
 

 2010/  7/  4االحد 

 مصلحة الجمارك المصرية

 قطاع العمليات

االدارة المركزية لخدمة كبار 

 العمالء



 يفٕٓو خديت كبازانؼًالء 



372 

428 

 تزاَذ عذد كببر انعًالء

405 

2007 2008 2009 



ٚكووووٌٕ اىًووووانٗ ػوووود  

انشوووووسكاث ا ػؼووووواء 

حانٛووووا   ٌٔ انًٕ ٕ ووووت 

ٔانًشوووووووو ٕ ت حخووووووووٗ 

 19انًسحهت 

انشووووووسكاث انًٕ ٕ ووووووت 

 19حخٗ انًسحهت 

 

اىًانٗ ػود  انشوسكاث 

انًُؼووووووووووًت  حخووووووووووٗ 

 19انًسحهت 

 

انشووووسكاث انًشوووو ٕ ت 

 19حخٗ انًسحهت 

 

ػوووود  انشووووسكاث انخووووٗ 

اَؼوووًج نهةديوووت يُووور 

  داٚخٓا حخٗ ا ٌ

402 6 396 26 428 

2009يٕ ف انشسكاث  انًُؼًت نةديت كباز انؼًالء حخٗ َٓاٚت   



 عدد اىشزماخ اسٌ اىقطاع ً

 226 صْاعح 1

 43 ذجارج 2

 26 االدويح واىنيَاوياخ 3

 37 ووسائو ّقو/وأخشاب/ واغذيح/سراعح  4

 30 ترزوه وغاس 5

 8 خدٍاخ 6

 9 مهزتاء وطاقح 7

 7 اذصاالخ 8

 5 ثقافح واعالً 9

 9 ٍقاوالخ واّشاءاخ 10

 1 سياحح 11

 1 تْىك 12

 402 االجَاىى



 .اإلفراج انجًركٍ سرعت قصىٌ فٍ• 1

2 
دوراث فنُه  نًستخهصً انشركبث •

 انًنضًت نهخذيه نرفع يستىاهى انًهنً 

3 
تكهُف يذَر حسبة يختص بًصبنح •

 .انًستىرد حُث َقىو بتُسُر عًهُت اإلفراج

4 
ابراو اتفبقُبث يسبقت بُن انهُئبث جبري •

وانجهبث انًعنُت بهذف تُسُر إجراءاث 
 .اإلفراج انجًركٍ

الثقة خدمات أهل ملتزمين مستوردين اللل رحيث توف المستوردين المشتركينتعود إدارة خدمة كبار العمالء بالنفع على  

سرعة ودقةبإفراج عن البضائع   

يزاَب  خذيت كببر انعًالء نهًستىردَن   



5 
دعى إنتزاو انعًُم ين خالل إجراء انًراجعت •

 . انالحقت  انخبصت بعًالء خذيت كببر انعًالء 

6 
أونىَت انذور فً انًجًعبث انجًركُت •

 وانًنبطق انهىجستُت 

7 
 .  إدخبل خذيت انصبدر فً انًستقبم •

 .  انتًتع بًُزة انخظ األخضر  • 8

يزاَب  خذيت كببر انعًالء نهًستىردَنتببع    



ا  ازة انًسكصٚت 
 نةديت كباز انؼًالء

  خحٙ ػًاز.  ا 

ا  ازة انؼايت 
 نهؼًهٛاث

 يحٙ يٓا ت. ا 

ا  ازة انؼايت 
 نالنخصاو

 احًد زػٕاٌ. ا 

ا  ازة انؼايت 
 نهؼًالء

 احًد طبٛح. ا 

ا  ازة انؼايت 
 نهًخا ؼت ٔانخقٛٛى

 ػبد انحًٛد شٛحّ.   

 انٓٛكم انخُظًٛٙ نال ازة انًسكصٚت نةديت كباز انؼًالء
 يظهحت انجًازك انًظسٚت

 



9 

 انؼًٛـــــم

اإل ازة انؼايت 

 نهؼًهٛاث

اإل ازة انؼايت 

 نهًخا ؼت ٔانخقٛٛى

اإل ازة انؼايت 

 نإلنخصاو 

تحديث معايير -

 اإلنضمام 

إجراء  -

المراجعه 

الالحقة على 

 الشركات 

اإلفصاح عن كافة 

 تعامالتها 

تقديم تسهيالت 

مستندية لتحقيق مبدأ 

 الشفافية 

 تحليل البيانات -

 قياس إلتزام العميل-

 قياس رضا العمالء -

 المقارنة بمعايير األداء -

 التوصيات برفع اإللتزام للشركات-

 التوصيات بتحسين الخدمة  -

 

