
االدارة المركزٌة لخدمة كبار عمالء 

 الجمارك المصرٌة
 رسالة ترحٌب

 رئٌس االدارة المركزٌة / السٌد االستاذ 

 والسادة مدٌري العموم والعاملٌن 

 ٌرحبون  
 بالسادة الزوار االفاضل العاملٌن بقطاع النسٌج   

بأمل  ان ٌتبادل الحاضرٌن الرأي فٌما ٌخص االقتراحات والمشاكل  
   لخدمة وتنمٌة هذا القطاع الهام  فً حٌاتنا االقتصادٌة
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 اإلدارة المركزٌة لخدمة كبار العمالء

                  

 قطاع العملٌات 
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 الهدف من اقامة الورشة

 تدعٌم الخدمة  -1

 

 التواصل مع العمالء -2

 

 عرض المشاكل ومناقشتها -3

 

 عرض المقترحات ومناقشتها -4
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   مفهوم خدمة العمالء

 تقدٌم ممٌزات للشركات الملتزمة مقابل التزامها باللوائح والقوانٌن 

وتشجٌع الشركات غٌر الملتزمة على ان تحذو حذوها بما ٌعود على كال من 

 مصلحة الجمارك وتلك الشركات بالمنفعة المشتركة  
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 رئٌس االدارة المركزٌة لخدمة كبار العمالء

االدارة العامة 

 للعمالء
االدارة العامة 

 للعملٌات
االدارة العامة 

 لاللتزام

االدارة العامة 

للمتابعه 

 والتقٌٌم

 موقع االدارة العامة للعمالء فى االدارة المركزٌة لخدمة كبار العمالء

مدٌرو 

 الحسابات
المدٌرون 

 التنفٌذٌون

المراجعٌٌن 

 الجمركٌٌن
 محللى االداء
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ٌكووووووون اجمووووووالى 

عووووودد الشوووووركات 

االعضوووواء حالٌووووا  

 بٌندون المشووطو

حتوووووى المرحلووووووة 

19 

الشوووووووووووووووووووووركات 

الموقوفووووة حتووووى 

 19المرحلة 

 

اجموووووووالى عووووووودد 

 الشوووووووووووووووووووووركات 

العووووووووووووووووووووووواملٌن 

حتووى   مٌنالمنضوو

 19المرحلة 

 

الشوووووووووووووووووووووركات 

المشوووطوبة حتوووى 

 19المرحلة 

 

عووووودد الشوووووركات 

التووووووى انضوووووومت 

للخدمووووووووة منووووووووذ 

 بداٌتها حتى االن

402 4 398 26 428 

عدد الشركات التى 

انضمت للخدمة منذ 

 بداٌتها حتى االن

 

الشركات المشطوبة 

 19حتى المرحلة 

اجمالى عدد 

الشركات 

المنضمة  حتى 

 19المرحلة 

 

 

الشوووووووووووووووووووووووركات 

الموقوفوووووة حتوووووى 

 19المرحلة 

اجمووالى عوودد الشووركات 

االعضوووواء حالٌووووا  دون 

الموقوفوووة والمشوووطوبة 

 19حتى المرحلة 

428 

26 

398 

4 

402 

 موقف الشركات  المنضمة لخدمة كبار العمالء 

6.07 % 

1 % 
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 عدد الشهاداث 

 (باأللف)
 إجوالى الوارد

 (هليار)
 الوعفاة 

 (هليار)
 الوارد 

 (هليار)
 القيوت 

 (هليار)
 البٌان

498,365 

 

26,530,849, 

 

4,273,333, 

 
22,257,515 

306,583,512, 

 

الجوارك 

2008 

76,331 
10,980,914, 

 

1,141,256, 

 

9,839,658, 

 

99,529,428, 

 

A . M . S 

2008 

 478414 
   

20,893,695,04  

 3,916,627,5

51 

 16,977,067,

491 

 313,558,856,3

31 
الجمارك 

2009 

 72535 6638355642 
 1,193,940,2

03 

 5,444,415,4

39 

 95,130,397,31

1 
A . M . S 

2009 

 15 % %32  33 %  31 %  30 % 
 AMSنسبت 

 الى الجوارك

مقارنة بٌن مصلحة الجمارك وخدمة كبار العمالء عن عام 

2008 /2009 

2010/5/23 
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أجمالى المسار األحمر واألخضر على مستوى المناطق الجمركٌة خالل 

فترة من 1/1 الى 8002/21/13 ال

المنطقة الشرقٌة المنطقة الوسطى والجنوبٌة ة والغربٌة المنطقة الشماٌل

المسار األحمر 

المسار األخضر 

79.94%

80.47%
78.90%

من الشهادات الجمركٌة من جانب الجمارك وجهات العرض  %79نسبة متوسط  م حالٌاً فحصٌت   

 ، األخرى

 

 

 لكافة %3 تتجاوز ال فحص نسبة لوجود ٌهدف العمالء كبار خدمة إدارة لبرنامج المبدئً التصمٌم كان

 مخاطر ذو أنها على تحدٌدها تم قد الشحنات هذه أنة بأعتبار كبارالعمالء خدمة إلدارة التابعة الشحنات

  . منخفضة

 

 

 32.5% 

67.5% 

 القٌمة على مستوى المصلحة   , AMSشكل توضٌحى بٌن القٌمة للشركات 

 2008خالل عام 
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 اجوالى الرسوم  الرسوم الوعفاة رسن الوارد القيوت عدد الشهاداث عدد الشركاث الجهت

AMS   
2009 

402  72535   95,130,397,311     5,444,415,439     1,193,940,203        6,638,355,642 

النسيج    /ق

2009    
21 5,145 2,177,080,319 81,645,326 4,119,053 85,764,379 

 %1,3 %34, %1,5 %2,29 % 7,09 %5.50 %النسبت  

AMS  
2008 

386  76331 
    

99,529,428,798 

  

9,839,658,021.00   

    

1,141,256,772.00   

   

10,980,914,711. 

