
  

 

 

 

To all Diplomatic Missions, International and Regional Organizations accredited 

  

Circular Note No. (62) dated /12/2021 

in the Arab Republic of Egypt  

***** 

 

Mısır Arap Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı - Protokolden Sorumlu Dışişleri 

Bakan Yardımcısı Ofisi - tüm Diplomatik Misyonlara, Arap Devletleri Ligi'ne ve daimi 

temsilciliklerine, Arap dünyasında akredite edilmiş tüm Arap, bölgesel ve uluslararası 

Kuruluşlara övgülerini sunar. Mısır Cumhuriyeti ve Protokol Sektörünün gönderiler için 

ön kayıt sistemine ilişkin notlarının ardından. Dışişleri Bakanlığı - Protokolden Sorumlu 

Dışişleri Bakan Yardımcısı Ofisi - Gümrük İdaresi'nin, yabancı ithalatçı ve ihracatçıların 

ön kayıt sistemi ile uğraşırken karşılaştıkları tüm engellerin kaldırılmasını sağlamak 

çerçevesinde, CargoX platformuna kayıt olamayan ihracatçı firmaların ve özellikle savaş 

ve afet bölgelerinde yer alan ülkelerdeki firmaların verileriyle ilgili gönderiler, talimatlar 

yayınlandı. Yeni talimatlar, ithalatçının anlaşma yaptığı her ihracatçı firma için belgelerin 

(ticari sicil - vergi kartı - banka tarafından onaylanmış şirkete ait banka hesap ekstresi) 

kopyalarını almasını ve ithalatçıdan belgelerin ve sağlanan veriler bir banka imzasının 

geçerliliği ile belgelenir ve onaylanır ve yukarıda belirtilen tüm belgeler, ihracatçı ülkenin 

Büyükelçiliği veya Mısır'daki ticari temsilciliği tarafından onaylanır, daha sonra Mısır 

Elektronik Ticaret Teknolojisi Şirketi'ne teslim edilmek üzere teslim edilir. Şirketin hesap 

verilerinin CargoX platformuna kaydedilmesi ve etkinleştirilmesi için gerekli işlem. 

Protokol Sektörü, Maliye Bakanlığı Genelgesinin bir kopyasını eklemekten onur 

duyar. 

- Gümrük İdaresi - Hayır. 2021 yılı için 54, atıfta bulunulan talimatların ayrıntıları 

ile. 

Mısır Arap Cumhuriyeti'ndeki Dışişleri Bakanlığı - Protokolden Sorumlu Dışişleri 

Bakan Yardımcısı Ofisi - Mısır Arap Cumhuriyeti'nde akredite olan tüm Diplomatik 

Misyonlara, bölgesel ve uluslararası Örgütlere en yüksek saygının güvencelerini 

yenilemek için bu fırsattan yararlanır. 

 

 

- To all Diplomatic Missions, regional and international Organizations 

accredited in the Arab Republic of Egypt. 
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 Instructions Circular  

No. (54) for the year 2021 

 

 

Gelişmiş Kargo Bilgi ACI sisteminin limanlarda yüklemeler için zorunlu işletim tarihinin yaklaşması 

nedeniyle ve bu sistemle ilgili işlemlerin tamamlanmasını hızlandırmak amacıyla, 

Nisan 2021 tarihinden itibaren başlayan ACI sisteminin deneme işletmesi döneminde yapılan periyodik 

takip sonuçları ve projeyi yürüten firma ile 26/9/2021 tarihinde mutabık kalınan hususlar ışığında 

aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır: hesap: 

1- 1/10/2021 tarihinden itibaren Mısır deniz kıyılarına sevk edilen ve Advanced Cargo Information ACI 

sistemine tabi olan sevkıyatlarla ilgili olarak, sorumlular veya acenteleri, en önemlileri aşağıdakiler 

olmak üzere, öngörülen sistem gereksinimlerinin karşılanmasını sağlamalıdır. : 

• Mısırlı ithalatçının NAFEZA portalında etkinleştirilmiş bir hesabı/hesapları ve ayrıca bir e-token(ler)i 

olmalıdır. 

• Yabancı ihracatçının CargoX'te aktif hesabı/hesapları olmalıdır. 

• Yabancı ihracatçı, faturanın dijital verileri (yapılandırılmış veriler) dahil olmak üzere ACI sisteminin 

kurallarına uygun olarak sevkiyat belgelerini ve verilerini elektronik olarak gönderir. 

 

2- Mısır limanlarına gelen kullanılmış yedek parça ve kişisel eşya sevkiyatları ile ilgili olarak: 

- Bir veya birden fazla Gümrük Tarife Başlığı girilir ve gümrük memurları muayene işlemini yaparken 

gerçek gümrük tarife başlığını belirler. 

