( التلٌفون والفاكس و البرٌد ا  1)     
 ( جنسٌة المورد األجنبً . 1)     

                                                                           -الشحنة األساسٌة وهى :)ج(إدراج بٌانات 
 ( رقم تسجٌل المصدر األجنبً .                                                            2)     
 ( كود بلد التصدٌر    0)     
 ( رقم  مر الشراء وتارٌ ا )إن وجد (.   3)     
 ( كود مٌناء التصدٌر  4)     
 ( وصف الشحنة  5)     
  رقام  22ملة المكون من ( بند التعرٌفة الجمركٌة المتكا 6)     
 ( قٌمة الشحنة  1)     
 ( النظام االستٌرادي )نظام ال ضوع ( 1)     
 ( النظام الجمركً  9)     
    (22)GS2    اوPart Namber  او اي نظام ترقٌم دولً ا ر 
 -بٌانات الفاتورة : (22)    

- a الفاتورة /  مر الشراء 
 b- تارٌخ الفاتورة 

http://www.nafeza.gov.eg/
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C - نوع التعاقد 
 d- الفاتورة قٌمة 
e - عملة الفاتورة 
F -  / ًوحدة /    البنود الفاتورة )بند التعرٌفة /وصف بند التعرٌفة / الوزن القائم والصاف

 الكمٌة الجمركٌة ا حصائٌة /سعر الصنف (
 : ًانحصول عهى سقى   -ثانثاACID : انتسجٍم انًسبق نهشحُت- 

ً  بعد إدراج جمٌع البٌانات (2 بإجراء  األولٌة األساسٌة للشحنة  الل منصة نافمة تقوم المنظومة إلكترونٌا
 ً لتمٌٌالت التعرٌفة الجمركٌة المتكاملة للتحقق  عملٌة تقٌٌم الم اتر األولٌة لعناصر الشحنة وملج وفقا

وكملج معرفة موقف المستورد والمصدر من  ٌة قرارات تتعلق  –من صالحٌة استٌراد الصنف  م ال 
بالحظر  و الوقف للتعامل من  الل قواعد البٌانات المتاحة بإدارة الم اتر بمصلحة الجمارج والهٌئة 

ً  العامة للرقابة علً الصادرات والواردات والجهات الرقابٌة وغٌرها من الجهات لنظام  المعنٌة تبقا
 مركزي للتحقق من صالحٌة استٌراد الصنف .إدارة الم اتر ال

( ACIDتقوم مصلحة الجمارج من  الل منصة نافمة بالرد بالقبول وإعتاء الرقم التعرٌفً للشحنة ) (0
إتمام المنظومة ساعة من وقت قبول التلب لحٌن  41ض مع توضٌح السبب وملج بحد  قصى  و الرف

فور إصدار الرقم التعرٌفً إلى كافة الجهات الرقابٌة ، وٌتم إتاحة بٌانات الشحنة  والرد بترٌقة آلٌة
 الم تصة ) تبقا للبند والصنف (  عمال شئونها .

ً بها الرقم التعرٌفً e-Mailٌتم إصدار رسالة للمستورد والمصدر األجنبً عن ترٌق ) (3 ( موضحا
على  ن  ، وتمتد صالحٌة الرقم التعرٌفً لمدة ثالثة  شهر من تارٌخ التسجٌل (ACIDللشحنة )

بولٌصة الشحن (  –ٌلتزم المستورد بإ تار الناقل با  دراجا على مستندات الشحن ) قائمة الشحن 
 ال اصة بالبضائع  .