ت 
نا
يا
 ب

 تقارير 



 حدػٛى انةديت• 1

 انخٕاطم يغ انؼًالء• 2

3 
ػسع انًشاكم ٔا  خساحاث •

 ٔيُا شخٓا

 انهذف ين اقبيت انىرشت



 يبرا تعنٍ شهبدة انجىدة؟

حٕا س يؼاٚٛس انجٕ ة  ًظهحت •
انجًازك يثم ىٕ ة انةدياث انًؤ اِ 
ٔححقٛق ح هؼاث انؼًالء ٔزػاْى 
ٔزػا انؼايهٍٛ  انًظهحت ٔحشجٛغ 

انؼًم انجًاػٙ ٔانُصاْت ٔانشفا ٛت  ٙ 
احةاذ انقسازاث انًةخهفت ػُد اإل ساج 

أٔ ز غ اإل ساج ػٍ انسسائم 
ٔانٕاز اث أٔ ػُد ححدٚد انسسٕو 

انجًسكٛت ػهٛٓا ٔانخ ٕٚس ٔانخحسٍٛ 
انًسـخًس ألسانٛب انؼًم ٔحٕا س 
يؼاٚٛس انكفاءة األساسٛت نًأيٕز٘ 
انجًازك يثم انخؼهٛى ٔانخدزٚب 

  . ٔانةبسة ٔانًٓازة

 





 نًبرا ورشت عًم نقطبع انسُبراث؟

طُاػت انسٛازاث يٍ انظُاػاث انٓايت انخٙ 
 .حؤثس حأثٛس ؽس ٘  ٙ ا  خظا  انٕؽُٙ

 ٙ إؽاز اسخساحٛجٛت اندٔنت نظُاػت انسٛازاث 
أنف سٛازة    113   ٔانؼًم ػهٙ شٚا حٓا يٍ