 

3- Yurt dışından Mısır limanlarına ithal edilen dökme yüklerle ilgili olarak, serbest bırakılıncaya kadar 

gümrük sınırları içinde kurulan antrepolarda saklanmak üzere: 

Deponun ithal edilen gönderiler için geçici olarak bir ASİT numarası almasına izin verilir ve her bir 

konşimento için bir depolama talebi sunulması ve depodan tüm sorumluluğun kendisine ait 

olduğuna dair bir beyan olması şartıyla her bir konşimentoya bir ASİT numarası verilir. ACI sistemi 

tarafından oluşturulan prosedürlere uygun olarak, depo koşullarını uzlaştırana kadar sevkiyat 

verileri. Gümrük sınırları içinde yerleşik antrepo şirketleri, bir NAFEZA portalına kaydolmak ve 

sistemle ilgilenen şirket çalışanları için e-token almak için gerekli adımları atacaktır. 

 

4- Mısır limanlarına (kruvaziyer gemileri) ile gelen stratejik mal sevkiyatları ile ilgili olarak: 

İthalatçı veya acentesi, manifestoyu göndermeden en az 3 saat önce her sevkiyat için (her konşimento 

için) bir ASİT talep eder. 

 

5- Stratejik ve aynı türden diğer malların tek bir taşıma aracı ile bir ithalatçı için sevkıyatında ve 

konşimentoda: "SİPARİŞTE":, „Her konşimento için bir ASİT numarası alınır. Tüm konşimentolar için 

tek bir numara. 

 
6- (egemen kuruluşlar - yabancı hükümetlerden alınan bağışlar ve hediyeler uluslararası kuruluşlar 

tarafından Mısır hükümetine gönderilir - geçici olarak ihraç edilen, yeniden ithal edilen, iade edilen 



ihracat malları - elçilikler ve kuruluşlar - konsolide konşimento sistemi, kişisel efektler, yolcu gemileri ve 

arka arkaya) 

MTS firması bu vakalar için ACI sistemi üzerinde gönderilerin ve ithalat sürecinin taraflarının 

verilerine göre otomatik tedaviler sunmuş ve ACID temini için prosedürlerin 

kolaylaştırılmasına öncülük etmiştir.  

 

7- 1/10/2021 zorunlu çalışma tarihinden önce uğranılan limanlarda emilen ve Covid19 

koşulları veya bazı limanların kapatılması veya başka herhangi bir nedenle Mısır'daki 

nihai varış noktasına sevk edilmeyen gönderiler ile ilgili olarak: 1/10/2021 tarihinden 

önce ilk yükleme limanından hareketine başladıklarını gösteren (sevkiyat belgesi ve 

yetkili merci) belgelerinin olması şartıyla, sistemin zorunlu uygulamasından itibaren iki 

haftalık istisnai süre tanınır. 04/10/2021 tarihinden önce herhangi bir nedenle limana 

varmadıklarına ve hareket edemeyeceklerine dair çağrı limanı/ara liman veya nakliye 

acentesinden beyanı.  

 

8- Mısır'a ihracat yapan firmaların (savaş ve afet bölgelerinde bulunan firmalar) verilerinin 

CargoX platformuna kayıt edilememesi ve verilerin doğrulanamaması durumunda 

aşağıdaki hususlara uyulacaktır:  

- Mısırlı ithalatçı, her ihracat için belgelerin kopy alarını alır anlaşma yaptığı şirket ie. (ticari 

sicil - vergi kartı - banka tarafından onaylanmış şirket için banka hesap dökümü) ve 

ithalatçıdan, sağlanan belgelerin ve sağlanan verilerin bir Banka imzasının geçerliliği ile 

belgelendirildiğini ve onaylandığını ve yukarıda belirtilen tüm Belgeler, ihracatçı ülkenin 

büyükelçiliği veya Mısır'daki "ticari temsilciliği" tarafından doğrulanır, ardından şirketin 

hesap verilerinin (CargoX platformuna kaydedilmesi ve etkinleştirilmesi için gerekli 

işlemlerin yapılması için MTS'ye sunulur.  

 

9- Halihazırda NAFEZA sistemi ile işletilmeyen limanlar ile ilgili olarak:  

- MTS Şirketi, Mısır Gümrük İdaresi'ndeki teknoloji sektörü ile koordineli olarak, sistemi her 

limanda bir ekranda kullanıma sunar, böylece gümrük memurlarının, ACI sisteminin 

zorunlu olarak çalıştırılması üzerine gönderi kimlik numarası ACID'nin düzenlend iğini 

doğrulayabilmeleri için: 1/10/2021'de başlar,  

 

10- Seyahat Bileti sistemine göre ithal edilen ve yurt dışından gelenlerin refakatinde bulunan 

araçlar, ACI: sisteminde kendileri için gerekli düzenleme sağlanana kadar geçici olarak 

hariç tutulur. 

 

11-ACI sistemine tabi olmayan sis paketleme arkında kullanılacak yurt dışından kargo ve boş 

konteyner aktarmaları :.  

 

Bu talimatların doğru bir şekilde yürütülmesi  