( إلى الناقل ACIDٌلتزم المستورد  و المصدر تبقاً لشروت التعاقد بإرسال الرقم التعرٌفً للشحنة ) (4
( على مستندات الشحن ال اصة ACID)زام بقٌد الرقم التعرٌفً للشحنة وملج لاللت المالحً والتوكٌل

 بالبضاعة  .                                                                                      
( بالنسبة لبٌانات ACIDٌتم السماح بتعدٌل بٌانات الشحنة بعد إصدار الرقم التعرٌفً للشحنة ) (5

 و صاحب البضاعة والمصدر األجنبً(  –قت ، فٌما عدا ترفً التعامل التجاري )المستورد السلعة ف
شحن الرسالة مع مراعاة  ن ٌتم إعادة تقٌٌم كامل بٌانات الملف وفقاً لمعاٌٌر نظم الم اتر  وملج قبل

بالحرف ( ممٌزاً ACIDوٌتم إعتاء نفس رقم ) –( العناصر الشحنة )كما هو موضح عالٌ ةاألولٌ
(Mداللة )  على تعدٌل الرقم وٌتم االلتزام بوضع هما الرقم الجدٌد على جمٌع مستندات الشحنة وفى

مٌز ( والقدٌم ٌ  C( السابق إصداره بالحرف )ACIDٌز الرقم التعرٌفً )ٌحالة رفض الشحنة ٌتم تم
 ( وٌحظر التعامل علٌا  . Oبالحرف )

 نكتشوٍَاً عهى يُصت  َافزة :إستالو يستُذاث انشحُت إ -ابعاً :س- 
ً إلى   .2 ٌقوم المصدر بإرسال البٌانات التفصٌلٌة ال اصة بالفاتورة التجارٌة وقائمة التعبئة الكترونٌا

المؤمنة والمعتمدة من الجهات المعنٌة  BLOCK CHAINمنصة نافمة من  الل منصة 
 -ى :والمتضمنة جمٌع البٌانات التفصٌلٌة الموضحة سابقاً با ضافة إل

 . ACID( الرقم التعرٌفى للشحنة 2)
 رقم الهاتف ........ إلخ ( . –العنوان  –سم ( بٌانات المنتج/ المصدر )ا 0)
   رى ( . –صاحب عالمة تجارٌة  – توزٌع مركز –فرع للشركة  –( نوع المصدر)منتج 3)
(4 )GS2 حالة عدم وجود رقم  ي نظام ترقٌم دولً قٌاسً آ ر وفى   و )نظام الترقٌم القٌاسى

 (. part number( ٌتعٌن تحدٌد رقم القتعة )GS2كود عالمى ألى صنف )
للناقل  و التوكٌل المالحً التحقق من قائمة الشحنات المزمع شحنها إلى مصر قبل مغادرة السفٌنة  .0

عرٌفى كترونٌة األساسٌة للشحنة تشمل )الرقم التاألقل من  الل رفع البٌانات ا لساعة على  04بـ 
رقم المستورد المصري( على منصة نافمة من  –رقم الشاحن )المصدر االجنبى(  –ACIDللشحنة 

المؤمنة والمعتمدة من الجهات المعنٌة ، والتأكد من صحة  CHAINBLOCK الل منصة 
 البٌانات االساسٌة لكل شحنة .
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ً لشروت الت .3 اقد بإرسال بٌانات بولٌصة عٌقوم المصدر  والمنتج  و الناقل  و التوكٌل المالحً تبقا
ً على منصة نافمة من  الل منصة إ ACIDمتضمنة الرقم التعرٌفً للشحنة  الشحن  لكترونٌا

ؤمنة والمعتمدة الم(BLOCK CHAINبتقنٌة  )( CargoX)الكترونٌة تحددها الجمارج حالٌا 
 -: ات بولٌصة الشحن البٌانات التالٌةعلى  ن تتضمن بٌان من الجهات المعنٌة

 (.ACID( الرقم التعرٌفً للشحنة )2)
 رقم تعرٌف المصدر األجنبً . –( رقم تعرٌف المستورد المصري 0)
 ( رقم وتارٌخ بولٌصة الشحن .3)
 ( نوع بولٌصة الشحن .                                                                                      4)
 ( إسم الناقل وعنوانا 5)
 (  نوع الناقل .                                          6)
 (  إسم الشاحن وعنوانا .1) 
 (  إسم ترف ا  تار وعنوانا .1) 
 ( رقم الرحلة وإسم وسٌلة النقل .9) 
 ( مٌناء الوصول .22) 
 ( مٌناء التسلٌم/ الوصول النهائً .22) 
 ( مسار وسٌلة النقل وموانً الترانزٌت .20) 
 (  رقام الحاوٌات و رقام السٌول المالحٌة .23) 
 ( العالمات واألرقام ووصف البضاعة .24) 
 ( الوزن القائم والصافً .25) 
 ( قٌمة النولون ونوع العملة )إن وجد (.   26) 