   النسيج/ق
2008 

20  3,928 2,074,805,818 110,715,225 6,935,620 117,650,845 

 %1.07 %0.61 % 1.13 %2.08 %5.5  % 5 % النسبت  

 نسبة شركات قطاع النسٌج الى الشركات المنضمة لخدمة كبار العمالء

 2009 - 2008خالل اعوام 
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 تقسٌم الشركات االعضاء وفقا لقطاع النشاط

 عدد الشركات اسم القطاع م

 226 صناعة 1

 43 تجارة 2

 26 االدوٌة والكٌماوٌات 3

 37 ووسائل نقل/وأخشاب/ واغذٌة/زراعة  4

 30 بترول وغاز 5

 8 خدمات 6

 9 كهرباء وطاقة 7

 7 اتصاالت 8

 5 ثقافة واعالم 9

 9 مقاوالت وانشاءات 10

 1 سٌاحة 11

 1 بنوك 12

 402 االجمالى
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402  
 شركه

386 

 شركة 

شركة 20  

 5 %  شركه 21 

 2009/ 2008عامى  A.M.Sمقارنة عدد شركات قطاع النسٌج إلى إجمالى شركات 

 شركه 20 % 5.5
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 2008النسٌج/ق 2009النسٌج/ق

 2009/ 2008مقارنة قٌمة الواردات لقطاع النسٌج عامى 

14 



2010/5/23 

2009/ 2008الرسوم المعفاه  لقطاع النسٌج عامى  مقارنة  

4.119.053 

6.935.62
0 

15 



2,25
% 

100  
% 

 قطاع االنسٌج 

95,130,397,311 

2,177,080,319 

 2009عام   A.M.Sقٌمة واردات قطاع النسٌج مقارنة بقٌم واردات 

 A.M.Sشركات 
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.34
% 

100 
% 

4,119,053 

1.193.940.203 

 قطاع االنسيج 

 A.M.Sشركات 

 2009عام   A.M.Sقٌمة الرسوم المعفاه لقطاع النسٌج مقارنة بقٌمة الرسوم المعفاه للز
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7.09 % 

100 % 

7253
5 

 قطاع االنسيج 

 A.M.Sشركات 

5145 

 2009عام   A.M.Sعدد شهادات قطاع النسٌج مقارنة بعدد شهادات 
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 العمٌـــــل

اإلدارة العامة 

 للعملٌات

اإلدارة العامة للمتابعة 

 والتقٌٌم

اإلدارة العامة 

 لإللتزام 

اإلدارة العامة 

 للعمالء 

تحدٌث معاٌٌر -

 اإلنضمام 

إجراء  -

المراجعه 

الالحقة على 

 الشركات 

اإلفصاح عن كافة 

 تعامالتها 

تقدٌم تسهٌالت 

مستندٌة لتحقٌق مبدأ 

 الشفافٌة 

 تحلٌل البٌانات -

 قٌاس إلتزام العمٌل-

 قٌاس رضا العمالء -

 المقارنة بمعاٌٌر األداء -

 التوصٌات برفع اإللتزام للشركات-

 التوصٌات بتحسٌن الخدمة  -

 

ت 
نا
ٌا
ب

 
تقارٌر 
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 .اإلفراج الجمركً سرعة قصوي فً-1  

 

دورات فنٌه  لمستخلصى الشركات المنضمة للخدمه لرفع مستواهم   -2 

 المهنى  

 

  

تكلٌف مدٌر حساب مختص بمصالح المستورد حٌث ٌقوم بتٌسٌر عملٌة  3- 

 .اإلفراج

 

ابرام اتفاقٌات مسبقة بٌن الهٌئات والجهات المعنٌة بهدف تٌسٌر جارى  -4  

 .إجراءات اإلفراج الجمركً

 

  

- 

ملتزمٌن مستوردٌن اللل رحٌث توف المستوردٌن المشتركٌنتعود إدارة خدمة كبار العمالء بالنفع على  

 سرعة ودقةبالثقة خدمات إفراج عن البضائع أهل 

 مزاٌا  خدمة كبار العمالء للمستوردٌن  
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 الخاصة  الالحقة المراجعة إجراء خالل من العمٌل إلتزام دعم   -5

   . العمالء كبار خدمة بعمالء

 

   اللوجستٌة والمناطق الجمركٌة المجمعات فى الدور أولوٌة – 6   

 

   . المستقبل فى الصادر خدمة إدخال -7

 

   .  األخضر الخط بمٌزة التمتع – 8

 

 . حلها ومحاولة العمل معوقات على للوقوف عمل وورش لقاءات -9
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 تـــــــــوصٌات 

 

 .تحرى الدقة فى إختٌار المستخلص الخاص بالشركة   -1

 

 أختٌار موظفى اإلستٌراد على درجة عالٌة من الثقافة الجمركٌة – 2

 

 .تحدٌث مستندات الشركة   -3

 

 .مزٌد من الشفافٌة والتعاون المثمر من قبل الشركات  -4
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 ........!!!!!!!!!!!نشكركم على حسن استماعكم 

 وٌسعدنا تلقً استفسارتكم واقتراحاتكم

 ونرحب بكم مرة آخــــــرى

 مع تحٌات

 اإلدارة العامة للمتابعة والتقٌٌم
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