
الموافقه المسبقه للشحنات وتاثيرها علي عمليه االستيراد الي مصر  
	 	 	 	 Advanced	Cargo	Information	Declaration	(ACID)			

أهداف البرنامج:   
• فهم منظومه الموافقه المسبقه للشحنات , وكيفيه تسجيل كال من المستورد والمصدر   

• التدريب علي إدراج بيانات الشحنه علي المنظومه حتي الحصول علي رقم موافقه مسبقه للشحنات   
• كيفيه االستفادة من المنظومه واستخدام مميزياتها للتسهيل واسراع زمن االفراج عن الرسائل الواردة الي البالد   

محتويات البرنامج:  
)ACI( مناقشه قرار معالي السيد وزير الماليه رقم 38 لسنه 2021 بشأن التسجيل المسبق للشحنات •   

• مناقشه العمليه االستيراديه قبل وبعد المنظومه وما التغيرات علي المجتمع التجاري   
• من المنوط بهم تطبيق هذه المنظومه   

• شرح وافي عن كيفيه عمل المنظومه لكل اطراف العمليه االستيراديه والهدف من تطبيق المنظومه   
• كيفيه تسجيل حساب علي منصه المنظومه بالنسبه للخاضعين اليها في مصر   

• دور التوقيع االلكتروني    
• كيفيه تسجيل حساب علي منصه منظومه بلوكشين الخاصه بالمصدر   

• شرح كيفيه تداول مستندات الشحنه الخاصه بالعمليه االستيراديه   
• شرح االشتراطات المحددة من قبل المنظومه لقبول مستندات الشحنات من حيث الفواتير وغيرها   

ACI كيفيه إدراج الشحنات علي المنظومه وكيفيه أدخال بيانات الشحنه للحصول علي رقم موافقه مسبقه •   
• شرح كيفيه االستفادة القصوي وتقليل زمن االفراج عن الرسائل الواردة في ضوء قانون الجمارك 207 لسنه   

    2020 وقرار 38 لسنه 2021
• مابعد الحصول علي رقم ACI ووصول البضائع الي المواني المصريه   

• شرح االفراج المسبق ومميزاته وكيف يتم االستفاده منه في ضوء المنظومه   

من يمكنه الحضور: العاملين في مجال المشتريات و االستيراد و التخليص الجمركى.  

ً مدة التدريب: ثالثة ايام من الساعة 9 صباحاً إلى الساعة 4 مساءا  

مكان االنعقاد: مركز تدريب شركة توب بزنس )17 عبد الوهاب سليم البشرى- شيراتون-هليوبوليس-القاهرة(  

اللغة المستخدمة: العربية  

آخر موعد للتسجيل: أسبوع قبل تاريخ بدأ التدريب   

للحجــــــز و االشتراك  
-  برجاء تقديم استمارة التسجيل من خالل زيارة موقعنا  www.topbusiness-hr.com/Course_Register  او طلب     

 training@topbusiness-hr.com استمارة تسجيل عن طريق البريد اإللكتروني    
-  تكلفة االشتراك شاملة المادة العلمية و شهادة حضور التدريب باإلضافة إلى المشروبات والمأكوالت الخفيفة و تناول وجبة غذاء     

    خفيفة.
- طرق الدفع: بشيك باسم Top Business أو نقداً او بتحويل بنكى – خالل 3 ايام عمل من تأكيد حجز الدورة التدريبية ويتم     

    تأكيد اشتراككم بعد الدفع
- ال يتم استرداد قيمه االشتراك التي يتم دفعها ولكن  يمكن لشخص اخر حضور الدورة التدريبية او يمكنكم أيًضا حضور دوره     

    اخرى لنفس البرنامج او لبرنامج اخر



لالستفسارات   
17 عبد الوهاب سليم البشرى- شيراتون-هليوبوليس-القاهرة  

ت.  22687144 / 22687145  داخلي: 440/441   
م. 01022920433  

training@topbusiness-hr.com  
www.topbusiness-hr.com  