كترونٌة مات الصلة بالشحنة بالرقم التعرٌفً بربت جمٌع البٌانات ا ل ACIتقوم منظومة نافمة 
)نافمة( بإستالم  تورد  و وكٌلا آلٌاً من  الل منصةدا ل منصة نافمة وإ تار المس ACIDللشحنة 

  BLOCK CHAINبٌانات ومستندات الشحنة عبر منصة 
افمة وإست دام من  الل منصة ن ACIDٌتم د ول المستورد على ملف الشحنة بالرقم التعرٌفً 

دات ال اصة بالشحنة ومسئولٌتا عن  عتماد جمٌع المستن E- TOKENكترونً وحدة التوقٌع ا ل
 صحة ما ٌرد بها من بٌانات .

ال الملف كامالً للجهات مات بعد إعتماد المستورد لمستندات الشحنة بإرس ACIتقوم منظومة نافمة 
 - عمال شئونها تجاه الرسالة الواردة على النحو التالى : الصلة
الجمارج : تقوم إدارة الم اتر بإستهداف الشحنة وتقٌٌم الم اتر المحتملة مع حجب مسار  )  (

 ا فراج 
( نمومج تموٌل الواردات بالعملة الصعبة 4البنوج : تقوم البنوج بالتحضٌر  صدار نمومج ) )ب(

 تبقاً لنظام ا فراج )ا ستٌرادي ( .
اردات وهٌئة سالمة الغماء وجمٌع الجهات الرقابٌة الهٌئة العامة للرقابة على الصادرات والو )ج(

 األ رى مات الصلة  عمال شئونها .

 : ) ٌخايساً: إجشاءاث انتخهٍص انًسبق )إرا سغب صاحب انشأ- 
القٌام بإجراءات الت لٌص المسبق عن الرسالة الواردة  –إما رغب  –ٌمكن للمستورد فى همه المرحلة 

ً للتعلٌمات الواردة بقرار السٌد وزٌر المالٌة رقم  وملج بالتقدم بالملف  0202لسنا  291وملج تبقا
جمارج وملج بالمركز اللوجٌستى الم تص  و منصة نافمة  46التعرٌفً للشحنة للتسجٌل فى دفتر 

MTS كترونً للرسالة الواردة والمثبت على جمٌع إستدعاء الملف ا لحٌث ٌقوم الجمرج الم تص ب
وبعد إعتمادها من صاحب الشأن لٌقوم الجمرج بالسٌر فى جمٌع ا جراءات  ACIDمستنداتها رقم 

المستندٌة بنظام الت لٌص المسبق وسداد الضرائب والرسوم الجمركٌة وإصدار إمن ا فراج كما هو 
باقى ا جراءات الجمركٌة بعد وصول  وٌتم إستكمال –ئحة التنفٌمٌة المنفمة متبع بقانون الجمارج والال

ً لما هو  الرسالة بجمرج الوصول والقٌام بإجراءات الكشف والمعاٌنة والمتابقة وتسدٌد القٌودات تبقا
 متبع فى هما الشأن . 
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11 
 ACIنتسجٍم انًسبق عهً انشحُاث ا نُظاو انذنٍم انتششٌعً

 الجمركٌة للسٌاسات واالجراءات المركزٌةاعداد االدارة 

 0201نوفمبراصدار 

 كتشوٍَاً :ادساً : إستالو يستُذاث انشحٍ إنس- 
ً متضمنةالمالحى بتحمٌقوم ال ت المالحى / الوكٌل   ACIDالرقم التعرٌفى ٌل بٌانات المنافٌست آلٌا