 .  2012   أنف سٛازة ػاو   600   إنٙ   حانٛا  

انف ػايم   80ٚؼًم  ٙ ْرا انق اع حٕانٙ 
ٔسٕف حخؼاػف ْرِ انفسص ػُد شٚا ة 

 .ا سخثًاز  ٙ ْرا انق اع انٓاو



 االسٌ رقٌ اىرعاٍو ً

 اىرىميالخ  اىَصزيح اىهْدسيح  200148737 1

 اىَصزيح اىعاىَيح ىيسياراخ 100059007 2

 اىعاىٌ اىعزتي ىالسريزاد واىرصديز 200233645 3

 (دتى ىالسريزاد واىرصديز )ٍحَد عثد اىَجيد عيى ٍحَد اتى طاىة  459611798 4

 (ايراٍنى ) اىشزمح اىدوىيح ىيرجارج واىرسىيق واىرىميالخ اىرجاريح  100072593 5

 اىشزمح اىىطْيح ىيرجارج واالسريزاد واىرىريداخ اىعَىٍيح  100021352 6

 (سيد سيد اىزواص)شزمح ٍصزيح  100056210 7

 احَد حسِ ىثية -شزمح ذِ ذل  204943213 8

 اىْيو ىيرجارج واىهْدسح 100057497 9

 اىهْدسيح ىيصْاعاخ 204982936 10

 اىهْدسيح ىيرصْيع 200118323 11

 اىَصزيح ىصْاعح اىسياراخ 212350579 12

 ذىيىذا ايجيثد 200214640 13

  ٛاٌ شسكاث انسٛازاث انًشازكت  ٙ ٔزشت انؼًم 



 ا سى ز ى انخؼايم و

 سىسومى ايجثد 100081436 14

 (ايدامى)شزمح اىرطىيز اىصْاعى الجشاء اىسياراخ  212164899 15

 (اتاظه) ٍصز ىيَقطىاخ ووسائو اىْقو  100034314 16

 (سيَاف ) ٍصْع ٍهَاخ اىسنل اىحديد  100047114 17

 شزمح طْطا ٍىذىرس 200115464 18

 جْزاه ٍىذىرس ٍصز 100081525 19

 ٍاّرزا ىيسياراخ 200147072 20

 االٍو ىرصْيع وذجَيع اىسياراخ 205132928 21

 اىعزتيح األٍزينيح ىيسياراخ  100033997 22

 شزمح ىيىّى وايزّج سيسرٌ ايجيثد 204975697 23

 ّيساُ ٍىذىر ايجيثد 210181052 24

 شزمح ّيساُ ىالسريزاد ٍصز 210786698 25

 شزمح اىَصزيح األىَاّيح ىيسياراخ 212174894 26

حا غ  ٛاٌ شسكاث انسٛازاث انًشازكت  ٙ ٔزشت انؼًم    



 ػد  انشٓا اث 

 ( األنف)
 إىًانٗ انٕاز 

 (يهٛاز)
 انًؼفاة 

 (يهٛاز)
 انٕاز  

 (يهٛاز)
 انقًٛت 

 (يهٛاز)
 انبٛاٌ

498,365 
 

26,530,849, 
 

4,273,333, 
 

22,257,515 
306,583,512, 

 

انجًازك 

2008 

76,331 
10,980,914, 

 

1,141,256, 
 

9,839,658, 
 

99,529,428, 
 

A . M . S 

2008 

 478414    20,893,695,04   3,916,627,551  16,977,067,491  313,558,856,331 
انجًازك 

2009 

 72535 6638355642  1,193,940,203  5,444,415,439  95,130,397,311 
A . M . S 

2009 

 15 % %32  33 %  31 %  30 % 
 AMSَسبت 

 انٗ انجًازك

ٍقارّح تيِ ٍصيحح اىجَارك وخدٍح مثار اىعَالء 

2009/ 2008عِ عاً   



 قًُت وارداث قطبع  انسُبراث

حظاػدث  ًٛت  ٔاز اث   اع انسٛازاث خالل انفخسة يٍ 

 ػهٗ يسخٕٖ يظهحت انجًازك 2009ٔحخٗ َٓاٚت  2007

2007
2008

2009

47326306

75 

58386179

36 

58945590

85 



 قًُت وارداث قطبع  انسُبراث

اَةفؼج   ًٛت  ٔاز اث    اع انسٛازاث  خالل ػاو 
نؼًالء ا  ازة انًسكصٚت  2008 انًقازَت  ؼاو  2009

 .نةديت كباز انؼًالء

61337368

.16 

45594064

68 

22654656

15 

2007 2008 2009



 2007حجى وارداث كببر انعًالء 

يقازَت  ًٛت ٔاز اث   اع انسٛازاث نكباز انؼًالء  يغ 
 ًٛت ٔاز اث   اع انسٛازاث نبا ٙ انًظهحت خالل ػاو 

2007 

47326306

75 

61337368

.16 



 2008حجى وارداث كببر انعًالء 

يقازَت  ًٛت ٔاز اث   اع انسٛازاث نكباز انؼًالء  يغ 
 ًٛت ٔاز اث   اع انسٛازاث نبا ٙ انًظهحت خالل ػاو 

2008 

58386179

36 

45594064

68 



 2009حجى وارداث كببر انعًالء 

يقازَت  ًٛت ٔاز اث   اع انسٛازاث نكباز انؼًالء  يغ 
 ًٛت ٔاز اث   اع انسٛازاث نبا ٙ انًظهحت خالل ػاو 

2009 

58945590

85 

22654656

15 



1 
ححسٖ اند ت  ٗ إخخٛاز انًسخةهض •

 . انةاص  انشسكت

2 
أخخٛاز يٕظفٗ اإلسخٛسا  ػهٗ  زىت •

 .ػانٛت يٍ انثقا ت انجًسكٛت

 .ححدٚث يسخُداث انشسكت • 3

 انتىصُبث



 نالحظال  ا  ازة انًسكصٚت نةديت كباز انؼًالء

 االدارة لالتصال

 0223422025: ت

E-mail:amsegypt1@hotmail.com المركزية لخدمة كبار العمالء االدارة 

 0223422024 :ت

E-mail: m.ss.support@hotmail.com االدارة العامة للعمالء 

 0223422024: ت

 العامة للعمليات االدارة 0223422025: فاكس

 0223422089:  ت

  االدارة العامة لاللتزام 0223422025: فاكس 



 انًىقع االنكترونٍ

 ٔشازة انًانٛت انًظسٚت•

http://www.mof.gov.eg/Arabic/Pages/Home.aspx 

 

 يظهحت انجًازك انًظسٚت•

•http://www.customs.gov.eg/ 

 




