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لمحة سريعة:
استمرارا لمسيرة اإلصالح الضريبي والجمركي في مصر ،أصدر وزير المالية المرسوم الجمركي الجديد رقم  38لعام 2021
ً
في األول من فبراير من عام  .2021فيما يتعلق بالتسجيل المسبق للشحنات (.)ACI

المقدمة:
تسعى مصر إلى تبسيط وتسهيل اإلجراءات والقواعد الخاصة بالتجارة واالستثمار في مصر ،لذلك فقد أصدرت الحكومة المصرية قانون
الجمارك الجديد رقم ( )207لسنة  ، 2020ثم صدر قرار وزير المالية رقم ( )38لسنة  2021بالتسجيل المسبق للشحنات " ."ACIصدر
هذا المرسوم لتوضيح إجراءات التسجيل المسبق للشحنات وإدخال التوقيع اإللكتروني "الختم اإللكتروني" المستخدم في مستندات االستيراد
والخطوات الجديدة لالستيراد.
التفاصيل:
فيما يلي سوف نستعرض أهم مالمح القرار الجديد :
نقاط محورية بالقرار
• تقديم المستندات الرقمية للبضائع المستوردة إلى مصلحة الجمارك من خالل النافذة الواحدة قبل شحنها إلى الدولة.

• إخطار المستورد برقم التسجيل الجمركي  ACIDللحصول على رقم التسجيل الجمركي األولي ليتم تسجيله في جميع مستندات البضائع
• استخدام التوقيع اإللكتروني في إدخال البيانات والتسجيل اإللكتروني للبيانات والوثائق متضمنة الفاتورة عند تسجيل البيانات الجمركية
لنظام التسجيل المسبق""ACI
النافذة الواحدة والتسجيل المسبق للشحنات
أنشئت مصر موقع النافذة الواحدة للتجارة الخارجية  https://www.nafeza.gov.egوالذى يسمح لألطراف المشاركة في التجارة
والنقل بتقديم معلومات ووثائق موحدة في نقطة دخول واحدة إلستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية المتعلقة باالستيراد والتصدير والعبور
للبضائع .وإذا كانت هذه المعلومات إلكترونية ،فيتم تقديم عناصر البيانات مرة واحدة فقط.
خطوات العمل بالنافذة الواحد
●
●
●
●

تقديم المستندات و ملْ نموذج التكويد
تحديد موعد الكشف والمعاينة
تسديد الرسوم إلكترونيا
استالم إذن اإلفراج الموحد
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التسجيل المسبق للشحنات
يعتبر هذا اإلجراء هو جزء رئيسى من منظومة النافذة الواحدة  ،و يعتمد على إعطاء موافقة جمركية سابقة على استيراد الشحنات من خالل
تسجيل البيانات االساسية الخاصة بالمورد و المستورد و البضائع المستوردة عبر موقع النافذة الواحده وعلى أساس نظام المخاطر الجمركي.
و بناء على هذا التقدير للمخاطر الجمركية سوف يتم تقييم الموقف من حيث الموافقة من عدمه وفى حال الموافقة سيحصل المستورد على
رقم قيد جمركى مبدئى  ، ACIDوالذى سيكون جزءْا ً أساسيا من بيانات المستندات المرسلة من جانب المورد وفى حالة عدم وجود الرقم
المرجعي المبدئي يلتزم الناقل بإعادة البضاعة على نفقته مرة أخرى.
توقيت التنفيذ لنظام التسجيل المسبق للشحنات
المرحلة االولى ستكون على الموانئ البحرية فقط وبشكل تجريبي ابتدا ًْء من أول ابريل  2021بشكل فعلى ملزم ابتدا ًءْ من أول يوليو
.2021
التوقيع االلكترونى
يشترط لالستفادة من منظومة النافذة الواحده وامكانية التسجيل المسبق للشحنات  ،الحصول على التوقيع االلكترونى من أحد الشركات
المعتمدة فى اصدار "خدمة التوقيع االلكتروني"
تعديل البيانات بعد التسجيل:
أتاح القرار الوزارى تعديل بيانات الشحنة فقط بعد الحصول على رقم القيد الجمركى المبدئى  ،دون تعديل بيانات المورد أو المستورد.
البيانات المطلوبة للتسجيل
نظم القرار الوزارى ألهم البيانات إلتمام عملية التسجيل المسبق للشحنات حيث أكد على وجود البيانات التالية:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

دولة المصدر
رقم التسجيل للمصدر
االسم التجارى للمصدر
نوع المصدر
البريد االلكترونى
العنوان التفصيلي للمصدر
بيانات البضاعة
البند الجمركى لألصناف
بيانات الفاتورة
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:ملخص
و التعامل مع, أصدر هذا المرسوم لتسهيل التجارة بين مصر والدول األخرى من خالل تسهيل وتوحيد عمليات اإلفراج الجمركي
.مستندات وإجراءات االستيراد إلكترونيا واستخدام التوقيع اإللكتروني لضمان الدقة
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