ً إلى مصلحة الجمارج عبوإرسالا إل ساعة  41النقل بـ  ر منصة نافمة وملج قبل وصول وسٌلةكترونٌا
ال اصة بالبوالص الفرعٌة  ACIDعلى األقل على  ن تتضمن بٌانات بولٌصة الشحن الكلٌة جمٌع  رقام 

مع التأكٌد على ال توت المالحٌة والتوكٌالت المالحٌة ضرورة تضمٌن  –ولٌصة الكلٌة مشمول همه الب
رقم تعرٌف المصدر  –رقم تعرٌف المستورد المصرى –( ACIDالمنافٌست الرقم التعرٌفً للشحنة )

 المنافٌست . االجنبً وملج بالنسبة لكل بولٌصة من بوالص
فٌما ٌ ص  0202لسنة  42مصلحة الجمارج رقم  مع مراعاة تتبٌق  حكام منشور تعلٌمات رئٌس

تقدٌم قوائم الشحن بالنسبة إلى السفن الفٌدر لتكون قبل مغادرة وسٌلة النقل للدولة القادمة منها  و 
 . ساعة من تارٌخ وصول وسٌلة النقل 04 الل 

الوكٌل ساعة بعد تقدٌم  04الممارسون لنشات التجمٌع  Freight forwarderٌمنح مرحلو البضائع 
 . HOUSE B/L دراج البوالص الفرعٌة  Master B/Lللبوالص الكلٌة  الرئٌسى

ً بصفة فورٌة إلى قاعدة بٌانات الجمارج دون إجراء  ى إل تقوم منصة نافمة بإرسال المنافٌست كترونٌا
قائمة لكل بولٌصة من بوالص  للشحنة عملٌات تعدٌل  و حمف علٌا وٌتم التأكد من وجود الرقم التعرٌفى

 الشحن .                                                                                            

 : سابعاً : انتخهٍص نإلفشاج بعذ وصول انبضاعت- 
ٌقوم المستورد  و وكٌلا من الم لصٌن الجمركٌٌن  بالبدء فى ا جراءات الجمركٌة لإلفراج عن الرسالة 

بأحد  نظمة ا فراج  وج عنها تحت نظام الت لٌص المسبق  سبق السٌر فى إجراءات ا فراوملج سواء 
 المتبعة بعد الوصول .

الرقم التعرٌفى  وسحب الملف بكامل مرفقاتا بداللة تقوم مصلحة الجمارج بالد ول على منصة نافمة
 بكامل مستندات الشحــنة.  46ج.م بنظام الوارد العادي وٌتم ربت رقم  46وإعتائا رقم  ACIDللشحنة 

ً ألحكام قانون الجمارج والئحتا  ٌتم السٌر فى باقى ا جراءات المعتادة لإلفراج عن الرسالة وملج تبقا
 التنفٌمٌة المزمع إصدارها.

  ً إعتباسا يٍ  ACI: ٌتى انتُفٍز اإلنضايى نُظاو انتسجٍم انًسبق نهشحُاث ثايُا

انشسائم انواسدة نهبالد عٍ طشٌق انًواَئ  عهى يا ٌتى شحُه يٍ جًٍع  1/11/0101

 انبحشٌت فى هزا انتاسٌخ  .
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10 
 ACIنتسجٍم انًسبق عهً انشحُاث ا نُظاو انذنٍم انتششٌعً

 الجمركٌة للسٌاسات واالجراءات المركزٌةاعداد االدارة 

 0201نوفمبراصدار 

 -القرارات الوزارٌة الصادرة فى هما الشأن : -: رابعا
  -: 0202لسنا  31القرار الوزارى رقم  (  )
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13 
 ACIنتسجٍم انًسبق عهً انشحُاث ا نُظاو انذنٍم انتششٌعً

 الجمركٌة للسٌاسات واالجراءات المركزٌةاعداد االدارة 

 0201نوفمبراصدار 
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14 
 ACIنتسجٍم انًسبق عهً انشحُاث ا نُظاو انذنٍم انتششٌعً

 الجمركٌة للسٌاسات واالجراءات المركزٌةاعداد االدارة 

 0201نوفمبراصدار 

  -: 0202لسنا  301القرار الوزارى رقم    ( ب)
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15 
 ACIنتسجٍم انًسبق عهً انشحُاث ا نُظاو انذنٍم انتششٌعً

 الجمركٌة للسٌاسات واالجراءات المركزٌةاعداد االدارة 

 0201نوفمبراصدار 

 -: 0202لسنا  492القرار الوزارى رقم    ( ت)
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16 
 ACIنتسجٍم انًسبق عهً انشحُاث ا نُظاو انذنٍم انتششٌعً

 الجمركٌة للسٌاسات واالجراءات المركزٌةاعداد االدارة 

 0201نوفمبراصدار 
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17 
 ACIنتسجٍم انًسبق عهً انشحُاث ا نُظاو انذنٍم انتششٌعً

 الجمركٌة للسٌاسات واالجراءات المركزٌةاعداد االدارة 

 0201نوفمبراصدار 

 -: 0202لسنا  591القرار الوزارى رقم  (  )
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18 
 ACIنتسجٍم انًسبق عهً انشحُاث ا نُظاو انذنٍم انتششٌعً

 الجمركٌة للسٌاسات واالجراءات المركزٌةاعداد االدارة 

 0201نوفمبراصدار 

 

 



 االدارة المركزٌة للسٌاسات واالجراءاتإعداد 
 

 

19 
 ACIنتسجٍم انًسبق عهً انشحُاث ا نُظاو انذنٍم انتششٌعً

 الجمركٌة للسٌاسات واالجراءات المركزٌةاعداد االدارة 

 0201نوفمبراصدار 

 -رئٌس مصلحة الجمارج الصادرة فى هما الشأن : منشورات تعلٌمات - امسا : 
 0202لسنا  24رقم  تعلٌمات منشور :- 
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02 
 ACIنتسجٍم انًسبق عهً انشحُاث ا نُظاو انذنٍم انتششٌعً

 الجمركٌة للسٌاسات واالجراءات المركزٌةاعداد االدارة 

 0201نوفمبراصدار 

 0202لسنا  29رقم  منشورتعلٌمات :- 

 



 االدارة المركزٌة للسٌاسات واالجراءاتإعداد 
 

 

01 
 ACIنتسجٍم انًسبق عهً انشحُاث ا نُظاو انذنٍم انتششٌعً

 الجمركٌة للسٌاسات واالجراءات المركزٌةاعداد االدارة 

 0201نوفمبراصدار 

 0202لسنا  32رقم  منشورتعلٌمات :- 
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00 
 ACIنتسجٍم انًسبق عهً انشحُاث ا نُظاو انذنٍم انتششٌعً

 الجمركٌة للسٌاسات واالجراءات المركزٌةاعداد االدارة 

 0201نوفمبراصدار 

 0202لسنا  54رقم  منشورتعلٌمات :- 
 

 

 



 االدارة المركزٌة للسٌاسات واالجراءاتإعداد 
 

 

03 
 ACIنتسجٍم انًسبق عهً انشحُاث ا نُظاو انذنٍم انتششٌعً

 الجمركٌة للسٌاسات واالجراءات المركزٌةاعداد االدارة 

 0201نوفمبراصدار 

 
 
 
 



 االدارة المركزٌة للسٌاسات واالجراءاتإعداد 
 

 

04 
 ACIنتسجٍم انًسبق عهً انشحُاث ا نُظاو انذنٍم انتششٌعً

 الجمركٌة للسٌاسات واالجراءات المركزٌةاعداد االدارة 

 0201نوفمبراصدار 

 
 
 
 



 االدارة المركزٌة للسٌاسات واالجراءاتإعداد 
 

 

05 
 ACIنتسجٍم انًسبق عهً انشحُاث ا نُظاو انذنٍم انتششٌعً

 الجمركٌة للسٌاسات واالجراءات المركزٌةاعداد االدارة 

 0201نوفمبراصدار 

 
 
 
 



 االدارة المركزٌة للسٌاسات واالجراءاتإعداد 
 

 

06 
 ACIنتسجٍم انًسبق عهً انشحُاث ا نُظاو انذنٍم انتششٌعً

 الجمركٌة للسٌاسات واالجراءات المركزٌةاعداد االدارة 

 0201نوفمبراصدار 

 0202لسنا  55رقم  منشورتعلٌمات :- 
 

 
 



 االدارة المركزٌة للسٌاسات واالجراءاتإعداد 
 

 

07 
 ACIنتسجٍم انًسبق عهً انشحُاث ا نُظاو انذنٍم انتششٌعً

 الجمركٌة للسٌاسات واالجراءات المركزٌةاعداد االدارة 

 0201نوفمبراصدار 

 

 0202لسنا  51رقم  منشورتعلٌمات :- 
 

 



 االدارة المركزٌة للسٌاسات واالجراءاتإعداد 
 

 

08 
 ACIنتسجٍم انًسبق عهً انشحُاث ا نُظاو انذنٍم انتششٌعً

 الجمركٌة للسٌاسات واالجراءات المركزٌةاعداد االدارة 

 0201نوفمبراصدار 

 0202لسنا  59رقم  منشورتعلٌمات :- 

 

 
 



 االدارة المركزٌة للسٌاسات واالجراءاتإعداد 
 

 

09 
 ACIنتسجٍم انًسبق عهً انشحُاث ا نُظاو انذنٍم انتششٌعً

 الجمركٌة للسٌاسات واالجراءات المركزٌةاعداد االدارة 

 0201نوفمبراصدار 

 0202لسنا  62رقم  منشورتعلٌمات :- 

 

 
 



 االدارة المركزٌة للسٌاسات واالجراءاتإعداد 
 

 

32 
 ACIنتسجٍم انًسبق عهً انشحُاث ا نُظاو انذنٍم انتششٌعً

 الجمركٌة للسٌاسات واالجراءات المركزٌةاعداد االدارة 

 0201نوفمبراصدار 

 0202لسنا  63رقم  منشورتعلٌمات :- 
 

 



 االدارة المركزٌة للسٌاسات واالجراءاتإعداد 
 

 

31 
 ACIنتسجٍم انًسبق عهً انشحُاث ا نُظاو انذنٍم انتششٌعً

 الجمركٌة للسٌاسات واالجراءات المركزٌةاعداد االدارة 

 0201نوفمبراصدار 

 0202لسنا  64رقم  منشورتعلٌمات :- 
 



 االدارة المركزٌة للسٌاسات واالجراءاتإعداد 
 

 

30 
 ACIنتسجٍم انًسبق عهً انشحُاث ا نُظاو انذنٍم انتششٌعً

 الجمركٌة للسٌاسات واالجراءات المركزٌةاعداد االدارة 

 0201نوفمبراصدار 

 0202لسنا  12رقم  منشورتعلٌمات :- 

 
 



 االدارة المركزٌة للسٌاسات واالجراءاتإعداد 
 

 

33 
 ACIنتسجٍم انًسبق عهً انشحُاث ا نُظاو انذنٍم انتششٌعً

 الجمركٌة للسٌاسات واالجراءات المركزٌةاعداد االدارة 

 0201نوفمبراصدار 

 0202لسنا  11رقم  منشورتعلٌمات :- 

 
 



 االدارة المركزٌة للسٌاسات واالجراءاتإعداد 
 

 

34 
 ACIنتسجٍم انًسبق عهً انشحُاث ا نُظاو انذنٍم انتششٌعً

 الجمركٌة للسٌاسات واالجراءات المركزٌةاعداد االدارة 

 0201نوفمبراصدار 

 



 االدارة المركزٌة للسٌاسات واالجراءاتإعداد 
 

 

35 
 ACIنتسجٍم انًسبق عهً انشحُاث ا نُظاو انذنٍم انتششٌعً

 الجمركٌة للسٌاسات واالجراءات المركزٌةاعداد االدارة 

 0201نوفمبراصدار 

 

 
 



 االدارة المركزٌة للسٌاسات واالجراءاتإعداد 
 

 

36 
 ACIنتسجٍم انًسبق عهً انشحُاث ا نُظاو انذنٍم انتششٌعً

 الجمركٌة للسٌاسات واالجراءات المركزٌةاعداد االدارة 

 0201نوفمبراصدار 

 ة للسٌاسدات واالجدراءاتمنشدورات االجدراءات الصدادرة مدن االدارة المركزٌد -سادسا :
 -فى هما الشأن :

  0202لسنا  22منشور اجراءات رقم :-



 االدارة المركزٌة للسٌاسات واالجراءاتإعداد 
 

 

37 
 ACIنتسجٍم انًسبق عهً انشحُاث ا نُظاو انذنٍم انتششٌعً

 الجمركٌة للسٌاسات واالجراءات المركزٌةاعداد االدارة 

 0201نوفمبراصدار 



 االدارة المركزٌة للسٌاسات واالجراءاتإعداد 
 

 

38 
 ACIنتسجٍم انًسبق عهً انشحُاث ا نُظاو انذنٍم انتششٌعً

 الجمركٌة للسٌاسات واالجراءات المركزٌةاعداد االدارة 

 0201نوفمبراصدار 



 االدارة المركزٌة للسٌاسات واالجراءاتإعداد 
 

 

39 
 ACIنتسجٍم انًسبق عهً انشحُاث ا نُظاو انذنٍم انتششٌعً

 الجمركٌة للسٌاسات واالجراءات المركزٌةاعداد االدارة 

 0201نوفمبراصدار 



 االدارة المركزٌة للسٌاسات واالجراءاتإعداد 
 

 

42 
 ACIنتسجٍم انًسبق عهً انشحُاث ا نُظاو انذنٍم انتششٌعً

 الجمركٌة للسٌاسات واالجراءات المركزٌةاعداد االدارة 

 0201نوفمبراصدار 

 



 االدارة المركزٌة للسٌاسات واالجراءاتإعداد 
 

 

41 
 ACIنتسجٍم انًسبق عهً انشحُاث ا نُظاو انذنٍم انتششٌعً

 الجمركٌة للسٌاسات واالجراءات المركزٌةاعداد االدارة 

 0201نوفمبراصدار 

 0202لسنا  22رقم  منشور اجراءات :- 

 



 االدارة المركزٌة للسٌاسات واالجراءاتإعداد 
 

 

40 
 ACIنتسجٍم انًسبق عهً انشحُاث ا نُظاو انذنٍم انتششٌعً

 الجمركٌة للسٌاسات واالجراءات المركزٌةاعداد االدارة 

 0201نوفمبراصدار 

 
 



 االدارة المركزٌة للسٌاسات واالجراءاتإعداد 
 

 

43 
 ACIنتسجٍم انًسبق عهً انشحُاث ا نُظاو انذنٍم انتششٌعً

 الجمركٌة للسٌاسات واالجراءات المركزٌةاعداد االدارة 

 0201نوفمبراصدار 

  0202لسنا  21رقم  اجراءاتمنشور :- 

 
 



 االدارة المركزٌة للسٌاسات واالجراءاتإعداد 
 

 

44 
 ACIنتسجٍم انًسبق عهً انشحُاث ا نُظاو انذنٍم انتششٌعً

 الجمركٌة للسٌاسات واالجراءات المركزٌةاعداد االدارة 

 0201نوفمبراصدار 

 
 
 

 



 االدارة المركزٌة للسٌاسات واالجراءاتإعداد 
 

 

45 
 ACIنتسجٍم انًسبق عهً انشحُاث ا نُظاو انذنٍم انتششٌعً

 الجمركٌة للسٌاسات واالجراءات المركزٌةاعداد االدارة 

 0201نوفمبراصدار 

 0202لسنا  29رقم  منشور اجراءات :- 



 االدارة المركزٌة للسٌاسات واالجراءاتإعداد 
 

 

46 
 ACIنتسجٍم انًسبق عهً انشحُاث ا نُظاو انذنٍم انتششٌعً

 الجمركٌة للسٌاسات واالجراءات المركزٌةاعداد االدارة 

 0201نوفمبراصدار 

  


